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Inleiding  
 
 

Dit is onze rapportage over de eerste vier maanden van 2018: wat hebben we gedaan, wat heeft het 
ons opgeleverd, en wat pakken we op in de volgende vier maanden? 
Transparant en vanuit onze eigen waarneming. Het heeft betrekking op onze grootste groep cliënten.  
Ouderen die niet meer thuis kunnen wonen en beroep doen op ons voor de zorg- en dienstverlening.  
 
Totstandkoming 
Deze rapportage op ons Kwaliteitsplan 2018 is op de volgende manier opgebouwd:   

 Ieder team heeft zijn eigen rapportage opgesteld. Het team geeft per onderdeel aan wat ze 
hebben gedaan, geleerd en waar ze het komend trimester aan gaan werken. Ook de 
zorginhoudelijke onderwerpen zoals hygiëne, calamiteiten en medicatie komen aan bod. 

 De teamrapportages zijn de input voor de rapportage per organisatieonderdeel intensieve 
zorg, wijkzorg, Behandelgroep en residenties. Hierbij zijn ook bevindingen vanuit de 
ondersteuning, audits, leidinggevenden en externen gebruikt om een meer integraal beeld te 

vormen.  
 Als we de rapportages op team- en doelgroepniveau bij elkaar leggen, komt daar het beeld 

uit hoe het staat met de kwaliteit en veiligheid van de zorg bij Vitalis. Wat zijn ontwikkelingen 
die we veel terug zien, waar hebben we met elkaar nog wat te doen? Die beschrijven wij in 

de eerste zeven hoofdstukken. Het accent is gelegd op de intensieve zorg. De basis vormt 
immers het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

 

Organisatie ontwikkelingen  
Kijkend naar de rapportages van de teams, vanuit hoe er gestuurd wordt, en naar wat er om ons heen 
gebeurt zien we ook op strategische niveau ontwikkelingen die mede onze positie bepalen van waar 
we staan als organisatie: 
 
Stap voor stap naar een lerende organisatie: er is en wordt hard gewerkt en iedere dag geleerd van 
kleine en grote gebeurtenissen. Dat is mooi en inspirerend om te zien. Dat maakt ons tegelijk ook 

trots. Een aantal van deze prachtige verhalen laten we in deze rapportage ook zien.  
Tegelijkertijd beseffen we ons dat we als organisatie komen uit een andere tijd, met ander gedrag, 
sturing en cultuur. Dat betekent dat deze stap naar een lerende organisatie nu het nodige vraagt. 
We zijn ons bewust dat we het totale (bedrijf)proces nog niet altijd overzien, waardoor we de 
verbindingen met andere organisatieprocessen kunnen leggen. We spreken onze medewerkers nu 
meer aan op hun professionele houding en denkwijze, op eigen regie en verantwoordelijkheid nemen. 

Dat is voor eenieder wennen. Het is aan de leidinggevende en ondersteunding de taak om 

medewerkers daarin te begeleiden en helpen. Goed is te merken dat de bewustwording groeit, en we 
steeds mooiere acties laten zien die passen bij de bedoeling. We zetten echt stappen. 
 
Een eigen zienswijze: we ontwikkelen steeds meer een eigen zienswijze op kwaliteit en veiligheid op 
de zorg voor ouderen. Niet omdat andere het ons opleggen, we het volgen, en achteraf de pleisters 
plakken maar omdat we eerst zelf nadenken. We willen niet kopiëren, maar zelf weten wat we doen 

en hoe. Omdat wij vertrouwen op ons eigen oordeel vanuit professie.  
 
Krapte op de arbeidsmarkt: een grote uitdaging die soms het proces en resultaat in de weg zit, is de 
toenemende krapte op de arbeidsmarkt. We willen vooruit, maar kiezen soms noodgedwongen door 
allereerst de basiszorg veilig te stellen. Logisch, maar dat maakt ook dat de komende zomerperiode 
(juli-september) het leerklimaat niet altijd optimaal is. 
 

Integraal beeld: als je deze rapportage legt naast de financiële rapportage en de personele 
ontwikkelingen, zien we enkele overeenkomsten. Op alle drie de gebieden zijn we druk met de 
arbeidsmarktkrapte, de procesoptimalisatie, de nieuwe besturingsfilosofie (Vitale teams) en de keuzes 
waar we de extra financiële gelden (verpleeghuiszorg) voor inzetten.  
 

Tot slot  

Deze rapportage is bedoeld om alle betrokkenen, intern en extern, te informeren over de voortgang. 
Voor ons is deze rapportagewerkwijze nieuw. Zijn er zaken niet duidelijk, heeft u een vraag, een 
reactie? Dan horen wij die graag. We staan open voor aanvullingen, verbetering en nieuwe ideeën. 
 
 
Namens alle teams, leidinggevenden, ondersteuning, medezeggenschap en toezichthouders, 
 

Inge Fleischeuer, bestuurder 
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1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning,  
wonen en welzijn 

 

 
 

Ken je cliënt 

In ons gedrag zien we steeds meer persoonsgerichte zorg ontstaan. Dat zien we ook terug in de 
waardering van onze cliënten, zoals bij onze tevredenheidsmetingen: 

 89% cliënten is (zeer) tevreden: ‘Hoe tevreden bent u over de manier waarop er met u 

omgegaan wordt? 
 87% van de cliënten is (zeer) tevreden over ‘Kennen de medewerkers u en wat belangrijk 

voor u is? 
 80% van de cliënten is (zeer) tevreden over ‘Wordt er naar u geluisterd en wordt dit 

vervolgens goed opgepakt?’ 
(Getoonde resultaten van het onderzoek hebben betrekking op de intensieve zorg locaties, periode 01-11-2017 tot 
29-05-2018). 
 

We hebben ook geïnvesteerd en gekozen voor de inzet van extra medewerkers voor onder andere 
de eetmomenten en toezicht in de huiskamer. De teams bevestigen dit in het rapportages. De 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (IGJ) ziet op de locatie Wissehaege hetzelfde beeld: er is 
veel aandacht voor de individuele cliënt. 
 

Cliënten geven in de toelichting bij het tevredenheidsonderzoek, naast veel complimenten, ook 
verbetersignalen af. Ze geven aan dat de bejegening soms gejaagd en niet altijd begripvol is. Ze 
nuanceren dit door aan te geven dat het wel afhankelijk is van de medewerker. Ook geven cliënten 
aan dat nieuwe medewerkers en flexmedewerkers hen soms onvoldoende kennen. Tot slot geven 

sommige cliënten aan dat er wel geluisterd wordt, maar niet altijd een antwoord komt (opgevolgd 
wordt) of dat zij ervaren dat er gehaast geluisterd wordt. Dit sluit aan bij ons eigen beeld: wat we 
weten van een cliënt, is nog te vaak medewerker afhankelijk. Bij onze verbeteracties voor het 

dossier nemen we de groep ‘nieuwe medewerkers, flexmedewerkers en uitzendkrachten’ expliciet 
mee. De gegevens van een cliënt dient in één oogopslag snel zichtbaar te zijn in het dossier voor 
iedereen. De teams geven zelf aan dat ze de afgelopen periode met name zich hebben ingezet om 
‘ken je cliënt’ in alle zorgplannen ingevuld en geborgd te hebben. Een van de geformuleerde 
teamdoelen voor komend trimester is dat dit onderdeel onderhouden, gedeeld en integraal 
onderdeel uitmaakt van het gehele dossier.  

 
Vaardigheden en kwaliteit: werken met een nieuw systeem en methodiek 
We zien langzaam vooruitgang in de kwaliteit van de dossiers, onder andere door interne audits. 
Teams auditen elkaar, leggen de uitkomsten terug bij het team en bespreken het direct.  
Echter, dit belangrijke onderdeel vraagt meer tijd en investering willen we de kwaliteit structureel 
verbeteren.  
Na een verdere analyse in de organisatie merken we op dat medewerkers met name nog moeite 

hebben met drie aspecten van dossier: de kennis van de knoppen (wat zit waar?), het goed toepassen 
van de OMAHA systematiek en als derde het methodisch werken en klinisch redeneren. Hierdoor zien 

we dat het dossier nog te weinig één geheel vormt, maar vaak wordt gezien als losse onderdelen.  
De volgende acties zetten we uit:  

 We blijven onze afspraken op verschillende manieren herhalen: een afspraken kaart over het 
ECD (wat vind ik waar, wat vul ik in en waarom?), een blog van de bestuurder over een 
‘geluksdosssier’, een wedstrijd welk team het beste dossier heeft 

 Best practices, handreikingen vanuit Vilans, voorbeeld dossiers en andere organisaties 
bezoeken die dezelfde software en methodiek hanteren. Wat leren we van hen? 

 Voor medewerkers een kort filmpje wat snel en makkelijk getoond kan worden aan nieuwe 
medewerkers en invalkrachten.  
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 Grenzen stellen bij onprofessioneel gedrag door het team, ondersteund door de managers. 

Een verzorgende en verpleegkundige dient het rapporteren in een dossier en opstellen van 
een plan te beheersen.  

 
Van visie naar praktijk 
In ons Kwaliteitsplan voor 2018 hebben we aangegeven dat we ons sterk willen maken om de visie 
op dementie meer eigen willen maken en uitdragen. 

Vanuit de teams zien we een goede weergave van vele voorbeelden op dit vlak, waarbij ook het 
speerpunt ‘bezetting en invulling van welzijn’ direct wordt belicht. Wij zien dit als één geheel.  
We verwijzen hiervoor naar de concrete acties en resultaten per locatie, opgenomen in de Bijlage.  
 
Netwerk van de cliënt: open en transparant participeren & communiceren 
De uitrol van Carenzorgt (onderdeel van ONS, Nedap), het communicatiemiddel waardoor cliënt, 
familie en naaste inzage heeft in het dossier 24/7, staat gepland voor het tweede trimester. De eerste 

ervaringen vanuit de pilot zijn positief. Dit zal zeker gaan bijdragen. 
Het meer overbrengen van kennis over de ouderenzorg, zorgt voor de juiste verwachtingen. Dat zien 
we bijvoorbeeld terug op Peppelrode bij de organisatie van klinische lessen op familieavonden.  
Communicatie op maat met cliënt, familie en naasten is een terugkerend verbeterthema, ook als 
uitkomst bij onze klachtenanalyse over 2017. We gaan ons daarbij, gelet op de steeds toenemende 
groep ouderen met complexe zorgvragen, meer en meer richten op communicatie op maat: 

 Meer tijd en ruimte nemen om zorgonderwerpen toe te lichten en te duiden: wat is wat, wat 

hoort bij wat, welk onderscheid kunnen we maken, wat zijn onze ervaringen? Vanuit onze 
kennis, vakjargon en ervaring stappen we te makkelijk en snel over de informatiebehoefte 
heen. 

 Toetsen of de boodschap goed is overgekomen en de vraag achter de vraag achterhalen. We 
gaan er nu nog te snel van uit dat de boodschap goed is overgekomen.  

 Informatie regelmatig herhalen m.b.v. diverse communicatiemiddelen: enkel een brochure 

uitgeven (eenrichtingsverkeer) is te mager. 
 Gerichte hulp en ondersteuning bieden in het wegwijs maken in de zorgsector. Dit zie je met 

name als behoefte bij de wijkzorg ontstaan. 
 
Aandacht voor bewegen: genieten van omgeving en ruimte  
Een vitaal speerpunt is het vergroten van de bewegingsruimte door een open-deuren beleid te 
realiseren. Afgelopen trimester is er geinvesteer op Wissehaege in met name de techniek. We gaan 

hierbij voor een uitgebreid loopcircuit zowel binnen als buiten. De volledige implementatie zodat 
bijvoorbeeld toezicht in de huiskamer ook op deze manier is ingeregeld volgt de komende maanden. 
Op Peppelrode is het ‘open deuren-beleid’ voorbereid, verdere implementatie vindt plaats in het 
tweede trimester.  

 

 

Verhalen die we graag delen over persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn 
 
Maatjesproject 
Om persoonsgerichte zorg te faciliteren maken we bij Vitalis niet alleen gebruik van onze professionele 
medewerkers. Ook onze vrijwilligers zetten zich daar steeds voor in. Een goed voorbeeld hiervan is 
het maatjesproject. Op ons eigen YouTube-kanaal een prettige weergave wat dit project inhoudt en 
ouderen die zelf aangeven wat dit project voor hun betekent. Kijk en geniet. 
https://www.youtube.com/watch?v=xp1p-r1D66M 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xp1p-r1D66M
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Samen werken aan goede zorg 

Teams werken samen aan persoonsgerichte zorg. Voorbeelden om te delen, die werkelijk hebben 
bijgedragen aan de verbetering van de zorg. Een goed voorbeeld hiervan is dat een team door een 

goede observatie van een wond, een allergie voor wondmateriaal bij een cliënt heeft ontdekt.  
 
De groeten uit Waalre  
Zes cliënten van de drie verschillende PG-teams van  Vonderhof 

zijn vijf dagen op vakantie geweest naar het Wolders Ven in 
Waalre. De cliënten hebben genoten van de vakantie in een 
bosrijke omgeving. Voor de locatie Vonderhof een jaarlijkse 
traditie. Het zichtbaar zien genieten van de cliënten is steeds de 
reden om de vakantie te organiseren. De medewerkers regelen 
soepel de 24-uurs aanwezigheid. Iedereen wil mee, en voelt dat 
dit ertoe doet.  

 
Welzijnscoaches op de Woonincplus-locaties   
Juist door onze jarenlange kennis en ervaring om met en voor 
ouderen de zorg en ondersteuning te leveren zijn wij door onze 
vastgoedpartner Wooninc. gevraagd om op de Wooninc.plus 
locaties welzijnscoaches te leveren. Zij zetten zich in om de bewoners op deze locaties te ondersteunen 

met activiteiten, dagritme en sociale contacten. Ook hier spelen de onderwerpen eenzaamheid, 

toenemende zorgvragen en ondersteuning een rol. 
Op basis van enthousiaste verhalen en een positieve evaluatie door de bewoners vindt verdere uitrol 
plaats op steeds meer Woooninc.plus-locaties in Eindhoven. Het is voor ons een bevestiging dat welzijn 
onderdeel uitmaakt van de zorg- en dienstverlening, welke bijdraagt aan het persoonlijk welbevinden 
en de leefbaarheid.  

