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Inleiding  
 
 

In dit verslag rapporteren wij vanuit onze eigen zienswijze over hoe het staat met de kwaliteit en 
veiligheid bij Vitalis WoonZorg Groep, na de zomer van 2018. We gaan in op Vitalisbrede 
ontwikkelingen en rapporteren direct ook over locaties.  
We kijken daarbij terug en tegelijkertijd vooruit. Voor ons logisch: door reflectie zien we waar we 
staan en waar we naar toe willen. Onze rapportage is daarom ook direct ons plan voor het volgend 
trimester.  
Bij het opstellen van de rapportage is transparantie, een scherpe analyse en concreetheid van belang: 

wat zien we, waarom is dat zo en wat willen we anders? Cijfers alleen zeggen niets, het is voor ons 
het middel om het gesprek met elkaar aan te gaan. Hierdoor leren en ontwikkelen we samen.  
De rapportage is opgesteld vanuit onze eigen waarneming en vanuit onze eigen zienswijze op kwaliteit 
en veiligheid van zorg voor kwetsbare ouderen. De diverse kwaliteitskaders (verpleeghuiszorg, 
wijkverpleging) ervaren wij als een hulpmiddel, zij reiken ons de thema’s aan.  

Reacties hierop, een externe blik vinden we prettig. Dat kan ons alleen maar helpen.  

 
De inhoud van de rapportage is opgebouwd vanuit de belangrijkste relatie, die tussen cliënt en 
medewerker. Teams hebben hun eigen rapportage opgesteld. Deze zijn gebundeld tot locatie-
rapportages om de grote lijn erin te houden.   
 
Tot slot is het van belang te melden dat deze rapportage niet op zichzelf staat. Dit deel (kwaliteit en 
veiligheid (1) maakt onderdeel uit van de totale rapportage. Samen met de rapportage op financiën 

(2) en Mens, Werk en Organisatie (3) ontstaat er een integraal beeld voor onszelf en anderen. In de 
algemene inleiding worden de Vitalisbrede onderwerpen en ontwikkelingen geschetst die op alle drie 
de gebieden raakvlakken hebben of van invloed zijn.  
 
Namens alle teams, leidinggevenden, ondersteuning, medezeggenschap en toezichthouders, 
 

Inge Fleischeuer, bestuurder 
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Vitalisbrede ontwikkelingen op kwaliteit en veiligheid 

 
Bij Vitalis werken we vanuit de professional. Medewerkers hebben vaak affiniteit met een bepaald 
zorginhoudelijk onderwerp zoals huidproblematiek of medicatie. Zij zijn de kenner, de 
ervaringsdeskundige en weten vaak als beste wat werkt en waarom. Door ze formeel als 

aandachtsvelder te benoemen op hun aandachtsveld zetten we ze nog meer in hun kracht. Ze worden 
ondersteund, gevoed door een commissie. Daar vindt organisatiebreed overleg en afstemming plaats, 
worden pilots opgezet en van buiten kennis naar binnen gehaald. De aandachtsvelder beïnvloedt de 
ondersteuner en visa versa. Voordat we ingaan op de rapportage per locatie op onze kwaliteit-
veiligheidsthema’s, geven we onderstaand de voortgang weer op Vitalisbrede activiteiten, geordend 
vanuit de kaders van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en veelal opgehaald bij commissies, 
beleidsadviseurs, teams en klachtenfunctionarissen. 

 
1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning,  

wonen en welzijn 
 

 
 
Het begrip is geland  
Op basis van de ruim 90 trimesterrapportages kunnen we concluderen dat het begrip 

‘persoonsgerichte zorg’ echt is geland. Teams geven hier de meeste woorden en betekenis aan. Ze 
begrijpen wat de bedoeling is en zijn er flink mee aan de slag. Soms lijken het voor de hand liggende 
oplossingen of kleine ingrepen, maar net die acties zijn vaak van grote waarde voor onze cliënten. De 
kleine dingen maken het verschil op een dag. Voorbeelden hiervan zijn; organisatie van activiteiten 

op zaterdag, het steeds meer en meer betrekken van het netwerk van de cliënt bij activiteiten, en 
daardoor ontvangen van informatie over wensen en behoeften.  
 
Tevreden cliënten  
Een indicatie van enkele locaties over hoe wij scoren op het onderdeel persoonsgerichte zorg: 
 

Locatie: % 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: 

‘Kennen de 
medewerkers u en 

wat belangrijk voor u 
is? 

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

geluisterd en wordt 

dit vervolgens goed 
opgepakt?’ 

Wissehaege 100% 100% 100% 

Vonderhof 91% 82% 73% 

Peppelrode 89% 97% 86% 

Brunswijck 80% 65% 60% 

 
Cliënten geven in de toelichting, naast veel complimenten, ook verbetersignalen af. Deze worden in 

de teams besproken, zodat gericht gewerkt wordt aan verbeteringen die ertoe doen. Een voorbeeld 
daarvan is dat cliënten graag meer aandacht willen voor details in de persoonlijke verzorging (zoals 
de haren en nagels). Voor ons een concrete handreiking om hier wat aan te doen. 
 
Het elektronisch zorgdossier  
In augustus heeft er een organisatiebreed onderzoek plaatsgevonden door Vilans. Zij hebben 

onderzocht op welke manier wij met het dossier omgaan. We hadden zelf onze vraagtekens of wij op 
de goede manier bezig zijn en welke ervaringen en tips andere zorgorganisaties hebben opgedaan bij 
de implementatie van de Omaha methodiek. 
Belangrijke aandachtspunten (output) zijn het methodisch werken, kennis over OMAHA en ONS, 
eenduidige afspraken en het borgen van de scholing en kennisdeling. De ECD-commissie heeft naar 

                                                
1 Getoonde resultaten tevredenheidsonderzoeken zijn over de periode 01-05-2018 tot en met 31-08-2018. 



4 
 

aanleiding van dit onderzoek een gericht plan van aanpak opgesteld. De belangrijkste wijziging is het 

opstarten van een gebruikersgroep ECD die gaat bepalen welke verfijningen we gaan oppakken. Door 

dit extern onderzoek is bevestigd dat een methodiek eigen maken niet op korte termijn 
geïmplementeerd kan worden en dat training on the job, aan de hand van praktijkcasussen daarbij 
helpen. We zijn goed op weg en kunnen gerichte verbeterslagen maken, juist ter verduidelijking en 
om het makkelijker te maken voor de gebruiker. Samen met onze medewerkers gaan we ons de 
komende tijd focussen op het verder aanscherpen van het gebruik van de methodiek binnen Vitalis. 

Dat vraagt tijd en investering voor een borging op de lange termijn.  
 
Het elektronisch behandel- en revalidatiedossier 
Gerimedica heeft bij ons een Quickscan uitgevoerd. Dit houdt in dat zij bekijken welke onderdelen van 
YSIS in gebruik zijn en waar mogelijk nog winst te behalen is. Hieruit kwam naar voren dat wij nog 
geen gebruik maken van een voor ingevuld behandelplan. Dit is besproken en getest met twee 
aandachtsvelders en wordt momenteel getest door de ergotherapie en de fysiotherapie. Ook kwam 

uit de quickscan naar voren dat we nog geen gebruik maken van gedeelde informatie. In de volgende 
projectgroep wordt bekeken of en op welke wijze we hiermee willen werken.  

Afgelopen periode is daarnaast een nieuwe release getest met aandachtsvelders en zijn (kleine) 
wijzigingen en onduidelijkheden besproken is een overleg met aandachtsvelders en het Shared Service 
Center.  
 
YSIS – Behandelgroep 

De resultaten van de audit YSIS, uitgevoerd in januari, liet zien dat er op een aantal gebieden 
verbetering nodig is. Een aantal werkafspraken was niet bekend bij behandelaars. Manager en 
beleidsadviseur hebben een plan van aanpak opgesteld om de kwaliteit te verbeteren. Er is direct 
gestart met de uitvoering hiervan.  
De afgelopen periode was er intensief contact met ECD-aandachtsvelders om tot een eenduidige 
werkwijze te komen. Deze is samengevat in een nieuwe snelkaart. De ECD-aandachtsvelders hebben 

deze meerdere keren in de overleggen van de vakgroepen besproken met de vakgroepleden. Ook de 
redenen achter werkafspraken zijn besproken in de vakgroepen. Hierdoor is er meer begrip en kennis 
rondom de werkafspraak. Voorbeelden hiervan zijn het open stellen van de rapportage voor 

zorg/disciplines en de wijze van het rapporteren van de voorbereiding MDO of kernteam.  In september 
wordt een nieuwe audit uitgevoerd om het effect van de ingezette acties te meten. De definitieve 
audituitslag is nog niet bekend. Meerdere ECD-coaches geven echter aan dat zij in de audit significante 
verbetering zien ten opzichte van de vorige audit. De resultaten worden daarnaast ook in de YSIS- 

commissie besproken. 
Van elke behandelaar wordt in september minimaal 1 dossier geaudit. De resultaten worden niet enkel 
aan de vakgroep teruggekoppeld, maar ook op individueel niveau. ECD-aandachtsvelders kunnen zo 
behandelaars, die moeite hebben met dossiervoering, gerichter coachen.  
 
YSIS – zorg 
De laatste audits gaven een aantal terugkerende aandachtspunten aan. Deze aandachtspunten zijn 

het afgelopen jaar meerdere keren geaudit en besproken in de teams. Om dit toch structureel te 
verbeteren is afgelopen trimester voor een andere aanpak gekozen. Manager en beleidsadviseur 
hebben deze beschreven in een plan van aanpak. Alle verzorgende en verpleegkundige binnen de 

revalidatie Brunswijck zijn in kleine groepjes geschoold door manager en beleidsadviseur. Hierbij zijn 
ook de redenen achter de werkafspraken besproken. In het komende trimester wordt dit geborgd 
doordat beleidsadviseur wekelijks met elke aandachtsvelder een dossier doorneemt. Per dossier is een 

verantwoordelijke zorgmedewerker aangewezen, deze ontvangt directe terugkoppeling van de 
aandachtsvelder omtrent de aandachtspunten.   

Zorg voor de mond en het gebit  
Er is een eerste bijeenkomst geweest met planners mondzorg over de logistiek rondom Noviacura. Dit 
werd als fijn ervaren. Komende periode zal er een nieuwe bijeenkomst worden gepland waarin ook de 
kwaliteit van de mondzorg op de agenda staat.  Praktische zaken  worden nu al uitgewisseld, zoals 

het reinigen van gebitsbakjes e.d. Ook is er de komende periode een evaluatie gepland met Noviacura.  

 
Aandacht voor huidproblematiek 
De commissie huidproblematiek heeft met de hulp van aandachtsvelders het wondformulier in ONS 
aangescherpt om het helderder en meer passend bij onze werkwijze te maken. Implementatie heeft 
plaatsgevonden via aandachtsvelders, waarin een verschillend tempo waarneembaar is. Evaluatie 
vindt plaats tijdens bijeenkomsten aandachtsvelders in oktober-november.  
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Schoon, schoner, schoonst 

Ook onze DHIP (de Hygiëne Infectie Preventie Commissie) heeft een boost gekregen door een andere 

bezetting. Een directeur als voorzitter en een gerichte ARBO-deskundige, een nieuwe externe auditor 
vanuit het ziekenhuis, andere beleidsadviseur. Nieuwe gezichten leiden vaak tot nieuwe ideeën en 
zienswijzen. Ook is er een overkoepelend beleidsstuk over hygiëne en infectiepreventie opgesteld. De 
komende maanden gaan we aan de slag met de aandachtsvelders DHIP, gerichte inhoudelijke 
informatie van de ziekenhuishygiënist, praktische informatie over de rol als aandachtsvelder en een 

gerichte vraag & aanbod rondgang. In het najaar wordt weer een actie gepland om hygiëne op een 
leuke manier onder de aandacht te brengen op basis van de input van aandachtsvelders zelf.  
 
 

2. Veiligheid 
 

 
 
 
Alles rondom medicatieverstrekking  
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van het project zichtbaarheid binnen dit thema; wat concreet 
betekent dat er 16 uur per week een apothekersassistent op de afdeling komt. Deze loopt mee tijdens 

een medicatieronde en geeft praktische adviezen aan het team. Uit de evaluatie blijkt dat de teams  
over het algemeen zeer tevreden zijn. De teams geven aan dat het prettig is om namen en gezichten 
te leren kennen en dat beide partijen bewust worden van elkaars bezigheden. Vooral bij de start van 
het project wordt de meerwaarde gevoeld, omdat er dan een aantal goede tips wordt gegeven die de 

afdeling direct in de praktijk kan brengen. Er treedt een zichtbare verbetering op rondom de 
medicatieveiligheid. In de periode hierna komen vragen/problemen minder frequent voor. De 
komende periode wordt gekeken hoe dit project wordt voortgezet.  

De afgelopen periode is door teams, ICT en beleidsstaf intensief getest op de mogelijkheid tot het 
herinvoeren van de dubbele controle met foto in Medimo. Op dit moment werkt het kwalitatief nog 
niet voldoende. Dubbele controle bij vaste medicatie werkt goed, echter bij “zo nodig” medicatie 
treden er problemen op. Waarschijnlijk ligt het aan het gebruik van een IPad. Medimo onderzoekt dit 
verder. De commissie Medicatie heeft daarnaast zijn advies gegeven over de nieuwe functie Helpende 
MED; een helpende die opgeleid wordt om bepaalde medicatie te gaan delen/verstrekken. Het advies 
van de commissie is overgenomen door de projectgroep.   

