
Wij zien jou!
KWALITEITSRAPPORT 2021

voor mensen met een verstandelijke beperking



2

Bestuurlijke reflectie 23

Inleiding 3

Zoektocht naar een nieuw 
elektronisch cliëntendossier 5THEMA 1

Ik ben ik 8THEMA 2

Echt sámen dóen 11THEMA 3

Werken vanuit je hart 14THEMA 4

Samenwerken voor goede 
medische zorg 17THEMA 5

Vakkundig met lef 20THEMA 6



3

Dit is het kwaliteitsrapport van Maeykehiem over 
het jaar 2021. Vorig jaar hebben we er in het kwa-
liteitsrapport voor gekozen om ervaringen en ver-
halen van cliënten, familie, medewerkers en andere 
betrokkenen te vertellen. Dit omdat corona een 
hoofdrol speelde en we het van belang vonden om 
deze verhalen te delen. Afgelopen jaar was corona 
nog steeds aanwezig, maar – hoe gek het ook klinkt 
– het werd steeds meer een onderdeel van ons 
dagelijks leven. De vaccinaties hebben er geluk-
kig voor gezorgd dat de risico’s op ernstige ziekte 
minimaal zijn. We kunnen meer en meer terug naar 
normaal. En dat is heel fijn! Overigens ontkomen we 
in dit rapport niet helemaal aan corona, want het 
hoorde er nu eenmaal wel bij in 2021.

We hebben in dit kwaliteitsrapport gekozen voor 
dezelfde vorm als vorig jaar. Ook nu staan de 
verhalen van cliënten, hun familie en medewerkers 
centraal. Waarom? Omdat we vinden dat deze vorm 
het beste bij ons past, want juist in de verhalen 
van direct betrokkenen komt de eigenheid van 
Maeykehiem zo mooi naar voren. De verhalen in dit 
rapport zijn maar enkele van de vele. Want ja, er is 
nog zoveel meer moois te vertellen! Neem dat maar 
van ons aan. Voor liefhebbers van feitelijke infor-
matie met betrekking tot kwaliteit en veiligheid 
hebben we een aparte bijlage toegevoegd. In deze 
bijlage gaan we in op verschillende zaken die het 
afgelopen jaar hebben gespeeld.

Wij zien jou!

INLEIDING

De eigenheid van Maeykehiem is iets wat in 2021 
veel aandacht heeft gehad. Waar 2019 stond voor 
het weer opbouwen van de organisatie na een 
pittige tijd (die behoorlijke gaten had geslagen), 
ging het in 2020 met name over corona. Gelukkig 
stond in 2021 de inhoud steeds vaker centraal. Het 
afgelopen jaar hebben we als Management Team, 
samen met de orthopedagogen en teamleiders, 
uitgebreid gesproken over waar Maeykehiem voor 
staat en wat Maeykehiem uniek maakt. Niet als 
vastgepind gegeven, maar als input – om breder in 
de organisatie over in dialoog te gaan. 

Inmiddels hebben alle collega’s een ‘schetsboek’ 
ontvangen. De bedoeling daarvan is dat we elkaar 
prikkelen en verder in gesprek gaan. Om zo samen 
te komen tot een beschrijving die helemaal bij ons 
past. 
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Elk jaar maken wij een kwaliteitsrapport. 

Daarin staan verhalen van cliënten, hun familie en 
medewerkers. In het rapport lees je wat er goed gaat bij 
Maeykehiem en wat beter kan.

Dit kwaliteitsrapport gaat over vorig jaar: 2021. 

We wensen je veel leesplezier!

Onlangs hebben we onze missie (‘Wij zien jou!’), visie en kernwaarden 
voorlopig geformuleerd. Inhoudelijk zullen ze niet veel meer verande-
ren, maar tekstueel staan ze nog niet vast. Desondanks gebruiken we 
de concept-missie, -visie en -waarden wel als leidraad in dit rapport. 
Om te laten zien dat ze al ‘van ons’ zijn en bij ons dagelijks handelen 
horen. En dat we vanuit deze missie, visie en waarden werken aan 
allerlei onderwerpen om de kwaliteit van leven, wonen en werken stap 
voor stap te verbeteren. 

De dialogen over de missie, visie en waarden vinden in de tweede 
helft van 2022 plaats. In ons volgende kwaliteitsrapport presenteren 
wij onze definitieve missie, visie en waarden. Daar kijken we nu al naar 
uit.

We wensen u veel leesplezier!

Namens het MT, 
Trijn van der Meulen 
Folkert Meijer 
Theo Vernooij 

INLEIDING
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Zoektocht naar een nieuw elektronisch cliëntendossier

“ 
Dit ECD doet beter recht  

aan onze cliënten”

THEMA 1

Maeykehiem werkt vanaf dit voorjaar met het elektronisch cliënten-
dossier (ECD) Ons®. De keuze voor dit nieuwe systeem is geen toeval. 
“Dit systeem klopt met onze visie en methodieken.”

In 2020 kreeg Maeykehiem bericht dat PlanCare, 
het ECD-systeem dat de organisatie gebruikte, 
beëindigd zou worden. En eigenlijk kwam dat niet 
eens zo gek uit. “Het gaf ons de kans om naar iets 
nieuws te zoeken”, vertelt orthopedagoog Gerrie 
van der Veen. 

“PlanCare vonden we niet gebruiksvriendelijk. Je 
moet in dit systeem veel zoeken en klikken. Ook 
inhoudelijk hadden we al langere tijd veel verbeter-
wensen. De inhoud van PlanCare zelf is vooral een 
optelsom van diagnoses en beperkingen. Handig 
voor verantwoording, maar het doet geen recht 
aan de mens zelf. Het beantwoordt niet de vraag: 
wie ben jij en wat heb je van ons nodig?” 

Gebruiksvriendelijkheid

Dat moest en kon anders. Daarom stelde 
Maeyke hiem een projectgroep samen met 
vertegen woordigers uit de hele organisatie: 
begeleiders, cliëntcoördinatoren, nachtdienst-
medewerkers, orthopedagogen, teamleiders en 
andere medewerkers. Ook de cliënten raad werd in 
deze fase betrokken. “Samen met hen stelden we 
een programma van eisen vast”, geeft Gerrie aan. 

In gesprek met orthopedagoog Gerrie van der Veen
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“Daaruit kwamen een paar duidelijke wensen. 
Gebruiksvriendelijkheid bijvoorbeeld. Het systeem 
moest een heldere, logische route hebben en over-
zichtelijk zijn. Het zou weinig tijd moeten kosten 
om informatie op te zoeken, zodat er meer tijd is 
om met de cliënt door te brengen. Ook moest het 
ECD een functie bevatten om te kunnen samen-
werken en communiceren met cliënten en ver-
wanten.” 

Wie ben ik?

De eisen van de cliënten en begeleiders wogen het 
zwaarst. “Het systeem moest met name degenen 
op de werkvloer ondersteunen. Een belangrijke eis 
was dat het ECD in één oogopslag zou laten zien 
wie een cliënt is als mens. Het idee was dat een 
begeleider geen ellenlang boekwerk moet door-
spitten, maar snel kan zien wat een cliënt van hem 
of haar nodig heeft om een goed leven te hebben.” 

Van de onderzochte opties vinkte het systeem Ons 
de meeste eisen af. Gerrie: “In dit systeem is er een 
mogelijkheid voor het schrijven van een ‘Wie ben 
ik?’-pagina. De begeleiders die deze pagina vullen, 
denken na over de vraag hoe de bewoner zichzelf 
graag zou voorstellen.”  

“ 
We schrijven in het ECD 
een verhaal over de 
mens

Tafel mooi dekken

Gerrie geeft een voorbeeld. “Op zo’n ‘Wie ben ik?’-
pagina zou kunnen staan: ‘Ik ben Jan, 32 jaar, ik heb 
een vader, moeder en twee zussen. Ik ben heel 
trots op mijn treinverzameling, ben gek op vissen 
en vind het leuk om samen met de bege leiders de 
tafel mooi te dekken. Ik ben wel bang voor onweer 
en soms een beetje voor honden. Maar ik hou 
erg van gezelligheid! PS Ik heb het syndroom van 
Down’.” 

De insteek is dus niet om iemand te introduceren 
als een persoon die bekend is met moeilijk ver-
staanbaar gedrag, of als iemand die weleens iets 
stuk maakt. Nee, we schrijven een verhaal over de 
mens. Dat geeft een heel andere lading. Dan denk 
je: die Jan wil ik leren kennen.”

THEMA 1
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Maeykehiem heeft een nieuw ECD.

Een ECD is een elektronisch cliëntendossier.

In het ECD staat belangrijke informatie over cliënten. 
Zodat begeleiders goed weten hoe ze cliënten kunnen 
begeleiden.

Over het nieuwe ECD is door veel mensen goed 
meegedacht. Maeykehiem vindt het belangrijk dat 
het systeem begeleiders helpt om cliënten van 
Maeykehiem goed te begeleiden.