 
NIEUW / OUD 
Vitalis investeert al jarenlang in activiteiten die te maken hebben met kunst en cultuur. Kunst en 
cultuur draagt wezenlijk bij aan gelukkig oud zijn. Onze missie. 
Ook anderen zien en genieten steeds meer van deze prachtige en bijzondere projecten. Zo is 
onlangs het project NIEUW/OUD in de prijzen gevallen. Een project van Stichting Nooitgedacht en 

Vitalis samen waarbij het draait om persoonlijk erfgoed van ouderen, talentontwikkeling en het 
verduurzamen daarvan.  
Op 4 juni jongstleden werd op Berckelhof de Gouden Caleidoscoop aan Stichting Nooitgedacht 
uitgereikt. Het team van Nieuw/Oud en Vitalis waren hierbij aanwezig. De prijs bestaat uit een 
cheque van € 1.000,- en een ‘gouden’ caleidoscoop. Het Fonds voor Cultuurparticipatie deelt zo'n 
prijs in elke provincie uit aan een project dat zich inzet op het gebied van cultuurparticipatie en -

educatie. De projecten worden door een jury beoordeeld op hun inspirerende werking voor de 

culturele sector en de impact op deelnemers en hun omgeving.  
Het is een project waarbij ouderen van Vitalis samen met het NIEUW/OUD-team op zoek gaan naar 
hun talenten en passies. Vervolgens geven zij, op basis van deze talenten en passies, samen met 
een jonge creatieveling een nieuw product of dienst vorm. Doel is ouderen te laten participeren 
binnen hun eigen gemeenschap. Vijf jaar geleden is Nieuw/Oud gestart op Berckelhof en inmiddels 
is dit project ook voor bewoners van Theresia en de Horst/Kronehoef beschikbaar. Door de Gouden 

Caleidoscoop zullen nog meer ouderen worden gestimuleerd om hun talenten en passies met 
NIEUW/OUD ontdekken. De daaruit voortgekomen producten zijn er het een duurzaam bewijs van, 
dat oud zijn en passies hebben heel goed samen gaan. 
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2. Veiligheid 
 

 
 
Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) 
In december 2017 en maart 2018 zijn er twee VBM-audits uitgevoerd door de commissie VBM. De 

resultaten in maart 2018 laten een goede verbetering zien. Onderdelen die een verbetering lieten 
zien, waren onder andere: aantoonbare onderbouwing, analyse en inzet alternatieven voor de inzet 
van VBM’s, aantoonbare multidisciplinaire samenwerking, de juridische status en wilsbekwaamheid 

van de cliënt en de ondertekening van de zorgplannen waarin de VBM vermeld is. De registratie van 
de echte BOPZ-VBM’s zijn nu beter op orde. De registratie van de VBM’s op eigen verzoek als VBM 
ingezet  als ADL-hulpmiddel en de VBM’s bij somatische verpleeghuiscliënten, 
verzorgingshuiscliënten en thuiswonende cliënten heeft nog aandacht nodig. Dit wordt vanuit de 
commissie opgepakt in het tweede trimester. 
 
Zorgalarmering 

Op basis van onze gedeelde visie op zorgalarmering zijn we onze oude systemen zoveel mogelijk aan 
het vervagen en kijken we daarbij naar meer persoonlijke (op maat) alarmering zoals camera’s, 
bewegingssensoren, rookmelder, videofoon en hals alarm. In het eerste trimester hebben we 
geïnvesteerd in de vertaling van de visie naar de implementatie op Brunswijck. De uitrol vindt plaats 
in het tweede trimester.  
 

Veilig en hygiënisch werken  

In januari hebben de audits door de adviseur infectiepreventie van de ziekenhuishygiënist van het 
Maxima Medisch Centrum plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze resultaten, gecombineerd met 
de hygiëne rondgang (vorm van audit), komen de Beleidsadviseurs volgend trimester met de 
aandachtsvelders tot een plan per locatie. Naar aanleiding van de hygiëne rondgang zijn de 
faciliterende middelen reeds gerealiseerd op de locaties.  
In de commissie gericht op veilig en hygiënisch werken (De Hygiëne en Infectie Preventie, DHIP) is 

nieuwe energie gestoken qua samenstelling en ambities. We constateerde dat deze onderwerpen 
meer aandacht mogen krijgen: hoe kijken we, wat zien we bij audits en welke grenzen stellen we? 
Teams willen dit ook graag zelf, de beste motivatie om ermee aan de gang te gaan. 
 
Kwaliteitsindicatoren 
Vitalis levert ook jaarlijks de set gegevens aan over de kwaliteitsindicatoren, wat eind juni 2018 over 
2017 is gerealiseerd. We zijn in afwachting welke reactie we hierop ontvangen: onze scores in 

vergelijking met andere zorginstellingen voor ouderen.  
 
Veilig gevoel 
Kijkend naar de vraag die we zelf stellen aan cliënten over veiligheid zijn we eind op weg. We scoren 
gemiddeld 90%. In de toelichting geven zij, in verschillende bewoordingen aan, dat ze bang zijn voor 

inbraken/diefstal/medebewoner, wel eens spullen te missen, soms geen alarm hebben of te lang 

moeten wachten. Ook geven enkele cliënten aan dat er wel eens vreemde mensen op gang of 
appartement waren. 
 
Brandveiligheid  
Vitalis heeft op alle complexen een goed opgeleide BHV organisatie. De BHV scholing wordt centraal 
geregeld door de Vitalis Academie waarmee we voldoen aan de wet en regelgeving.  
In het eerste trimester hebben we op basis van de cijfers van 2017 een analyse uitgevoerd: in  
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totaal waren er in 2017 520 brandmeldingen, waarvan er bij 410 meldingen de brand door een cliënt 

is veroorzaakt. In totaal is 48 keer de brandweer uitgerukt.  
Onze conclusies op basis van deze registratie: 

 De intensieve zorg-locaties (verpleeghuizen) hebben minder brandmeldingen omdat daar 
niet zelfstandig gekookt wordt.  

 Op de wijkzorg locaties vallen veel brandmeldingen op. Ook bij deze meldingen gaat het veel 
om kookfouten (bijvoorbeeld aardappels laten aanbranden) en onachtzaamheid (roken 

onder de brandmelder). 
In samenwerking met Wooninc. wordt op dit terrein steeds meer informatie uitgewisseld op het 
gebied van preventie van brand. Zo worden er voorlichtingsmiddagen georganiseerd met het thema 
veiligheid en brandveiligheid, welke met name voor huurders (wijkzorg-locaties) van belang zijn. 
Daarnaast wordt geïnvesteerd in technische oplossingen: afzuigkappen, ondeugdelijke apparatuur 
vernietigen, afsluiten kookplaten in overleg met de cliënt/ diens vertegenwoordiger. 
 

 
 

3. Leren en verbeteren van kwaliteit  
 

 
 
Nieuwsgierigheid 
We hebben een stap voorwaarts gemaakt: we organiseren steeds meer bijeenkomsten en activiteiten 
waardoor medewerkers elkaar vanzelf ontmoeten en ervaring uitwisselen over een onderwerp.  

Een goed voorbeeld daarvan zijn de bijeenkomsten van aandachtsvelders. Door medewerkers gericht 

bij elkaar te zetten over een onderwerp waar ze affiniteit mee hebben, ontstaat bijna als vanzelf een 
kennis- en ervaringsuitwisseling. Het is genieten om de uitkomsten daarvan te merken: we hebben 
hetzelfde doel, zijn nieuwsgierig naar andere ervaringen en delen best practices met elkaar uit. 
 
Klachten 
Vitalis heeft diverse manieren om een klacht te uiten, door een cliënt en/of familie. Het uitgangspunt 
is om zo veel mogelijk dichtbij de bron (daar waar het gebeurt) de klacht te ontvangen, te 

behandelen en naar tevredenheid op te lossen. Het gesprek wordt aangegaan middels ‘de lijn’, en de 
procedure verloopt via informeel naar formeel. Voor 2017 hebben we alle klachten per orgaan 
gebundeld en geïnventariseerd op aantal en soort. Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse.  
De hoofdlijnen: 

 In totaal zijn 124 klachten ontvangen.  
 Positieve ontwikkeling ten opzichte van 2016: er zijn ten opzichte van voorgaand jaar 

minder klachten over voeding, internetverbinding en de was. Hierop is extra ingezet (nieuwe 
aanbesteding, project in co-creatie met de Centrale Cliëntenraad, investering in verbinding) 
in 2017. Dit heeft goede resultaten opgeleverd.  

 Als we kijken naar war de meeste klachten over gaan, kunnen we enkele categorieën 

onderscheiden: 
o Communicatie over en met cliënt en met name familie en naaste: het gaat met 

name om het onvoldoende reageren en gebruik maken van ontvangen informatie 

over cliënt, expliciet maken wat je gaat doen met informatie, onvoldoende gevoel 
geven gezien te worden bij opname van cliënten en tot slot uitleggen hoe indicaties, 
regels en afspraken bij Vitalis zijn ingevuld en waarom. 

o Kwaliteit van zorg: het feitelijk foutief handelen bij voorbeeld incontinentie, 
decubitus, wondzorg, zuurstof.  
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o Acceptatie van ziektebeeld, verliezen van de eigen regie: moeilijk accepteren dat 

eigen regie steeds lastiger wordt, de partner/ouder (de cliënt) verandert en levert in. 
o Privé problematiek van cliënt: relatie met kinderen, financiën, verslaving en hoe je 

daar als persoon mee omgaat. 
 Aan de hand van de evaluatie oktober 2017 is de positie en de bedoeling van de 

klachtenfunctionaris behandeld in ons Directieteam en managementteams, wordt op een 
andere wijze gereageerd op de functionaris, is de bereikbaarheid en communicatie aan de 

hand van de positie van de functionaris aangepast (regeling, brochure en website 
geactualiseerd). Begin 2018 zijn drie nieuwe functionarissen aangetrokken.   

 Mede door de workshop crisismanagement (deelname van managers en secretaresses, circa 
35 deelnemers) is expliciet aandacht besteed aan hoe om te gaan met klachten (stoplicht 
score), de registratie en vastleggen van gesprekken en het denken in scenario’s. Er is 
gewerkt aan bewustwording, omgaan met emoties en communicatie. Dit merk je in de 
bewustwording, sneller reageren op klachten en omgaan met klachten.  

 
Complimenten 
Onze interne afspraak is dat we ieder onze klachten die binnenkomen registreren, zodat we weten 
wat er speelt, en we zaken kunnen oppakken ter verbetering. Prettig om ook complimenten te 
krijgen. Ook deze complimenten willen we inzetten en gebruiken: wat gaat er goed, hoe krijg je er 
meer van? Hiermee draaien we pijl om: we geven het positieve aandacht wat gewaardeerd wordt en 

dat laten we groeien. 

We bedanken daarnaast niet allen de klager maar ook de complimenteerde. Deze ziet ons, wij zien 
hem/haar. We hebben dit idee gekregen naar aanleiding van een prachtig verwoord compliment van 
een nabestaande, die goed beschreef wat maakte dat deze zo tevreden was. 
 
Incidenten 
Helder is, door onze eigen analyse en de bevestiging hiervan door de inspecteurs naar aanleiding van 

enkele bezoeken is dat we meer kunnen bereiken met onze incidenten. 
De meldcultuur is goed, echter ontbreekt het soms aan een volledige kwalitatieve melding waardoor 
we het ut van de melding (preventie en voorkomen van incidenten) niet goed bereiken. Dat is jammer 
en doet geen recht aan de energie die we erin stoppen. 
We hebben extra aandacht en tijd geïnvesteerd in de volgende stappen, om dit te gaan ombuigen: 
 
Voorbereiding van de pilot ‘nieuwe melden’ 

• We starten op 1 juli met een pilot periode van 5 teams.  
• Manager, medewerkers en aandachtsvelders gaan het ‘nieuwe melden’ uittesten. Dat 

betekent, het testen van een nieuw digitaal meldformulier waarbij er meer ruimte wordt 
gelaten aan eigen inzage en regie voor de melder, het uitproberen van een nieuw toegankelijk 

meldsysteem, en voor de aandachtsvelders een nieuwe registratie en analyse programma. 
Hierbij testen we op gebruikersgemak, beheerdersgemak, voorbereiding brede implementatie 
en de check op werkafspraken, protocol en beleid.  

• Het gaat om drie stappen: melden, opvolgen en analyseren. Ook de opvolging van incidenten 
is onder de loep genomen en kan door een automatische opvolging verbeterd worden.  

 
Het MIC protocol is aangepast (minder herhaling, meer zelf nadenken, in lijn met nieuwe 
meldformulier). 
  

In samenwerking met TRIASPECT investeren we in het proces van het nieuwe melden, analyseren en 
methodisch werken. We starten in september op Brunswijck en Peppelrode. Indien dit oplevert wat 
wij verwachten volgt een bredere uitrol. 
 
Het afgelopen trimester is er een plan van aanpak MIC opgesteld per doelgroep (mede op basis van 
inspectiebezoek Wissehaege/Brunswijck). Bovenstaande acties komen hier in terug. 
We richten ons daarbij op het vermogen om van incidenten te leren, scholing en coaching on the 

job, creëren van meer bewustwording en het bevorderen van kennis.  

Intensiveren van de bijenkomsten met aandachtsvelders is hier ook een goede manier bij. 
 
Calamiteiten 
We hadden twee ongelukkige calamiteiten dit trimster. Deze zijn gemeld bij de Inspectie en door een 
onafhankelijk onderzoeksteam aan de hand van de PRIMSMA-methodiek onderzocht. Bij beide 
onderzoeken, hebben we ook bijvangst opgehaald: inzage en leereffecten. Terugkerend thema is het 

methodisch werken (wat zie je, wat doe je met informatie), grenzen stellen aan wat er kan, wat je 
doet als zorgverlener en het gesprek aangaan als het niet meer gaat bezien vanuit de zorgverlener en 
de familie. De beide calamiteiten zijn bij de Inspectie goed afgerond.   
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Naar aanleiding van deze twee calamiteiten hebben we zelf ook intern kritisch gekeken naar de 

procedure van het onderzoeken van calamiteiten. Het onderzoeksteam, manier van rapporteren en 
toewerken naar een gedegen rapportage is essentieel: 

 Het uitvoeren van een goede beoordeling wel/niet melden 
 Volledige onafhankelijkheid aanbrengen in het onderzoeksteam 
 Het onderzoeksteam uitbreiden met verzorgende/verpleegkundige 
 Acties SMART formuleren 

 Brede bespreking van het onderzoeksresultaat met gehele onderzoeksteam in het bijzijn van 
de quality controller en bestuurder,  

 Uitgebreidere beschrijving van hoe het contact met de familie en betrokkenen verloopt en de 
vervolgacties door de bestuurder.  