 
Medicatieverstrekking in de thuiszorg: project  
Onlangs is een intensief project gestart ‘digitalisering toedienregistratie in de wijk’ wat zich als doel 
stelt de medicatieveiligheid verhogen door elektronische toedienregistratie, vermindering aantal 

apotheken en vermindering aantal huisartsen. 
De stand van zaken: 

 Demo versies ingericht voor twee systemen. 
 In bijeenkomsten zijn alle aandachtsvelders geïnformeerd. 
 Aandachtsvelders hebben beide systemen getest en een voorkeur uitgesproken voor NCare. 
 Aandachtsvelders hebben een voorkeur voor apotheek per locatie bepaald. 
 Gezamenlijk met aandachtsvelders zijn samenwerkingsafspraken met de apotheek opgesteld. 
 Er zijn werkbezoeken afgelegd bij andere instellingen. Deze bevestigden voorkeur voor NCare. 
 Met de apotheken is gesproken over de samenwerkingsafspraken. 

 
De komende periode zetten we acties uit gericht op: eenduidige procesafspraken opstellen (voor alle 
locaties) en inrichten startlocatie, de start van de eerste locatie en de start van de voorlichting voor 
cliënten en cliëntenraden voor de overige locaties. 
 

Aanpak van toenemende criminaliteit 
Helaas zien we binnen Vitalis op sommige locaties een toenemende criminaliteit: het aantal diefstallen 

en vandalisme neemt toe. Dat heeft ons doen inzien dat dit onderwerp een structurele aanpak 
verdient: wat is ons beleid hierop, wat kan en mag, wat gaan we doen om anderen te waarschuwen? 
Samen met een deskundig en extern bedrijf zetten we dit uiteen. Zo inventariseren we waar exact 
camera’s ingezet worden en hoe we nog op andere manieren preventieve maatregelen kunnen 
uitzetten. Veiligheid is een belangrijk gemeengoed. Daarop investeren we bewust.  



6 
 

 

Regulering van Vrijheid Beperkende Maatregelen (VBM) 
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0 Geen VBM 2   15       1       18 

Valmat (naast het bed) 2   15       1       18 

1 Licht 43 13 62 7 27 2 13 17 28 13 225 

Belmat   1               4 5 

Bewegingsmelder 37 11 56 6 18 2 12 11 23 6 182 

Extra laag bed 6 1 2 1 3   1 4 5   23 

Opsta alarmering in stoel                   1 1 

Optische sensoren     4   6         2 12 

Verlaten kamer melding               2     2 

2 Matig   2 4   3 1     1 1 12 

GPS   2 4   3 1     1 1 12 

3 Zwaar 3 1               1 5 

Camera                   1 1 

Dwaaldetectie 2 1                 3 

Leef- of loopcirkels 1                   1 

4 Zeer zwaar 44 5 43 12 17   8 8 12 9 158 

Bedbox     2               2 

Bedhekken omhoog 2 2 10 2 6   1       23 

Gordel 3   5 2 1     1     12 

Hesje     1               1 

Kantelstoel 5 1 2         1     9 

Psychofarmaca (als VBM) 22 1 17 8 8   7 6 11 6 86 

Romper/hansop 5   4   2       1 2 14 

Tafelblad 2   2               4 

Tentbed 5 1               1 7 

Overig 14 7 14 12 8     2 8 8 73 

Overig 14 7 14 12 8     2 8 8 73 

Eindtotaal 106 28 138 31 55 3 22 27 49 32 491 

            

Aantal cliënten 213 87 190 14 122   27 25 43 30 751 

 

Conclusies op basis van het aantal en de september-audit 
 Het aantal VBM-BOPZ is licht gedaald in vergelijking met het vorig trimester. In de categorie 

‘zeer zwaar’ is een lichte stijging te zien. 
 De categorie 'overig' bestaat nog steeds uit voornamelijk: gesloten kast/ deur/ lift, 

beperking alcohol/ sigaretten/ vuur en verdekte medicatie. We willen deze categorieën graag 

toevoegen aan de lijst. Dit loopt in overleg met de BOPZ-arts en YSIS. 
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 Nieuw bij deze tabel zijn de vermelding van het aantal cliënten (bron ONS 18-09-2018). 

Hierdoor is het mogelijk om het aantal VBM-BOPZ per cliënt uit te rekenen. In de volgende 

trimesters kan hieruit een trend gehaald worden. 
 
Zorgalarmering 
Afgelopen periode is er ook gewerkt aan de realisatie van een nieuwe visie op zorgalarmering, welke 
op een aantal locaties direct tot uitvoering is gebracht. Het is van belang om bij implementatie van 

een vrij technisch systeem steeds de bedoeling en de risico’s te bewaken. Bij een kwetsbare doelgroep 
moeten zaken op orde zijn, ook tijdens een overstap naar een nieuw systeem. In de praktijk is 
gebleken dat, doordat je soms ook afhankelijk bent van anderen, we nog niet zo ver zijn om blind te 
kunnen varen op de techniek. We volgen dit strak en zetten extra in om de risico’s te beperken. Zie 
ook de rapportage van bijvoorbeeld Brunswijck hierover. 
 

 

3. Leren en verbeteren van kwaliteit  
 

 
 

 
Incidenten bij cliënten  
Een goede registratie van incidenten en met name de opvolging, analyse en acties die daaruit volgen 
is een organisatiebreed aandachtspunt, is gebleken. We hebben het afgelopen trimester belangrijke 
(voorwaarden) stappen gezet om dit naar een hoger niveau te tillen. Gelukkig kunnen we ons prijzen 

met enthousiaste aandachtsvelders. Samen gaan we verder met: 
 

Pilot nieuw meldsysteem 
We hebben met vijf verschillende teams een nieuw meldsysteem getest. Het nieuwe elektronische 
meldsysteem is positief ontvangen: hierdoor worden MIC-formulieren vollediger ingevuld, kan de 
aandachtsvelder direct aan melder terugkoppelen en is het makkelijker om gegevens uit de data te 
halen (voor de analyse). 
De volledige implementatie staat gepland voor september 2018. Echter is de koppeling tussen dit 
meldsysteem en ons ONS (zorgdossier) nog niet gereed. Voor ons een cruciale voorwaarde. De 

volledige implementatie is daarom (tijdelijk) uitgesteld. We streven naar een implementatie in het 
najaar.  
 

Trainingen Triaspect 
Een incident melden staat niet op zichzelf. Handelen, communiceren, 

informeren en melden, dat zijn de onderdelen. Bij de vorige audits op 

MIC is gebleken dat methodisch werken, analyses opstellen en trends 
ontdekken bij MIC aandacht verdiend. Medewerkers hebben hier gerichte 
ondersteuning bij nodig. We investeren hierin in de samenwerking met 
Triaspect, expert op dit onderdeel. In oktober starten drie groepen, die 
elk drie dagdelen aan de gang gaan. Vervolgens evalueren we of dit 
geholpen heeft.  

 

Herziening protocol MIC 
‘Meld om te leren, leer om te verbeteren en verbeter om je werk leuker en veiliger te maken voor 
iedereen.’ De nieuwe doelstelling van het MIC protocol. In dit protocol hebben we de slag gemaakt 
om niet alles voor te kauwen, maar om de afwegingen, het waarom van melden bij te brengen. Door 
de trainingen van Triaspect wordt niet uitgesloten dat er nog een tweede verbeterslag kan worden 
doorgevoerd. Hoe scherper we aan het begin verwachtingen en taken van functionarissen 

uiteenzetten, hoe beter een proces vaak loopt.  

 
 
 
 
 

Leer nu van 
toen om het 
straks beter 

te doen! 
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Engelsbergen 247 145 68 34 Daling (151) 

Berckelhof 210 95 88 27 

Theresia 95 61 29 5 

Wilgenhof 228 98 100 30 

Horst Kronehoef 402 243 135 24 

Kortonjo Cascade t Lint 234 146 76 12 

Fakkellaan 75 47 13 15 

Brunswijck wijkteams 14 6 7 1 

Totaal  3.338 1.876 961 501  

 
Een conclusies is niet 1-op-1 te trekken. Heeft een stijging / daling te maken met de meldcultuur, met 
gerichte preventieve acties of met een ander doelgroep? We verwijzen graag naar  locatierapportages 
op dit onderdeel, waar geleerde lessen en vooruitgang zijn beschreven.  
Twee concrete resultaten van MIC-analyse als voorbeeld: 

- Een cliënt valt ‘s nachts vaak uit bed, ze bewoog in de nacht aanzienlijk veel, waar de belsensor 

op reageerde. De zorgverlener kwam bij elke alarmering kijken, wat mevrouw nog onrustiger 

maakte. Na MIC-analyse is gekozen om de belsensor te verplaatsten naar de deur; hierdoor wordt 

mevrouw niet meer zo vaak gestoord, slaapt ze rustiger en is ze niet meer uit bed gevallen.  

- We constateerden meerdere medicatie-incidenten tijdens een verminderde bezetting door pauze 

en flowboardoverleg. De oplossing na MIC-analyse is de bezetting anders in te vullen, waardoor 

er een hogere bezetting op de afdeling is tijdens het medicatiemoment. 

Als MIC-commissie gaan we, juist nu we steeds meer organisatiebrede informatie voorhanden hebben, 
diepgaandere analyses uitvoeren. Alle inzichten helpen om het straks beter te doen.  
 
Indien we de systemen rondom MIC qua ondersteuning op orde hebben, gaan we door met de 
verbeteringen voor het melden van incidenten voor medewerkers (MIM). Ook op dit terrein kunnen 

we meer bereiken door gerichter te melden, te analyseren en op te volgen. Interessant is om beide 
gegevens (MIC en MIM) aan elkaar te gaan verbinden. Met een steeds zwaardere doelgroep cliënten 

geeft dit interessante informatie.  
 
Klachten 
Als we de rapportage binnengekomen klachten van de onafhankelijke klachtenfunctionarissen van 
januari tot en met september ’18 analyseren, zien we een aantal trends qua soort klachten: 

 Communicatie, bejegening en respect voor privacy 

Soms doen wij dingen, die wij zo vanzelfsprekend vinden dat we ‘vergeten’ de andere te 
informeren. Ook de manier waarop we dit doen, is een blijvend aandachtspunt. Cliënten leggen 
hun kwetsbaarheid in onze handen, daar moeten we zuinig mee omgaan, altijd! Een verkeerde 
indruk, omgang kan net het verschil maken in de vertrouwensband.  

 Emotionele acceptatie van achteruitgang van de gezondheid en mentaal welbevinden 
We merken dat tijdige informatie over het toekomstig zorgtraject en het stellen van grenzen 
cruciaal is. Het steeds herhalen van deze informatie draagt bij acceptatie. Het gaat hierbij niet 

om de technische, feitelijke achteruitgang van iets minder goed of niet meer kunnen, maar 
om dat wat dat met je doet als mens.  

                                                
2 Deze specificatie naar vallen, medicatie en overig is bij benadering. Het huidige systeem laat deze aantallen 

lastig tellen. Het huidige systeem wordt vervangen. 
3 Overig is met name: agressie, vermissing, gevaarlijke situaties en niet goed ingevulde formulieren. 

Locatie/ afdeling 
Aantal 

MIC’s2 
Vallen Medicatie Overig3 Trend 

Peppelrode 597 340 135 122 Stijging (584) 

Vonderhof 164 64 46 54 Daling (167) 

Wissehaege 426 246 95 85 Stijging (358) 

Brunswijck 273 121 80 72 Daling (546) 

Residentie Parc Imstenrade 145 110 32 3 Daling (199) 

Residentie Petruspark 77 56 15 6 Daling (99) 

Residentie De Hoeve 27 15 11 1 Daling (37) 

Residentie Parc Gennep 12 6 6 0 Daling (32) 

Residentie Wilgenhof/ 

Genderstate 
47 33 9 5 Daling (34) 

Brunswijck Reva 34 25 5 4 Daling (41) 

Wissehaege Reva 31 19 11 1 Stijging (12) 
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 Toename van cliënten met psychogeriatrie 

Met name in de Wijkzorg (thuiszorg) een duidelijk beeld. De hiervoor genoemde trends 

 spelen dan een nog grotere rol. 
 

Met deze kennis gaan we teams beter ondersteunen, om te leren hiermee om te gaan. Wat kunnen 
wij doen, wanneer houdt het op?  
 

Reflectie op samenwerken aan kwaliteit en veiligheid 
Nu we de aandachtsvelders en commissies opnieuw ingericht hebben, de dashboards, 
trimesterrapportages en auditplanning functioneren, doemt ook de vraag op: wat voegt wat toe? We 
hebben de professionele medewerker, teams, managers, directeuren, bestuurder, toezichthouders, 
medezeggenschapsorganen en een veelheid aan ondersteuning per team.  Wat is de verhouding 
tussen het ene onderdeel en het andere? Wie doet wat? Tijd om alles in samenhang te gaan zien en 
te kijken of we niet te veel doen.  Bij alles moeten we onszelf kunnen overtuigen: voegt het iets toe? 

Wat doen we met de informatie? Waar heeft de medewerker baat bij? Hoe worden we wegwijs met 
alle kwaliteitskaders, wet- en regelgeving. Het is geen begin met een gericht einde. We creëren steeds 

meer onze eigen zienswijze op kwaliteit en veiligheid en moeten daarbij dus ook steeds onszelf kritisch 
durven en kunnen beoordelen. Een opgaaf die in ieder geval het komend trimester op diverse agenda’s 
staat.  
 