Methodische cyclussen

Een ander belangrijk aspect van Ons is dat het 
systeem beter ruimte biedt aan de methodische 
cyclussen. “Onze methodieken LACCS en Triple-C 
doorlopen jaarlijks een logische cyclus. Die omvat 
onder meer goed-leven-gesprekken met cliënten 
en verwanten en de daaruit voortgekomen doelen 
en afspraken. Al die elementen worden vast gelegd 
in het ECD. En die informatie is makkelijk en op een 
logische plek terug te vinden. Ook door verwanten 
en cliënten. Dat is belangrijk, want je doet het met 
elkaar. Zo ondersteunt het ECD ons methodische 
proces.” 

THEMA 1

Tablet en telefoon

In 2021 ging de aandacht vooral uit naar de keuze 
van het ECD en het opzetten van het project. Wat 
staat er in 2022 te gebeuren? “De pilotgroepen die 
het ECD testten, waren positief. Inmiddels is het 
nieuwe ECD daadwerkelijk in gebruik en zijn de 
medewerkers geschoold in het gebruik ervan. Het 
systeem is beschikbaar op de computer en te zijner 
tijd ook op de tablet en mobiele telefoon. Zo is alle 
informatie overal toegankelijk.” 

Het ECD ondersteunt gebruikers om naar de mens 
zelf te kijken en doet daarmee recht aan de cli-
enten. Gerrie: “Het is heel mooi om te horen dat 
gebruikers merken dat dit systeem gewoon klopt 
met onze visie en methodieken. Dat is geen toeval-
ligheid; er is over nagedacht. We hebben dit ECD 
vanuit de inhoud gekozen en ingericht. Hopelijk 
gaat dit systeem het werk van onze medewerkers 
ondersteunen en eraan bijdragen dat de mensen 
die ze begeleiden een goed leven hebben.”
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Ik ben ik

“ 
Het mooiste? Dat mijn dromen  

er mogen zijn

THEMA 2

Najaar 2021 opende Eigen Wize, de nieuwe locatie voor dagbesteding 
van Maeykehiem, de deuren. Hier kunnen de bewoners van 
Maeykehiem zich op geheel eigen wijze ontwikkelen.

Patrick is 27 en gamer. Hij is gek op Minecraft en 
goed in het ontdekken van het spel. Met zijn Xbox, 
speciale joystick en aangepaste controller met extra 
grote knoppen kan dat ook! Sinds een maand is er 
een speciaal plekje voor zijn Xbox bij Eigen Wize, de 
nieuwe dagbesteding van Maeykehiem. 

In gesprek met cliënten Patrick en Gidion en cliëntcoördinator Paula van Driesten

Ik ben ik. Ik ben wie ik ben. 
Ik voel me vertrouwd. 

Het hiem biedt me veiligheid 
en ruimte om te bewegen 

en me te ontwikkelen.

Als Patrick zin heeft in een spelletje, rijdt hij zijn 
rolstoel naar het bureau met het beeldscherm. 
Vandaag speelt hij voor het eerst met Viggo (19), 
zijn vriend en vroegere buurjongen. Viggo helpt 
Patrick vanaf nu elke week vrijwillig met gamen. 
Samen bouwen ze een complete virtuele wereld. 
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THEMA 2

Foto’s maken

Patrick vindt het erg leuk om samen met anderen 
te gamen. Het liefst had hij een echte gameroom 
met vrienden. Dat gaat helaas niet lukken, maar 
hij is hier al erg blij mee. Zijn brede glimlach zegt 
genoeg. En er is meer waar hij van geniet. “Rond-
rijden in de dagbesteding vind ik ook leuk”, geeft 
Patrick met gebaren aan. “Ik maak overal foto’s 
van!” Hij laat trots wat foto’s zien die hij met de 
tablet – die aan een steuntje op zijn rolstoel is 
bevestigd – heeft gemaakt. 

Workshop

Patrick heeft tijdens de verbouwing ook mooie 
foto’s voor de nieuwsbrief gemaakt. Hij kan dit 
heel goed. Pasgeleden deed hij zelfs mee aan een 
fotografieworkshop over licht die cliëntcoördinator 
en projectleider dagbesteding Paula samen met 
stagiaire Judith gaf. Wat doet Patrick nog meer? Bij 
wijze van antwoord draait hij zijn rolstoel en laat hij 
de ‘trekhaak’ aan de achterkant zien. “Ik doe graag 
klusjes”, gebaart hij. “Zoals het oud papier en het 
wasgoed ophalen. Het is fijn dat de dagbesteding 
nu dicht bij het hoofdgebouw ligt. Dat vind ik veel 
gezelliger!” 

Even wennen

De nieuwe dagbesteding is open sinds september 
2021. Ook Gidion (20) vindt het er leuk, hoewel 
hij wel even moest wennen. “De tafel stond ergens 
anders en dat was ik niet gewend”, vertelt hij. “Dus 
dat moest ik resetten in mijn hoofd.” 

Uit zijn bol

Ook om een andere reden was het wennen voor 
Gidion. “In 2020 verloor ik mijn moeder en dat vind 
ik nog steeds lastig. Ik ging eerst halve dagen naar 
de dagbesteding. Nu twee volle dagen en drie 
halve. Ik doe rustig aan, grote veranderingen vind ik 
niet fijn.” De dagbesteding is voor Gidion soms een 
plek om een beetje ‘uit zijn bol’ te gaan, zoals hij 
het noemt. Vaak om anderen aan het lachen te krij-
gen met grapjes. “Dan word ik zelf ook weer blij.” 

Expositie

Voor Gidion is de dagbesteding vooral een plek om 
creatief te zijn. Hij is namelijk kunstenaar en maakt 
op de dagbesteding schilderijen. Op zijn kunst is 
hij supertrots. “Over een tijdje wil ik een expositie 
houden en de wereld in mijn hoofd aan de mensen 
laten zien. In mijn kunst stop ik mijn emoties. Wat ik 
maak, breekt je denken.” 

“ 
Ik vind de dagbesteding 
nu veel gezelliger
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THEMA 2

 
 
 
Paula van Driesten is cliëntcoördinator dagbesteding Eigen 
Wize 4 en 5. 
 
“We willen onze cliënten maatwerk bieden. Vandaar een game-
hoek, waar Patrick zich kan ontspannen met vrienden. Voor 
hem is het een grote wens om meer onder de mensen te 
komen. En hij wil graag gamen met anderen. Dat kan hier. Ook 
Gidion werkt met ondersteuning aan zijn droom. Zo kijken we 
ook met de andere cliënten naar de vraag: wat is je wens en hoe 
kunnen wij je helpen? Eén cliënt is lid van het cliëntenplatform 
en vindt communicatie lastig. Wij helpen haar via de iPad met 
een eigen pagina met voorbeeldzinnetjes die ze bij platform-
vergaderingen kan gebruiken. We doen rollenspellen om te 
oefenen. Daardoor lukt het haar steeds beter om mee te doen.”

“Dagbesteding moet kansen bieden tot ontwikkeling en groei 
en daarin maken we stappen. Eigen Wize is een plek waar 
mensen werken, naar school gaan, met pensioen zijn of de 
wereld ontdekken. Net als onze cliënten hebben ook wij een 
droom: we willen íédere cliënt zien. Daar draagt onze nieuwe 
dagbesteding zeker aan bij.”

Leermodule over kunst

Het liefst zou Gidion naar de Kunstacademie 
gaan. Op dit moment kan dat niet. De begeleiders 
vroegen zich af wat wél mogelijk is. Speciaal voor 
Gidion schreven ze een leermodule over kunst. 
“Dat vind ik leuk”, vertelt Gidion. “Ik mag bijvoor-
beeld foto’s opzoeken van kunstwerken die me 
aanspreken. Voor mij voelt het alsof ik binnen vaste 
lijnen de hele wereld kan zien. Ik ben blij met de 
personen die mij helpen.” 

Wat Gidion het mooiste vindt aan de dag-
besteding? “Dat mijn dromen er mogen zijn. Ik ben 
hier om ze uit te laten komen en daar zijn ze hier 
druk mee bezig. Ik voel me gezien en gehoord en ik 
mag zijn zoals ik ben. Ze snappen me.” 

“ 
Ik voel me hier gezien  
en gehoord

“ 
We willen iedere cliënt zien
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Echt sámen dóen

“ 
Deze woning voelt helemaal eigen

THEMA 3

Maeykehiems dagbestedingslocatie De Drifter werd onlangs compleet 
verbouwd tot woonhuis voor de bewoners van Bouwen 23/25. 
Begeleiders én verwanten werden nauw betrokken bij de plannen. 
Zoals Johan en Alie Ruiter, ouders van bewoonster Chantal (30), en 
Gea en Linda Nagelhout, moeder en zus van de 33-jarige Johannes. 