 
In het volgend trimester investeren we als organisatie in een eigen PRISMA-team Vitalis breed 
(adviseurs, managers en  verpleegkundigen), welke gedegen zijn opgeleid volgens de nieuwste 

methoden. 
 
Klavertje Vier 

Ons lerend netwerk is actief. Naast dat de bestuurders en kwaliteitsfunctionarissen 
elkaar regelmatig ontmoeten voor het uitwisselen van ervaring en best practices, is dit 
afgelopen trimester uitgebreid met een onderlinge kennismaking van de voorzitters van 

de Centrale Cliëntenraden. In het najaar wordt er een workshop/ inspiratie sessie voor 

de toezichthouders georganiseerd. 
 

 

 

Onze verhalen die we graag delen over leren en verbeteren  
 
Interne kwaliteitsaudits 
Een vaak horende kreet ‘Hoe zou het bij de ander zijn?”. 
Op een aantal locaties hebben we dit omgezet naar het 

uitvoeren van interne audits bij elkaar. De ervaringen en 
wat we ervan hebben geleerd hebben we gebundeld in een 
praktische uitgave binnen Wijkzorg. Het zijn onze eigen 
verhalen door en voor elkaar.  
 
 

 

 
 
Vernieuwde klachtenprocedure: van 
systeem naar continue leerproces 
Met de komst van de klachtenfunctionarissen 
hebben we ook de klachtenprocedure en proces 
geëvalueerd, in goede samenspraak met de 

Centrale Cliëntenraad. Onderstaand de route, 
welke is opgenomen op de website, in de folder 
en in onze geactualiseerde klachtenregeling. De 
Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg 
gaf hiervoor mede input. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://www.klavertje-vier.info/aanbod.html
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4. Leiderschap, governance en management 
 

 
 
Vitale teams: goed, beter, best. 

In ons Kwaliteitsplan 2018 zijn we ingegaan op onze nieuwe besturingsmodel: terug naar de 

bedoeling, professionals aan het roer. 
Maar hoe doe je dat met elkaar? Het afgelopen trimester hebben we met elkaar het model invulling 
gegeven en zijn we gestart met tien teams die het model hebben getest, samen met de manager, het 
projectteam en de ondersteuning erom heen. 
We lichten hier met name de rol van de aandachtsvelder toe, een voor ons wezenlijk onderdeel voor 
het werken aan kwaliteit en veiligheid van de zorg vanuit de professionele medewerker.   

 
Het model in drie stappen: 
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De positie en taken van de aandachtsvelders: 

 

 
 

 
 
We zien dat onze afspraak om de aandachtsvelders meer in positie te zetten echt tot zijn recht aan 
het komen is. Dar plukken we de vruchten van qua kwaliteitsverbeteringen. 
 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Bij Vitalis verwerken we vele gegevens van personen: we zijn een organisatie van en voor mensen. 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (de regels voor de gehele Europese Unie over het 
verwerken van persoonsgegevens), is sinds vrijdag 25 mei 2018 ook van kracht binnen onze 
organisatie. Om er voor te zorgen dat we de nieuwe regels goed naleven is de commissie AVG 
opgericht. Deze commissie werkt samen met verantwoordelijke per gegevens-soort (medewerkers, 
leerlingen en stagiaires, externe, vrijwilligers, cliënten, managementinformatie) om uit te zoeken en 

te registeren waar we welke persoonsgegevens verwerken en waarom. We moeten dit namelijk zelf 
in kaart brengen, vastleggen en bijhouden bij iedere wijziging. Deze inventarisatie levert ons ook 
veel op: we brengen de processen in kaart en zien tegelijkertijd hoe we ons werk organiseren.  
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Als we weten wat waar verwerkt wordt en we dit hebben getoetst aan de wetgeving, dan leggen we 

dit vast in ons verwerkingsregister.  
Wij verwerken niet alleen zelf gegevens, we vragen soms ook andere organisaties gegevens voor 

ons te verwerken. Dit doen zij in opdracht voor ons. We sluiten met deze andere organisatie een 
overeenkomst waarmee we vastleggen welke gegevens ze voor ons verwerken en hoe we ze 
beschermen. 
 

Op onze website (welke AVG-proof is) staat ons eigen privacy statement. We leggen uit dat we 
gegevens verwerken, hoe we ermee omgaan, wie de Functionaris Gegevensbescherming is, waar ze 
terecht kunnen met klachten. https://www.vitalisgroep.nl/over-vitalis/privacy-statement 
 
We merken dat door de AVG er veel vragen op ons afkomen, die vaak te maken hebben met het 
medewerkersdossier of het cliëntdossier. Dat is goed en daar zijn we blij mee: we zijn ons steeds 
meer bewust van ons gedrag. Het is onze plicht om netjes en correct om te gaan met de gegevens 

van onszelf en andere en ze te beschermen voor mogelijk een verkeerde bedoeling.  
Komend trimester werken we met elkaar aan: 

 Werkafspraken: wat zijn de afspraken bij het verwerken en beschermen van 
persoonsgegevens, waar moet je opletten als professionele medewerker? Deze vatten we 
simpel samen in 1 overzicht en begrijpelijke taal. Dit geldt voor iedereen. 

 Onze eigen ‘Ode & code’ wordt uitgebreid met het onderwerp privacy. Hier kun je dan ook 

naar verwijzen bij medewerkers als ze zich niet houden aan deze regels. De 

Ondernemingsraad vragen we hier met ons mee te denken en te adviseren.  
 Workshop AVG: we hebben gemerkt dat de basiskennis over wat er mag en niet mag 

weleens ontbreekt. De regels rondom het cliënt- en medewerkersdossier zijn alleen maar 
aangescherpt. Hoog tijd voor een opfriscursus voor iedereen!     

 Gegevenspolitie. We zijn ons niet altijd van kwaad bewust. Toch hebben we allen een eigen 
verantwoording om netjes om te gaan met gegevens van andere, zeker als het gaat om 

bijzondere persoonsgegevens. Om onszelf meer bewust te maken van de risico’s en ons 
gedrag gaat de Gegevenspolitie de komende tijd op pad. Worden we vrolijk van de dingen 
die we zien, of juist niet? We gaan het vanzelf merken. Aan de hand van de basisregels 
wijzen we elkaar op gedrag wat goed is en gedrag wat nog onvoldoende is.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.vitalisgroep.nl/over-vitalis/privacy-statement
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Onze verhalen die we graag delen over leiderschap, leren en verbeteren  
 
In april startten de 10 pilot teams van de verschillende locaties. Zij delen onder andere hun vitale 

voorbeelden met de rest van de organisatie. 
 

Vitale voorbeelden 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
12 mei dag van de zorg 
Verhalen delen en verspreiden is voor ons 
belangrijk om je bewust te maken van je eigen 
handelen, je eigen regie op leren, op zoals we 
het willen. Daarom hebben we met de dag van 
de zorg deze verhalen opgehaald: even stil 

staan en om je heen kijken. Waar ben jij trots 
op? Een aantal van een reeks prachtige 
antwoorden: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

‘Na een periode van bezuinigingen en onrust, zijn we nu goed op elkaar ingewerkt. We vullen 

elkaar aan!’ 

 

‘We ons, met behulp van managers, tot een vitaal team hebben 

ontwikkeld!’ 

 

‘Dat ik de kans heb gekregen me te ontwikkelen. Van flex naar een vaste 

baan met doorgroeimogelijkheden’ 

 

‘We veel creatieve dingen verzinnen om de communicatie met bewoners optimaal te houden.’ 
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5. Ontwikkeling personeel  
 
 

 
 

 

Kijkend naar het personeelsbestand zien we een kleine toename van personeel, wat zich met name 
laat zien in het aantal verpleegkundige (toename complexiteit in zorg vraagt een ander niveau), 
welzijnsfuncties en de zorghulpen (anders regelen van taken in de zorg: bij de maaltijd, toezicht in de 
huiskamer). Dit komt ook overeen met wat de medewerkers ervaren bij de intensieve zorg locaties. 
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Ter info: op de locatie Brunswijck is het aantal FTE in 2017 bij elkaar opgeteld en vermeld bij 
Revalidatie, voor 2018 is een uitsplitsing gemaakt in Revalidatie en Intensieve Zorg 
 
 
 
Op het gebied van instroom en uitstroom van personeel zien we bij de instroom een lichte daling. De 

verhouding in- en uitstroom is nagenoeg gelijk gebleven. 
Het ontvangen van meer financiële middelen de komende jaren in de ouderenzorg is prettig, echter 
vormt het aantrekken en behouden van medewerkers de grootste uitdaging. Het is op dit moment ons 
strategisch risico. Het beheersen van dit risico vraagt anders denken en werken in de zorg. Samen 
met de arbeidsadviseurs hebben we een plan de campagne opgesteld voor de korte en lange termijn, 
wat zich richt op vier onderwerpen: 

1. Omdenken in de organisatie van zorg: andere / nieuwe profielen 

2. Werving & selectie: teamformatie en team-mix op orde 
3. Binden en boeien: ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid 
4. Vitale teams: succesvol in eigen tempo met optimale ondersteuning 

Bespreking en implementatie van dit plan vindt in trimster twee plaats.  
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Onze verhalen die we graag delen van personeel  
 

 
Het verhaal van een leerling verzorgende IG en maatschappelijke zorg 
 

 
 

Het verhaal van een team, Peppelrode 
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6. Hulpbronnen 
 

 
 
Van project naar een going concern proces  

Mede door de uitkomsten van het project ‘Vitale teams’ zijn we ons nog bewuster geworden van het 

gegeven dat we onze bedrijfsprocessen nog onvoldoende op orde hebben en de eigenaar onvoldoende 
in positie hebben gezet. De volgende belangrijke bedrijfsprocessen hebben we daarbij in het project 
‘Vitale teams’ opgepakt:  

 Medewerker in dienst proces: in kaart gebracht, opnieuw opgebouwd en geïmplementeerd. 
 Vitaal betalen proces (op rekening): in kaart gebracht, opnieuw opgebouwd en klaar voor 

implementatie medio zomer.  

 Client in zorg proces wijkzorg en intensieve zorg: in kaart gebracht, knelpunten benoemd en 
overgedragen aan directeur. 

 Client in zorg GRZ: in kaart gebracht, knelpunten benoemd, implementatieplan geschreven 
en overgedragen aan directeur. 

We gebruiken hierbij de brown-paper’ methodiek: alle betrokkenen bij elkaar en per stap aangeven 
wie wat doet. Het papier geeft direct het totaal aan.  

 
 

 
 
 
In het tweede trimester gaan we verder werken aan het doorlichten en optimaliseren van de 
processen.  
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7. Gebruik van informatie  
 

 
 
Vitalis maakt gebruik van twee manieren van de tevredenheid van cliënten onderzoeken: 

 de NPS-score middels de uitkomsten op Zorgkaart.nl, al dan niet met behulp van 

onafhankelijke interviewers 
 het meten van de cliënttevredenheid kort en cyclisch middels een (dynamische) vragenlijst 

bij de bron.  
 
Zorgkaart Nederland 
De scores voor Vitalis zijn als volgt: 

 
Tot en met december 2017 
 

 
 
Januari 2018- Mei 2018 

 
 
Ten opzichte van de peiling in december 2017 zien we dat: 

 Vitalis op alle onderdelen een betere score behaald: het gemiddelde cijfer en de scores op 

aanbevelingen. 
 Het aantal waarderingen achter blijft: het investeren in het attenderen en stimuleren om ons 

te waarderen heeft zich bewezen. Hierop is namelijk in trimester twee en drie van 2017 
gerichte acties op uitgezet, deze zijn geminimaliseerd in het eerste trimester van 2018. Een 
item wat we graag weer oppakken. 
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Ook hier zien we per waarderingsonderdeel een mooie vooruitgang. Op alle onderdelen is Vitalisbreed 

een vooruitgang geboekt ten opzichte van 2017. De sector presteert ten opzichte van de voorgaande 

periode hetzelfde of slechter. 
Op onze website staan de waarderingen en cijfers per locatie, evenals op de website van 
www.zorgkaartnederland.nl 
 
Client tevredenheidsmeting 
Uit de interne tevredenheidsonderzoek blijkt dat gemiddeld 85% van de cliënten ‘(zeer) tevreden’ 

over de dagelijkse zorgverlening. Cliënten geven aan dat de beleving afhankelijk is van medewerker. 
Een haastige medewerker of onbekend persoon werkt hierin niet bevorderend. Terugkerende 
verbetersuggesties gaan over de inzet van vaste medewerkers in plaats van flexmedewerkers/ 
wisselende gezichten. Maar ook over het tijdstip van zorgverlening is bepalend.  
In de bijlagen gaan we in op de (NPS)scores per locatie.  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.zorgkaartnederland.nl/
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Bijlage: resultaten en nieuwe acties per locatie 
 

 
Hierna volgt een concrete uitwerking van de resultaten en de acties voor het volgend trimster per 
locatie. 
Vragen als ‘Wat hebben we bereikt, waar zijn we trots op, wat zijn we tegen gekomen en waar gaan 
we de komende maanden aan werken?’ zijn gesteld aan alle teams. Ze hebben zelf hun eigen 
trimesterrapportage ingevuld. Deze rapportages zijn gebundeld per locatie, zodat er meer inzage 
ontstaat wat de grote lijnen zijn per locatie.  

We leggen het accent in de rapportage op de locaties waar intensieve zorg wordt geleverd. 
Meer informatie over deze locaties vindt u op onze website www.vitalisgroep.nl 
 
Naast de acties uit ons eigen Kwaliteitsplan 2018 zijn er ook in de trimesterrapportage vragen gesteld 
over de zorginhoudelijke onderwerpen zoals medicatie, huidproblematiek en wondzorg.  
Het zijn onderwerpen waar professionals mee bezig zijn, en voor ons behoren tot het verlenen van 

goede zorg. Aandachtsvelders en commissies zijn benoemd op deze thema’s. De rapportage hierover 
van het afgelopen trimester krijgt ook hier een plek. 
 
 

 
 

Ons verhaal dat we graag delen 

 
Vitalis breidt Parkinson Expertise Centrum uit  
In 2016 opende Vitalis het Parkinson Expertisecentrum in Peppelrode (PEP). Nu twee jaar later is de 
tweede wooneenheid geopend. In de regio is deze woonvoorziening uniek; met het oprichten van 
het PEP sluit Vitalis optimaal aan bij de vraag die bij cliënten en hun mantelzorgers leeft.  