Een belangrijk punt van aandacht 

Bij het doornemen van diverse updates van commissies, komen we steeds bij twee belangrijke 
vaardigheden uit. Klinisch rederneren en methodisch denken en werken. Het zijn die vaardigheden 
die bij het aanleren van een methodiek zoals OMAHA, het inzetten van een VBM of het analyseren van 
een incident cruciaal zijn. We constateren tegelijkertijd ook dat juist deze vaardigheden nog 
onvoldoende beheerst worden. Dit nemen we steeds mee als we aan de slag gaan met 
aandachtsvelders: investeren in kwaliteit is investeren in deze vaardigheden.  

 
Professioneel zijn en blijven  
Afgelopen jaar zijn er meerdere signalen vanuit de organisatie gekomen dat men moeite heeft de 

cyclus van bekwaamheid vol te kunnen maken. Dit komt voornamelijk door de praktijktoets en de 
gestelde termijn waarbinnen dit behaald dient te worden. Vanaf oktober zullen er pilots plaatsvinden 
binnen Wissehaege met de volgende nieuwe werkwijze. De voorbereiding is aan de medewerker zelf 
en de toetsing is verplicht. 

 

 
 
 
Vernieuwing van DocumentNet 
In de zomer is achter de schermen gewerkt aan een vernieuwing van ons digitaal kwaliteitssysteem, 

DocumentNet. We hebben ingezet op het verbeteren van de toegankelijkheid. We kunnen nu ook via 
een App onze documenten en de protocollen vanuit Vilans snel tonen op Iphone / tablet.  
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Leren en ontwikkelen; vooral een kwestie van zelf doen!  
Een voorbeeld van professionals aan het roer en kennisoverdracht: 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

4. Leiderschap, governance en management 
 

 
 
Vitale teams 
In de rapportages zie je terug dat we het nieuwe besturingsmodel ‘terug naar de bedoeling’ aan het 
implementeren zijn. Afgelopen trimesters hebben we gewerkt aan de concretisering van het model, 

nu zijn we aangekomen in een andere fase: het implementeren stap voor stap per team en manager. 
Dit traject loopt continue door. Ook hier geldt, dat het goed is dat we af en toe stil staan en reflecteren 

op het geheel: gaat alles nog zoals we willen? Wat zeggen de gebruikers, wat zijn de ervaringen? 
Doen we het niet te veel? Zijn we nog bezig met waardevolle, liefdevolle zorg aan ouderen? 
Belangrijk om te melden dat de samenwerking binnen de teams overwegend een positieve 
ontwikkeling laat zien. Feedback geven en nemen komt steeds meer vanuit hun zelf. Evenals de 
behoefte aan eigen zienswijze, eigen inzichten en activiteiten. 

  
 

Beste collega’s, 
 

In juni deed onze bestuurder, Inge Fleischeuer, een oproep in haar blog 

‘Zorgdossier.....van hoofdpijndossier naar geluksdossier’.  

In dit paar minuten durend filmpje laten we zien hoe we werken en wat 

waar staat in ons eigen elektronisch zorgdossier, gebaseerd op het 

systeem van ONS en de methodiek van Omaha. 

Handig voor nieuwe medewerkers, aandachtsvelders ECD, 

flexmedewerkers, auditoren; eigenlijk voor iedereen!  

 

Hopelijk helpt onderstaande video jullie, om van het zorgdossier écht 

een geluksdossier te maken. 

 

 
 

 
 

http://sharepoint-live/bestuursstaf/blog/Lists/Berichten/Post.aspx?ID=22
https://youtu.be/pS27NiYjnnU
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5. Ontwikkeling personeel  
 

 
 
 
Het arbeidsmarktprobleem (te veel vraag te weinig aanbod) heeft op veel plekken een aanzienlijke rol 
gespeeld deze zomer. Dit zie je terug: sommige zaken zijn blijven liggen, of er wordt niet over 

gerapporteerd. Een andere kant van de zaak wordt duidelijk; er wordt meer samengewerkt tussen 
disciplines. Dit zorgt voor samenhorigheid, kennis van andere disciplines, versterking van het 

teamgevoel. Door de noodzaak groeit de creativiteit. Dit lees je ook terug in de diverse rapportages 
per locatie, teams.  
 
In het aankomend trimester richten we ons concreet op het maken van het plan om de extra financiële 

gelden te benutten voor het realiseren van het kwaliteitskader. Het accent komt te liggen op toezicht, 
begeleiding bij maaltijden, meer en andere activiteiten, persoonsgerichte zorg en welzijn.  
 
 

6. Hulpbronnen 
 

 
 
Een steeds groener Vitalis 
Met de gemeente Eindhoven is op 1 maart jl. de Greendeal gesloten, waarmee we onszelf verplichten 
om beter en gerichter voor het milieu te zorgen. Aan de hand van een milieuthermometer per locatie 
(Brunswijck, Wissehaege, Peppelrode, Vonderhof en de Fakkellaan) gaan we concreet aan de gang 
met de thema’s energie, water, afvalwater, bodem, lucht, afval, hinder, gevaarlijke stoffen, catering 

en voeding, reiniging, vervoer, inkoop, vastgoed, groenbeheer, papier en textiel.  
 

 
 
Innovatie 

Investeren in innovatie gaat een steeds belangrijkere rol spelen. Er zijn simpelweg niet meer mensen, 
dus we moeten voor de toekomst andere oplossingsrichtingen aan gaan dragen zodat de zorg geleverd 
blijft. Afgelopen maanden hebben we stappen gezet met drie grotere partijen: in het onderwijs door 
het aangaan van een samenwerkingsconvenant met Avans Hogeschool, met &Happy om zodoende via 
speltechniek het geluk van medewerkers en cliënten te vergroten en middels Centrale24, als steviger 
samenwerkingsmiddel in de regio. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjegarzwPbdAhVDDewKHVoYAdoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.youngandfair.nl/column-een-betere-wereld-begint-bij-jezelf/&psig=AOvVaw3lyQ61EIRoAG9PNM7vGUks&ust=1539076479622387
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7. Gebruik van informatie  
 

 
 
Zorgkaart Nederland 
De scores voor Vitalis zijn als volgt: 
Januari 2018- Mei 2018 

 
 
Mei – september 2018 

 
Conclusie: een goede stijging van onze cijfers en aanbevelingen. Een positieve ontwikkeling! 
 
Dit zien we ook terug op de afzonderlijke onderdelen, waar we op alle onderdelen hoger scoren dan 
de sector   

 
Op onze website staan de waarderingen en cijfers per locatie, evenals op de website van 

www.zorgkaartnederland.nl 

http://www.zorgkaartnederland.nl/


13 
 

De kunst van gelukkig oud zijn 
Tevreden cliënten en medewerkers en een gezonde organisatie 
 
Voordat we inhoudelijk de diepte ingaan, delen we ook graag leuke anekdotes, leermomenten, 
grappige opmerkingen en vooral momenten waar we zelf trots op zijn (willekeurig): 
 
Teams ook vaak tussendoor bezig met VBM’s, bijvoorbeeld tijdens de koffie- of 

overlegmomenten.  
 
Op PG2 draaien de teams het bed van mensen met valgevaar om zodat het niet noodzakelijk 
is om een VBM in te zetten. 
 
Somatiek 2 heeft nu drie aandachtsvelders hygiëne, zodat er meer kennis gedeeld kan 
worden en ideeën makkelijker naar de rest van het team gecommuniceerd kunnen worden.  

 

Het meenemen van de hond door één van de medewerkers om bewoners te activeren en 
mee naar buiten te laten gaan.  
 
Op somatiek 3 is bewust gekeken naar de uren in combinatie met de verantwoordelijkheid 
van studenten, waardoor er ruimte ontstond om vast personeel in te zetten in de zomer.  

 
Op de GerontoPsychiatrie wordt een scholingsmiddag georganiseerd waar ieder teamlid 
een eigen stuk zal inbrengen. 
 
Rollenspellen tijdens overleg. 
 
De apotheek die om de 2 weken langskomt. 

 
Er is een formulier ontwikkeld ‘deur code’ voor cliënten die de code van de deur mogen 

weten bij de dagbesteding. 
 
Betrek ondersteunende afdelingen zoals inkoop in het realiseren van de juiste hulpmiddelen  
 
Structureel extra tijd voor de zorg in de ochtend inplannen, wat meer tevredenheid (minder 

bellen) over de rest van de dag oplevert. 
 
Een werkgroep welzijn met zorg en familie. 
 
De huishoudelijke dienst ondersteunt teams steeds meer in taken, zodat de zorg zich op de 
cliënt kan richten. 

 
Werk aan het klinisch redeneren door als team samen te brainstormen over een bepaalde 
casus, hierdoor leer je elkaar beter kennen, waardoor je meer op 1 lijn kan komen te staan 

als team. 
 
We hebben geleerd waardering uit te spreken naar flex-medewerkers, ze laten voelen dat 
ze belangrijk zijn. 

 
De trimesterrapportage is met bijna het hele team ingevuld.  
 
Het team vind het fijn als alle aandachtsgebieden verdeelt zijn, waardoor de rapportage 
meer van het team is i.p.v. een paar mensen. 
 
De psychologie heeft een scholingsplan waarin per functie een onderscheid is gemaakt 

tussen ‘’must have’’, ‘’want to have’’ en ‘’nice to have’’ met een kostenraming per persoon, 
per cursus/opleiding/scholing. 
 

Arts: Meer aandacht op afdeling voor multidisciplinaire analyse (met meer nadruk op 
wel/geen gevaar), waardoor in individuele gevallen nieuwe inzichten tav alternatieve 
behandelingen. 

 
Deze rapportage is met iedereen besproken. Iedereen is hierdoor betrokken. 
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Steeds meer activiteiten met familie samen organiseren, zoals bezoek aan de kermis met 

cliënten en familie. 

 
Het gebruik van de agenda in ONS geeft rust en structuur. 
 
Een samenwerking tussen de aandachtsvelder MIC en aandachtsvelder medicatieveiligheid 
om incidenten in de toekomst te voorkomen.  

 
We hebben geleerd dat we niet altijd een maatregel moeten stoppen waardoor er onrust 
zou kunnen ontstaan. Hierin hebben we geleerd om in het vervolg een beter plan A en plan 
B te maken. 
 
Fysio en ergo: Pilot dagstart samen met zorg. Gezamenlijk worden ’s ochtends cliënten uit 
bed gehaald, waarbij de therapeut direct praktische aanwijzingen geeft.  

 
Op korte termijn willen teams elkaar gaan auditen op medicatieveiligheid. 

 
Op Vonderhof is er bij enkele cliënten gestart met op afstand bedienbare gordijnen. Mensen 
ervaren dit als zeer fijn, omdat ze hiervoor nu niet meer afhankelijk zijn van een 
zorgmedewerker. 
 

De Margriet is gedurende de vakantieperiode veel geholpen door andere afdelingen. Door 
hulp te durven vragen aan andere afdelingen en andere disciplines hebben zij mogen 
ervaren dat dit niet alleen een helpende hand is, maar ook een fijne band heeft geschept. 
 
De aandachtsvelders wondzorg van de PG gaan naar een congres over wondzorg en delen 
de inzichten met collega’s.  
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Bijlagen: de rapportages vanuit de teams 

 
Intensieve zorg 
 
Vonderhof 
 
Teamdoelen 
Voor alle teams geldt dat er in de zomerperiode veel aandacht is gegaan 
naar de opvulling van de roosters. Korenbloem A geeft aan wekelijks 
naar de voortgang te kijken. Zij hebben dit jaar al meerdere doelen 

behaald: familieparticipatie, aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt, activiteitenaanbod, 
informatieverstrekking). Op Margriet is een klinische les geweest om de SABA-methode goed toe te 
passen. Er zijn twee aandachtsvelders familieparticipatie aangesteld en er is een succesverhaal naar 

aanleiding van een activiteit uitgewerkt die Vitalisbreed gedeeld wordt. Hiernaast worden punten 
aangeleverd voor de nieuwsbrief van Vonderhof om familieleden te enthousiasmeren en op de hoogte 
te houden. Aandachtspunt komend trimester is het nauwer betrekken van de cliënt bij de zorg.  
Korenbloem B geeft aan dat zij de afgelopen periode weinig aan hun doelen hebben kunnen werken. 

 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn 
Teams zijn trots op de aangeboden activiteiten binnen Vonderhof. Korenbloem B is trots dat bewoners 
zich veilig en thuis voelen. Ook het betrekken van familie bij activiteiten is bij meerdere teams als 
positief ervaren. Margriet A is gestart met de “goed, beter, best” pilot en het werken met het 
dashboard. Naar aanleiding van behaalde resultaten in het kader van tevredenheid, volgt waar nodig 
een gesprek met cliënt/familie. Verder gaan zij starten met het werken met plafondliften. Margriet B 

is trots op hun dag-structuur en de daarbij behorende acties om het gestroomlijnd en overzichtelijk 
te laten verlopen.  
Aandachtspunten voor komend trimester zijn: meer overleg met activiteitenbegeleiding, inwerken 

nieuwe collega’s, organiseren van activiteiten op zaterdag, het breder trekken van activiteiten rondom 
cliënt en familie. 
 