“Kijk, ook de buitengevel is helemaal nieuw 
opgetrokken. En moet je zien hoeveel ruimte er 
om het gebouw heen is.” Gea, Linda, Johan, Alie 
en begeleiders Femke Bakker en Esther van Dijk 
poseren voor een groepsfoto bij de entree van 
het compleet verbouwde pand. Ze zijn het erover 
eens: de woning is echt práchtig geworden. “Alles 
is groot, splinternieuw en mooi”, vat Linda treffend 
samen. “We zijn er heel blij mee.”

Te klein

“Onze groep had dringend behoefte aan betere 
accommodatie”, vertelt begeleider Femke Bakker. 
“De bewoners zijn ernstig meervoudig beperkt en 
dat betekent dat er op de groep veel rolstoelen 
en tilliften aanwezig zijn. De oude woning was 
daarvoor eigenlijk te klein. Daarbij waren de voor-
zieningen niet meer van deze tijd.”

In gesprek met verwanten Johan & Alie Ruiter en Gea & Linda Nagelhout

Gea & Linda Nagelhout, Esther van Dijk, Femke Bakker, Johan & Alie Ruiter
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THEMA 3

Erbij betrokken

Het idee ontstond om dagbesteding De Drifter te 
verplaatsen en de locatie die daardoor vrijkwam 
te verbouwen tot een mooie, ruime woning. “Als 
verwanten werden wij bij de bouwplannen betrok-
ken”, zegt Johan. “Erg fijn, vonden we. We werden 
uitgenodigd voor een vergadering en ontvingen 
uitgebreide documentatie en tekeningen. Het zag 
er goed uit. Maar toen kwam corona en stagneer-
den de verbouwplannen.” 

Keuze

Linda vervolgt het verhaal. “Natuurlijk hadden we 
daar alle begrip voor. We werden via e-mail op de 
hoogte gehouden van de voortgang.” De families 
mochten onder meer meedenken over de kleuren 
in de woning. Femke: “Ze konden kiezen uit drie 
onderling bij elkaar passende kleurencombinaties 
voor de gordijnen en wanden. Op die manier was 
er voor iedereen keuze, maar werd het geheel niet 
te bont.” 

Wie in welke kamer

In september 2021 ging de verbouw dan echt van 
start. Het pand kreeg een compleet nieuwe inde-
ling met twaalf slaapkamers, twee grote woon-
kamers inclusief gezellige woonkeuken en drie 
badkamers. Om te bepalen wie welke slaapkamer 
zou krijgen, keek de begeleiding goed naar de 
zorgvraag van de cliënten. 

Esther: “Neem Chantal. Zij is behoorlijk mobiel en 
zoekt anderen graag op. Haar kamer ligt wat verder 
weg van de woonkamer. Dat hebben we uiteraard 
afgestemd met haar ouders.” “Voor Chantal is de 
slaapkamer alleen een ruimte om te slapen”, geeft 
moeder Alie aan. “Ze is er overdag bijna nooit. Wij 
vonden het dus prima dat haar kamer verder weg 
ligt. Voor ons telt dat ze een fijn huis heeft met lieve 
mensen om zich heen.” 

Meer contact

Ook over Johannes’ plekje is goed nagedacht. Gea: 
“In het oude gebouw lag zijn slaapkamer verder 
weg van het woongedeelte. Zijn huidige kamer 
ligt recht tegenover de woonkamer, zodat er altijd 
zicht op hem is. Heel prettig.” Femke: “Een bewuste 
keuze. Johannes is veel op zijn slaapkamer. Door-
dat hij nu dichtbij is, hebben we meer contact met 
hem. Dat doet hem goed!”

Comfortabel in bad

Het grote pluspunt van het nieuwe onderkomen is 
de ruimte. Femke: “In de vorige woning moesten 
we bijvoorbeeld echt manoeuvreren om Johannes 
vanuit de hal met tillift en al door de badkamer-
deur te krijgen. Nu hebben we drie badkamers met 
plafondliften. Daardoor is er veel meer ruimte voor 
een comfortabel badmoment in alle privacy.” 

Esther: “We hebben ook de luxe van een regen-
douche en een bubbelbad in elke badkamer. Daar 
genieten onze bewoners echt van.” Linda knikt. 
“Daar zou ik ook van genieten.”

“ 
Voor ons telt dat ze een 
fijn huis heeft met lieve 
mensen om zich heen
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THEMA 3

Vroeger was er op de Drifter dagbesteding. 

Nu wonen de bewoners van Bouwen 23/25 in dat 
gebouw. De nieuwe naam is Bouwen 34.

De begeleiders en familie hebben samen plannen 
gemaakt voor de verbouwing. Over de kleuren en 
over wie waar slaapt.

Zodat alle bewoners fijn kunnen wonen.

Het is heel mooi geworden. Alles is nieuw. 

En er is veel ruimte. Dat is belangrijk voor de bewoners 
van Bouwen 34. Want veel bewoners hebben een 
rolstoel en een tillift.

Er zijn wel drie badkamers op Bouwen 34! Alle 
badkamers hebben een regendouche en een 
bubbelbad.

Daar genieten de bewoners echt van!

Rust

Opvallend detail zijn de gangen in het pand. Johan: 
“De wanden hebben een bijzondere, blauwgroene 
kleur. Het zijn lange gangen, maar door dat kleur-
gebruik lijken ze totaal niet op ziekenhuisgangen.” 
In de hele woning ligt dezelfde sfeervolle vloer: 
pvc met de look van een eiken plankenvloer. Linda: 
“Het ziet er strak uit en dat geeft veel rust. Voor 
mijn broer is dat fijn en voor de andere bewoners 
ook, denk ik.” 

“ 
Het is hier huiselijk en gezellig

Sinds half maart 2022 wonen de bewoners op hun 
nieuwe stekje Bouwen 34. “Wij merken aan Chantal 
dat ze hier heel relaxt is”, geeft Alie aan. “Als ze bij 
ons thuis is, wil ze op een gegeven moment graag 
weer naar haar eigen huis. Begrijpelijk, want deze 
nieuwe woning voelt huiselijk en gezellig.” “Dat 
thuisgevoel merken we ook bij Johannes”, zegt Gea. 
“Zo’n blik van ‘hè, ik ben er weer’. Wat ik ook mooi 
vind? Dat de naam van elke bewoner in sierlijke 
letters op de slaapkamerdeur staat. Dat maakt het 
echt ‘eigen’.”
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Werken vanuit je hart

“ 
Ik doe wat mijn gevoel me zegt

THEMA 4

Werken vanuit het hart is niet iets dat je ‘opgelegd’ krijgt. Dat dóe 
je, vanuit oprechte betrokkenheid bij je bewoners en collega’s. 
En dat kan dan verrassend goed uitpakken. Mariëlle den Hartog, 
cliëntcoördinator van Bouwen 31, vertelt.

Wat doe je als de ene na de andere collega 
ziek wordt, jijzelf positief test en ook meerdere 
bewoners zich niet lekker voelen? Cliënt coördinator 
Mariëlle zal november 2021 niet snel vergeten, 
de maand waarin dit scenario plaatsvond. “Begin 
november hadden we veel ziekte in het team”, 
vertelt ze. “Ik kreeg een avonddienst niet ingevuld, 
dus viel er een collega van een andere groep in. 
Zelf had ik hoofdpijn en deed de ochtend erna een 
test. Deze bleek positief. Er is gelijk besloten om 
onze bewoners in quarantaine te houden. In de 
vijf dagen erna bleek er één collega besmet met 
corona, maar de bewoners gelukkig niet. Vijf dagen 
later testte de eerste bewoner positief en die werd 
in isolatie geplaatst. Weer vijf dagen later hadden 
twee collega’s een positieve test en een andere 
bewoner had hoofdpijnklachten. Deze bewoner 
ging uit voorzorg ook in isolatie.”

In gesprek met cliëntcoördinator Mariëlle den Hartog
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Pittig

Eenmaal uit quarantaine ging Mariëlle direct weer 
aan de slag. Ze was nog niet volledig aangesterkt, 
maar er was niemand beschikbaar. “Het werken was 
best pittig”, herinnert Mariëlle zich. “Volgens de 
voorschriften moesten we eerst de niet-besmette 
bewoners helpen en daarna de bewoners in 
isolatie. De bewoners liepen om ons heen, terwijl 
een van de geïsoleerde bewoners vanuit zijn bed 
schreeuwde dat hij pijn had. Hij voelde zich heel 
ellendig. Dat greep mij aan. Als je ziek bent, heb je 
aandacht en liefde nodig. Dus trok ik mijn bescher-
mende pak aan en ging naar hem toe.” 

“ 
Ik trok mijn 
beschermende pak aan 
en ging naar hem toe.

THEMA 4

Hart laten spreken

Mariëlle en haar collega zagen wat het ziek-zijn met 
de bewoner deed. “Hij wilde niet uit bed en niet 
naar de wc. Eten en drinken weigerde hij, wát we 
ook probeerden.” Mariëlle liet haar hart spreken. 
“Op een gegeven moment dacht ik: ik heb toch al 
corona gehad, waarom ga ik niet gewoon achter 
hem zitten, zodat ik hem kan ondersteunen bij het 
drinken? In overleg met mijn collega heb ik dat 
gedaan. Zo nam hij toch een paar kleine slokjes. 
Uiteindelijk konden we hem begeleiden naar de 
douche en het toilet. We zagen hem steeds een 
beetje meer opbloeien.”