 
Het is het eerste centrum waar een gespecialiseerd team zorgverleners centraal zorg en behandeling 
biedt, samen met (para) medische behandelaars. Om een zo hoog mogelijke kwaliteit van 
behandeling te bieden zijn fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog en 
specialist ouderengeneeskunde geschoold door, en aangesloten bij het ParkinsonNet.  
 
Lotgenotencontact vormt in deze woonvoorziening een wezenlijk onderdeel voor zowel cliënt als 

mantelzorger. Invulling van het Parkinson Café Eindhoven gebeurt in samenwerking met de 
Parkinson Vereniging en Vitalis Peppelrode, die de nodige faciliteiten en ondersteuning biedt. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.vitalisgroep.nl/
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Intensieve zorg  
 
Vonderhof 

 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn 
Binnen Vonderhof is er dit trimester extra aandacht uitgegaan naar de 
persoon achter de cliënt en zijn/haar beleving. Onder andere door 

gesprekken met de cliënt en gedragsanalyses. Ook is er aandacht 
uitgegaan naar het organiseren welzijnsactiviteiten (met familie). Enerzijds is hier structuur in 
aangebracht, anderzijds wordt er nu meer naar de individu gekeken. Op afdeling Madelief B is 
stabiliteit gecreëerd door samen met behandelaren de groepssamenstelling te bekijken en acties te 
ondernemen, waardoor er weer ruimte voor persoonlijke aandacht ontstaat. 
Teams geven aan dat communicatie (met elkaar, familie, disciplines), het continu in gesprek zijn 
met cliënt/familie (concreet maken) en het vastleggen van afspraken van belang zijn om 

persoonsgerichte zorg te bereiken. Het komende trimester gaan de teams zich hier verder op 
richten, gecombineerd met het (blijven) organiseren van ‘grotere’ activiteiten, zoals high tea, 
uitstapjes en dergelijke.  

 
Dossier 
Werken met ONS wordt steeds meer eigen. Aandachtsvelders voeren audits uit (onderling) en 

medewerkers komen bij hun met hulpvragen. Aandachtpunten uit interne audits worden gedeeld 
met de teams. Aandachtspunten worden opgepakt door het team. Dit is mogelijk doordat de kennis 
van OMAHA/ONS steeds meer in het team ligt i.p.v. enkel bij de aandachtsvelder. Een proces waar 
het afgelopen trimester op is gestuurd. De resultaten van de laatste audit laten een vooruitgang zien 
in de kwaliteit van de dossiers. Aandachtspunten welke volgend trimester worden opgepakt: 
afspraken maken over statussen MIC/MDO/risicosignalering, tijdig doorvoeren wijzigingen in 
zorgplan, blijvende audits door aandachtsvelders en klinische les PG betreffende statussen/nieuwe 

opname/in-uit zorg melden/resultaten cliënttevredenheid. 
 
Huidproblematiek 
Teams schetsen een verbeterde aandacht voor wondzorg. De aandachtsvelder gaat naar scholingen 
en deelt kennis. Cliënten met een wond worden adequaat behandeld door arts/wondcentrum en 
teams zijn zelf alert: signaleren, observeren en reageren. Er wordt gebruik gemaakt van foto’s in 
ONS.  

 
Mondzorg 
Teams geven aan dat de mondzorg goed verricht wordt. Tandarts en mondhygiëniste geven 
complimenten m.b.t. uitvoering mondzorg en ondersteuning tandarts/mondhygiëniste. Voorheen 
was er niet genoeg aandacht voor mondzorg, nu weten collega’s wat te doen. De 3 aandachtsvelders 
zijn verantwoordelijk voor het proces met NoviaCura, de samenwerking verloopt goed. De teams 

hebben geleerd dat het wenselijk is om een medewerker extra in te zetten op de dag van het bezoek 
tandarts/mondhygiënist, om goede handvatten voor de te verrichte mondzorg te krijgen.  
Aandachtspunten welke volgend trimester worden opgepakt: collega’s blijven instrueren over 
gebitsverzorging en check zorgplan hierop (door aandachtsvelders). 
 
Veiligheid 

Locatie: % cliënten dat (zeer) tevreden is over: 
‘Voelt u zich veilig?’ 

Vonderhof 90% 

 
BHV-ers zijn geschoold, wat onderling vertrouwen schept. Medewerkers vinden het prettig dat dit op 

locatie gebeurt, gerichte training. Op de PG-afdelingen komt agressie voor t.g.v. ziektebeeld cliënt. 
Hier wordt multidisciplinair naar gekeken. Op Madelief B zijn kluisjes gekomen voor persoonlijke 
verzorgingsspullen van cliënten.  
Aandachtspunten welke volgend trimester worden opgepakt: online training volgen, nieuwe collega’s 

attenderen op rondleiding, BHV-scholing up-to-date houden, alertheid op roken in appartement door 
cliënt.  
 
Vrijheidsbeperkende maatregelen 
De afgelopen periode is er meer duidelijkheid gekomen in de verwerking van VBM’s in het 
zorgdossier. Nu zijn alle VBM’s verwerkt in het zorgdossier volgens afspraak, evaluatie vindt 
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structureel plaats zodat VBM’s niet onnodig worden ingezet. Dossiers worden gecheckt op nakomen 

afspraken. Een aantal medewerkers hebben de scholing BOPZ gevolgd wat bijdraagt aan de kennis 
over het proces van inzet VBM. Teams hebben geleerd kritisch te blijven kijken naar VBM met 

behandelaren en adequaat te observeren en reageren als er een VBM is gestopt. 
Aandachtspunten welke volgend trimester worden opgepakt: blijvende aandacht voor 
dossiervoering, BOPZ scholing, Margriet wil VBM specifieker in visite en kernteam evalueren.  
 

Medicatie veiligheid 
Teams zijn blij met de positieve invloed van het ondersteuning systeem Medimo: minder 
medicatiefouten, actuele lijsten en digitaal aftekenen. Richtlijnen zijn helder en dit schept 
duidelijkheid. Controles worden uitgevoerd door de aandachtsvelder medicatie. Leerpunten van 
afgelopen trimester zijn het aanspreken van elkaar, alert blijven en de BEM-codering.  
Aandachtspunten welke volgend trimester worden opgepakt: check afdelingsvoorraad en invullen 
logboek, foto cliënt, BEM-codering, borgen van de audituitkomsten door de aandachtsvelder.  

 
Hygiëne en voedselveiligheid 
De externe audit van de adviseur infectiepreventie in januari liet een grote verbetering zien t.o.v. 
vorige audit. Ook de HACCP audit was goed. Aandachtspunten worden opgepakt. Aandachtsvelders 
doen zelf wisselend audits.  
Aandachtspunten welke volgend trimester worden opgepakt: bijhouden houdbaarheid producten 

Korenbloem B, elkaar alert blijven houden, formulieren uitvoeren en aftekenen schoonmaak/BMRO 

etc. bewaren in mapje I-schijf, formulieren HACCP uitzetten bij Helpende. 
 
Leren en verbeteren: incidenten 
Het afgelopen trimester hebben de teams geleerd: tijdig communiceren met contactpersonen bij 
plotselinge veranderingen in gezondheid, MIC meldingen bespreken met arts tijdens 
visite/aandachtsvelder medicatie, het specifieker beschrijven van de uitgezette acties in analyse, 

“lerende cirkel” MIC, agressiemelding cliënt niet voor lief nemen (eigen grenzen medewerker 
bewaken) en afspraken maken met 1e contactpersoon over contact bij MIC’s.  
Aandachtspunten welke volgend trimester worden opgepakt: klinische les door aandachtsvelders 
Korenbloem B, training nieuwe software MIC, vaker overleg met SO, vollediger invullen MIC-
meldingen, BEM-codering (regelmatig oorzaak fout), invullen van een melding bij een medewerker. 
 
Personeelsbestand: verpleegtechnische vaardigheden 

Er is binnen de teams meer duidelijkheid ontstaan over de handelingen waarvoor iedereen bekwaam 
moet zijn. Madelief geeft aan dat iedereen up-to-date is, Korenbloem nog niet. Verpleegkundigen 
hebben klinische lessen gegeven. 
Aandachtspunten welke volgend trimester worden opgepakt: klinische lessen door 

verpleegkundigen, bewaken bekwaamheid door aandachtsvelder en team 
 
Clienttevredenheid middels de NPS-score  

Cliënten en familie zijn tevreden: de communicatielijnen zijn kort, de cliënten ervaren persoonlijke 
aandacht en bij de Korenbloem B geeft familie aan een verbetering te zien in communicatie. Alleen 
op de Klaproos geeft familie aan dat de onderlinge communicatie in team niet altijd goed gaat. Het 
komende trimester willen de teams de ingezette lijn voortzetten en blijven inzetten op 
familieparticipatie, Korenbloem B gaat ieder MDO cliënttevredenheid meten, Madelief A gaat met 1e 
contactpersoon in gesprek over persoonlijke wensen in informatievoorziening. Op Korenbloem heeft 

een werkgroep opgericht om cliënten te betrekken bij activiteiten en een huiselijke sfeer te creëren. 
Ervaringen die de teams willen delen zijn het betrekken van familie bij activiteiten. Dat geeft een 
gevoel van samenwerking, enthousiasme en tevredenheid. Lijntjes korthouden (navraag doen) en 
een open/rustige sfeer creëren, dit maakt dat de cliënt ruimte voelt om ervaringen te delen. 
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Wissehaege 

 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn 
Op de PG heeft de inzet van activiteitenbegeleiders, vaste 
vrijwilligers en extra inzet in de avond meer persoonlijke aandacht 
voor de cliënten opgeleverd. Ook koken teams vaker zelf. Er wordt 
steeds meer naar de persoon achter de cliënt gekeken. Dit kan 

ook bepaald gedrag verklaren. Er wordt kritisch gekeken of afspraken/indelingen nog passend zijn, 
door bijv. te onderzoeken of cliënten meer eigen regie kunnen krijgen in het douchen. Hierbij wordt 
ook buiten de afdeling gekeken naar best practices. 
 
Op somatiek is men bewust bezig cliënten te betrekken, bijv. in de vorm van huiskamergesprekken, 
samen met de cliënt rapporteren. Cliënten ervaren dit als zeer prettig en medewerkers hebben een 
beter beeld van de tevredenheid. Ook is er in het weekend een persoon “vlinder” om de mankracht 

gerichter in te kunnen zetten waar nodig. 
Aandachtspunten welke volgend trimester worden opgepakt: Naast het blijven verdiepen in de cliënt 
als persoon, gaan de PG-teams meer letten op details als nagelverzorging/scheren. Op somatiek 
willen de teams de cliënt nog meer betrekken en op de hoogte houden. Ook ondersteunende 
diensten zijn hierin meegenomen.  
 

Dossier 

Teams zijn trots op de doorgemaakte verbeteringen in de dossiers. Er zijn audits uitgevoerd door 
aandachtsvelders ECD/beleidsstaf/manager. Teams dragen steeds meer samen de 
verantwoordelijkheid voor de dossiers en krijgen coaching on the job. Dossiers zijn onderverdeeld 
onder team en aandachtsvelders bewaken de kwaliteit. IPads worden vaker meegenomen naar de 
cliënt.  
Aandachtspunten volgend trimester: plannen aanpassen en laten ondertekenen na MDO (PG), 

frequenter audit op dossiers, rapporteren en klinische lessen OMAHA somatiek. 
 
Huidproblematiek 
Aandachtsvelders volgen scholingen en nemen teamleden mee in ontwikkelingen. Er wordt snel 
gehandeld in het geval van een (dreigende) wond en wondverpleegkundige wordt steeds vaker 
betrokken. Het wondprotocol is bekend en hulp wordt ingeschakeld waar nodig 
(wondverpleegkundige, diëtiste, arts). Teams kunnen van elkaar leren bij complexe wonden. Ook 

preventie als AD-matras, goede incontinentiemateriaal, advies wordt gevolgd. Het volgend trimester 
willen de teams zo doorgaan, klinische les geven en het nieuw wondformulier implementeren. 
 

Mondzorg 
Teams zijn er trots op dat cliënten naar de tandarts bus kunnen. Familie wordt gevraagd mee te 
gaan waar mogelijk. Er is aandacht voor mondzorg en de tandarts wordt tijdig ingeschakeld bij 
problemen. Als het lastig is om bij iemand te poetsen worden er alternatieven gebruikt iom 

tandarts/familie.  
Volgend trimester gaan de teams op hospice/som1/groepswonen checken of de mondkaarten op de 
kamer nog actueel zijn en op PGBG de mondverzorging checken en afwijkingen terugkoppelen naar 
team. 
 
Veiligheid 

Locatie: % cliënten dat (zeer) tevreden is over: 
‘Voelt u zich veilig?’ 

Wissehaege 87% 

 
BHV-ers zijn geschoold en medewerkers weten hoe te handelen bij calamiteiten. Op de PG is men 
trots hoe het team om is gegaan met een intimiderend/agressief gedrag door familie.  
Aandachtspunten voor volgend trimester zijn (PG): het invullen van MIM-meldingen (medewerkers 

verleggen hun grenzen), duidelijkheid scheppen in BHV in bouwdeel B, begeleiding team in omgang 

met agressie/intimidatie door familie.  
 
Vrijheidsbeperkende maatregelene 
Op de PG wordt voortdurend kritisch gekeken naar de inzet en afbouw van VBM. Het observeren van 
gedrag en creatief kijken naar oplossing is hierbij van belang. De “vrijheid” van de bewoner staat 
hoog in het vaandel waarbij valrisico soms in overleg met familie geaccepteerd wordt. 
Dossiervoering is op orde. 

Op somatiek is de afgelopen periode veel aandacht uitgegaan naar de afbouw van VBM (bijv.1 
bedhek i.p.v. 2 of deelbare bedhekken). Registratie van VBM door zorg en arts is nog niet op orde 
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(zie algemene toelichting bovenaan dit aandachtgebied). Teams gaan bewuster om met VBM’s en 

zijn alert op inzet en evaluatie. Aandachtsvelders volgen scholingen BOPZ. 
Het onverwachte inspectiebezoek op 15 maart op Wissehaege toont aan dat er aandacht nodig is 

voor de registratie van middelen en maatregelen bij de wilsbekwame cliënt (somatische 
verpleeghuiscliënt). Ook blijkt de wilsbekwaamheid blijkt niet bij alle somatische cliënten ingevuld te 
zijn. 
 