Dossier 
Korenbloem geeft aan trots te zijn dat inmiddels alle teamleden zelf het zorgplan accorderen en er 
een slag is gemaakt in het doelgericht rapporteren. Margriet is trots op het gebruik van de agenda in 
ONS, wat rust en structuur geeft.  
Aandachtspunten voor het komend trimester zijn: het up-to-date houden van de zorgplannen, 
bekijken uitkomsten kwaliteitsplan leerling omtrent ONS, het uitvoeren van checks en onderzoeken 
waar de ondersteuningsvraag bij teamleden zit. 

 
Veiligheid 
Incidenten/intimiderende situaties worden met elkaar besproken en collega’s vertrouwen elkaar. 
Teamleden hebben het gevoel dat ze serieus genomen worden door elkaar. Scholingen zijn geborgd. 

De eerste BHV-training op locatie door KLS heeft inmiddels plaatsgevonden en is enthousiast 
ontvangen door de deelnemers. BHV is actief op de afdeling en locatie om veiligheid of meldingen van 
brand te coördineren.  

Korenbloem heeft de afgelopen maand geleerd bepaalde gesprekken niet alleen aan te gaan (i.v.m. 
agressie en intimidatie). Er is een sterkere teamband gekomen bij calamiteiten, doordat er een voorval 
heeft plaatsgevonden en collega’s de desbetreffende collega steunden. Zij zullen voortaan bij dit soort 
incidenten een spoed teamvergadering of gesprek inplannen met de manager/arts/psycholoog om de 
nodige handvaten te bespreken. 
 

Korenbloem A gaat het komende trimester in overleg met andere afdelingen over hoe zij bijvoorbeeld 
omgaan met agressie en intimidatie. Ook het evalueren van uitgezette acties bij agressie en intimidatie 
verdient aandacht. De Margriet gaat nieuwe medewerkers attenderen op de BHV-rondleiding op locatie 
en inventariseren of alle medewerkers die dit jaar de online training moeten volgen, dit ook gedaan 
hebben. 

Op Korenbloem komen 3 plafondliften, wat zal resulteren in een afname van fysieke belasting van 
medewerkers.  

Om te delen: Bij ernstige incidenten multidisciplinair overleg om de nodige handvaten te bespreken. 
Dit om het gevoel van veiligheid van collega’s te waarborgen. En de collega weer met een prettig 
gevoel op de afdeling terug krijgen. 
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Locatie: % cliënten dat (zeer) tevreden is over: 
‘Voelt u zich veilig?’ 

Vonderhof 100% 

 
Incidenten en calamiteiten 
Maandelijkse MIC-analyses worden gemaakt en besproken binnen teams. Bewustwording rondom MIC 
lijkt vergroot. Korenbloem B geeft aan dat collega’s alert zijn en elkaar aanspreken. Er wordt naar 
aanleiding van een melding meteen gedacht over mogelijke preventie van het incident. Waar voorheen 

meerdere incidenten waren over het onjuist hanteren van de BEM-codering, komen deze incidenten 
nauwelijks tot niet meer voor. Ook vindt er inmiddels een actieve samenwerking plaats met de 
aandachtsvelders MIC en medicatieveiligheid. Valincidenten blijven moeilijk te voorkomen. Wel wordt 
er nagedacht over de mogelijke inzet van hulpmiddelen in samenwerking met de disciplines. Vanuit 
de analyses wordt er iedere keer gekeken hoe we het team hierin mee kunnen nemen en iedereen 
blijft hier over nadenken. 
Vonderhofbreed is een overleg tussen aandachtsvelders MIC opgezet. 

De komende periode gaan alle afdelingen de samenwerking tussen aandachtsvelder MIC en 
Medicatieveiligheid stimuleren. Ook zal er blijvend geïnvesteerd worden in het creëren van 
bewustwording.  
 
Vrijheidsbeperkende maatregelen 
Teams zijn trots op de minimale inzet van maatregelen. De inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen 
wordt binnen de teams kritisch en multidisciplinair bekeken. Evaluatie vindt gestructureerd plaats.  

 
Medicatie veiligheid 
De Korenbloem heeft medicatieveiligheid toegevoegd aan het kwaliteitsbord en zo wordt het 
onderwerp actief besproken in het team. Zaken uit de nieuwsbrieven Medicatieveiligheid worden 
opgepakt en resultaten audits zijn verbeterd: check houdbaarheidsdatum insulinepennen, datum op 
geopende verpakkingen en insulinepennen, registratie van uit de koelkast gepakte medicatie, reiniging 

voorzetkamers inhalatiemedicatie. 
De Margriet geeft ook aan dat de resultaten van de medicatie-audit in mei en juni verbeterd zijn: 

voorziening datum opening, telling koelkast en opiatenkast.  
De Korenbloem gaat de komende periode aandacht besteden aan de maximale voorraad van opiaten 
per cliënt. Er is de afgelopen audit geconstateerd dat er ondanks ingezette acties te veel opiaten in 
de kluis liggen. Daarnaast is er afgesproken dat wanneer er op de afdeling maar één verantwoordelijke 
staat, de bloedverdunners door één persoon worden uitgezet (1ste controle) en de toediener de tweede 

controle is.  
Aandachtsvelders Medicatieveiligheid op De Margriet gaan komend trimester een klinische les 
verzorgen op de afdeling.  De apotheek van het Catharina ziekenhuis komt meelopen om te kijken 
hoe de distributie verloopt op de afdeling.  
 
DHIP, hygiëne en HACCP 
Tijdens de audit heeft Bureau De Wit verbeteringen en aandachtspunten geconstateerd op afdelingen. 

Zo zijn registratielijsten en voedingsstickers veelal goed gedaan. De Korenbloem ziet een daling in 
alertheid in de zomerperiode. Voornaamste aandachtspunten zijn voor de huishoudelijke dienst.  

Aandachtspunten voor komende periode zijn de aandachtspunten uit de audits:  
Korenbloem B: bijhouden van de houdbaarheid van producten van de huiskamer.  
Korenbloem A: leegmaken linnenkamer zodat de linnenkamer alleen voor linnengoed wordt gebruikt 
en materialen van de grond halen.   

Margriet A: temperatuur en procesbeheersing en geopende producten voorzien van datum en het juist 
hanteren van FIFO. 
Margriet B: geopende producten voorzien van datum, producten die over de datum zijn weggooien, 
registratie temperatuur maaltijden bij aankomst op de afdeling en na verwarmen voor uitgifte. 
 
Huidproblematiek 
Wondzorg vindt plaats volgens protocol. Teamleden signaleren op tijd en weten welke materialen in 

te zetten. Er vindt overleg plaats met aandachtsvelder en arts wordt ingeschakeld waar nodig. 
Wondverpleegkundige uit complimenten over geleverde zorg. 
De komende periode wil Korenbloem kennis delen met andere afdelingen. Het invullen van het 

wondformulier is een aandachtspunt. Margriet gaat in verband met verloop een nieuwe 
aandachtsvelder aanstellen.  
 
Mondzorg 

Teams zijn trots op de aandacht die er is voor mondzorg. Adviezen van mondhygiëniste/tandarts 
worden verwerkt in het zorgplan en teams krijgen complimenten van tandarts/ mondhygiënist / 
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protectrices. Voorheen was er niet genoeg aandacht voor de mondzorg. Nu weet iedere collega wat 

er van hem of haar verwacht wordt.  

De teams gaan de komende periode verder zoals ze nu te werk gaan. Er wordt blijvende aandacht 
gevestigd op het naleven van adviezen van de mondhygiëniste/tandarts binnen het team. 
 
Personeelsbestand: verpleegtechnische vaardigheden 
Teams geven aan dat de BIG beter in beeld is gekomen. Er was voorheen onduidelijkheid binnen het 

team over wanneer en hoe LOLA uitgevoerd moest worden. Dit is nu helder. Aandachtsvelders nemen 
hun rol en medewerkers hun verantwoordelijkheid. Medewerkers weten aandachtsvelders te vinden 
en het afnemen van de LOLA gebeurt ook op andere afdelingen om het haalbaar te maken.  
Aandachtspunt komend kwartaal is de toetsing van bekwaamheden van teamleden door de 
aandachtsvelder. Op Korenbloem gaat een beoordelaar de scholing beoordelen nog volgen.  
 
Clienttevredenheid middels de NPS-score  

Korenbloem B is trots op de waardering die ze krijgen via de meting cliënttevredenheid. Men geeft 
aan dat er een gemoedelijke sfeer op de afdeling heerst en dat de lijntjes kort zijn. Teams die meedoen 

aan teamontwikkeling geven aan meer inzicht te hebben gekregen in cliënttevredenheid door 
bespreking, waardoor ze beter kunnen aansluiten bij wensen van de cliënt. Tijdens teamontwikkeling 
heeft men geleerd anders naar de cliënt te kijken en meer tijd te besteden aan het gesprek omtrent 
cliënttevredenheid. Margriet is trots dat een familielid vrijwilliger is geworden, doordat ze zo 
enthousiast is over de extra welzijnsactiviteiten.   

Volgend trimester gaan teams zich verder verdiepen in het nog beter leren kennen van de cliënten. 
Margriet gaat extra activiteiten organiseren, bijv. een herfstborrel. Ook gaat Margriet A zich verder 
verdiepen in het werken met het dashboard.  
De afgelopen periode heeft een onafhankelijke interviewer interne tevredenheidmetingen afgenomen. 
Er zijn 161 cliënten bevraagd (12 Vonderhof, 18 Wissehaege, 57 Peppelrode en 74 Brunswijck). 
Daarnaast hebben cliënten op Zorgkaart Nederland hun waarderingen ingevuld. 

 

 Zorgkaart (peildatum 24-09-2018) Net Promotor Score (NPS)4 

Vonderhof 7,8 (58 waarderingen) 25 (12 vragenlijsten) 

 

Samenwerking van het team 
Teams zijn trots op de onderlinge samenwerking binnen de teams. Nieuwe medewerkers zijn en voelen 
zich welkom en worden daardoor een waardevolle aanwinst binnen het team. Teamleden zijn flexibel 
en staan voor elkaar klaar waar nodig. Er is bereidheid openstaande diensten samen op te lossen. 
Korenbloem A geeft aan dat door de teamontwikkeling de neuzen dezelfde kant op staan. Margriet A 
heeft de afgelopen maanden veel krapte gehad. Er zal een nieuwe toetsing komen van het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek. 
 
Aandachtspunten voor komend trimester is het blijven opvangen van nieuwe collega’s, zodat zij snel 
hun plek in het team kunnen vinden. Vragen naar hun kwaliteiten waardoor we er gebruik van kunnen 
maken.  
Margriet B gaat de komende periode aan de slag met het werven van nieuwe medewerkers, inwerken 
van nieuwe medewerkers, stagiaires en leerlingen.  

Leuk om te delen: het uitgebreid inwerken van nieuwe collega’s maakt dat zij een waardevolle 
aanwinst worden in het team.  
 
Samenwerking in het team 
Teams geven aan blij te zijn met de samenwerking binnen het team. Men kan elkaar feedback geven, 
waardoor eenieder groeit in zijn/haar ontwikkeling.  Er heerst een ontspannen sfeer in de teams, 
waarin teamleden de ruimte voelen zaken met elkaar te delen.  

Margriet A heeft de afgelopen maanden gewerkt aan het project Goed-Beter-Best, waar ze erg 
enthousiast over zijn. De ontwikkelmonitor en dashboard heeft het team handvaten gegeven om beter 
te kunnen monitoren als team. 

Margriet B is er trots op dat de activiteiten breder gedragen worden door medewerkers.  
Teams willen de komende tijd op dezelfde voet verder gaan. Korenbloem B blijft investeren in elkaars 

kwaliteiten en het hierin betrekken van nieuwe collega’s. 
Margriet A gaat de aankomende tijd aandacht besteden aan het onderhouden van het dashboard en 

nieuwe collega’s coachen in het gebruik hiervan. 
Margriet B gaat werken aan de voortgang van teamvergaderingen en het samen dragen van 
verantwoordelijkheden rondom de zorg, maar ook het verdelen van aandachtsvelden, het naleven van 

de dag-structuur en onderlinge afspraken. 

                                                
4 De NPS zit tussen de -100 en +100 punten. Een positieve NPS wordt als ´goed´ beschouwd. 
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Samenwerking buiten het team 

De communicatie met de andere disciplines verloopt zonder problemen. De lijntjes zijn kort. Doordat 
de verpleegkundigen binnen Vonderhof meer verantwoordelijkheden hebben gekregen wordt het VKT 
minder belast. We moeten de verpleegkundigen binnen Vonderhof sneller inzetten voor bepaalde 
zaken. 
Korenbloem gaat de komende periode de activiteitenbegeleiding nauwer betrekken bij het team, 

doordat er tussentijds gesprekken plaatsvinden met de betreffende 2 aandachtsvelders. 
Margriet gaat in het eerste teamoverleg de zomerperiode evalueren, kijken waar de verbeterpunten 
liggen; wat kan anders. 
 