Alle bewoners positief

“We waren dan wel in quarantaine, maar keken 
naar wat wel kon om het aangenaam en gezellig te 
maken”, gaat Mariëlle verder. “Buiten koffie drinken 
bijvoorbeeld, daar had een bewoner wel zin in. Met 
de jas aan en op anderhalve meter afstand kon dat 
prima.” Toch was dat nog niet het einde van het 
verhaal. “Twee dagen later testten alle bewoners 
op de groep positief”, zegt Mariëlle. “Het bracht gek 
genoeg een soort rust in de woning en dat zagen 
we terug bij de bewoners.” 

Moeder bellen

Intussen naderde het weekend. “Ik zag in de 
planning dat de ADL-diensten voor de vrijdag- en 
zondagochtend nog niet waren ingevuld. Uitzend-
krachten waren ook niet beschikbaar. We moesten 
wat bedenken om de planning rond te krijgen. 
Mijn moeder – ze heeft ervaring als verpleegkun-
dige – had al gezegd dat ik haar kon bellen als we 
omhoog zaten. Ik zei nog dat het vast wel mee 
zou vallen. Maar toen ik op donderdagavond nog 
steeds niemand had gevonden, belde ik haar in 
overleg met onze leidinggevende toch op.”  

Niet alleen

“Vrijdagmorgen om zeven uur was mijn moeder er 
om bij te springen. Voor ons een once in a lifetime 
moment: we hadden nog nooit samengewerkt. 
Heel leuk en vertrouwd om dit samen met mijn 
moeder te doen. Ook de zondag stond nog open, 
daarvoor benaderde ik mijn schoonmoeder. Zij 
werkt in de intensieve zorg. De hulp van beiden 
zorgde ervoor dat we er niet alleen voor stonden 
dat weekend. Dat zou ten koste zijn gegaan van de 
bewoners en dat wilden we hoe dan ook voorko-
men. Nu was er op zondagmorgen zelfs tijd om een 
eitje te koken. Daar werden de bewoners blij van!” 
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Op Bouwen 31 was corona. Ook veel begeleiders 
waren ziek.

Mariëlle was net beter geworden. Zij kon weer werken. 
Maar er waren te weinig andere begeleiders.

Daarom heeft Mariëlle haar moeder en schoonmoeder 
gevraagd om te komen helpen. Die werken ook allebei 
in de zorg, maar niet bij Maeykehiem.

Het was heel fijn dat ze konden helpen. Hierdoor 
hadden de andere begeleiders tijd om beter te worden.  
Het was bijzonder dat Mariëlle met haar moeder en 
schoonmoeder op Bouwen 31 heeft gewerkt. Het 
waren drukke, maar vooral ook leuke dagen!

THEMA 4

Mariëlle kijkt met voldoening terug op die 
hectische periode. “Het waren intensieve weken, 
maar in zo’n bewogen periode zijn we een team 
waar je ‘u’ tegen zegt. Dan werk je gewoon die vijf, 
zes dagen. Je begint eerder en blijft langer. Voor 
elkaar en voor de bewoners. Dat geeft een enorme 
boost.” Het vak zit in Mariëlles hart. “Ik kijk waar 
nodig en in overleg voorbij protocollen en doe wat 
mijn gevoel me zegt. Die glimlach van de bewoners 
als ik ‘s morgens om de hoek kom kijken, is al de 
inspanning waard. Neem dat maar van mij aan.”
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Samenwerken voor goede medische zorg

“ 
Een betere kwaliteit van leven voor de 

cliënten is ons doel

THEMA 5

Sinds 2021 is Marjan Fischer als Arts Verstandelijk Gehandicapten 
verbonden aan Maeykehiem. In datzelfde jaar begonnen Tjitske 
Wijbenga en Marian Wiegersma als nieuwe huisartsen in Sint 
Nicolaasga en werden ze de huisartsen van Maeykehiem. Hoe werken 
deze artsen met elkaar en andere disciplines binnen Maeykehiem 
samen om cliënten goede medische zorg te bieden?

Toen Tjitske Wijbenga en Marian Wiegersma in 
2021 een huisartsenpraktijk in Sint Nicolaasga 
overnamen, kregen ze onder andere de bewoners 
van Maeykehiem als patiënt. De huisartsen zijn er 
voor de reguliere huisartsenzorg. Wekelijks houden 
ze spreekuur op Maeykehiem en ontvangen ze 
cliënten in hun praktijk.  

Complexe medische en 
psychische problematiek 

Maar soms is er op Maeykehiem behoefte aan 
andere, specialistische expertise. Daarom trok 
de organisatie, eveneens in 2021, een Arts 
Verstandelijk Gehandicapten (Arts VG) aan:  
Marjan Fischer. Marjan houdt om de week spreek-
uur op Maeykehiem. Ze heeft twintig jaar ervaring 
als Arts VG en heeft veel kennis van medische 
problematiek die samenhangt met meer voudige 
beperkingen. “Onder veel aandoeningen en 
syndromen ligt complexe medische en psychische 
problematiek”, legt Marjan uit. “Denk aan gedrags-
problematiek, epilepsie, spasticiteit en psychiatrie. 
Daarin ben ik gespecialiseerd.”

In gesprek met (huis)artsen Marian Wiegersma, Tjitske Wijbenga en Marjan Fischer

Marian Wiegersma Tjitske Wijbenga
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THEMA 5

Doorvragen

In tegenstelling tot Marjan werkten Tjitske en 
Marian nog niet eerder met deze doelgroep. 
Terugkijkend op het eerste jaar als huisarts van 
Maeykehiem zijn ze enthousiast. “Het werken met 
de bewoners is erg leuk”, zegt Marian. “We kennen 
ze steeds beter en de meesten zijn blij als ze ons 
zien.” Een uitdaging is wel dat patiënten niet altijd 
goed duidelijk kunnen maken wat er aan de hand 
is. “Soms merk je niet eens aan iemand dat hij of 
zij pijn heeft. Dat betekent dat we echt moeten 
doorvragen, ook bij de begeleiders die meekomen 
naar het spreekuur.” 

Holistische aanpak 

“De exacte hulpvraag naar boven krijgen, kan 
inderdaad lastig zijn”, beaamt ook Marjan. “Zelf 
gebruik ik vaak medische pictogrammen en stel 
ik eenvoudige vragen op het denkniveau van 
de patiënt. Op mijn spreekuur komen vaak ook 
begeleiders, orthopedagogen en verwanten mee. 
Samen proberen we het plaatje compleet te krij-
gen.” Marjans werk vraagt een holistische aanpak, 
vertelt ze. “Ik kijk niet alleen naar een zere buik, 
maar zie de hele mens. Zo was er eens een cliënt 
met het syndroom van Down die moeite had met 
overgangen. Hij wilde niet naar de dagbesteding 
en wilde zelfs zijn kamer niet meer uit. Deze patiënt 
kreeg gedragstherapie, maar dat hielp niet. Na 
door vragen bleek er heel wat anders aan de hand 
te zijn: hij kon niet goed zien. Slecht zien komt 
vaker voor bij mensen met down. Een bril was de 
oplossing, waarna hij weer met plezier naar de dag-
besteding ging. Soms kun je met betrekkelijk kleine 
dingen een grote impact hebben op iemands 
kwaliteit van leven.” 

Laagdrempelige samenwerking

Samenwerking tussen alle medische disciplines 
is belangrijk, merken de artsen. Er is regelmatig 
overleg, waarbij ook verpleegkundigen en de 
apotheker aanschuiven. “Een hulpvraag is zelden 
alleen een medisch verhaal, vaak is het ook deels 
psychiatrisch”, geeft Marjan aan. “Daarom is het 
goed om het complete plaatje van een patiënt te 
zien. Zelf werk ik vaak samen met de huisartsen, 
orthopedagogen en paramedici, zoals de fysio-
therapeut en ergotherapeut. De huisartsen en ik 
werken in hetzelfde elektronisch cliëntendossier. 
De samenwerking verloopt fijn en soepel en is laag-
drempelig. We weten elkaar te vinden.” 

Marjan Fischer

“ 
Ik kijk niet alleen naar 
een zere buik, maar zie 
de hele mens.
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THEMA 5

Niet onnodig pillen slikken

Een belangrijke stap die het afgelopen jaar bij 
Maeykehiem is gezet, is de medicatie review. 
Dit houdt in dat de artsen samen met de ortho-
pedagogen, verpleegkundigen en cliënt coördina-
toren bekijken of medicatie die een cliënt krijgt nog 
wel nodig is. Marjan: “We willen voorkomen dat 
cliënten onnodig pillen slikken. Sommigen gebrui-
ken al jarenlang medicijnen waarvan niemand 
meer weet waarom. Terwijl er wel sterke bijwerkin-
gen optreden. Zo zat een cliënt van eind 30 de hele 
dag suffig op een stoel. Op het spreekuur bleek dat 
hij een hele berg pillen slikte, waarvan een aantal 
onnodig. We bouwden het gebruik langzaam af 
en hij kreeg weer aandacht voor zijn omgeving. Er 
ging een wereld voor hem open.”

