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Verpleeg- en verzorgingshuizen zijn niet meer de statische, in zichzelf 
gekeerde instellingen van voorheen. Anno nu is de ouderenzorg vraag-
gericht en werken instellingen over de muren heen; in netwerken,  
om te leren van experts en samen te werken. Een kenniscentrum is het 
initiatief van Archipel om kennis en kunde te behouden, uit te bouwen 
en daarmee betere én efficiëntere zorg te bieden.

Met die bagage ontstaat een nieuw type organisatie in de ouderenzorg.  

Die is klantgericht; cliënten en hun naasten kunnen er terecht met complexe 

hulpvragen. En bovendien prikkelend voor medewerkers; we dagen hen uit 

om te blijven leren, zich te specialiseren en multidisciplinair samen te 

werken. Je eigen krachten bundelen en versterken heeft nog een bijkomend, 

belangrijk effect: bestand zijn tegen externe onzekerheden van politiek, 

financiering en arbeidsmarkt.

Als een van de pioniers hebben we inmiddels ruim vijf jaar ervaring met ons 

Kenniscentrum. In september 2013 delen we die, in het symposium ‘Kennis 

delen? Bijzonder normaal!’

Archipel Kenniscentrum
Van oudsher werken wij met bijzondere doelgroepen, zoals mensen met 

dementie op jonge leeftijd en Niet Aangeboren Hersenletsel. De kennis en kunde 

die we daarvoor en daardoor in huis hebben, zat vooral in de hoofden van onze 

medewerkers. Om die expertise te behouden, besloot het managementteam 

in 2007 alle kennis centraal bij elkaar te brengen. Vanaf dat moment is Archipel 

Kenniscentrum een onmisbaar onderdeel van onze totale organisatie 

geworden.

Ons Kenniscentrum heeft en geeft antwoorden op complexe hulp- en 

zorgvragen van uiteenlopende somatische en psychogeriatrische doelgroepen. 

Multidisciplinaire teams leveren de expertise waar de cliënt verblijft. 

Bovendien blijft de kennis behouden én zich systematisch ontwikkelen, 

zodat nieuwe collega’s en partners in onze netwerken er profijt van hebben; 

de zorg blijft daardoor op niveau.

Zorg- en functieprogramma’s
Om inhoud vast te leggen in een vorm die geschikt is voor overdragen en 

verder groeien, kozen we voor zorg- en functieprogramma’s. Daarbij hebben we 

scherp gelet op - negatieve én positieve - ervaringen van andere organisaties 

met zorgprogrammering.

Een zorgprogramma omvat alle - ook voortschrijdende - informatie over een 

specifiek ziektebeeld, bijvoorbeeld Parkinson. Een functieprogramma gaat 

over een onderdeel van zorg en behandeling, bijvoorbeeld lig- en zithouding.

Elk programma behandelt de materie van A tot Z, inclusief zorgproducten 

(binnen- en buitenshuis), regionale en landelijke netwerken, trainingen, 

werkwijzen, processen, richtlijnen en protocollen. Voorop staat de kwaliteit 

van leven van onze cliënten: de benodigde hulp en gezondheidsrisico’s in de 

vier levensdomeinen.

Belangrijke voorwaarde is ook dat de programma’s niet dichtgetimmerd zijn 

maar juist levend en levendig. In elk programma worden namelijk ook de 

praktische ondervindingen en tips van ervaringsdeskundige cliënten en hun 

familie vastgelegd, naast de actuele professionele standaarden voor de 

betrokken disciplines. In het zorgprogramma Korsakov staat bijvoorbeeld 

duidelijk beschreven wat van alle teamleden verwacht wordt in het empatisch-

Archipel in het kort:

•	 Verzorging,	verpleging,	 

 behandeling, welzijn, wonen,  

 gemaksdiensten en thuiszorg  

 in Eindhoven e.o.

•	 12	locaties

•	 2.250	medewerkers	

•	 1.200	vrijwilligers

•	 1.200	intramurale	cliënten

•	 375	cliënten	in	deeltijdzorg

•	 1.400	extramurale	cliënten	 

 (vooral Zorg aan Huis)
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directief benaderen van cliënten. Het programma stimuleert dus eenduidig 

werken zonder dat medewerkers vakinhoudelijke en professionele ruimte 

inleveren.

Expertteams
Ontwikkeling en beheer van elk programma gebeuren door een multidisciplinair 

expertteam. Daarin zitten medewerkers die affiniteit hebben met het onderwerp 

en ambitie om daarin uit te blinken: verpleegkundigen en verzorgenden, 

maar ook activiteitenbegeleiders, behandelaars en andere betrokken 

medewerkers. Voordeel is dat deze medewerkers tegelijkertijd met beide 

benen in de dagelijkse zorg staan. Zij weten dus of datgene wat ontwikkeld 

wordt ook implementeerbaar is. Waar mogelijk nemen cliëntvertegenwoordigers 

en ketenpartners deel aan het team. Voorzitter en kartrekker van elk team is 

een programma- of functieleider. Belangrijke taak van elk expertteam is ook 

het actief ontwikkelen en aanbieden van consultatie en scholing.  