 
 

Wissehaege 
 

Teamdoelen 

Voor alle teams geldt dat er in de zomerperiode veel aandacht is 
gegaan naar de opvulling van de roosters. 
PGBG geeft aan dat het doel van het leerwensenrondje aan het 
begin van de dienst niet is behaald omdat er in de ochtend al gelijk 
veel bellen binnenkomen. Het team ziet wel vooruitgang op het doel om bewoners meer bij de 
dagelijkse dingen te betrekken en op het doel om beter samen te werken. Op PG2 worden dossiers 
beter bijgehouden nu ze zijn onderverdeeld. Ook zijn er minder medicatiefouten, mede door het alerter 

zijn en het hebben van meer rust tijdens het delen van medicatie. Somatiek 1 heeft geïnventariseerd 
waar de vragen voor deskundigheidsbevordering liggen en gaat de komende maanden verder werken 
aan de uitwerking. Op somatiek 3 zijn verschillende acties genomen om de gezamenlijke 
besluitvorming te bevorderen. Daarnaast is het kwaliteitsproject ‘rapporteren’ afgerond, waardoor het 
team nu rapporteert volgens de SOAP-methode. Ook zijn veranderingen doorgevoerd bij de kernteams 
en de MDO’s. Tot slot is gebruik gemaakt van intervisie om te werken aan het teamdoel om 

verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen rol.  

 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn 
Op de PG zijn de teams gegroeid op het gebied van kennis van bewoners door middel van scholing en 
het voeren van gesprekken met familie van bewoners. Dit vertaalt zich in het beter beschrijven van 
de cliënt in ONS (o.a. hobby’s, eigen regie, welzijn en familieparticipatie). Daarnaast worden er veel 
activiteiten georganiseerd voor bewoners en hun familie, onder andere het samen vers koken en het 

organiseren van activiteiten. De gastvrouwen blijven daarbij een meerwaarde vanwege de extra 
aandacht. Punten van aandacht zijn: aandacht voor het gebruik van familienet, het geven van 
individuele aandacht aan bewoners (in plaats van in groepen) en de nagelverzorging en scheren bij 
de heren. 
 
Dossier 
Teams zijn er trots op dat ze snel thuis zijn in ONS en op de hoogte zijn van de afspraken. De dossiers 

zijn goed op orde (dat blijkt ook bij ondertekenen van de familie) en doelen en acties worden up-to-
date gehouden. Teams geven aan dat de zorgplannen zichtbaar zijn verbeterd, bijvoorbeeld door meer 
toelichting te geven in de plannen, het rapporteren gekoppeld aan doelen, het concreter maken van 
de plannen en het schetsen van een beeld wie de cliënt daadwerkelijk is. Aandachtsvelders hebben 
interne audits uitgevoerd en de resultaten besproken met de contactverzorgende. Deze audits tonen 
aan dat er weinig verlopen activiteiten (zoals het ondertekenen van zorgplannen) zijn. Op Somatiek 
2 is er een cultuur waarin teamleden elkaar coachen en ondersteunen in het gebruik van het dossier.  

Aandachtspunten zijn het tekenen van het plan na een MDO en het blijven verbeteren van de plannen 
(door rapportages te koppelen aan acties, het uitbreiden van de toelichting en meer aandacht voor 
‘ken je cliënt’), en het verwerken van de cliëntgesprekken in het dossier. 
 
Huidproblematiek 
Afdelingen zijn er trots op dat ze weinig of geen decubituswonden te hebben. Dit komt mede omdat 

wonden tijdig gesignaleerd en onder de aandacht gebracht worden bij een arts en de wond-
verpleegkundige. De contacten met de wondverpleegkundige en de ergotherapeut zijn goed. Het 

motto ‘beter voorkomen dan genezen’ leeft op de afdelingen. Afdelingen maken gebruik van 
formulieren in het zorgdossier om wonden bij te houden.  
Aandachtspunten zijn het preventief observeren van wonden, het geven van goede huidzorg en het 
gebruiken van formulieren in ONS (TIME en ALTIS). 
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Mondzorg 

Teams kijken – al dan niet in overleg met arts en familie – naar manieren om het gebit te verzorgen 

en eventuele alternatieven. Teams werken volgens protocol en verwerken de mondzorg in de dossiers. 
PG1 hoort vaker van de mondhygiëniste dat de mondzorg op de afdeling goed wordt uitgevoerd. Veel 
cliënten maken gebruik van Noviacura  en gaan twee keer per jaar naar de tandarts of mondhygiëniste.   
Aandachtspunten voor het komende trimester zijn het geven van voldoende aandacht aan mondzorg 
(bijvoorbeeld door elkaar te attenderen op het poetsen), het bespreken van mondzorg in het 

teamoverleg en het wekelijks reinigen van de gebittenbakjes.   
 
Veiligheid 

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

Wissehaege 94% 

 
BHV’ers zijn geschoold en teams zijn verantwoordelijk voor piepers (voor brand, BHV en calamiteiten). 

Teams gaan beter om met agressie van bewoners en extreme casussen worden sneller besproken, 
bijvoorbeeld in een kernteam. Aandachtspunten voor volgend trimester zijn het beter omgaan met 
mondige familie (samen met psycholoog en arts) en het beter opvolgen van acties als een bewoner 
wegloopt.  
 
Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) 
Op PG wordt in aanvulling op kwartaalevaluaties vaker samen met andere disciplines gekeken of een 

VBM wel nodig is, zodat deze niet langer hoeft te worden ingezet dan nodig. Teamleden volgen de 
scholing BOPZ opnieuw en hebben vanuit de scholing aandachtspunten voor de praktijk bedacht. 
Daarnaast is er binnen de teams meer bewustzijn over het evalueren of iets een VBM is en zijn teams 
onderling meer bezig met VBM’s. Op PGBG wordt nu bewust gekeken of bewoners wel een extra laag 
bed nodig hebben. Aandachtspunt blijft het structureel bespreken en evalueren van VBM’s.  
Op Somatiek worden VBM’s pas ingezet na overleg met andere disciplines, zodat er niet onnodig 

gebruik wordt gemaakt van VBM’s. Er is meer bewustzijn en de teams zijn continu bezig met het 
evalueren of VBM’s noodzakelijk zijn. Hierdoor zijn onnodige VBM’s uit de dossiers gehaald. VBM’s 

staan vermeld in de dossiers en worden geëvalueerd in MDO’s. Aandachtspunten voor het volgende 
trimester zijn het structureel bespreken van VBM’s, het onderzoeken waar collega’s tegenaan lopen 
bij het gebruiken van alternatieven voor VBM’s en het volgen van de scholing BOPZ. 
 
Medicatie  

Op PG zijn duidelijkere data afgesproken voor de evaluatie van de psychofarmaca en wordt er beter 
gekeken naar alternatieven. De teams zijn goed op de hoogte van het omgaan met onrust-medicatie, 
door scholingen, tips en trucs van elkaar te leren en het geven van feedback. De teams hebben 
medicatie-audits uitgevoerd. Uit de audits blijkt dat de medicatie goed wordt bijgehouden en de 
opiaten op orde zijn. Aandachtspunten zijn het alerter zijn op vergeten medicatie en het noteren en 
controleren van naam en datum op medicatie.  
Op Somatiek zijn audits uitgevoerd door de aandachtsvelders. De kasten zijn meer op orde en 

medicijnkarren zijn vaker dicht. Daarnaast zijn teams alerter op het noteren van de openingsdatum 
van medicatie en het dubbel aftekenen. Verbeterpunten uit de audits worden door de 

aandachtsvelders gedeeld met het team en collega’s worden zo nodig aangesproken. Een 
aandachtspunt is het bestellen van minder voorraad.  
 
DHIP, hygiëne en HACCP 

Verschillende teams hebben een HACCP-audit gehad van Bureau De Wit en daarbij goed gescoord. Op 
PG2 kwam er bijvoorbeeld uit de audit dat het poetsen goed wordt gedaan, de keuken schoon is en 
de datum goed vermeld staat op open producten. Ook is er een schoonmaakschema gemaakt voor de 
Medimathkast. Daarnaast hebben teams ook zelf hygiëne-audits uitgevoerd, waarbij zij controleren of 
de ingezette acties tot verbetering van de hygiëne hebben geleid. Teams houden zelf 
schoonmaaklijsten bij en spreken elkaar aan over het bijhouden en aftekenen van de lijsten. Teams 
hebben door de aandachtsvelders meer kennis over hygiëne en infectiepreventie. Op Somatiek 3 heeft 

een externe audit van Vilans plaatsgevonden. Aan de uitkomsten wordt momenteel gewerkt.  
Aandachtspunten zijn het zelf uitvoeren van audits, het goed invullen van checklists en het nemen 
van acties die zijn voortgekomen uit de audit van Bureau De Wit. 

 
Incidenten en calamiteiten 
Teams vullen MIC’s op de juiste wijze in en zijn op de hoogte van het protocol. Teams maken meer 
meldingen van gevaarlijke situaties en vullen de meldingen vollediger in. Aandachtsvelders spreken 

(flex)medewerkers aan op het juist en volledig invullen van MIC’s. Teams zijn bereid om op incidenten 
te reflecteren en meldingen worden besproken met de arts, in kernteams en tijdens werkoverleggen. 
Teams maken 3-maandelijkse analyses van de MIC’s en sommige teams zelfs maandelijkse om zo 
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sneller te kunnen veranderen naar aanleiding van meldingen. Opmerkingen uit de analyses worden 

teruggekoppeld door aandachtsvelders en teams kunnen de analyses zelf opzoeken.  

Aandachtspunten zijn het één-op-één met collega’s kijken hoe meldingen volledig en duidelijk ingevuld 
kunnen worden en collega’s bewuster over MIC’s te laten nadenken. Daarnaast behoeft het bespreken 
van MIC’s in kernteams en teamvergaderingen en het gebruiken van een nieuw format voor de analyse 
van MIC’s op sommige afdelingen aandacht.  
 

Personeelsbestand: verpleegtechnische vaardigheden 
Teams houden hun scholingen goed bij en zijn daardoor bevoegd en bekwaam. Er is een hoog 
verantwoordelijkheidsgevoel om bevoegd en bekwaam te blijven. De aandachtsvelders controleren of 
de scholingen op orde zijn. Aandachtspunten zijn het blijven controleren of handelingen op orde zijn 
en het aanspreken bij een niet goed uitgevoerde handeling.  
 
Clienttevredenheid middels de NPS-score  

Op Somatiek worden huiskamergesprekken gebruikt om erachter te komen wat goed gaat en wat nog 
aandacht nodig heeft. Hierdoor zijn de teams bewuster bezig met het verbeterpunten gezien vanuit 

bewoners. Voorbeelden zijn het je realiseren dat je te gast bent bij een bewoner en het op tijd kenbaar 
maken dat er nieuwe studenten komen. Ook maken de teams meer gebruik van ‘ken je cliënt’ en 
verwerken ze deze informatie in het zorgplan. Er is meer aandacht voor activiteiten met bewoners, 
zowel één op één als in groepen, bijvoorbeeld nagelverzorging, wandelen of wafels bakken. Punten 
van aandacht zijn het voeren van maandelijkse cliëntgesprekken om de zorg nog beter af te stemmen 

en het beter gebruiken van de IPads tijdens de zorg.  
 

Locatie: % cliënten dat (zeer) 
tevreden is over: 

‘Hoe tevreden bent u 

over de manier 
waarop er met u 

omgegaan wordt?’5 

% cliënten dat (zeer) 
tevreden is over: 

‘Kennen de 

medewerkers u en 
wat belangrijk voor u 

is? 

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

geluisterd en wordt 
dit vervolgens goed 

opgepakt?’ 

Wissehaege 100% 100% 100% 

 
Op PG zijn teams er trots op dat de familie van bewoners tevredener is en dat zij goede scores in het 
cliënttevredenheidsonderzoek hebben. Bovendien zijn teams er trots op dat klachten vanuit cliënten 
met het team worden besproken om van elkaar te leren en advies te vragen. Aandachtspunten zijn 
het beter leren omgaan met klachten die op een onprettig manier geuit worden. Daarnaast is een 

aandachtspunt om aan de eerste contactpersoon door te geven wanneer de contactverzorgende met 
vakantie gaat.  
Op Somatiek zijn de teams trots op de korte lijntjes met de familie van cliënten. Ook zijn zij trots op 
het informele gesprek met cliënten tijdens de huiskamergesprekken. Hierdoor voelen cliënten zich 
gehoord en voelen zij zich veilig om hun mening te geven. Tijdens het MDO wordt stilgestaan bij de 
tevredenheid van de cliënten en hun familie. Aandachtspunten zijn het verder groeien in de 
huiskamergesprekken en het vragen aan families van cliënten om een reactie te schrijven op 

zorgkaart.  
 

Samenstelling van het team 
In veel teams zijn collega’s flexibel geweest in het bedenken van oplossingen voor openstaande 
diensten en zijn diensten onderling opgevuld. Teams zijn er trots op dat ze een laag verzuim en laag 
verloop hebben. Op PGBG is er een tijd lang sprake geweest van een gespannen sfeer. Mede door 

nieuwe collega’s is er meer ademruimte ontstaan en is de sfeer positiever. PG1 hoort vaak terug van 
flexmedewerkers dat mensen graag op de afdeling werken. Gastvrouwen zijn een meerwaarde voor 
de avond en deze geven zelf aan het werken op de afdeling leuk te vinden.  
Aandachtspunten zijn het vullen van vacatures, de vervanging van collega’s die met zwangerschaps-
verlof gaan, en het wegwerken van de plusuren die veel medewerkers hebben opgebouwd.  
 