Medicatie veiligheid 
De medicatievoorraad op PG wordt maandelijks gecheckt en in orde gemaakt. Het is een 
terugkerend onderwerp op werkoverleg. Er staat steeds minder vaak medicatie in die gestopt is of 
van overleden cliënt. Op PG zijn medicatiefouten afgenomen, doordat men de vlaggetjes nakijkt. 
Voor PG2 is de afname van medicatiefouten een teamdoel, dit gaat al beter door je niet te laten 
afleiden tijdens het delen. Op hospice/som1/groepswonen is de medicatiechecklist ingevuld. De 
aandachtsvelder GP heeft aandachtsvelder in hospice om advies gevraagd m.b.t. dubbele controle, 

dit wordt geïmplementeerd.  
Aandachtspunten voor komend trimester zijn: observatielijsten psychofarmaca beter invullen (nu te 
summier) (PGBG), medicatiekast herindelen op GP om het overzichtelijker te maken. 
 
Hygiëne en voedselveiligheid 
Op PG waren uitslagen audit adviseur infectiepreventie en HACCP goed. Audits zijn leerzaam en 

aandachtspunten zijn aangepakt door aandachtsvelders. Op somatiek was de uitslag minder goed. 

Er is door een extern team schoongemaakt. Bij somatiek 3 hebben alle teamleden de e-learning 
gevolgd en loopt een project met Vilans om knelpunten m.b.t. hygiëne te bespreken. Er heeft 
binnen Wissehaege een pilot met KLAPPIE plaatsgevonden, omdat het transport van afval/wasgoed 
naar spoelruimte niet wenselijk verloopt. Er is voor Wissehaege een plan van aanpak hygiëne 
opgesteld. Ook is er onduidelijkheid over taken hygiëne zorg, welzijn, HHD.  
Aandachtspunten volgend trimester: hygiëne in en rondom de keuken, uitvoeren plan van aanpak. 

 
Leren en verbeteren: incidenten 
Bijzonderheden n.a.v. MIC-meldingen of analyse worden besproken in kernteam/team. Op PG BG 
worden controles na een val beter gedaan dan voorheen en op PG2 heeft het team geleerd meer te 
kijken naar alternatieven voor inzet VBM (samen met familie). Ook het verschil tussen MIC en MIM 
is belicht. Op somatiek 3 blijken er vaker MIC’s te zijn  doordat medicatie niet op voorraad was en 
door onvoldoende inwerken nieuwe collega, vallen is vermindert door inzet belsensor/valmat. 

 
Personeelsbestand: verpleegtechnische vaardigheden 
Teams zijn trots dat de teamleden bevoegd en bekwaam zijn. De aandachtsvelder houdt hier 
overzicht op en zet waar nodig actie uit. Op de PG afdelingen wordt samengewerkt m.b.t. 

verpleegtechnische vaardigheden. Op PGBG wordt gekeken naar de rolverdeling tussen de 
verschillende niveaus. Aandachtspunten welke volgend trimester worden opgepakt: implementatie 
overzicht gewenst bekwaamheid door aandachtsvelder, bewaken bekwaamheid door 

aandachtsvelder en team. 
 
Clienttevredenheid middels de NPS-score  
Op de PG ervaren de teams korte lijnen met de familie. Naast de geplande MDO’s, waarin de familie 
ruimte krijgt voor hun verhaal, weet de familie de medewerkers goed te vinden. Er zijn meer vaste 
gezichten doordat de formatie verbeterd is.  

Aandachtspunten voor komend trimester zijn: de terugkoppeling naar familie en cliënttevredenheid 
bespreken in voorbereiding MDO.  
Op somatiek geven cliënten tijdens de zorg en in groepsgesprekken mooie feedback aan het team, 
familie is positief op de afdeling in op Zorgkaart Nederland. Cliënten geven aan blij te zijn met het 
vaste team, de bejegening, activiteiten en de sfeer. Wel ervaren zij te weinig vast personeel, is 
tevredenheid over informatievoorziening wisselend, ervaren mensen een te lange wachttijd op bellen 
en te weinig direct contact met arts.  

Aandachtspunten voor komend trimester zijn o.a.: pauzeren in groepen, iemand bellen laten lopen 

tijdens overdracht, kijken naar tijden avonddienst, kwaliteitskader palliatieve zorg (hospice), 
gastvrouwen bij eetmomenten, inzet studenten. Voor GP wordt een aparte lijst cliënttevredenheid 
ontwikkeld. 
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Peppelrode 
 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn 
De teams geven aan dat zij aandacht hebben voor de cliënt door 
onder andere belevingsgerichte zorg, inzet van extra 
welzijnsmedewerkers, activiteiten op de afdeling. Maar ook de 
aankleding van huiskamers, gangen en voordeuren wordt 

genoemd. En tot slot bewust aandacht hebben voor welzijn/ praatje maken. 
 
Dossier 
Alle teams geven aan grote verbetering te zien in het werken met ONS en de dossiers. Er is veel tijd 
ingestoken om de dossiers op orde te krijgen en om medewerkers te scholen/ coachen. De 
aandachtsvelders hebben hun rol goed te pakken. Er is meer bewustwording waarom het belangrijk 
is om de dossiers op orde te houden. Aandachtspunten: uitleg over de kwaliteitsmonitor,  

 
Huidproblematiek 
Huidproblematiek komt bij veel teams niet voor. De preventieve maatregelen (matrassen en 
hulpmiddelen) zijn goed bekend. Ook wanneer er wel sprake is van wonden wordt verwezen naar de 
wondzorgspecialist, andere behandelaren, het gebruik van TIME en inzet van juist wondmateriaal. 
Enkele leden van teams gaan naar een symposium, volgen een les in de VLO en volgen een klinische 

les. 

 
Mondzorg 
Teams geven aan dat het binnen Peppelroede goed geregeld is. Er is een coördinator mondzorg. 
Om te delen: met de cliënt meegaan naar de tandarts (kost tijd, maar geeft wel rust), gebit niet nat 
wegleggen en gebitsbakje regelmatig schoonmaken. 
 
Veiligheid 

Locatie: % cliënten dat (zeer) tevreden is over: 
‘Voelt u zich veilig?’ 

Peppelrode 93% 

 
Teams noemen verschillende onderwerpen in hun rapportages. Op de eerste plaats BHV. Er wordt 
verwezen naar scholingen en oefeningen. Op de tweede plaats de agressie incidenten. De meeste 

teams geven aan dat deze verminderd zijn. OP de derde plaats de aandacht voor de VBM’s. Bij alle 
onderwerpen komt het samenwerken naar boven. Binnen het team of multidisciplinair. 
Verbeteringen die genoemd worden zijn: bewoners attent maken op het sluiten van hun eigen deur 

en aandacht voor alternatieven in het kader van VBM’s. 
 
Vrijheidsbeperkende maatregelen 

De teams beschrijven de aandacht die er de afgelopen periode is geweest voor de VBM’s. Er zijn 
teams die veel VBM’s hebben afgebouwd. Ook door de inzet van extra studenten op drukke 
momenten. Teams zijn bezit met scholingen. Maar ook is er meer afstemming met artsen en 
behandelaren bij de bespreking van benaderingswijze/ alternatieven en de periodieke evaluatie. Een 
enkel team geeft nog aan dat de registratie in het zorgplan extra aandacht behoeft. 
 
Medicatie veiligheid 

Uit de verhalen van de teams blijkt dat er mooie verbeteringen zijn doorgevoerd, zoals werken met 
Medimo en nieuwe medicatiekarren. De aandachtsvelders informeren het team over resultaten van 
audits, geven informatie en coachen.  
Aandachtspunten die nog genoemd worden door twee teams zijn: dubbel aftekenen en deelname aan 
project ‘zichtbaarheid’. 
 
Hygiëne en voedselveiligheid 

Naar aanleiding van de hygiëne audit en rondgang zijn de aandachtspunten opgepakt. De 
aandachtsvelders zijn naar een bijeenkomst op de locatie geweest. Tips en trucs zijn gedeeld. Dit 
werd gewaardeerd. 
Aandacht nodig voor: op een enkele afdeling de persoonlijke hygiëne. Tijdens de bijeenkomst is 
gesproken dat dit vooral bij flexmedewerkers voorkomt. Dit zal besproken worden met het 
Flexbureau. Ook voeren de teams zelf audits uit. 

 
Leren en verbeteren: incidenten 
De teams geven aan dat ze alert zijn op de MIC-meldingen, met name op het volledig invullen, 
analyse bespreken tijdens overleg en met de manager. De bijeenkomsten ondersteunen de 
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aandachtsvelders hierin. Zij pakken hun rol goed op. Twee teams geven aan een daling in meldingen 

te zien nadat zij meer aandacht hieraan besteedde. 
Een enkel team geeft aan nog onvoldoende aandacht te hebben voor de MIC. En een ander team 

gaat actief aan de slag met het terugdringen van de medicatiefouten. 
 
Personeelsbestand: verpleegtechnische vaardigheden 
Binnen de meeste tams is de BIG geen groot aandachtspunt. De scholingen worden door de 

medewerkers zelf bijgehouden. Bij enkele teams is er aandacht nodig voor het aftekenen van de 
handelingen op de afdelingen. Een team geeft aan dat ze geleerd hebben tijdig de scholing opnieuw 
te doen, anders worden de collega’s onnodig belast. 
 
Clienttevredenheid middels de NPS-score  
De teams hebben een terugkoppeling gehad over het uitgevoerde tevredenheidsonderzoek. Over het 
algemeen zijn de cliënten tevreden (zie ook ‘persoonsgerichte zorg’). Bij enkele teams is er na een 

onrustige periode weer een goede periode aangebroken. Er is meer aandacht voor informeel en 
proactief contact met cliënten/ familie. Ook worden familieavonden/ mantelzorgbijeenkomsten 
gehouden. En sommige teams gaan zich actief verdiepen in Familienet. 
 
Klachten worden snel opgepakt. Zo is de kok langs geweest om hierover met een cliënt te spreken. 
Een ander team heeft een werkgroep cliënttevredenheid n.a.v. de resultaten. 
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Brunswijck 
 

Een toelichting 
De locatie Brunswijck is in ontwikkeling. Een locatie 
die een interessante mix kent van langdurige zorg en 
revalidatie cliënten. Waar de locatie twee jaar geleden 
nog grotendeels verzorgingshuis cliënten kende is deze geheel gekanteld naar complexe 

ouderenzorg. Dit vraagt een andere personele inzet en kwaliteit maar zeker ook andere 
randvoorwaarden. Vragen die ons bezig hebben gehouden zijn: wat bieden we, welke cliënten 
verblijven er, wat is onze visie en welke kaders passen we toe? De bezoeken van de Inspectie 
(augustus 2017, maart 2018) bevestigden deze vragen. We zijn tot de conclusie gekomen dat deze 
afdelingen vragen om keuzes en focus. Dit draagt bij aan eenduidig beleid, werkwijzen wat meer 
recht doet aan de zorg voor onze cliënten.  
Deze afdelingen vallen vanaf 1 mei van dit jaar onder verantwoording van de directeur Intensieve 

Zorg. Enerzijds om de locatie te laten profiteren van de brede ontwikkelingen binnen Vitalis, 
anderzijds om de kwaliteit en eisen die de inspectie stelt op gebied van de langdurige zorg beter te 
borgen. 
 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn 
Zorgen vanuit een gastvrij hart draagt bij aan de persoonlijke zorg. In het eerste trimester is een 

hospitality traject gestart waarin alle medewerkers van Brunswijck hebben deelgenomen. Doel is 

een gastvrije en open uitstraling van alle medewerkers. In het project leveren alle medewerkers een 
concrete gastvrije suggestie die de locatie Brunswijck of de eigen afdeling gastvrijer maakt. De 
beste suggesties moeten nog uitgevoerd worden. Dit betreffen veelal kleine praktische suggesties 
om de gastvrijheid te verbeteren, zoals een welkomstpakket bij opname en een spiegel op 
Vaandelhof om medewerkers eraan te herinneren te lachen bij het welkom heten. Elke maand zullen 
een aantal zaken worden opgepakt.  
Teams geven aan trots te zijn op de invulling van familieavonden en de extraatjes voor de cliënt 
zoals een frietdag. Ook zijn ze trots op de activiteiten die aansluiten bij de wensen van de cliënt 
zoals de aankleding van de gangen. De persoonsgerichte zorg wordt in het dossier vastgelegd door 
middel van de vragenlijst “ken je cliënt”. Er is nog verbetering mogelijk in het goed inspelen op de 
wensen van cliënten op alle verschillende gebieden. Hierin wordt de samenwerking gezocht met 
activiteitenbegeleiding en andere disciplines.  
 

Dossier 
De teams hebben afgelopen periode hard gewerkt en zijn hier trots op. De afgelopen periode zijn al 
een aantal verbeteringen aangebracht in het ECD. Bijvoorbeeld verbetering in het kennen van de 

cliënt, rapportage, uitbreiding van plannen. Vorig trimster werd “ken je cliënt” niet ingevuld, dat is 
aan het eind van vorig trimester gestart en dit trimester verdere invulling gegeven. Soms wordt dit 
nog vergeten of summier ingevuld, hier ligt komend trimester een focus op.  
Echter dient er op het gebied van het dossier nog verbeteringen doorgevoerd te worden. Met name 

de OHMAHA systematiek en ook het cyclisch werken is nog onvoldoende zichtbaar. Teams geven in 
hun rapportage aan druk aan de slag te zijn, maar te worstelen met de verscheidenheid aan 
onderdelen en veelheid aan afspraken. Verschillende onderdelen waar zij mee bezig zijn: 

 Handtekening onder plan 
 Actueel houden zorgplan  
 Rapporteren op doel 

 Doelen op basis van risico’s  
 MIC analyses in dossier opvolgen 
 MDO in dossier opvolgen 
 Registreren DBC’s (unit 3) 

Aandachtsvelders geven daarnaast aan bezig te zijn het team te betrekken in de kwalitatieve 
verbetering van ECD’s. Onder andere door tijdens werk en team overleggen structureel tijd 
inplannen om gezamenlijk dossiers te bekijken.  

Tijdens het bezoek van de IGJ in maart 2018 is geconcludeerd dat de dossiers summier zijn 
ingevuld. Daarnaast voldoet het dossier niet aan de landelijke normen. Dit komt overeen met de 
signalen die de teams geven over de kwaliteit en veelheid van verbeterpunten van het dossier. 
 