De medicatiereview is een grote kwaliteitsslag voor 
Maeykehiem, vindt huisarts Marian. “Maeykehiem 
is een kleine organisatie, maar wel één die breed 
inzet en vernieuwend is. De komst van Marjan als 
Arts VG is in mijn ogen van grote toegevoegde 
waarde. Zij heeft veel overkoepelende kennis van 
ziektebeelden waar Tjitske en ik als huisartsen min-
der van weten. Uiteindelijk zorgt ons gezamenlijke 
werk ervoor dat cliënten een betere kwaliteit van 
leven hebben. Dat is ons doel!”

Bij Maeykehiem werken 3 nieuwe dokters.

Tjitske en Marian zijn huisarts. Ze komen iedere week op Maeykehiem. 
Tjitske en Marian vinden het erg leuk bij Maeykehiem. Ze leren de 
bewoners steeds beter kennen.

Sommige bewoners kunnen niet goed vertellen wat er aan de hand is. 
Tjitske en Marian stellen dan veel vragen aan de begeleiders.

Marjan is ook nieuw bij Maeykehiem. Zij is een arts die extra veel 
over onze bewoners weet. Marjan stelt eenvoudige vragen aan de 
bewoners. Ze gebruikt plaatjes om erachter te komen wat er aan de 
hand is. 

Marian, Tjitske en Marjan werken ook samen met de orthopedagoog, 
de apotheker en de cliëntcoördinator. Samen kijken ze naar de 
medicijnen die bewoners krijgen. 

Zo werken Marian, Tjitske en Marjan samen voor de bewoners van 
Maeykehiem. Want een goed leven voor bewoners, dat is wat ze graag 
willen!
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Vakkundig met lef

“ 
De cliënten beleven het heel anders 
als een vertrouwd gezicht een prikje 

komt zetten

THEMA 6

Hoe prettig zou het zijn als cliënten hun boostervaccinatie gewoon 
thuis zouden krijgen? En dan ook nog eens toegediend door 
een vertrouwd gezicht? Goed plan, dachten we eind vorig jaar 
bij Maeykehiem.    Door samenwerking en snel handelen was het 
boosteren vlot georganiseerd. Cliëntcoördinator Elisa Wijnja en 
begeleider C Karin Disberg-Rijpma hielpen mee. 

De coronatijd heeft zo zijn uitdagingen voor 
de zorg. Want hoe regel je bijvoorbeeld dat 
cliënten gevaccineerd worden zonder dat het te 
spannend voor ze is? Op Maeykehiem werden 
de eerste corona vaccins toegediend door GGD-
medewerkers. “Dat gebeurde in de gymzaal”, blikt 
Elisa terug. “De groepen gingen daar volgens een 
schema naartoe. Op zich verliep dat goed, maar 
toch merkten we dat het bij veel cliënten spanning 
en weerstand opriep. Zeker als de prik door een 
onbekende werd gegeven.” 

Thuis een prikje zetten

In december 2021 kwamen er boosters beschik-
baar. En op Maeykehiem kwam de gedachte naar 
boven om deze boosters zelf te gaan toedienen. 
Gewoon bij de cliënten thuis. “Onder meer Elisa en 
ik kregen de vraag om mee te helpen”, vertelt Karin. 

In gesprek met cliëntcoördinator Elisa Wijnja en begeleider C Karin Disberg-Rijpma

Karin Disberg-Rijpma en Elisa Wijnja
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“Wij dienen jaarlijks de griepvaccinaties toe, dus 
de cliënten waren al gewend dat wij weleens een 
prikje kwamen zetten. Wij vonden het een goed 
idee. Het is een heel andere beleving voor de 
cliënten als een bekend gezicht even langskomt 
met een prikje, dan wanneer je door een vreemde 
wordt gevaccineerd. Ook de eigen omgeving is een 
voordeel; dat voelt veel vertrouwder. Bovendien 
kennen we de cliënten. Als het even niet lukte, kwa-
men we op een ander moment terug.” 

Gezellig

De ‘prikdag’ vroeg de nodige organisatie. Zoals 
verplicht is, werd de huisarts gevraagd om op de 
bewuste dag op Maeykehiem aanwezig te zijn. 
Behalve Elisa en Karin werden nog enkele andere 
verpleegkundigen benaderd met het verzoek 
om te prikken. Naast de bewoners van de negen 
groepen op Maeykehiem werden ook de cliënten 
van de locaties in Langweer en de woning in Sneek 
ingepland. “De cliënten uit Langweer en Sneek en 
van de Kerklaan prikten we in het restaurant”, zegt 
Elisa. “Daar zaten ze in een halve cirkel. Het was 
gewoon gezellig! De anderen prikten we op de 
groep en sommigen op hun kamer.” 

“ 
Met dit boosteren 
hebben we echt zorg op 
maat geleverd.

THEMA 6

Naar de dagbesteding

Het prikken was een succes, concluderen Elisa en 
Karin. Elisa: “De meeste cliënten waren ontspannen 
en lieten zich probleemloos vaccineren. Het grote 
voordeel vond ik dat dit ons de flexibiliteit gaf om 
in te spelen op de situatie. Zo waren er een paar cli-
enten die het prikken niet toelieten. Zij zijn gewoon 
naar de dagbesteding gegaan. Door de verande-
ring van omgeving ontspanden ze en slaagde het 
uiteindelijk toch om ze daar te boosteren. Fijn dat 
we deze cliënten zorg op maat konden bieden.”

Supertrots

Hoe kijken beide collega’s terug op hun rol? “Ik 
vond het erg leuk om te doen”, zegt Karin. “Het is 
natuurlijk niet ons dagelijkse werk, daarom is het 
fijn dat we zowel van de GGD als Maeykehiem het 
vertrouwen kregen. Bovendien: als we het niet had-
den gedaan, hadden onze cliënten langer op een 
booster moeten wachten. En dat terwijl ze lange 
tijd hun dagbesteding hebben moeten missen en 
geen visite konden ontvangen. Nu ze geboosterd 
zijn, hebben ze meer vrijheden en wordt alles weer 
zo normaal mogelijk.” Ook Elisa is blij. “Ik vind het 
mooi dat we onze vaardigheden als verpleeg-
kundige konden combineren met het begeleiden 
van cliënten. Natuurlijk moesten we er soms voor 
zorgen dat cliënten hun arm niet wegtrokken. Dat 
is logisch. Maar als het dan toch lukte, was de cliënt 
supertrots. En wij ook!” 
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Door goede samenwerking tussen Maeykehiem 
en de huisartsen konden onze cliënten hun 
boosterprikje ‘gewoon’ bij Maeykehiem krijgen. 
Het prikje werd gegeven door onze eigen 
verpleegkundigen. 
Een prikje krijgen is niet prettig, maar het is wel fijner 
als het door een bekende wordt gedaan. De meesten 
kregen hun prikje zelfs op de eigen groep. We zijn blij 
dat we dit zo konden regelen.

Twee van de prikverpleegkundigen waren Karin en 
Elisa. Zij vinden dat het heel goed is gegaan. Elisa 
kreeg van een bewoner een zelfgemaakte kaart als 
bedankje.

THEMA 6

Maeykehiem had het als eerste Friese zorg-
organisatie zonder eigen medische dienst voor 
elkaar dat de cliënten hun booster kregen. Het past 
bij het kleinschalige van Maeykehiem, en ook bij 
de sfeer van samenwerken in de organisatie. “Het is 
heel mooi dat we dit zo snel en op een fijne manier 
samen hebben gerealiseerd”, benadrukt Elisa. 
“Uiteindelijk doen we het voor de cliënten. Van één 
bewoonster kreeg ik een zelfgemaakte kaart met 
daarop een sterretje van theezakjes en de woorden 
‘jij bent een prik-ster, bedankt voor de booster.’ 
Geweldig toch?” 
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Trijn van der Meulen, bestuurder Maeykehiem 

“ 
Professionaliteit begint bij menselijkheid

SLOT

Een warme plek creëren waar cliënten en medewerkers zich thuis 
voelen en waar iedereen zichzelf mag zijn. Dat is de missie van 
Maeykehiem. Bestuurder Trijn van der Meulen blikt terug op de 
stappen die zijn gezet en kijkt vooruit naar de toekomst.

“Wij zien jou. Het zijn maar drie woorden, maar ze 
vatten onze missie heel mooi samen. We zien onze 
cliënten echt. Niet vanuit een etiketje, maar door 
de persoon te zien - met al zijn of haar dromen, 
wensen en talenten. Vanuit die mens werken we.”  