Samenwerken in het team 

Teams ervaren een betere samenwerking binnen het team: collega’s staan voor elkaar klaar, zijn 
flexibel en spreken elkaar aan als dit nodig is. Teams ontwikkelen zich in het geven van rechtstreekse 
feedback aan elkaar. Aandachtspunten zijn het blijven ontwikkelen van de onderlinge samenwerking 

en het geven en ontvangen van feedback.  
 
  

                                                
5 Getoonde resultaten tevredenheidsonderzoeken zijn over de periode 01-05-2018 tot en met 31-
08-2018. 
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Samenwerken buiten het team 

Teams ervaren de samenwerking met het VKT en andere disciplines in het kernteam als goed. Teams 

geven aan open te staan voor feedback van buiten het team. Vanuit de activiteitenbegeleiding is er 
een goede samenwerking met de woonbegeleiders van de PG tijdens de kookactiviteit en de dans-
avond.   
Aandachtspunten voor het komende trimester zijn het vragen van hulp wanneer nodig, het meer aan 
anderen laten zien en meer van anderen leren.  

 
 
Peppelrode 
 
Teamdoelen 
Bijna alle teams geven aan dat zij de afgelopen periode aan hun 

doelen hebben kunnen werken. Een team is net gestart met doelen 
formuleren aan de hand van de poster van het Kwaliteitskader. Een 
ander team refereert aan het dashboard van Goed-Beter-Best. Ook 
blijkt uit de rapportages van de teams dat het in de zomerperiode lastiger was om aan de doelen te 
werken. De zorg aan de cliënten en invulling geven aan de roosters hebben prioriteit gekregen. 
 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn 
Teams zijn tevreden over de stappen die zij zetten, zoals meer kennis GVP/PG-leerlijn, aandacht voor 
basiszorg, een gevarieerd aanbod aan activiteiten en de inzet van gastvrouwen/vrijwilliger. Ze geven 
duidelijk aan dat ze de komende periode vooral aandacht gaan besteden aan kennis opdoen en kennis 
delen. En ook wat praktische zaken zoals omgeving netjes houden, contactverzorgenden opnieuw 
indelen en werkgroep ‘bejegening bewoners’ opstarten. 
 

Dossier 

De rode lijn is dat de teams veel tijd en aandacht hebben besteed om de dossiers op orde te krijgen. 
Hun aandacht de komende tijd gaat uit naar het op orde houden van de dossiers. Dit doen ze door 
onder andere: medewerkers uit te plannen, audits uit te voeren (eventueel bij elkaar) en de 
kwaliteitsmonitor te gebruiken (door de manager uitgelegd). Een enkel team geeft aan specifiek nog 
aandacht te besteden aan het rapporteren op doelen. Er zijn 2 teams die niets hebben ingevuld bij dit 
onderwerp. Een team geeft aan dat er geen scholingen meer staan in de VLO. Er staan inderdaad 

geen groepsscholingen meer in de VLO, maar nieuwe medewerkers kunnen altijd starten met de online 
trainingen OMAHA en ONS en binnen het team verder geschoold worden door collega’s. 
 
Huidproblematiek 
Huidproblematiek lijkt goed geborgd op de afdelingen. Sommige teams vertellen er niets over 
(vergeten in te vullen of geen aandachtspunt op dit moment?). Andere team geven aan dat ze het 

nieuwe wondformulier nog gaan invoeren, een klinische les/congres gaan volgen of een nieuwe 
aandachtsvelder gaan inwerken. 

 
Mondzorg 
Veel teams hebben hierover in hun eigen rapportages niets ingevuld. Anders wordt beschreven dat de 
tandarts, mondhygiënist en Noviacura ingeschakeld worden. Vrijwel alle teams geven ook aan dat dit 
onderwerp minder prioriteit heeft in tijden van drukte. 

 
Veiligheid 
Een aantal teams geven aan helemaal op orde te zijn met BHV-scholingen. Andere teams hebben juist 
scholingen nodig (door onder andere wisselingen in personeel). Ze zijn blij dat de BHV-
herhalingsscholing nu op locatie wordt gehouden. Er zou nog meer locatiebreed geoefend kunnen 
worden met brandmeldingen.  
De psycholoog wordt bij veel teams ingeschakeld als er sprake is van agressie/onbegrepen gedrag 

door cliënten. Ook de PG-leerlijn ondersteunt hierbij. 
 

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

Peppelrode 85% 

 
Vrijheidsbeperkende maatregelen 

Alle teams geven aan dat er veel aandacht/bewust zijn is voor de inzet van VBM’s bij cliënten en de 
periodieke evaluatie. 
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Medicatie veiligheid 

Over het algemeen zijn de teams tevreden over het hele proces rondom medicatie. Er wordt verwezen 

naar de audits die zij zelf uitvoeren en naar de apotheek die elke 2 weken langs komt (project 
zichtbaarheid). Verbeteringen voor het komend trimester zijn onder andere: aandacht voor controle 
voorraad, gestopte medicatie en bestellen. Aandacht bij de medicatie-uitgifte is meerdere keren 
genoemd, bevoegd- en bekwaamheden op orde houden. En een nieuwe aandachtsvelder en 
flexmedewerkers inwerken. 

 
Incidenten en calamiteiten 
De meeste teams geven aan dat er goede aandacht is voor MIC-meldingen (goede meldcultuur). Twee 
teams zijn pilot afdeling voor het nieuwe MIC-systeem. Zij zijn tevreden. De aandachtspunten van de 
teams de komende periode zijn onder andere: analyse, werken volgens het medicatieprotocol, nieuwe 
aandachtsvelder inwerken en scholingen voor het nieuwe MIC-systeem. 
 

Personeelsbestand: verpleegtechnische vaardigheden 
Vier teams geven aan dat alles goed op orde is. Bij twee teams is niets ingevuld (niet duidelijk of het 

dan op orde is of dat het vergeten is in te vullen). Door de drukke periode hebben de LOLA’s minder 
prioriteit gekregen. Dit loopt het meeste achter bij teams. Een team geeft aan dat de BIG bij nieuwe 
medewerkers nog onvoldoende geborgd is (onbekend of de nieuwe medewerker de juiste 
bekwaamheden heeft). En bij een ander team komt er een nieuwe aandachtsvelder. 
 

Clienttevredenheid middels de NPS-score  
Teams schrijven in hun rapportages dat ze complimenten krijgen van cliënten en hun familie. Een 
aantal teams schrijft over de uitgevoerde tevredenheidsmetingen. Activiteiten en familie-/mantel-
zorgbijeenkomsten worden ook positief ervaren. Klachten worden snel opgepakt. 
De aandachtspunten zijn wat verdeeld: familienet beter gebruiken/meer foto’s en filmpjes delen, MDO 
tijdig voorbespreken en naspreken met familie, nabellen na overlijden en meer in de huiskamer 

aanwezig zijn. 
De afgelopen periode heeft een onafhankelijke interviewer de interne tevredenheidsmetingen 
afgenomen. Er zijn 161 cliënten bevraagd (12 Vonderhof, 18 Wissehaege, 57 Peppelrode en 74 

Brunswijck). Daarnaast hebben cliënten op Zorgkaart Nederland hun waarderingen ingevuld. 
 

 Zorgkaart (peildatum 24-09-2018) Net Promotor Score (NPS)6 

Peppelrode 7,6 (114 waarderingen) 22 (57 vragenlijsten) 

 
Samenstelling van het team 
De zomerperiode is voor teams een moeilijke periode geweest waar ze samen redelijk goed doorheen 

zijn gekomen. De gaten in de dienstroosters zijn door het vaste personeel en het beperkte 
flexpersoneel opgevangen. Hierdoor zijn plusuren toegenomen. Een aantal teams zijn bezig om de 
formatie op orde te krijgen. 
 
Samenwerking in het team 
Een formatie die niet op orde is of hoog verzuim, zorgen voor druk op de samenwerking binnen het 
vaste team. Sommige teams werken met een coach, zijn bezig met het traject Goed-Beter-Best of 

geven aan dat ze elkaar goed moeten blijven aanspreken op zaken. De managers hebben hierin een 
ondersteunende rol. Echter soms ervaren zij onvoldoende tijd voor hun teams doordat hun aandacht 
gaat naar administratieve zaken of brandjes blussen. 
De aandachtsvelden zijn goed verdeeld over de teams. Dit geeft rust in teams. In de rapportages kom 
je regelmatig tegen dat zij naar scholingen/bijeenkomsten gaan of dat nieuwe aandachtsvelders 
ingewerkt gaan worden. 
 

Samenwerking buiten het team 
De meeste teams ervaren een betere samenwerking met de disciplines (minder eilandjes-gevoel). Een 
enkel team vertelt ook over de positieve samenwerking met collega’s van Kunst en Cultuur en  
vrijwilligers. Aandachtspunten zijn het durven aanspreken van disciplines en met elkaar in gesprek 
blijven gaan en ook nog meer afstemming met de horeca-collega’s. 
 

 

 
 

                                                
6 De NPS zit tussen de -100 en +100 punten. Een positieve NPS wordt als ´goed´ beschouwd. 
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Brunswijck 
 
Teamdoelen 

Binnen Brunswijck heeft de krapte in personeel en het 
leveren van verantwoorde zorg het afgelopen trimester 
centraal gestaan. Unit 3 en Vaandelhof geven aan dat 
ze het afgelopen trimester niet hebben kunnen werken aan teamdoelen i.v.m. formatieproblemen door 
groot verloop van personeel. Op dit moment ligt de focus op het bieden van verantwoorde zorg. Ook 
is er de afgelopen periode geïnvesteerd in het aantrekken van personeel. Op Vaandelhof is een 
opnamestop en is een van de drie woongroepen gesloten. Unit 3 heeft een apart plan van aanpak 

gemaakt met nieuwe teamdoelen voor de komende tijd met de focus op: implementatie ONS op gehele 
afdeling en implementatie nieuwe visie; één afdeling met één product: revalidatie.  
Op Unit 4 geven teams ook aan dat er het afgelopen trimester weinig gerealiseerd is i.v.m. personele 
krapte. Wel geeft team 3 aan meer aandacht te hebben voor de wensen van de cliënt. Er zijn nieuwe 
medewerkers gestart en de sfeer wordt steeds opener. Team 2 vraagt zich af hoe het komt dat 

aandacht voor doelen steeds na een tijd stagneert. 

 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn 
In Vaandelhof zijn medewerkers er trots op dat ze ondanks de drukte toch nog complimenten krijgen 
van familieleden over de geboden zorg. Het komend trimester zal er gewerkt worden aan bemanning 
van de huiskamer (en zo het vrijmaken van verzorgenden/verpleegkundigen voor andere taken).  
Unit 3 heeft geconstateerd dat het welzijnsaspect van cliënten op de afdeling onderbelicht was: gering 
activiteitenaanbod en aan de revalidatiekant was de behandelcomponent leidend in plaats van de 

zorgvraag met betrekking tot mentaal welbevinden. Hier wordt het komend trimester aan gewerkt 
door implementatie ONS op de gehele afdeling, start 2e AB-er en 2 weekendhulpen, implementatie 
nieuwe visie en verbouwing van de huiskamers met zorgvraag van cliënt als uitgangspunt. 
Op Unit 4 is er gewerkt aan de wensen op het gebied van eten en zorg. Team 1 organiseerde extra 
frietdagen en kwam in overleg met de cliënt tot afspraken over moment ochtendzorg. Team 2 heeft 
een commissie Welzijn opgericht. Team 3 heeft per cliënt een half uur zorg in de ochtend gepland 

zodat er meer tijd is voor individuele aandacht, wat meer tevredenheid (minder bellen) over de rest 

van de dag oplevert. Ook werd er 1 à 2 keer per week gekookt met een kookbegeleider. Het komende 
trimester gaat de aandacht uit naar het blijven luisteren naar de cliënt, organisatie mannenactiviteiten, 
herverdeling contactverzorgenden, beter leren omgaan met ONS (cirkel rond maken), routes 
aanpassen aan wenstijden cliënt en coaching teamleden op proactief werken binnen directe 
cliëntenzorg. 
 

Dossier 
De teams binnen Brunswijck hebben het afgelopen jaar te maken gehad met veel wijzigingen in 
afspraken met betrekking tot zorgplannen. Gestelde eisen in Brunswijck kwamen niet altijd overeen 
met Vitalisbeleid. Er is hard gewerkt, maar het resultaat blijkt niet altijd een dossier dat voldoet aan 
de eisen van Vitalis. Door steeds veranderende afspraken in Brunswijk zijn plannen onoverzichtelijk 
geworden. Daarnaast is de verwerking van ken je cliënt en het methodisch werken een aandachtspunt. 
Dit zie je terug op verschillende onderdelen. Het afgelopen trimester zijn de benodigde aanpassingen 

voor de zorg gedaan, maar is er door personele krapte op de meeste afdelingen niet veel tijd geweest 
om de hele dossiers op orde te maken. Wel zijn dossiers geaudit en hebben aandachtsvelders ‘coaching 
on the job’ (door ONS aandachtsvelder andere locatie en adviseur beleidsstaf) en scholing gehad over 
de gewenste werkwijze. Audit van de beleidsstaf laat zien dat voornaamste aandachtspunten in 
september zijn: ondertekening plan, ken je cliënt, verwerking risico’s/ bijzonderheden uit MDO/actuele 
adviezen in zorgplan. 
 