Huidproblematiek 
Binnen een van de teams werkt een wondverpleegkundige. Het team is nu bewuster bezig met 
wondzorg. De komende maand wordt gewerkt aan een nieuw wondformulier, dit wordt uitgelegd in 

het teamoverleg.  
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Mondzorg 

Er is werkgroep aandachtsvelders Brunswijck opgestart, hierin worden de afspraken met de tandarts 
besproken. Dit vaste aanspreekpunt is ook actief tijdens begeleiding van bewoners naar de tandarts 

bus, het rapporteren van de afspraken met de tandarts en het aanspreekpunt van de 
tandprotheticus.  
Een van de afdeling geeft aan een plan te hebben gemaakt om het poetsen van gebittenbakjes te 
implementeren.  

 
Veiligheid 
De zorgalarmering is vervangen. Het vorige systeem bracht een gevoel van onveiligheid met zich 
mee omdat bellen “verdwenen”. Dit is na installatie van het nieuwe systeem niet meer het geval. De 
komende periode wordt, met externe begeleiding, onderzocht met welke proceswijzigingen en 
veranderingen van werkwijze het nieuwe systeem optimaal benut kan worden.  
 

Vrijheidsbeperkende maatregelen 
In december 2017 en maart 2018 zijn er 2 VBM audits uitgevoerd. De tweede audit in maart 2018 
liet veel verbetering zien op het gebied van BOPZ-VBM’s. Er is nog verbetering mogelijk op het 
gebied van wilsbekwaamheid, aantoonbare onderbouwing, inzet van alternatieven, analyse, 
juridische status en aantoonbare multidisciplinaire samenwerking. De registratie van VBM’s op eigen 
verzoek heeft nog aandacht nodig.  

 Multidisciplinair is een visie opgesteld betreffende de visie op VBM bij cliënten die verblijven op 

de revalidatieafdeling met cognitieve problematiek. Sinds dat er volgens deze visie gewerkt 

wordt, is er multidisciplinair veel meer aandacht voor de VBM’s. Wekelijks worden bepaalde 

VBM’s nu geëvalueerd. Dit heeft voor meer bewustwording rondom de VBM gezorgd.  

 Sinds de invoering van de nieuwe zorgalarmering bestaat binnen Brunswijck de mogelijkheid om 

een multisensor in te zetten. Teams hopen hiermee het aantal valincidenten te voorkomen.  

In de zorgplannen moeten vrijwillige maatregelen beter worden opgenomen. 

 
Medicatie veiligheid 
In april is er binnen alle teams van de revalidatie en intensieve zorg Brunswijck / Vaandelhof een 
medicatie audit door aandachtsvelders uitgevoerd. Binnen de intensieve zorg teams was de uitslag 
wisselend. Een aantal teams scoorde zeer goed (Vaandelhof, unit 4 zonstraat) bij een aantal andere 
teams waren veel aandachtspunten. Deze verbeterpunten zijn direct na de audit opgepakt door de 
aandachtsvelder. De aandachtsvelders hebben een terugkoppeling gegeven binnen het teamoverleg. 

Op unit 3 bleken er veel verbeterpunten. De aandachtsvelder geeft aan dat dit veroorzaakt wordt 
doordat afspraken binnen het team niet opgevolgd worden. Daags na het op orde brengen van de 
medicatie ontstaat opnieuw de oude situatie. In overleg met de manager ondersteunt een 

aandachtsvelder van een ander team met het op orde brengen van de medicatieveiligheid. Voor de 
manager ligt een taak om het onderliggende gedragsaspect binnen het team op te pakken en te 
verbeteren. Binnen een maand wordt een nieuwe audit uitgevoerd om na te gaan of de 
verbeteringen zijn geborgd.  

Tijdens een bijeenkomst hebben aandachtsvelders onderling tips en trucs uitgewisseld. Dit betrof 
bijvoorbeeld de methode om de werkvoorraad te controleren of het tijdstip van het stickeren. Er 
wordt een nieuwsbrief opgesteld met algemene aandachtspunten.  
 
Hygiëne en voedselveiligheid 
In december heeft er een audit vanuit de ziekenhuishygiënist in Brunswijck (excl. Vaandelhof) 

plaatsgevonden. Onderstaand de samenvatting en conclusie:  
“Er is een grote verbetering geconstateerd t.o.v. de laatste audit op het gebied van hygiëne! 
Complimenten! Er is veel aandacht en moeite in gestoken maar het resultaat is dan ook duidelijk 
zichtbaar. De spoelkeukens en ruimten met opslag (on)steriele hulpmiddelen, was en medicatie zijn 
keurig! De oude keuken met allerlei niet afgesloten apparatuur is verdwenen en daarvoor is een 
frisse ruimte gecreëerd waar de cliënten op termijn kunnen gaan oefenen. Een verbeterpunt blijft 
gedrag, op het juiste moment handschoenen aan doen maar, zeker ook op het juiste moment uit 

doen. Handdesinfectie en het periodiek, reinigen van hulpmiddelen (en dat borgen) zijn de volgende 
uitdagingen.” 
In het auditrapport zijn ook een aantal verbeteringen benoemd. Een manager pakt deze 
verbeteringen samen met aandachtsvelders op.   
 
Leren en verbeteren: incidenten 
Het vermogen om van incidenten en hier een kwalitatief goede analyse over te maken is nog is nog 

onvoldoende. Voor de intensieve zorg is daarom een plan van aanpak MIC opgesteld. Het plan richt 
zich op scholing en coaching on te job, om bewustwording te creëren en kennis te bevorderen. Er 
heeft een scholingsbijeenkomst plaatsgevonden in het eerste trimester, gezamenlijk met Triaspect 
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zal in het volgende trimester een uitgebreide scholing worden aangeboden aan de aandachtsvelders. 

Om de MIC aandachtsvelders hierin beter te ondersteunen zal komend trimster een pilot worden 
gedraaid voor een nieuw registratie en analyses programma. 

 
Binnen elk team is aan actieve aandachtsvelder MIC. Deze bespreekt alle MIC meldingen met de 
melder en maakt maandelijks een analyse. De aandachtsvelders komen maandelijks bijeen in 
aanwezigheid manager en beleidsadviseur om de analyses kritisch door te spreken. Terugkoppeling 

vindt plaats in het werkoverleg. 
 
Tijdens dit trimester is er een prisma-onderzoek uitgevoerd na aanleiding van een calamiteit op 
Vaandelhof. Hier kwam onder andere naar voren dat de meldcultuur onvoldoende is. Hier is in het 
teamoverleg op Vaandelhof meerdere keren aandacht aan besteed. In de cijfers is terug te zien dat 
de meldcultuur hierdoor verhoogd is. Op Vaandelhof is er sprake van een forse stijging van de MIC-
meldingen. Dit is vooral goed zichtbaar bij het aantal meldingen van agressie incidenten. Deze 

vonden voorheen ook plaats, enkel werden deze niet gemeld. 
Op unit 3 zijn afgelopen trimester 2 klachten ingediend bij de Regionale Onafhankelijke 
Klachtencommissie. Bij het onderzoek naar een van deze klachten kwam naar voren dat een MIC 
melding was nagelaten. De meldcultuur dient ook hier verder verhoogd te worden. 
 
Tijdens het bezoek van de Inspectie is geconcludeerd dat de analyse onvoldoende wordt uitgevoerd. 

Dit komt overeen met het geconstateerde niveau van analyse en de signalen van de teams. Er is 

nog onvoldoende vermogen om van incidenten een kwalitatief goede analyse te maken. Daarop 
wordt extra geïnvesteerd in het tweede trimester.  
 
Personeelsbestand: verpleegtechnische vaardigheden 
Wat gaat er goed? 
 Vakkennis is op een afdeling afgelopen periode ontwikkelt door een specifieke scholing 

psychiatrie. Verdere ontwikkeling kan nog door casuïstiekbespreking. 

 Scholing van vast personeel voor meer diepgang heeft plaatsgevonden 

 Medewerker gestart met GVP opleiding 

 Alle medewerkers van een afdeling hebben zich ingeschreven voor de PG-scholing. Iedereen 

heeft de training communicatie en gastvrijheid gevolgd. De kennis dit is opgedaan tijdens de 

scholing kan dagelijks in de praktijk worden toegepast.  

Aandachtspunten: om kennis verder te ontwikkelen zijn op een afdeling klinische lessen en 
uitlegmomenten nodig. 
 
Clienttevredenheid middels de NPS-score  

De interne cliënttevredenheidsmeting intensieve zorg is nog niet afgenomen bij de cliënten. Dit is 
voorzien voor het derde trimester.  

 
In overleggen met cliënten en familie (bijvoorbeeld de MDO’s) wordt stilgestaan bij de 
cliënttevredenheid. Vanuit de somatische afdeling wordt aangegeven dat het overgrote deel van de 
cliënten en families tevreden is over de zorg en dienstverlening.  
Vanuit Vaandelhof wordt aangegeven dat families vaak erg tevreden zijn, cliënten zelf klagen weleens. 
Door de psychiatrische aandoening is het niet altijd te peilen of dit terecht is. Wel probeert de zorg 
zoveel mogelijk rekening te houden met de cliënt door hen keuzes te geven. Een ander team van 

Vaandelhof geeft aan afgelopen trimester proactief een aantal gesprekken gevoerd te hebben 
waarmee een klacht is voorkomen. Ook geeft dit team aan dat de keuze is gemaakt om cliënten aan 
contactpersonen te koppelen. Hierdoor is de communicatie verbeterd. 
 
 
De resultaten van deze trimesterrapportage zijn besproken met de nieuwe directeur van Brunswijck, 
mevrouw P. van ’t Klooster. Haar bevindingen van de afgelopen maanden sluiten deels aan op 

bovenstaande rapportage. Zij ziet groei en ontwikkeling en vooral veel goede wil van medewerkers. 

Sturing aan teams op de diverse kwaliteitsaspecten ervaart zij als onvoldoende. Management te veel 
op afstand en de managers hebben te weinig ruimte om met teams samen te bouwen aan 
noodzakelijk verbeteringen. Haar bevindingen worden ondersteund door bedrijfsmatige gegevens 
zoals een relatief hoog ziekteverzuim en hoog personeelsverloop. Diverse interventies worden in het 
tweede trimester gedaan om koers, richting en verbeteringen in teams te realiseren.   
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Wijkzorg 
 
Zeven locaties met specifieke aandacht voor kleinschalig wonen 
Een overall beeld: 

 Het leerklimaat binnen Wijkzorg ontwikkelt zich positief. Er zijn ruim 25 medewerkers in 
opleiding van niveau drie naar niveau vier en vijf.  

 Verzorgenden en verpleegkundigen nemen dit jaar voor het eerst deel aan Prisma-analyses, 
managers van andere locaties participeren en vinden het leuk.  

 Teams hebben elkaar allemaal in de maanden december, januari en februari geaudit 
conform het nieuwe kwaliteitskader.  

 Audits op dossiers, medicatie en VBM (enkel voor kleinschalig groepswonen) hebben bij alle 

teams plaatsgevonden in dit eerste trimester.  
 Aandachtspunt vormt de MIC. Hierop worden acties op uitgezet in het tweede trimster, 

waarbij de aandachtsvelders in de startblokken staan.  
 Van wijkverpleegkundigen en verzorgenden komen ideeën voor verbetering van zorg zoals 

het bloedprikken bij bloedverdunners. 
 Binnen alle teams is aandacht voor benoeming, in hun rol zetten en opleiden van 

aandachtsvelders. 
Overal zien we dat er meer en beter naar medewerkers door het management wordt geluisterd dan 

voorheen. Dit is in lijn met onze besturingsfilosofie: terug naar de bedoeling.  
 
Tegelijkertijd met bovengenoemde ontwikkelingen speelt het probleem van de moeizame 
arbeidsmarkt en stijgende zorgvraag. Op 295 fte vaste zorgmedewerkers zijn er 35 fte vacature en 
werden er 55 fte flex in de zorg ingezet. Per jaar is de doorstroom in zorgteams gemiddeld voor de 

wijkzorg 15%.  
Bij de vaste medewerkers zijn alle cliënten goed bekend. Dit blijkt bij de meeste teams ook uit het 
dossier, maar nog niet bij allemaal. Met name de ‘zuivere’ thuiszorgteams hebben teveel vacatures 
en teveel flex. Om flexmedewerkers goed in te bedden moeten de dossiers op orde zijn zodat 
flexmedewerkers uit de dossiers kennis van de cliënt kunnen halen.   
In de zomerperiode (juni t/m september) ligt de focus op het leveren van de zorg. 
 

Persoonsgericht zorg, wonen en welzijn 
Teams geven aan steeds bewuster te zijn dat welzijn net zo belangrijk is als de zorg. In een aantal 
teams zijn welzijnsmedewerkers ingezet. En het gesprek hierover met cliënt en familie wordt meer 
en meer gevoerd. Ondersteunend hierbij zijn onder andere ‘Ken je cliënt’, een actueel zorgplan 
waarop gerapporteerd wordt en de periodieke evaluatiegesprekken met de cliënt/ familie. 
Ook de samenwerking, zowel binnen als buiten het team, is ondersteunend hierin. Er wordt 

makkelijker contact gezocht met behandelaren. En er worden creatieve oplossingen bedacht. 
Een van de teams heeft workshops ‘puur clownen’ gevolgd om nog beter contact te kunnen maken 
met cliënten. Een ander team gaat het gezamenlijk eten stimuleren. Waarbij er ook meer sociale 
interacties tussen de teams ontstaan. En de wandeling van het appartement naar de gezamenlijke 
ruimte is een beweegmoment. Zo worden meerdere doelen tegelijk behaald. 
 
Tevredenheid van cliënten 

In hun trimesterrapportages geven de teams aan dat de cliënten over het algemeen tevreden zijn. 
Er zijn teams waar relatief veel vacatures zijn (geweest) en/ of waar het verzuim hoog is (geweest). 
De inzet van flexmedewerkers is dan nodig. Wat door de cliënten minder positief gewaardeerd 
wordt. 
Teams geven ook dat dat zij op verschillende momenten terugkoppeling krijgen van de cliënt. 
Tijdens de zorgmomenten, maar ook tijdens MDO’s en familieavonden. 
Vanaf september 2017 zijn de teams gestart met de interne tevredenheidsformulieren. In het eerste 

trimester zijn 548 formulieren ingevuld. Vrijwel alle teams zijn gestart. 
Uit de interne tevredenheidsonderzoeken blijkt dat 93% van de cliënten aangeeft ‘(zeer) tevreden’ 
te zijn over de dagelijkse zorgverlening. 7% is deels tevreden. Terugkerende verbetersuggesties 

gaan over de inzet van vaste medewerkers in plaats van flexmedewerkers/ wisselende gezichten. 
Maar ook over het tijdstip van zorgverlening. 
De NPS (Net Promotor Score) is een 7,7 voor dit trimester (548 metingen). 