Een thuis voor bewoners

“Als professionals realiseren wij ons elke dag dat 
Maeykehiem het thuis is van onze bewoners. Zij 
wonen hier en wij zijn te gast. Onze taak is om het 
leven van alledag voor hen zo normaal mogelijk te 
maken. Elke dag opnieuw doen we daar ons best 
voor. Dat werk is het mooiste wat er is en tegelijker-
tijd het moeilijkste. Soms is het echt zoeken naar de 
beste aanpak – dat is niet erg, want wat we doen 
is niet statisch. We willen blijven zoeken, voelen en 
nadenken. 

In gesprek met bestuurder Trijn van der Meulen
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Daarin hebben we al mooie stappen gemaakt, bij-
voorbeeld door het inzetten van de methodieken 
LACCS en Triple-C. Deze methodieken helpen om 
naar de persoon in zijn geheel te kijken. Erg blij zijn 
we met de keuze voor Ons, een nieuw elektronisch 
cliëntendossier (ECD) - inmiddels is er een groots 
project opgestart voor de implementatie. Ook 
hierbij ligt de nadruk op de cliënt, bijvoorbeeld met 
de beschrijvingen onder ‘Wie ben ik?’. Dit ECD gaat 
ons enorm helpen de methodieken nog verder te 
integreren in ons werk.”  

Vanuit het hart

“De methodieken zijn ondersteunend, maar 
ons primaire uitgangspunt blijft de cliënt zelf. 
Professionaliteit begint bij menselijkheid, bij 
werken vanuit je hart. Dat voelt de cliënt! Als je 
vanuit je hart werkt, daag je jezelf en je collega’s 
uit om creatief te kijken naar een situatie en om 
niet te snel te zeggen: ‘Het kan niet.’ Je zoekt naar 
mogelijk heden waarop iets wél kan. 

Wat dat aangaat, hebben we als kleine organisatie 
een groot voordeel: korte lijntjes. We kunnen snel 
tot besluiten komen. De mensen die hier werken, 
mogen binnen de kaders volop ruimte nemen. We 
doen het met elkaar, dat werkt heel prettig.” 

SLOT

Verder versterken

“Het afgelopen jaar heeft de organisatie nagedacht 
over de nieuwe missie en visie voor Maeykehiem. 
Voor een groot deel zitten ze al in ons DNA. En we 
willen ze graag versterken, zodat ‘ons’ Maeykehiem 
ook in de toekomst de plek is waar cliënten graag 
wonen en professionals met plezier werken. Het 
versterken van die basis is een proces dat we niet 
zonder onze medewerkers kunnen en willen door-
lopen. Daarom betrekken we iedereen erbij. Na de 
zomer gaan we met alle medewerkers in gesprek. 
Hoe kijken zij naar de missie en orthopedagogische 
visie die wij hebben geschetst? Hoe denken ze over 
waarden als ‘werken vanuit je hart’, ‘echt sámen 
dóen’ en ‘vakkundig met lef’? Ieders mening telt, 
want pas dan kunnen we écht samen bouwen.”  

Lekker in je vel

“Ons credo ‘wij zien jou’ geldt uiteraard ook voor 
medewerkers. Zij moeten hier met plezier werken. 
Een belangrijk aspect daarvan is lekker in je vel 
zitten. Vitaliteit is de komende jaren dan ook een 
belangrijk strategisch thema voor Maeykehiem, 
zowel richting medewerkers als cliënten. Een 
gezonde leefstijl met goede voeding en voldoende 
beweging kan werken als medicijn. Daar willen we 
meer aandacht aan besteden.” 

“Ons werk wordt alleen nog maar mooier als de 
teams groeien en zich blijven ontwikkelen. Het is 
bijzonder om te zien hoe teams samenwerken en 
zich voor de volle honderd procent inzetten. Zelfs 
in coronatijd is de cliëntzorg nooit in het geding 
geweest. Dat heeft wel de nodige offers van onze 
medewerkers gevraagd. Daarvoor verdienen zij een 
groot compliment.” 

“ 
Zelfs in coronatijd is 
de cliëntzorg nooit in 
het geding geweest. 
Daarvoor verdienen onze 
medewerkers een groot 
compliment.
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De bestuurlijke reactie

Afgelopen jaar is binnen Maeykehiem weer hard gewerkt aan kwaliteit. Er was 
nog steeds corona, maar dit was minder spannend dan daarvoor. Ook doordat 
iedereen een prikje kon krijgen. Onze eigen verpleegkundigen mochten het prikje 
geven. Dat was heel fijn.

Er zijn ook andere belangrijke dingen gebeurd:
• De dagbesteding kon weer open. Voor veel cliënten was dit op een 

nieuwe plek.
• Er is een nieuwe grote woning gebouwd voor cliënten van Bouwen 23/25.
• Er zijn nieuwe artsen bij Maeykehiem die ons steeds beter leren kennen.
• En er is een nieuw elektronisch cliëntendossier gekozen.

We hebben afgelopen jaar ook nagedacht over wie we als Maeykehiem zijn en wat 
we belangrijk vinden. En hoe we dat zo goed mogelijk aan elkaar en aan anderen 
vertellen. Zodat meer mensen bij ons willen wonen en werken.

Aandachtspunten voor 2022 zijn:
• In gesprek over de missie, visie en waarden.
• Implementatie van Ons, het nieuwe ECD.
• Verder aan de slag met vitaliteit. Zowel voor cliënten als voor medewerkers.

En zo werken we samen verder om de kwaliteit van zorg elke dag een stukje beter 
te maken.

SLOT

Iets toevoegen

“De komende jaren zullen er voor de organisatie 
genoeg uitdagingen zijn. Doordat we nog steeds 
stap voor stap aan het verbeteren zijn, maar ook 
door bijvoorbeeld de situatie in de wereld. Daar-
naast wordt alles duurder. Zulke uitdagingen bren-
gen ons terug naar de kern van ons bestaan, maar 
daar zit ook iets moois in: het geeft een andere kijk 
op wat echt belangrijk is in het leven. Wat maakt 
gelukkig? Is het geld of bezit? Op zulke momenten 
blijkt meestal dat geluk niet te koop is. Echt geluk 
zit in contact met de mensen om je heen. Het zit in 
iets toevoegen aan het leven van een ander. En dat 
is precies wat wij hier bij Maeykehiem doen.”

“ 
Echt geluk zit in iets 
toevoegen aan het leven 
van een ander.
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1. Inleiding bijlage kwaliteitsrapport 2021

In deze bijlage leest u de meer feitelijke kwaliteitsinformatie over 2021 en een reflectie van de 
cliëntenraad en de ondernemingsraad.
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2. Reactie Cliëntenraad en 
Ondernemingsraad op ontwikkelingen 

kwaliteit in 2021
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Reflectie Cliëntenraad Maeykehiem

Het jaar 2021 werd opnieuw een Corona jaar. 
Eén keer zijn we op Maeykehiem geweest om te vergaderen, de andere vergaderingen gingen digitaal. 
Ook op die wijze konden we de zaken afhandelen waar we formeel advies of instemming op moeten 
geven zoals Begroting en Jaarrekening.
Verder hebben we meegedacht en meebeslist over andere zaken die de cliënten raken: een nieuw ECD 
(Elektronisch Cliënten Dossier), de wet Zorg en Dwang en de nieuwe opzet van de dagbesteding in het 
nieuwe onderkomen. 
Coronamaatregelen werden door Maeykehiem afgestemd met de Cliëntenraad. Via de vele 
nieuwsbrieven zijn we, heel goed op de hoogte gehouden wat er zoal speelde. Overleggen met het 
Cliëntenplatform, stonden ook dit jaar helaas stil.

Namens de Cliëntenraad
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Reflectie Ondernemingsraad Maeykehiem

De Ondernemingsraad heeft het jaar 2021 beleeft als een hectisch jaar waarin corona de hoofdrol 
speelde. Corona legde Nederland plat. Behalve de zorg , deze draait harder dan ooit. Omdat de situatie 
van dag tot dag veranderde bracht deze crisis veel onzekerheid mee. 
De werkdruk, verstoring van de werk/privé  balans en afstand nemen van het werk waren belangrijke 
pijlers die uit het MTO kwamen en waar wij samen met de organisatie aan de slag zouden gaan, 
verdampten. Deze punten blijven dan ook onder de aandacht van de Ondernemingsraad in de 
toekomst.
De Ondernemingsraad vond dat Maeykehiem sneller en adequater reageerde op nieuwe corona-
situaties dan in 2020. Er was inmiddels ervaring opgedaan. Het sneller schakelen tussen disciplines 
verliep soepeler.
De corona-update via intranet was een goede bron van informatie en we konden met onze vragen 
terecht bij het corona-kernteam. Toch bleef het lastig omdat de landelijke richtlijnen veel verwarring 
brachten. 
De Ondernemingsraad heeft samen met de organisatie een goed thuiswerkbeleid neergezet voor de 
collega’s die gedwongen waren thuis te werken. Het oog hebben voor collega’s die ineens niet meer 
zichtbaar waren op de werkvloer had ook de zorg van de Ondernemingsraad.