Het komende kwartaal zal er veel aandacht uitgaan naar het up-to-date maken van de dossiers. 
Aandachtsvelders zullen het voortouw nemen om hun team hierin mee te nemen. Ook manager en 
adviseur beleidsstaf zullen aandachtsvelders coachen en ruimte faciliteren. Op Unit 3 gaan de dossiers 
van de revalidatiekant (voor 1 december 2018) omgezet worden naar ONS, zodat het welzijn, mentale 
welbevinden en “ken je cliënt” gedocumenteerd kan worden om op deze manier een bijdrage te 
leveren aan goede informatie binnen het team die zich vertaald in bejegening en gedrag.  
 
Huidproblematiek 

Wondzorg komt geregeld voor binnen de teams en de organisatie hiervan vindt steeds meer plaats 
volgens afspraak. Verwerking in plan gebeurt beter dan voorheen en evaluatie vindt plaats via 
artsenvisite.  
Implementatie van het nieuwe wondformulier is nog een aandachtspunt. Evenals het informeren van 
nieuwe collega’s. Ook blijkt de kennis van bestaande medewerkers over de protocollen nog niet altijd 

voldoende. 
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Mondzorg 

Teams geven aan dat de organisatie rondom tandarts goed geregeld is met aandachtsvelders. Deze 
zijn tevens aanwezig op de dagen dat Noviacura komt en zorgt voor de benodigde administratie. 
Mondzorg heeft meer aandacht dan voorheen, maar dit mag nog verder groeien. Aandachtspunten 
voor komend trimester zijn reinigen gebitsbakjes en alertheid op mondzorg nog meer vergroten. 
 

Veiligheid 
Het afgelopen trimester is de implementatie van de nieuwe zorgalarmering voortgezet. Helaas worden 
er nog vaak storingen ervaren (bel komt niet of verkeerd door). Er is een apart meldingsformulier 
voor storingen rondom zorgalarmering ontwikkeld. Vanaf september komt een samengestelde groep 
wekelijks bij elkaar om de meldingen door te nemen en op te volgen. 
Op Vaandelhof, waar met regelmaat sprake is van verbale en fysieke agressie, hebben medewerkers 
veel gehad aan de scholing psychiatrie: handvatten en inzicht om crisissituaties te voorkomen. 

Incidenten en hoe te voorkomen of beter hanteerbaar te maken, worden besproken in het kernteam. 
Het komend trimester gaat men aandacht besteden aan het compacter omschrijven van het 

omgangsbeleid of COM in het zorgplan, waardoor het overzichtelijker wordt. 
 

Locatie: % cliënten dat (zeer) tevreden is over: 

‘Voelt u zich veilig?’ 

Brunswijck 84% 

 

Vrijheidsbeperkende maatregelen 
De inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen wordt kritisch en multidisciplinair bekeken binnen de 
teams. Er is een goede monitoring via kernteam/MDO en maatregelen worden niet langer ingezet dan 
nodig. Unit 4 team 3 geeft aan dat er een afbouw in vrijheidsbeperkende maatregelen heeft plaats-
gevonden. 
Volgend trimester ligt de nadruk voornamelijk op verbetering van registratie in YSIS/zorgplan. 

Aandachtsvelders gaan het onderwerp onder de aandacht brengen en bespreekbaar houden. 
 

Medicatie veiligheid 
Op Vaandelhof geeft men aan dat de personele krapte druk en onrust gaf als men op een andere 
woongroep pillen moest delen. Hierop is de personeelsbezetting aangepast: werken met een continue 
bezetting van helpende of huiskamerdienst op de diverse woongroepen. 
Op unit 3 bracht een rommelige registratie onduidelijkheid met zich mee; dit is nu verholpen. 

Op unit 4 is het aantal deelmomenten gereduceerd, deelt men voortaan vanuit de kar en zijn BEM- 
coderingen met de arts up-to-date gemaakt. Dit om de kans op fouten te verkleinen.  
Teams geven aan dat er medicatie-audits hebben plaatsgevonden en dat aandachtspunten komend 
kwartaal worden opgepakt binnen de teams: o.a. datum op geopende tubes/flesjes, dubbele controle 
bij verwijdering uit baxter/voorraad, aanwezigheid losse tabletten/doosjes, etikettering insuline-
pennen, maandelijkse controle werkvoorraad, medicatie in retourkist. Hiertoe worden op sommige 
plekken nieuwe aandachtsvelders Medicatie benoemd. Op Vaandelhof gaat men meer rust inbouwen 

door de telefoon af te geven tijdens het delen. 
 

Hygiëne en voedselveiligheid 
Veel teams refereren aan de audits van Bureau De Wit. Vaandelhof is trots op het goede resultaat, 
gezien de personele krapte. Ook unit 3 is blij met een score van 89%. Unit 4 geeft aan dat er nog 
geen structuur zit in schoonmaak hulpmiddelen en indeling kasten/opgeruimd houden spoelkeuken.   

Men geeft aan komend trimester aan de slag te gaan met de aandachtspunten zoals indeling kasten 
spoelkeuken, uitleg geven in teamoverleg, schoonmaak hulpmiddelen structureel plannen, 
schoonmaak urinaals en po’s, handhygiëne. 
Binnen de locatie maakt de personele krapte op de afdelingen dat zorgpersoneel ondersteuning kan 
gebruiken op het gebied van HACCP. De huishoudelijke dienst zal hierbij op de afdelingen 
ondersteuning gaan bieden. 
Aanschaf nieuwe prullenbakken met voetpedaal locatiebreed is gaande. Er zijn stengels besteld om 

de koortjes van de gordijnen te vervangen. Handschoenenhouders en palen handdesinfectant zijn 
besteld. 
 

Incidenten en calamiteiten 
De MIC-analyses van de aandachtsvelders blijven nog onvoldoende diepgaand. Het maken van de 
MIC- analyses kost veel tijd (uitdraai ONS) en levert nog onvoldoende resultaat. De analyse is te veel 
op incidentniveau en te weinig op afdelingsniveau waardoor overkoepelende bronoorzaken gemist 

worden. Ook geven teams aan dat het cyclisch werken met betrekking tot incidenten aandacht 
behoeft. Een team heeft naar aanleiding van de MIC-analyse alle BEM-coderingen met de arts herzien 
en de afspraak gemaakt de medicatie altijd vanaf de kar te delen. Ook zijn medicatietijden/aantal 
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deelmomenten met arts onder de loep genomen. Ook worden MIC-meldingen steeds meer met de 

melder besproken om de missende informatie te verkrijgen. Op unit 4 geeft men aan dat er meer 

gesproken wordt over MIC-meldingen en dat de “angst” omtrent melden is afgenomen. 
Het komende trimester zullen we aandacht besteden aan het leren van incidenten. De komende 
periode worden aandachtsvelders 1-op-1 op gecoacht op het maken van een analyse. Ook zullen de 
aandachtsvelders deelnemen aan de scholing MIC van Triaspect. Het nieuwe meldingssysteem wordt 
in oktober geïmplementeerd en de aandachtsvelders worden hierop geschoold. Hiermee zal het maken 

van de analyse en het doen van een melding meer ondersteund worden. 
Vanaf november start er een MIC-commissie voor aandachtsvelders: MIC intensieve zorg Brunswijck. 
Op Unit 3 team 2 zien we dat het aantal meldingen vanaf juni sterk is afgenomen. Dit terwijl er wel 
incidenten zijn geweest. Komende maand gaan we onderzoeken waarom medewerkers niet meer 
melden zoals voorheen. 
 
Personeelsbestand: verpleegtechnische vaardigheden 

Meerderheid van de teams geeft aan dat medewerkers goed bekwaam zijn. Op unit 3 zijn er 
gesprekken met enkele medewerkers die dit niet op orde hebben. Op unit 4 team 1 is op dit moment 

geen overzicht in de bekwaamheden.  
Vaandelhof gaat het komende trimester kijken naar mogelijkheden om nieuwe medewerkers ook de 
psychiatriescholing aan te bieden en aan bestaande medewerkers een opvolging. 
De BIG-verpleegkundigen van unit 4 hebben in september een afspraak om de stand van zaken te 
bekijken. Aandachtspunt is het op orde houden van de LOLA’s en het lezen van de protocollen. 

Komende maanden zal hier aandacht aan geschonken worden, naast het aanbevelen van de e-
learning. 
 
Clienttevredenheid middels de NPS-score  
In juni-juli 2018 is de cliënttevredenheid op de langdurige zorgafdelingen gemeten door een 
onafhankelijk interviewer (zie apart document uitkomsten).  

Unit 4 heeft een aantal acties ingezet om cliënttevredenheid te verbeteren: arts plant voortaan MDO, 
persoonlijk contact en bespreking oplossing seniorverpleegkundige bij klachten, start werkgroep 
welzijn, lijntjes kort houden met familie. Het komende trimester wordt er gewerkt aan: opname- 

pakketje, onderzoeken “kantoorloos” werken, coaching collega’s in communicatie met cliënt/familie. 
Op unit 3 blijkt dat informatie over het verblijf van de cliënt niet altijd eenduidig is. Ook ervaren 
ontevreden contactpersonen dat er weinig persoonlijke aandacht is voor de cliënt. Zij zijn aan het 
onderzoeken hoe wij de informatiestromen kunnen verbeteren en familie/mantelzorgers meer/beter 

kunnen betrekken in het totale proces. De keuze over te gaan op ONS zal een bijdrage leveren aan 
goede informatie binnen het team, wat zich vertaald in bejegening en gedrag. 
Op Vaandelhof geeft het personeel aan veel contact te hebben met familie, waardoor ontevredenheden 
snel kunnen worden aangepakt. Familie is betrokken en wordt meegenomen in de omzetting van 3 
naar 2 woongroepen. Komend trimester zal er worden ingestoken op meer welzijnsactiviteiten en sfeer 
in de huiskamer door te gaan werken met medewerkers welzijn. 
 

 

 Zorgkaart (peildatum 24-09-2018) Net Promotor Score (NPS)7 

Brunswijck 7,2 (168 waarderingen) -9 (74 vragenlijsten) 

 
Samenstelling van het team 
Teams hebben een zware zomer achter de rug met veel personele krapte. Binnen sommige teams 
(voornamelijk Vaandelhof en unit 3) is een hoog verloop geweest in personeel en de zorgzwaarte blijft 
hoog. De flexibiliteit van het personeel is te prijzen. Het afgelopen trimester is het rooster heel vaak 
aangepast en moest er met diensten geschoven worden. Er is dringend behoefte aan vast personeel. 
Unit 4 team 1 geeft aan dat de planner en seniorverpleegkundige nu zelf in het digitale rooster kunnen, 

wat prettig is. De centrale planner is er voor tips en trucs. Zij doen sinds april mee met het project: 
Goed-Beter-Best; hierdoor hebben ze meer inzicht gekregen (dashboard). Unit 4 team 3 geeft aan er 
positief tegenover te staan dat men zelf nieuwe collega’s mee mag selecteren. 
Naast het aantrekken van nieuw vast personeel is er geïnvesteerd in tijdelijk personeel 
(kwaliteitsverpleegkundigen GrowWork en ZZP’ers) om de teams te ondersteunen. Op alle afdelingen 
worden activiteitenbegeleiders/welzijnsmedewerkers/huiskamermedewerkers aangetrokken. De 

huishoudelijke dienst ondersteunt teams in taken. Op Vaandelhof is een woongroep gesloten om 

kwalitatieve en kwantitatieve bezetting te kunnen garanderen.  
 
Samenwerking in het team 
Teams geven aan dat er meer eenheid aan het komen is. De teamleden houden samen de sfeer erin 
en geven aan elkaar steeds beter te leren kennen en elkaar beter aan te vullen. Ze voelen zich meer 

                                                
7 De NPS zit tussen de -100 en +100 punten. Een positieve NPS wordt als ´goed´ beschouwd. 
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betrokken bij processen. Op unit 3 is de sfeer binnen een van de teams goed op persoonlijk niveau. 

Wat professionaliteit en elkaar aanspreken betreft is dit niet of nauwelijks het geval. 

Het komende trimester zal er geïnvesteerd worden in de wederopbouw van de teams. Hierbij valt te 
denken aan: het verdelen en soms herverdelen van taken, het coachen van teamleden en 
casusbesprekingen binnen teams. 
 
Samenwerking buiten het team 

Teams ervaren beweging in de stijl van leidinggeven. Ze voelen zich meer betrokken en er is aandacht 
voor hun problematiek. Sommige teams geven aan meer invloed te hebben op besluitvorming. Unit 4 
geeft aan meer samenwerking te hebben met de verschillende disciplines (arts, casemanager, ergo 
etc.). Kernteams verlopen prettig en men weet elkaar te vinden. Ook is men tevreden over de samen-
werking met de activiteitenbegeleiding.  
Op unit 3 is de samenwerking met behandelaren nog niet optimaal. Door de hoeveelheid aan 
betrokken disciplines op de afdeling ontstond er regelmatig verwarring door de diverse informatie-

voorziening naar familie.  
Het komende trimester gaat Vaandelhof zich richten op het aanspreken van elkaar op gemaakte 

afspraken, het geven van complimenten en het ondersteunen van elkaar. Op unit 4 blijft men 
disciplines betrekken en zal men collega's coachen om zo van het contact met andere disciplines een 
'automatisme' te maken. 
Op unit 3 zal er naar aanleiding van de nieuwe visie een vast team behandelaren in het kernteam unit 
3 komen (1 psycholoog voor afdeling, 1 arts per kant). Iedere cliënt heeft vaste behandelaren en zal 

deze gedurende het verblijf behouden. 
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Wijkzorg 
Zeven locaties waar thuiszorg wordt geleverd met specifieke 

aandacht voor kleinschalig wonen 
 
Bij de Wijkzorg gaat het om circa 600 cliënten die thuiszorg ontvangen en ongeveer 350 
verzorgingshuiscliënten zonder behandeling. Bij kleinschalig wonen (meerzorg) gaat om 150 
dementerende cliënten in een gesloten setting met SO of huisarts als behandelend arts. 
 