Op Zorgkaart Nederland scoort de thuiszorg in 2017 een 8,2 en in 2018 een 8,4 (110 
waarderingen). 
 
Dossier 
Een veel genoemd teamdoel heeft met dit aandachtsveld te maken: het actueel en volledig maken 
van de dossiers. Enkele maanden geleden is gestart met het uitvoeren van ONS-audits. Momenteel 
is de tweede ronde van de audits bij de thuiszorgteams afgerond. De verbetering ten opzichte van 
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de eerste audits zijn beperkt zichtbaar. De redenen die hiervoor genoemd worden zijn: (1) 

onvoldoende kennis over klinisch redeneren/ cyclisch werken, (2) tijdsgebrek door personeelstekort 
en verzuim en (3) weerstand/ het moeten.  

Belangrijke aandachtspunten op dit moment zijn: invullen en toepassing van ‘Ken je cliënt’, 
periodiek invullen en verwerken van de risicosignalering, het ondertekenen van de zorgplannen en 
de periodieke evaluatie. Onlangs is ervoor gekozen om de teams een persoonlijke terugkoppeling te 
geven (in gesprek te gaan met de teams) in plaats van alleen het verslag sturen. 

 In februari/ maart zijn de KSW-locaties geaudit. Deze resultaten waren, in vergelijking met de 
thuiszorg audit, al beter. Deze teams zijn eerder meegenomen in de extra aandacht voor het 
dossier. De tweede ronde audit vindt momenteel plaats. 
 
Veiligheid 
De teams refereren in hun trimesterrapportages aan de BHV-trainingen. Deze zijn dit jaar anders 
ingericht (een jaar een praktijk training en ander jaar een online training). 

Ook geven teams aan meer aandacht te hebben voor MIM’s. Agressie incidenten worden naast een 
MIC-melding ook als MIM-melding gerapporteerd. 
Andere verbeteringen die teams aangegeven zijn verbetering van verlichting, ophangen van 
camera’s, betere afstemming binnen team/ met psycholoog of Wooninc. 
91% van de cliënten geeft aan zich (zeer) veilig te voelen. De overige cliënten (9%) voelen zich 
minder veilig. In de toelichting geven zij, in verschillende bewoordingen aan, dat het huis te groot 

is, ze bang zijn voor inbraken, iedereen kan binnen kijken of er zijn teveel mensen die een sleutel 

hebben. Ook geven enkele cliënten aan dat er wel eens aangebeld wordt terwijl er niemand is. 
In vergelijking met andere jaren zijn er meer meldingen van diefstallen. 
 
Incidenten 
De teams geven aan dat er meer aandacht is voor de MIC. Niet zozeer het melden, maar wel de 
analyse van de MIC. Zowel op niveau van de cliënt als van het team. De aandachtsvelders hebben 

hierin een belangrijke rol. In veel teams zijn deze rollen nog onvoldoende geborgd. Er zijn diverse 
bijeenkomsten voor MIC aandachtsvelders geweest/ ingepland.  
Het MIC-verbeterplan Wijkzorg is momenteel nog in concept. Hierin is ook de organisatie brede 
ontwikkeling meegenomen m.b.t. nieuwe software voor de registratie en analyse van de MIC. In de 
zomerperiode gaat in ieder geval 1 team van de wijkzorg meedoen aan Vitalis brede pilot.  
 
Medicatie 

Teams geven aan dat MIC-meldingen medicatie gedaald zijn. Bij de locaties voor kleinschalig wonen 
wordt verwezen naar de invoering van Medimo. Ook zijn medicatieroutes aangepast. Verder geven 
teams aan dat er regelmatig overleg is met apothekers. En dat de aandachtsvelders een actieve rol 
hebben in het uitvoeren van medicatie-audits/ controles en het begeleiden van nieuwe 

medewerkers. Binnen de RVE gaat gestart worden met een medicatieproject. De doelstellingen 
hiervan zijn: (1) eenduidige afspraken maken met huisartsen en apothekers; (2) per locatie een 
voorkeursapotheek en (3) digitaal voorschrijven en aftekenen van medicatie in de thuiszorg (bij 

KSW wordt gewerkt met Medimo). 
 
Verpleegtechnische vaardigheden 
Vrijwel alle teams geven aan dat de aandachtsvelder periodiek een controle uit de BIG-scholingen 
uitvoeren. Enkele teams geven aan dat bij sommige collega’s de scholingen vervallen zijn. Daarop is 
actie ondernomen door de betreffende collega hierop aan te spreken. Een enkel team geeft aan dat 

de buddy van een nieuwe medewerker een rol heeft bij het wegwijs maken van BIG-scholingen. Bij 
een ander team is een verpleegkundige aangesteld die de rol als ‘teamcoach’ op zich neemt (ook 
m.b.t. BIG). 
 
Vrijheidsbeperkende maatregelen 
In maart 2018 heeft een VBM-audit plaatsgevonden bij de KSW-locaties. Hieruit kwamen goede 
resultaten. Het enige aandachtspunt is de aanwezigheid van getekende zorgplannen (zie ook 

‘dossier’). 

Er is onderscheid tussen de locaties voor kleinschalig wonen (KSW) en de thuiszorg/ 
verzorgingshuis. Voor de eerste groep zijn de afspraken sinds kort beter beschreven. Er is een 
snelkaart VBM ontwikkeld door de BOPZ commissie. Voor de tweede groep zijn de afspraken minder 
duidelijk. Deze vallen nu niet onder de Wet BOPZ, maar zullen wel vallen onder de Wet Zorg en 
Dwang. Voor beide groepen zijn er bijeenkomsten geweest en ingepland voor de aandachtsvelders. 
In hun rapportages geven teams aan dat er veel aandacht is voor dit aandachtgebied met name in 

de dossiers. De teams KSW hebben hiervoor goed overleg met de specialist ouderengeneeskunde en 
eventueel de psycholoog. 
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Huidproblematiek 

Op het gebied van huidproblematiek zijn er binnen de teams geen bijzonderheden. Sommige teams 
hebben een wondzorgcongres bezocht. En er zijn ook teams die een scholing in TIME gevolgd 

hebben. 
 
DHIP, Hygiëne en HACCP 
Een kwaliteitsverpleegkundige heeft een zakkaartje ontwikkeld voor handhygiëne. Binnen andere 

teams zijn er klinische lessen georganiseerd. 
 
Mondzorg 
In het ene team heeft mondzorg nog onvoldoende aandacht; in het andere team ervaren zij 
voldoende aandacht voor het onderwerp. 
Er wordt verwezen naar de zorgplannen, waarin de afspraken over mondzorg zijn opgenomen. Ook 
hebben teams contact met de tandarts of Noviacura. 

Veel teams hebben aangegeven meer aandacht te hebben voor het schoonhouden van de 
gebitsbakjes. 
 

 
Onze verhalen over welzijn die we graag delen 

 
Kunst en cultuur: a never ending story 
De samenwerkingen met onder andere Parktheater, productiehuis Wintertuin,  Grijze Koppen Orkest, 

CKE (Trotse Kameraden) gaan ook in 2018 weer door. Vitalis laat hiermee zien dat kunst en cultuur 
bijdraagt aan de verhoging van de levenskwaliteit van ouderen. Ook kwetsbare ouderen uit de 
wijken rondom de deelnemende locaties zijn van harte welkom.  

 

 

     
 
 

 

 
Ga je mee uit? 
Alle activiteiten die Vitalis onderneemt zijn voor cliënten/mantelzorgers/(wijk)bewoners zichtbaar op 

de vitalis.samenuitagenda.nl. Een website die ook onderling contact facaliteert. Zo kunnen er 
eenvoudig oproepjes geplaatst worden om anderen te ontmoeten, samen naar een evenement te 
gaan of groepen te creëren voor mensen met dezelfde interesses. 

 

 
  

http://www.denieuweoost.nl/
https://vitalis.samenuitagenda.nl/index.php
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Residenties 
 

Persoonsgericht zorg, wonen en welzijn 
De teams ervaren de klanttevredenheid algemeen als hoog en vinden hierin de doelstelling van  
Residenties (“bovengemiddelde klanttevredenheid”) bevestigd. Dit wordt gestaafd door cijfers vanuit 
cliënt tevredenheidscores (zie hierna). 
Medewerkers noemen de persoonsgerichte benadering van cliënten en het individueel 

onderscheidend maken van zorg en service een van de belangrijkste onderdelen van hun werk 
waarop ze trots op zijn en wat veel positieve werkbeleving met zich mee brengt. 
Hospitality is een belangrijk onderdeel van de visie en missie. Hospitality gaat over een breder 
spectrum dan zorg. Het gaat met name ook over wonen, welzijn en kwaliteit van leven. Positieve 
gezondheid en het Blue Zone gedachtegoed wordt via stagiaires Hogeschool onderzocht op 
toepassingsmogelijkheden. In Eindhoven is dit gebeurd via Hogeschool Avans. In Heerlen vindt dit 
nu plaats via Hogeschool Zuyd. 

Het kunst en cultuurprogramma is een onderscheidend element binnen Residenties, waarop al jaren 
ook bewust wordt geïnvesteerd. 
Dit gedachtegoed van Hospitality moet levend worden gehouden en verder ontwikkeld om 
toekomstbestendig te blijven. Nieuwe medewerkers dienen hierin getraind te worden, al te beginnen 
vanuit hun inwerkperiode. In MT is voor 2018 afgesproken dat dit jaar een herhaling zal 
plaatsvinden via workshops voor al het personeel van de residentiële locaties. 

Waar een aantal teams aandacht vragen het verbeteren van de afhandeling van klachten. Dit kan 

systematischer en sneller. Onder meer door duidelijker registratie, ook tav van de afwikkeling. Deze 
teams verwachten hierdoor ook verbetering te creëren in de contacten met familie en 
mantelzorgers. 
Alle teams organiseren zelf met regelmaat familiebijeenkomsten om cliënt en familie informeel te 
ontmoeten en van gedachten te wisselen. Hier wordt gericht gevraagd naar belevingen waar 
Residenties op kan inspelen. Ook wordt vaak uitleg gegeven over nieuwe zaken of ontwikkelingen. 

De bijeenkomsten zijn waardevol omdat ze goed worden bezocht, ook door bewoners die niet in 
zorg zijn.  
In de regio Zuid Limburg speelt het landelijke experiment Persoonsvolgende Zorg onder alle 
aanbieders van WLZ zorg. Parc Imstenrade neemt hieraan ook deel. 
 
Tevredenheid van cliënten 
Uit de ingevulde cliënttevredenheidslijsten in ONS in het eerste trimetser van 2018 komt naar voren 

ten aanzien van vier vraagstellingen: 
 

Locatie/ 

team 

% cliënten dat 

(zeer) tevreden 
is over: ‘Hoe 
tevreden bent u 

over de manier 
waarop er met u 
omgegaan 
wordt?’1 

% cliënten dat 

(zeer) tevreden 
is over: 
‘Kwaliteit 

personeel” 

% cliënten 

dat (zeer) 
tevreden is 
over: 

“kwaliteit 
dagelijkse 
zorg” 

% cliënten dat 

(zeer) tevreden 
is over: ‘Wordt 
er naar u 

geluisterd en 
wordt dit 
vervolgens goed 
opgepakt?’ 

Heerlen     

Team A 100% 100% 100% 100% 

Team B1 100% 100% 97% 91% 

Team B2 100% 100% 95% 89% 

Eindhoven     

Petruspark 1 100% 100% 100% 91% 

Petruspark 2 100% 100% 100% 100% 

Gennep 100% 100% 100% 100% 

Hoeve 100% 100% 96% 82% 

Wilgenhof/ 

Genderstate 

100% 100% 94% 93% 

 
Dossier 
Voor alle teams is het verbeteren van het dossier een speerpunt over het hele jaar 2018.  
Hieraan gekoppeld wordt de rol, kennis en kunde van aandachtsvelders. 

Een centrale positie hierbij hebben de aandachtsvelders ECD/Ohama, waarbij binnen Residenties 4 
experts zijn aangewezen. 

                                                
1 Getoonde resultaten tevredenheidsonderzoeken zijn over de periode 01-11-2018 tot 29-05-2018. 
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In 2017 werd als streven bepaald dat april 2018 de dossiers “in orde” zouden zijn. Om deze reden is 
begin mei een uitgebreide ECD audit gehouden door de aandachtsvelders ECD, ondersteund door de 

beleidsadviseur. De uitkomst ervan is in het MT besproken en wordt nu via de aandachtsvelders in 
onderlinge besprekingen verder geanalyseerd om tot gerichte acties te komen. Aandachtsvelders 
zullen elk in eigen team de uitkomsten en de acties bespreken. 
 

Uit de audit komt als beeld naar voren dat er hard is gewerkt en het methodisch werken volgens 
ONS/Ohama duidelijk is verbeterd. De aandachtspunten hebben vooral samenhang met de 
onderwerpen die binnen de gehele organisatie nog in ontwikkeling zijn: MIC, VBM en registratie 
informatie rond “ken je cliënt”, familie en mantelzorg. 
Er is opgemerkt dat eigen regie en welzijnsaspecten, met name dagbesteding, niet zo makkelijk zijn 
vast te leggen, mede omdat OHAMA probleem georiënteerd is. 
Een aandachtpunt dat blijft is het efficiënt rapporteren, waartoe ONS wel uitnodigt, maar door 

medewerkers niet altijd wordt opgevolgd: men blijft heel veel rapporteren. Minder rapporteren is 
een goed doel, want verlaagt de werkdruk, de administratieve last, dus geeft extra tijd voor 
cliënten. 
De inzet van aandachtsvelders moet groeien. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met groepen 
aandachtsvelders, alle geïnitieerd vanuit de beleidsadviseur om hun wegwijs te maken. De opkomst 
is soms goed, vaker matig. Veel medewerkers zien nog niet de goede weg om hun werk naast de 

zorginzet bij cliënten te combineren. Een standaardnorm die binnen Residenties is afgesproken in 

2017 is dat ze 3 uur per maand hiervoor mogen worden uit geroosterd. Daar mag van afgeweken 
worden indien het nodig is. Tijdig uitroosteren helpt, maar is geen ultieme oplossing gezien 
opkomende onderbezetting op routes en ze toch weer mee draaien. De komende tijd zal de 
beleidsadviseur diverse aandachtsvelders meer ad hoc en 1:1 begeleiden.  
 