Namens de Ondernemingsraad
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3. Maeykehiem in 2021 –
achtergrond informatie kwaliteit 
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Cliënten, cijfers en feiten

Kerngegevens peildatum 31-12-2021

• Aantal cliënten 150 totaal
• WMO: 3
• PGB: 5
• WLZ: 142

 Verblijf: 130
 Dagbesteding: 9
 MPT: 3

• Instroom en uitstroom cliënten in 2021:
• + 2 cliënten
• - 7 cliënten

• Wachtlijst: 44 (24 actief wachtend, 20 slapend)
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Medewerkers, cijfers & feiten 
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• Aantal FTE in dienst: 198

• Aantal medewerkers: 289                                

(excl. stagiaires en incl. leerlingen)

• Van wie cliëntcoördinator                                                                      25                                      

• Aantal nieuwe collega’s in 2021  (instroom)  58                                                       

• Aantal collega’s uit dienst in 2021 (uitstroom) 59

(excl. stagiaires en vakantiekrachten)

• Aantal studenten                                                                                         18

• Aantal leerlingen                                                                                          15

• Verzuim percentage gemiddeld over heel 2021                                8,53%



Vrijwilligers bij Maeykehiem

• Al met al was 2021 opnieuw een lastig jaar door corona. De meeste vrijwilligers (m.u.v. vrijwilligers 
van het dierenverblijf) zijn in 2021 niet volledig actief geweest. 

• Een aantal vrijwilligers hebben gedurende corona hun activiteiten als vrijwilliger tijdelijk stopgezet. 
Een aantal vrijwilligers hebben in de perioden van versoepeling hun vrijwilligersactiviteiten weer op 
kunnen pakken. 

• In samenwerking met vrijwilligers zijn er een aantal activiteiten opgezet die aan de corona 
maatregels voldeden.

• Nieuwe vragen waarin voorzien is; bezoekvrijwilliger, activiteiten vrijwilligers voor diverse 
woongroepen met namen op gebied van beweegactiviteiten buiten zoals wandelen en fietsen.

• Het aantal nieuwe vrijwilligers ligt opnieuw aanmerkelijk lager dan voorgaande jaren. Ook nu is dit 
logisch gezien de verminderde activiteiten door corona. 

• Aantal vrijwilligers over 2021: 125. 

• Aantal nieuwe vrijwilligers in 2021: 11

• Aantal vrijwilligers waar in 2021: afscheid van is genomen: 5
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Ontwikkelingen teamreflectie en 
ontwikkelgesprek

• Maeykehiem heeft eigen instrumenten voor teamreflectie en teamontwikkeling. Deze 
instrumenten zijn opgenomen in Pynter (leermanagementsysteem).

• Het bleek de afgelopen jaren lastig om deze instrumenten goed in te zetten. Discontinuïteit in de 
bezetting en corona maakten het een uitdaging om hier voldoende tijd en energie aan te besteden. 

• In 2021 is er een bijeenkomst met teamleiders geweest om het proces op gang te brengen, het lukt 
nog niet alle teamleiders en teams om hier uitvoer aan te geven. 

• In 2021 is het format voor de POP geëvalueerd en aangepast aan de huidige wensen en visie van 
Maeykehiem. Eén van deze aanpassingen betreft het integreren van de Triple-C competenties in de  
POP- instrumenten voor reflectie en feedback.
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Ontwikkelingen nieuw ECD en OP
• In 2021 is er een intensief orientatietraject doorlopen om te komen tot een keuze voor een nieuw 

electronisch cliëntendossier (ECD). Met als resultaat een gedetailleerd programma van eisen en 
gerichte aandachtspunten voor procesverbetering.

• Belangrijke indicatoren die hierin zijn meegenomen; cliëntgericht, beschikbaarheid cliëntportaal, 
gebruikersgemak, betrouwbaar, ondersteunend aan het cyclisch werken, aansluiten bij visie van 
Maeykehiem en ruimte voor de gebruikte methodieken LACCS en Triple C.

• De rode draad in het verhaal;  Focus op inhoud, het ECD moet ondersteunend zijn voor de 
zorgmedewerker, minimale registratielast.

• In de zomer van 2021 is besloten tot de aanschaf van het ECD Ons van Nedap.

• In het najaar van 2021 is begonnen met de implementatie, daarbij is gestart met de inrichting en 
overgang van de zorgadministratie en –registratie. 

• Bij de  inrichting van de zorginhoudelijke kant is intensief samengewerkt met collega’s uit de zorg, 
als grootste ‘gebruikers’ van het ECD.

• De visie van Maeykehiem en de toepassing van LACCS en Triple-C zijn vertaald naar hulpmiddelen 
en vervolgens toegevoegd aan Ons. Zo is er een ‘wie ben ik’ als nieuw instrument voor de 
beeldvorming, zijn cliëntgebonden afspraken gebundeld, is er een risico-inventarisatie toegevoegd 
en is het Goed-Leven-Gesprek geïntegreerd in Ons. 

• In het voorjaar van 2022 worden alle collega’s geschoold in het gebruik van Ons, en maakt heel 
Maeykehiem de overstap naar het nieuwe ECD. 
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Communicatie met familie 

• Maeykehiem wil het contact en de communicatie tussen cliënten en hun verwanten/netwerk 
ondersteunen met digitale communicatiemiddelen. En heeft daarom vanaf 2021 Familienet 
beschikbaar gesteld voor alle cliënten van Maeykehiem.

• Er zijn 16 woningen en 6 dagbestedingsgroepen die gebruik maken van Familienet. Veel van deze 
groepen maken actief gebruik van Familienet. Er worden volop foto’s en video’s gedeeld. 

• Op de groepen waar de meer ouder wordende cliënten wonen wordt minder intensief gebruik 
gemaakt van Familienet.

• In 2022 zal gestart worden met het cliëntportaal Caren van het nieuwe ECD Ons. 
Met Caren krijgt de cliënt/verwant toegang tot het eigen digitale zorgdossier. 
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Wet zorg en dwang (Wzd)    1/2
• De Wzd schrijft voor om de aan de IGJ gemelde kwantitatieve onvrijwillige zorg jaarlijks kwalitatief 

te analyseren.  Onderstaande informatie is afkomstig uit de analyse onvrijwillige zorg binnen 
Maeykehiem over 2021

• Voorbeelden van onvoorziene onvrijwillige zorg: fysieke fixatie bij agressie of tijdens bloedprikken, 
insluiten bij onverwachte nachtelijke onrust.

• Voorbeelden van meldingen zonder verzet: beperken van bewegingsvrijheid bij wankel zijn na 
epileptische aanval of inzet van camera na insult of ziekenhuisopname.

• Positief is dat medewerkers zich realiseren dat een maatregel die wordt ingezet onvrijwillige zorg is. 

• Het onderscheid tussen onvoorziene onvrijwillige zorg en structurele onvrijwillige zorg die 
incidenteel toegepast wordt, is voor medewerkers echter nog onvoldoende helder. 

• Men realiseert zich dat een maatregel ingezet voor de veiligheid, onvrijwillige zorg zou kunnen zijn, 
maar het is voor begeleiders onvoldoende duidelijk dat bij geen verzet van cliënt noch 
vertegenwoordiger de maatregel geen onvrijwillige zorg is. 
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Type melding Aantal

Structurele onvrijwillige zorg 1

Onvoorziene onvrijwillige zorg

23 

42 meldingen, 19 meldingen bleken toepassing zonder 
verzet



Wet zorg en dwang (Wzd)   2/2

• Structurele onvrijwillige zorg komt beperkt voor binnen Maeykehiem. 
Onvrijwillige zorg is binnen Maeykehiem bij de medewerkers in beeld, het vastleggen van 
onvrijwillige zorg vraagt om verbetering.

• In 2022 gaat Maeykehiem over naar een ander ECD, dit vraagt van de zorgverantwoordelijken om 
de onvrijwillige zorg opnieuw vast te leggen. Gebruik makend van de analyse van de meldingen 
2021 zal aandacht uitgaan naar het goed vastleggen van structurele maatregelen met incidentele 
toepassing en van onvoorziene onvrijwillige zorg.

• Een plan van aanpak om hierin verbetering te realiseren is opgenomen in de analyse over 2021 en 
bestaat o.a. uit het bespreken van alle concept onvrijwillige zorg op initiatief van de 
zorgverantwoordelijke met de Wzd-functionaris alvorens deze vast te leggen in het ECD. 
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Incidenten in 2021   
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Aantal incidentmeldingen in 2021 per type incident.
Bron: TriasWeb



Leren van incidenten  

• Maandelijkse rapportages op organisatie en clusterniveau hebben als doel een bijdrage te leveren 
aan de eigen leer- en verbetercyclus op organisatie, cluster en locatieniveau.

• Incidenten zijn vast agendapunt bij het MT, de teamleiders, driehoeksoverleggen en in 
teambesprekingen.

