Personeelssamenstelling Verpleegafdeling De Dukdalf,
De zorgvraag van de bewoners van de Dukdalf kenmerkt zich door multi-problematiek, bestaande uit
somatische zorgvragen in combinatie met psychiatrische- en verslavingsproblematiek. Daarnaast
ervaren bijna alle bewoners problemen in hun persoonlijk netwerk. Veel bewoners hebben een
verleden als dak- en/of thuisloze. Alle bewoners hebben behoefte aan onplanbare somatische zorg,
toezicht en structuur, terwijl ook de sociaal- maatschappelijke, psychiatrische- en/of
verslavingsproblematiek aandacht krijgt.
De Dukdalf heeft twee teams, één op de 4e en één op de 5e etage en een aantal bedden op de derde
etage (met vaak de meer zelfstandige bewoners, zoals met een MO-indicatie / bewoners via de GGD
bewoners die bijna met ontslag kunnen) die door de teams van de 4e of de 5e worden begeleid en
verzorgd.
De behandeldienst wordt sinds 1 januari 2018 ingehuurd bij Stichting Humanitas. De diëtist wordt
ingehuurd bij een eerstelijns praktijk uit Rotterdam (HRC).

Formatie de Dukdalf – situatie op 1-3-2018
Tbv maximaal 44 bewoners

Fte

Zorgmedewerkers
Zorgmedewerkers A (helpenden)
SPW
Zorgmedewerkers B (verzorgenden IG)
Zorgmedewerkers C (verpleegkundigen MBO)
Activiteitenbegeleiding

1.00
0.89
3.90
3.57
0.56
Totaal

Huishoudelijk medewerkers
(NB: een deel hiervan is tbv het hele pand, waar ook een RIBW is)

9.92
2.45

Behandelaars
Artsen (SOG) - 12 uur
Verpleegkundig specialist - 16 uur
Paramedici (fysio / diëtist) – 8 + 8 uur
Paramedici (ergo/ logo) – op afroep
Psycholoog - 4 uur
Maatschappelijk werk

0.33
0.44
0.44
0.11
1.88
Totaal

3.2

Trajectcoördinatoren

0.44

Leidinggevenden
Teammanager
Coördinerend verpleegkundige

1.00
1.33

Totaal de Dukdalf

17.34

Met deze formatie wordt in de dagelijkse zorg de volgende bezetting (op 44 bedden) gerealiseerd:
Dag





3 x verpleegkundige en/of verzorgende (V182) van 06.45h tot 15.30u
4e verpleegkundige of verzorgende (V44) van 7.30u tot 11.30u
1 keer gastvrouw (V382) van 7.15u tot 14.45u of (V36) van 7.15u tot 13.15u
Activiteiten begeleiding: totaal 20 uur per week ingezet voor de verpleegafdeling. Waarvan
één avond per week en de rest overdag.

Avond
 2 x verpleegkundige en/of verzorgende (L2828) van 14.30u tot 23.00u
 avondomloop (gastvrouw) 15.30u tot 21.30u
Nacht
 1 x verzorgende of verpleegkundige 22.30u tot 7.00u

NB: Op doordeweekse dagen lopen 1 à 2 stagiaires mee op de afdeling. Ook is er regelmatig een
vrijwilliger aanwezig

NB: In 2018 wordt een onderzoek gestart naar de bezetting tov de dagelijkse zorg en alle activiteiten
die gedaan moeten worden – zo willen we komen tot een betere – en een beter onderbouwde
bezetting. Daarbij wordt de noodzaak tot verpleegkundige achterwacht of inzet in de nachten
meegenomen. Dit is een verplichting vanuit het kwaliteitskader.

Rotterdam, 26 maart 2018