Veiligheid 

Van alle in ONS opgeslagen ingevulde lijsten cliënttevredenheid scoren alle cliënten tevreden en zeer 
tevreden, op 1 cliënt na, die deels tevreden is (met als toelichting “inbraak”) 
Inbraak, diefstal is binnen Residentie Parc Imstenrade wel al langer een gesprekonderwerp tussen 
directie en huurdersvereniging om te komen tot nadere maatregelen die wel preventief werken, 
maar de locatie niet te “gesloten” maken. 
Geen van de teams binnen Residenties geven aan dat BHV (nog) een aandachtspunt is, hetgeen 
voor een aantal teams in 2017 wel het geval is geweest. Dat betekent dat voldoende medewerkers 

tijdig zijn geschoold of bijgeschoold. 
Op locatie Wilgenhof wordt aangegeven dat men de omslachtige wijze van sleutelbeheer wil 
verbeteren. 
 

Incidenten 
Vanuit Eindhoven “centraal” is het afgelopen trimester veel aandacht geweest voor de aanpak van 
MIC incidenten, mede hiertoe aangespoord door inspectiebezoek Wissehaege/Brunswijck. 

Er is inmiddels een Vitalis organisatie brede aanpak om het melden van incidenten en rond 
calamiteiten te verbeteren. Ruimte voor de eigen professionele denkwijze en handelswijze staat 
hierin centraal.  
Aandachtsvelders MIC zijn naar centrale bijeenkomsten geweest, mede gericht op pilot en gebruik 
nieuwe app. Binnen de RVE Residenties zijn daarnaast tenminste 4 bijeenkomsten geweest met deze 
specifieke aandachtsvelders. 

De ONS registratie van MIC incidenten blijft nog een beperking om een snelle stap te maken, 
aangezien het moeilijk is te komen tot goede overzichten per team/per locatie. Alle hoop gaat uit 
naar inzet nieuwe meldingssysteem. 
Algemeen zijn de aandachtsvelders wel binnen hun team in staat geweest individuele MIC meldingen 
te bekijken, van advies te voorzien hoe beter te registreren of welke acties overwogen kunnen 
worden. Zij functioneren zeker al redelijk als aanspreekpunt binnen de teams. 
 

Medicatie 

Via de aandachtsvelders zal dit jaar op alle residentiele locaties een interne audit worden uitgevoerd. 
Aandacht moet blijven voor de meest voorkomende reden tot een medicatie incident:  medewerkers 
gedrag (vergeten te geven, te laat gegeven, verkeerde dosering). 
Uit het verleden weten we dat gerichte aandacht van medewerkers tijdens de medicatieronde, het 
aantal incidenten direct doet dalen. 
Er is goede aandacht voor het invullen van MIC’s, vinden de teams. De relatie met apothekers, van 

grote invloed op de kwaliteit en actualiteit van medicatielijsten, de informatie en aftekening, wordt 
goed genoemd. 
Op de locatie Heerlen zijn twee leverende apotheken. Hiermee vindt tenminste 2x per jaar overleg 
plaats over verbetermogelijkheden in het proces. Een suggesties die is gedaan, is om terug te gaan 
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naar 1 leverende apotheek. Dit heeft een relatief nadeel: het beperken van keuzevrijheid voor 

cliënten. Deze optie is nog niet nader uitgewerkt. 
Binnen Residenties Eindhoven zijn twee Hogeschool studenten aangetrokken voor inzicht knelpunten 

in het medicatieproces en mogelijke oplossingen daarvoor. 
 
Verpleegtechnische vaardigheden 
De BIG (her)registratie verloopt tijdig en zonder klachten van medewerkers rond procedure en 

tijdige informatie. Medewerkers ervaren hun eigen verantwoordelijkheid hierin en nemen die ook. 
 
Vrijheidsbeperkende maatregelen 
In de wijkzorg komt het gebruik van VBM’s voor. Op de locatie Parc Imstenrade is het opvallend dat 
het alle VPT cliënten betreft. In wijkzorg is het veel sporadischer.  
Vanaf januari 2018 heeft een duidelijk bewustwording plaatsgevonden rond de wijze waarop VBM’s 
verantwoord moeten worden in ONS. Dit betekent dat ze tenminste zijn opgenomen in ONS als VBM 

(dus traceerbaar zijn). Het noodzakelijke bredere zorgproces hierom heen is echter nog niet 
voldoende zichtbaar. De tijdigheid van middelen, het zoeken naar alternatieven, het evalueren en de 
positie van de huisarts hierin zijn kwesties die verder samen met de aandachtsvelders VBM verder 
worden opgepakt. 
De ontwikkeling van de werkwijze rond VBM in wijkzorg gebeurt samen met de VBM commissie en 
middels centrale bijeenkomsten om tot ervaringsleren te komen. 

In maart heeft een dergelijke bijeenkomst plaatsgevonden; in juli en augustus staan nieuwe 

bijeenkomsten op de planning. 
Aan de aandachtsvelders VBM residenties is een presentatie gegeven over de impact van de wet 
Zorg en dwang. Hierbij zijn ook paramedici uitgenodigd geweest. 
Binnen kleinschalig groepswonen op Parc Imsterade is veel geïnvesteerd om samen met de externe 
SO, via Ysis, het voorkomen van VBM’s en het verloop ervan, in de dossiers te borgen. 
Het team is hierin positief ten aanzien van haar beoordeling 

 
Huidproblematiek 
Er zijn voor alle teams 8 bereikbare aandachtsvelders wondzorg. Opvallend genoeg zijn dit in 
minderheid verpleegkundigen. Deze zorgmedewerkers hebben vaak zelf op persoonlijke titel kennis 
en kunde verworven en worden ook door teams als een expert benaderd bij specifieke problematiek. 
Zij functioneren wat op de achtergrond, maar zijn wel degelijk in running. 
 

DHIP, Hygiëne en HACCP 
DHIP, hygiëne en HACCP wordt door de teams niet beoordeeld als risicogebied. 
Het jaarlijkse rapport Hygiëne audit Parc Imstenrade 2018 door een externe deskundige is afgelopen 
maand besproken in het MT en wordt via de aandachtsvelders teruggebracht naar de teams om te 

komen tot een aantal verbeteringen van de in het rapport gesignaleerde punten. 
Binnen Residenties zijn de aandachtsvelders nog niet zover gekomen om zelf audits te houden op 
een speelse en prettige manier. Hierin zullen zij samen met de ervaringen van andere RVE’s wel iets 

kunnen gaan opzetten, zoals het spel Wie is de Mol? 
 
Mondzorg 
In wijkzorg speelt dit item minder aangezien vrijwel alle bewoners met wijkzorg hiervoor zelf 
zorgdragen. 
Bij VPT cliënten is dit meestal wel een doel/actie in het zorgplan. 
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Behandelgroep 

 

Voor de teams die werken in de Behandelgroep wordt komend trimester gekeken naar hoe we de 
onderwerpen vanuit ons kwaliteitsplan een plek kunnen geven in hun eigen trimesterrapportage. 
Teams hebben, vanuit hun eigen discipline, teamdoelen geformuleerd. Met een eigen op maat 
rapportage-format willen we recht doen aan de diverse disciplines, samenwerking met de zorg en het 
leerklimaat en de bereikte resultaten. 

De teams gaan vanaf trimester twee (vanaf augustus 2018) ook actief participeren in de leergang 
‘Vitale teams’. Ook het dashboard en ontwikkelmonitor wordt op maat gemaakt. Hiermee kunnen we 
eveneens de verbinding leggen tussen de rapportage van de zorg en de behandelteams. 
 
Specifieke acties en resultaten die we nu graag willen benoemen zijn: 
 
Persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn (allen) 

Tevredenheid van cliënten en kwaliteit van behandeling is belangrijk. Om dit te kunnen waarborgen, 
betekent dit voor behandelaars dat er scherpe keuzes worden gemaakt in de toezegging tot niet 
cliënt gebonden tijd. 
Diëtetiek geeft aan dat zij trots zijn op uitbreiding van het assortiment energieverrijkte voeding in 
het assortiment, hierdoor heeft de klant meer opties.  
 

Tevredenheid (allen) 

Paramedici spreken soms met cliënten over hun tevredenheid. Hierbij geeft de cliënt over het 
algemeen aan dat men tevreden over de behandeling / resultaat is. Door cliënten van de 
fysiotherapie wordt specifiek genoemd dat zij een fijne sfeer in de oefenzaal ervaren. De vakgroep 
diëtetiek geeft aan de komende periode specifiek aandacht te besteden aan een zo kort mogelijk 
wachttijd voor de cliënt. Afgelopen periode heeft de vakgroep artsen gericht aandacht gespendeerd 
aan complexe casuïstiek en de rol van de SO hierbij. Komende periode gaan zij zowel informele als 

formele klachten structureel bespreken, zodat alle artsen hiervan kunnen leren.  
 
Dossier (allen) 
De artsen geven aan trots te zijn op de verbetering in het BOPZ/VBM rapportage. Ook de 
optimalisering gebruik van Medimo in kader van de medicatiereview is een verbetering. 
In het eerste trimester hebben alle paramedici en psychologen een aantal dossiers geaudit. In totaal 
betrof dit 136 dossiers. Onderstaand de resultaten. De vakgroep artsen heeft niet deelgenomen aan 

deze audit door tijdgebrek. Dit is in de toekomst wel wenselijk, het auditformulier zal specifiek voor 
de artsen moeten worden aangepast.  
Dit was de eerste keer dat op deze wijze een audit Ysis behandelgroep werd uitgevoerd. Het 

uitvoeren van de audit leidde al tot discussie en verbetering. Na aanleiding van de resultaten zijn 
met de aandachtsvelders Ysis de werkafspraken verhelderd en is de snelkaart aangepast. De 
aandachtsvelders Ysis bespreken dit in hun vakgroepoverleg. In / na de zomer wordt de audit 
herhaald en bekeken op welke punten verdere verbetering nodig is. Een team geeft in de 

trimesterrapportage aan dat het werken met de vernieuwde snelkaart bijdraagt aan een uniforme 
verslaglegging.   
 
Veiligheid (artsen, fysio) 
De artsen geven aan trotst te zijn dat zij in het kader van agressie en intimidatie steun zijn voor zorg 
/ multidisciplinair team en helpt om kaders / grenzen te stellen. Ook de fysiotherapie is trots op de 

goede omgang met agressie. Teams leren van hen veiligheid bij transfers. De fysiotherapie houdt 
aandacht voor valpreventie en de 2-jaarlijkse reanimatiecursus. 
 
Medicatie (artsen) 
Vanuit de artsengroep wordt actief deelgenomen in de geneesmiddelencommissie. Zij zijn trots op 
de aandacht voor het voorschrijven, passend bij de veldnormen en de e-learning Medimo die gestart 
is. Komende periode gaan de artsen actief aan de slag met het doordoseren van de INR in Medimo. 

Dit zal een verlichting voor zorg betekenen, aangezien zij de Sintrom dan niet meer vier maal 
hoeven af te tekenen.  
 
Verpleegtechnische vaardigheden (allen) 
Vitalis staat voor kwaliteit en deskundigheid, ter bevordering hiervan is het van belang dat alle 
therapeuten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister. Doel van het centraal kwaliteitsregister is het 
waarborgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Het systeem leidt tot 

deskundigheidsbevordering bij de ingeschreven therapeuten. In 5 jaar moeten zij een aantal punten 
behalen door middel van het deelnemen aan geaccrediteerde activiteiten, volgen van bij en 
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nascholing en deelnemen aan overige activiteiten (bv. Stagebegeleiding, kwaliteitskring, visitatie, 

publiceren en presenteren) 
De therapeuten geven aan dat ieder lid van de vakgroep geregistreerd is. Er is nog aandacht voor de 

inzichtelijkheid in de behaalde punten. Fysiotherapie heeft een 5 jaren scholingsplan opgesteld.  
De artsen hebben de BIG registratie ruim op orde, zij willen komende periode aandacht besteden 
aan het specifieker volgen van scholingen passend bij het aandachtsveld.  
 

Vrijheidsbeperkende maaatregelen (artsen, psychologie, ergotherapie en fysiotherapie) 
De artsengroep is trots dat het, in relatief korte tijd, gelukt is eenduidig te registreren op VBM. Zij 
kijken kritisch naar alle VBM en zijn telkens bezig met het terugdringen hiervan. Ook zijn zij trots op 
de goede BOPZ scholing voor zorgmedewerkers. 
Gericht toepassen VBM en terugdringen VBM heeft blijvende aandacht. In de toekomst wil de 
artsengroep een scholing opzetten voor de behandelgroep.  
Ook de therapeuten geven aan trots te zijn op het zo laag mogelijk inzetten van VBM. Hiervoor 

wordt er samengewerkt tussen arts, zorg, ergotherapie en fysiotherapie. Een discipline geeft aan dat 
er een e-learning wet zorg en dwang is ontvangen, deze moet nog gevolgd worden. 
 
Huidproblematiek (artsen, fysiotherapie, diëtetiek) 
De artsengroep is trots dat de VS met aandachtsgebied wonden het WondExpertiseCentrum (WEC) 
heeft opgericht. Tevens neemt ook een SO structureel deel aan het WEC. De VS schoolt de andere 

artsen binnen de vakgroep op het gebied van wonden, zodat er sprake is van een goede basiskennis 

van alle vakgroepleden. Ook een aantal andere disciplines hebben specialisten wondzorg die 
deelnemen aan het WondExpertiseCentrum. 
 
DHIP, hygiëne en HACCP (alle disciplines) 
Een vakgroepen geeft aan dat er sprake is van een goede communicatie met afdelingen met 
betrekking tot individuele cliëntgerichte handhygiëne maatregelen. Daarnaast is er sprake van 

adequaat handhaven van persoonlijke hygiëne binnen een aantal vakgroepen. Wel moeten 
therapeuten elkaar blijven attenderen op goed hygiëne maatregelen.  
Artsengroep geeft aan dat zij een nieuwe SO hebben aangewezen voor dit aandachtsgebied, zij gaat 
de kwaliteit binnen de commissie DHIP vergroten.  
 
Mondzorg (artsen, logo) 
De artsengroep is in het verleden betrokken geweest in de start van de tandarts bus, waardoor 

goede tandheelkundige zorg nu geborgd is. Logopedie is betrokken bij individuele cliënten waarbij 
mondzorg speelt. Hierbij is sprake van een goede samenwerking met zorg. Er is nu op verzoek van 
de vakgroep, in Ysis een kopje mondzorgbeleid toegevoegd. Komende periode gaat de logopedie 
hier meer gebruik van maken om te komen tot een uniforme werkwijze. 

 
 