• Om teams te ondersteunen bij de eigen leer- en verbetercyclus is een handreiking ‘Nog meer leren 
van incidenten’ geschreven die teams helpt om met elkaar het gesprek aan te gaan over een 
incident of situatie en de context er om heen te analyseren.

• In 2021 zijn er 3 incidenten geweest waarvoor het MT van Maeykehiem een prisma(-light) heeft 
laten uitvoeren; 

– een onderzoek n.a.v. grensoverschrijdend gedrag van een medewerker

– een incident in het zwembad

– een valincident 

• Geen van deze 3 incidenten waren ernstig genoeg om te melden bij de inspectie, maar vormden 
wel aanleiding voor het MT om een nader onderzoek in te stellen met als doel ervan te leren en te 
verbeteren om zo mogelijk herhaling in de toekomst te voorkomen. Verbeteracties zijn opgepakt, 
voor een deel afgerond of lopen door in 2022.
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Medicatieveiligheid - medicatiereview 

• In 2021 is een nieuwe procedure medicatiereview getest en in gebruik genomen.

• Alle betrokken disciplines bereiden zich voor en leggen de voorbereiding vast in het ECD.

• Zo kan er tijdens de review heel doelgericht gewerkt worden aan de beoordeling van het 
medicatiegebruik, waaronder indien van toepassing ook het gebruik van psychofarmaca.

• Deze werkwijze is heel arbeidsintensief, vraagt om het volgen van een strakke planning maar levert 
veel waardevolle informatie op.

• Alle betrokkenen zijn enthousiast over de werkwijze, het zorgt voor meer bewustwording bij 
begeleiders en kwaliteitsverbetering wordt hiermee heel zichtbaar gemaakt. Betrokken artsen 
geven aan onder de indruk te zijn van het handelen van collega’s van Maeykehiem en de stappen 
die reeds gezet zijn. 

• Verbetermogelijkheden zijn er vooral wat betreft het gebruik van het ECD, en het clusteren van 
reviews tot een uitvoerbare planning per kwartaal.

• In 2022 zal het ECD Ons zo ingericht worden dat deze ondersteunend werkt aan de uitvoer van de 
medicatiereview binnen Maeykehiem.
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Medicatieveiligheid- bijeenkomsten met AF

In 2021 zijn er twee bijeenkomsten geweest met de aandachtsfunctionarissen 
medicatieveiligheid (AF). Thema’s die daar aan bod zijn gekomen;

 wat is de rol van een AF;

 hoe weet je of een collega (on)bewust (on)bekwaam is en wat kan jij hier als AF in betekenen;

 waar ga je je als AF met jouw team het komende half jaar op richten.

Uitkomst mentimeter:
waar ga je je als AF met jouw team het komende half jaar op richten 19



Scholing, feiten & cijfers
• Vanwege corona is het scholingsprogramma aangepast en zijn scholingen opnieuw online 

vormgegeven. Voor Triple- C en LACCS heeft Maeykehiem een online scholing ontwikkeld. Daarmee 
kon het implementeren van methodieken doorgaan.

• Scholing:
 Triple-C:  collega’s afkomstig uit 5 teams
 LACCS: collega’s afkomstig uit 6 teams
 Weerbaarheid: collega’s afkomstig uit 6 teams
 Wet zorg en dwang: alle medewerkers primair proces
 Gebarentraining: collega’s afkomstig uit twee teams
 SEIN epilepsie training alle medewerkers primair proces
 Hbo LACCS training: 1 cliëntcoördinator
 Mbo LACCS training: 1 begeleider
 Hartcoherentie training: open aanbod voor verschillende medewerkers

• Overige online scholingsbijeenkomsten-/ activiteiten gegeven in 2021:
 Introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers
 Open aanbod workshops voor studenten en medewerkers

• Medewerkers in opleiding:
universiteit 1 hbo 4 
mbo 3 bbl 14
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Klachten 

• Maeykehiem heeft een klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon voor cliënten via Zorgbelang 
Friesland. De klachtenfunctionaris heeft in 2021 geen klachten ontvangen. De 
cliëntvertrouwenspersoon heeft in 2021 geen kwesties ontvangen.

• In het kader van de Wzd is er een aparte vertrouwenspersoon voor zaken gerelateerd aan de Wzd. 
De cliëntvertrouwenspersoon Wzd heeft in 2021 geen signalen afgegeven aan Maeykehiem.
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Sint Nyk Wolwêze

• Maeykehiem is als organisatie al even bezig met stappen op gebied van vitaliteit. Dit omdat het 
meerdere doelen nastreeft: een betere gezondheid leidt tot een beter welzijn en hogere kwaliteit 
van leven voor cliënten, maar tegelijkertijd ook tot (indirecte) lagere kosten in de keten 
bijvoorbeeld vanwege lager medicijngebruik. 

• De andere kant is het welzijn en de gezondheid van de medewerkers. Met steeds meer schaarste 
op de arbeidsmarkt (met name in de zorg), het langer moeten door werken van medewerkers en 
een toename van meer complexiteit van zorg zijn blije en fitte medewerkers van groot belang. 
Zodat ze zelf goed en gezond inzetbaar zijn, maar ook doordat cliënten bij Maeykehiem (volledig) 
afhankelijk zijn van hun begeleiders. 

• Hoe meer begeleiders gericht zijn op (hun eigen) gezonde levensstijl, hoe meer de cliënten daarvan 
profiteren. Maar Maeykehiem kan en wil dit niet alleen doen. Daarom is dit een aanleiding geweest 
voor een breder initiatief. Sint Nicolaasga wordt een bloeizone. De provincie ondersteunt dit 
initiatief. In Sint Nyk hebben we hier de naam, Sint Nyk Wolwêze, aan gegeven. Het is inmiddels een 
breed gedragen initiatief. De digitale startbijeenkomst heeft plaats gevonden. Er is een startsubsidie 
verstrekt door gemeente De Fryske Marren. 

• Door corona zijn veel initiatieven pas later dan gepland op gang gekomen. Eind 2021 is vooral 
gekeken naar wat in 2022 te organiseren, zoals een Wolwêze markt. 
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Continuïteit in de zorg gedurende corona 

• Door corona is er een hoog ziekteverzuim geweest. Daarnaast stond het rooster verder onder druk 
door medewerkers in quarantaine / isolatie. 

• Omdat er (regionale) scenario’s zijn geweest waarin de roosters zo onder druk konden komen te 
staan waardoor de continuïteit van zorg in het geding zou komen, is preventief gekeken naar 
mogelijkheden anderen in te zetten. We hebben voor noodsituaties de noodlijst personeel. Hierop 
staan medewerkers van de ondersteuning en mensen die niet actief in de zorg werkten maar wel 
mogelijkheden hadden hier een bijdrage in te leveren. Deze hebben we in 2021 niet in hoeven 
zetten. 

• Door de snelle organisatie van de boosterprikken hebben we het effect op de medewerkers en de 
roosters zo veel mogelijk beperkt gehouden.
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Vormgeven “medische driehoek”
• In 2021 zijn mooie stappen gezet in het vormgeven van de “medische driehoek”, bestaande uit de 

huisartsen, de AVG en de psychiater. Samenwerking onderling is van belang om de juiste medische 
zorg voor de cliënt te waarborgen.

• Het project medische borging is in 2021 gericht geweest op het verkennen welke taak- rolverdeling 
in de medische driehoek, passend bij de besturingsfilosofie en behandelvisie van Maeykehiem,  
praktisch werkbaar is en recht doet aan ieders expertise. Behaalde resultaten;

 de inzet van de AVG-arts is een waardevolle toevoeging aan het behandelteam en biedt 
expertise en ondersteuning aan de huisartsen.  

 inzet van verpleegkundigen van Maeykehiem om de route tot, en informatievoorziening aan  
de huisartsen en AVG-arts en goed vorm te geven. En draagkracht en kennis binnen teams te 
versterken, en wachtlijst voor AVG-arts beperkt te houden.

 afstemming en vormgeven van de samenwerking tussen orthopedagogen en de medische 
driehoek.

 kennismaking en overleg over de samenwerking tussen de AVG-arts, huisartsen en de 
ziekenhuisapotheek.

 inzichtelijk maken van de inzet en gezamenlijke procesafspraken met de overige behandelaren 
die betrokken zijn bij Maeykehiem (paramedici, VISIO, Kentalis, revalidatiearts, SEIN).

 het ondersteunen van de medewerkers door introductie van de communicatie-kaart, een 
hulpmiddel om op systematische wijze een medisch vraagstuk te bespreken met een andere 
hulpverlener.

• In 2022 zal de focus liggen op het verstevigen van de medische borging binnen de teams.
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Deze bijlage van het kwaliteitsrapport is een uitgave van Stichting Maeykehiem. Hiervoor is 
gebruik gemaakt van verschillende interne beleidsdocumenten en kwaliteitsrapportages. 
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met secretariaat@maeykehiem.nl.