Verder nemen expertteamleden deel in regionale en landelijke netwerken.

Succesfactoren
Een kenniscentrum opbouwen slaagt alleen als er genoeg draagvlak is 

binnen de organisatie. Vanaf dag één was dit bij Archipel het geval.  

Het managementteam stond achter het ambitieuze en grote plan en we 

hadden de zorginhoudelijke kartrekkers in huis die ook in staat waren verder 

te kijken dan hun eigen vakgebied.

In drie jaar is een projectstructuur opgezet met een duidelijk en gezamenlijk 

doel voor ogen: hoe het Kenniscentrum er na drie jaar uit moest zien en welke 

zorg- en functieprogramma’s opgezet dienden te worden. Een speciaal 

aangestelde projectleider heeft het geheel gecoördineerd en de vak- 

inhoudelijke medewerkers ondersteund bij het vastleggen van de kennis. 

Uitgangspunt daarbij was dat het project en de praktijk elkaar zouden voeden 

Functieprogramma’s:
•	 Agressie
•	 Cognitieve	Revalidatie
•	 Eten	en	Drinken
•	 Lig-	en	Zithouding
•	 Mondzorg
•	 Palliatief	Terminale	Zorg
•	 Probleemgedrag
•	 Seksualiteit
•	 Slikken
•	 Sociotherapeutische	leefmilieus
•	 Valpreventie
•	 Video	Interventie	Ouderenzorg
•	 Wondzorg	en	Decubitus

Zorgprogramma’s:
•	 Geriatrische	Revalidatie	 
 (twee deelprogramma’s)
•	 Gerontopsychiatrie
•	 Huntington
•	 Jonge	mensen	met	Dementie
•	 Korsakov
•	 Multiple	Sclerose
•	 Niet	Aangeboren	Hersenletsel
•	 Parkinson
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het gevoel van samen

in een voortdurende cyclus van ontwikkelen, borgen en verbeteren.  

Natuurlijk zijn er hobbels onderweg geweest maar desondanks zijn we erin 

geslaagd de kwaliteit van de zorg voorop te blijven zetten.

Meerwaarde
Het Kenniscentrum heeft de projectstatus al achter zich gelaten. Diverse 

zorgproducten - die op basis van behoeften van cliënten zijn ontwikkeld -  

zijn nu onderdeel van de reguliere zorg. Enkele voorbeelden: het Mobiele 

Stroke Team en het Afasiecentrum, beide extramuraal, voor mensen die  

een beroerte hebben gehad. Binnenkort is de officiële opening van een 

polikliniek voor gespecialiseerde zorg, waar mensen onder andere met 

vragen terecht kunnen op het gebied van Huntington en Parkinson.

Door het levende karakter van de programma’s ontwikkelt ook de intramurale 

zorg mee met de veranderende behoeften van cliënten. Zo hebben we een 

geronto-psychiatrie afdeling in samenwerking met de GGZ opgezet. Op alle 

afdelingen zijn leefmilieus met succes geïmplementeerd en seksualiteit is 

een bespreekbaar onderwerp waarvoor we praktische oplossingen bieden. 

Ook thema’s als omgaan met agressie, wondzorg en valpreventie zijn zo ver 

doorontwikkeld dat binnen én buiten Archipel veel vraag is naar deze 

trainingen.

Daarnaast zullen we in 2014 de beschikking hebben over een nieuw gebouw 

voor cliënten met complexe zorgvragen, dat voldoet aan de huidige eisen  

van comfort, veiligheid, en privacy. Tot slot is er winst voor medewerkers.  

Een breed opgezet scholingsprogramma stimuleert een ieder zich te bekwamen 

in diverse taakgebieden. Medewerkers worden expert, zoals gespecialiseerd 

verzorgende psychogeriatrie, wondverpleegkundige of taakverantwoordelijke 

agressie.

Met de zorg- en functieprogramma’s als middel en de multidisciplinaire 

expertteams als werkvorm hebben we een succesvol antwoord op de 

groeiende behoefte aan specialistische zorg en behandeling op maat van  

de kwetsbare cliënt in de ouderenzorg. Ook als geheel zijn we er beter van 

geworden: het Kenniscentrum stimuleert een vraaggerichte professionele 

organisatie die een wijdverspreide vertakking heeft in diverse netwerken.  

En daar varen zowel cliënten als medewerkers wel bij.
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