Een overall beeld: 

 Algemeen beeld is dat we steeds zwaardere en meer zorg moeten leveren met hetzelfde 
personeel. 

 Op de afdeling zijn enkele vaste medewerkers met grote contracten essentieel om het 
overzicht te bewaken en verbindingen te leggen. Daaromheen is een schil van flexers en 
helpenden. Dit heeft goed gefunctioneerd in de zomerperiode. 

 Er ontstaan wachtlijsten voor alle soorten zorg en er zijn meer crisissituaties. 

 We geven eerder en beter onze grenzen aan; een geleerde les van twee klachten afgelopen 
trimester. Managers ondersteunen teams hierin, dat is noodzakelijk.  

 Het aantal MIC-meldingen geeft een eenzijdig beeld, in verband met wisselende definities en 
registratie. In de teams worden wel alle incidenten in het werkoverleg besproken zodat op 
cliëntniveau de goede acties ondernomen worden. Op team-/locatieniveau worden in het 
komende trimester verbeteracties uitgezet.  

 Onderdeel ‘Ken je cliënt’ staat nu beter in de dossiers, maar is in de praktijk vaak beter dan 

in dossiers staat vermeld. Vaste medewerkers kennen cliënten goed. 
 Managers zijn redelijk optimistisch over de personele situatie de komende maanden met 

uitzondering van De Horst/Kronehoef. De tijdelijke stop op bepaalde afdelingen is inmiddels 
opgeheven met uitzondering van De Horst. 

 
Personeelssituatie 

De personeelssituatie in de Wijkzorg is zorgelijk. Een grote uitstroom van medewerkers, veel 

vacatures, wachtlijsten voor cliënten. Het ziekteverzuim is gestegen en de belasting op niveau 3 en 4 
neemt verder toe. We willen toewerken naar meer vaste formatie, vermindering van de doorstroom.  
Wel zien we hier verschillen in locaties. Er zijn teams met een goede vaste club medewerkers en teams 
met een groot aandeel flex. We willen toe naar een stabiele situatie in de teams, alleen dan is er 
ruimte voor verbetering. 
 

Clientzwaarte & familie 
We zien de complexiteit van cliënten in de Wijkzorg toenemen. Daarbij komt steeds vaker de vraag 
ter sprake of zorg nog verantwoord thuis gegeven kan worden. Teams worstelen ermee om dit tijdig 
te bespreken. Zeker in een situatie waarin familie andere belangen heeft en steeds mondiger wordt. 
Vragen zijn: ‘tot hoe ver gaan we als zorg?’ en ‘wat mogen we van een cliënt verwachten?’ Hier willen 
teams en managers beter in ondersteunen.  
 

In de onderstaande rapportage wordt onderscheid gemaakt in Wijkzorg (thuiszorg) en zorg op de 
kleinschalige groepswonen-afdelingen. Dit zijn afdelingen voor PG-cliënten. 
 
Teamdoelen 
Dit trimester heeft in het teken gestaan van het personeelstekort en de zomerdrukte. Hierdoor is er 
duidelijk minder aandacht besteed aan de doelen. Persoonsgerichte basiszorg heeft prioriteit gehad. 
Enkele teams hebben ook geen doelen benoemd in hun rapportage.  

Een voortgang wordt gezien in het dossier. Dit is steeds vollediger en actueel. Daarnaast zijn de 
aandachtsvelders veelal verdeelt en ook actief bezig met hun aandachtsveld in het team. In de 
teamontwikkeling zien verschillende teams de open communicatie naar elkaar toe verbeteren. Elkaar 
aanspreken en feedback geven gaat gemakkelijker.  
 
KSW/ meerzorg 

Genoemde verbeteringen in de teamdoelen zijn: elkaar meer aanspreken, VBM-overzicht actueel 
houden, gebruik van het nieuwe wondzorgformulier, aandachtsvelders benoemd en meer 

samenwerken, aanpassingen in roosters, scholing Proquro, aandacht voor samenwerking binnen team 
(met coach of via Goed-Beter-Best), werken met vaste flexmedewerkers en het inwerken van nieuwe 
collega’s. 
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Persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn 

Teams zeggen trots te zijn dat ze in de zorg steeds meer inspelen op de wens van de cliënt. Twee 

teams noemen hierbij specifiek de zelfredzaamheid van de cliënt. Dit doen ze met kleine stapjes door 
de cliënt te stimuleren en complimenten te geven, bijvoorbeeld zelf de deur open laten maken. Ook 
praktisch zijn ze bezig met persoonsgerichte zorg door flexibelere routes te maken of een speciale 
Wijkzorgroute te beginnen. Daarnaast is er een ontwikkeling rondom verzorgd wonen voor bewoners 
met een zzp 5. Ook komt er op ’t Lint een nieuwe dagbesteding, de Thuiskamer, waar het team nauw 

bij betrokken wordt.  
Continu in gesprek blijven met de cliënt en het invullen van ‘Ken je cliënt’ blijft extra aandacht nodig 
hebben zeggen de teams. Daarnaast willen zij de komende periode meer inzetten op welzijn en 
activiteitenbegeleiding. Dit gebeurt nu nog niet altijd voldoende.  
 
KSW/meerzorg 
Teams geven aan dat zij heel blij zijn met de extra inzet van woonbegeleiders, welzijns-, activiteiten- 

en schoonmaakmedewerkers. Hierdoor is er meer ruimte voor persoonlijke aandacht en het aanbieden 
van activiteiten. Een team heeft de ‘week van de dementie’ georganiseerd. Ook zijn teams trots op 

de aandacht voor de zorgplannen. Een team heeft scholing van de psycholoog gehad op het opstellen 
van omgangsadviezen. 
De komende periode blijft er veel aandacht voor wonen, welzijn en activiteiten bij teams. Een 
opvallend aandachtspunt is: stageopdrachten worden gericht op persoonlijke zorg. 
 

Tevredenheid van cliënten 
De cliënttevredenheid is volgens de wijkteams goed. Zij ervaren dit in het contact met de cliënt en 
laten ook bij de evaluatie het tevredenheidsformulier invullen. Door cliënten wordt de rust in de zorg, 
waarbij er ook tijd is voor een praatje, als heel positief ervaren. Eén team geeft aan dat door de 
invoering van Caren Zorgt lijntjes met familie kort zijn. Een ander team heeft een familieavond 
georganiseerd die erg goed is ontvangen. Zij merken dat de communicatie met familie sindsdien ook 

beter loopt.  
Aandachtspunten zijn: aandacht blijven besteden aan het gesprek met cliënt en familie over 
verbeterpunten. Ook streven ze naar meer vaste collega’s in het team zodat cliënten ook minder 

gezichten in de zorg zien. 
 
KSW/meerzorg 
Contact hebben en blijven houden is belangrijk voor de mate van tevredenheid in de KSW/meerzorg 

teams. Voor het MDO wordt het tevredenheidsformulier ingevuld. Een enkel team heeft actief 
gevraagd om Zorgkaart Nederland in te vullen. Dit heeft gezorgd voor veel nieuwe beoordelingen. 
Weer een ander team gaat werken met Caren Zorgt of teams refereren aan familiebijeenkomsten. 
 
In de cliënttevredenheidsonderzoeken die teams afnemen worden twee verschillende formulieren 
gebruikt: één voor de Wijkzorg en één voor de intramurale zorg. De KSW/meerzorg teams hebben 
met name de intramurale vragenlijst in gebruik.  

In het tweede trimester zijn in de Wijkzorg en KSW/meerzorg 509 cliënttevredenheidsmetingen 
ingevuld. Dit is vergelijkbaar met het aantal vragenlijsten in het eerste trimester van dit jaar (548 
metingen). 

Uit de resultaten blijkt dat 95% van de cliënten aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de dagelijkse 
zorgverlening. 5% is deels tevreden of niet tevreden. Dit is vergelijkbaar met het eerste trimester 
(93% tevredenheid). Aandachtspunten blijven niet teveel wisselende gezichten in de zorg en het 

afstemmen van het tijdstip van zorgverlening.  
De NPS-score is +14 voor dit trimester. Maar liefst 110 cliënten geven een 9 of 10 op de vraag ‘Hoe 
waarschijnlijk is het dat u Vitalis zal aanbevelen bij familie of vrienden?’ Dit vertaalt zich ook in een 
gemiddeld cijfer van 7,8. 
 
Op Zorgkaart Nederland scoort de Thuiszorg een 8,4 in 2018. 
 

Er zijn in dit trimester 2 klachten binnen gekomen via de klachtenfunctionaris. Deze zijn beide 
afgerond.  Aard van de klachten was beide dat een cliënt niet op de gewenste locatie kon blijven (na 
ziekenhuisopname en vanwege geslote opname). 
De cliënttevredenheid per locatie: 

Locatie Aantal ingevulde lijsten % (zeer) tevreden 

Engelsbergen 84 96% 

Berckelhof 64 95% 

Theresia 56 98% 

Wilgenhof 71 97% 

De Horst/Kronehoef 107 91% 
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Kortonjo Cascade t Lint 79 94% 

Fakkellaan 11 100% 

Brunswijck wijkteams 37 97% 

 
Daarin zien we vooral dat De Horst/Kronehoef een lager dan gemiddeld % tevreden cliënten heeft. In 
de antwoorden komen de wisselende gezichten in de zorg en de tijd van de zorg ook hier terug.   
 
Dossier 
In de Wijkzorg wordt hard aan de dossiers gewerkt. Teams voeren auditchecks uit. Zij geven aan ook 

een verbetering te zien in de kwaliteit van de dossiers. Ze zijn vollediger, formulieren worden beter 
gebruikt en evaluaties tijdig uitgevoerd. Sommige teams hebben hiervoor een handig overzicht 
ingevoerd waardoor iedereen weet wanneer geëvalueerd moet worden. Het één op één coachen van 
de aandachtsvelder aan collega’s werkt volgens één team erg goed.  
Aandacht is nog nodig voor de OMAHA-systematiek, tijdig archiveren (alleen wat actueel is in het 
dossier), het gebruik van de agendafunctie en rapporteren op actie. Ook gaan zij verder met de 
implementatie van Caren Zorgt.  

 
KSW/ meerzorg 
Er is binnen de KSW/meerzorg teams veel aandacht voor de dossiers. Ook hier worden interne audits 
uitgevoerd door de aandachtsvelders. Een aantal teams geeft aan dat het prettig is dat de eindregie 
bij de verpleegkundigen ligt. 
Extra aandacht gaat uit naar het verwerken van de adviezen van de behandelaren in het zorg. Ook 
zijn een aantal teams klinische lessen over het dossier (OMAHA) aan het voorbereiden. Bij een enkel 

team wordt binnenkort ook de SOAP toegepast bij huidproblemen en de ABC-methode bij 
gedragsproblemen. De managers hebben een uitleg gehad over de kwaliteitsmonitor. In een aantal 
teams wordt deze monitor door hen de komende tijd uitgelegd. 
 
In juni is een derde ronde centrale ONS-audits uitgevoerd. Tijdens de vorige ronde waren er vier 
aandachtspunten benoemd: (1) invullen en toepassen van ‘Ken je cliënt’ (2) periodiek invullen en 

verwerken van de risicosignalering (3) ondertekenen van de zorgplannen (4) periodieke evaluatie.  

De KSW/meerzorg locaties behaalden in de audit van juni op deze vier items geen enkele minimale 
(rode) score. Tijdens de vorige meting waren met name ‘Ken je cliënt’ en de ondertekening van het 
zorgplan aandachtspunten. Dit is nu flink verbeterd.   
In de wijklocaties is de verbetering ten opzicht van de voorgaande audit maar beperkt zichtbaar. Het 
item ‘Ken je cliënt’ wordt nog steeds onvoldoende ingevuld. De risicosignalering, ondertekening van 
het zorgplan en evaluatie zijn wel steeds vaker compleet.  Opvallend is dat de teams het zelf wel 

hebben over een duidelijke verbetering.  
In augustus heeft er een organisatiebreed onderzoek plaatsgevonden door Vilans. Zij hebben 
onderzocht op welke manier wij met het dossier omgaan. Belangrijke aandachtspunten zijn het 
methodisch werken, kennis over OMAHA en ONS, eenduidige afspraken en het borgen van de scholing 
en kennisdeling. De ECD-commissie heeft een plan van aanpak opgesteld. De belangrijkste wijziging 
is het opstarten van een Gebruikersgroep ECD die gaat bepalen welke verfijningen we gaan oppakken. 
 

Veiligheid 

In de Wijkzorg is met name aandacht voor het bijhouden van de BHV. Sinds kort wordt op locatie 
geoefend voor brand en calamiteiten. Dit wordt als zeer positief ervaren. Verder is veiligheid geen 
thema dat wordt benoemd in hun rapportages.   
 
KSW/meerzorg 

Agressie/onbegrepen gedrag bij cliënten is een veel beschreven aandachtspunt voor de 
KSW/meerzorg teams. Verbeteringen die hierop al zijn doorgevoerd zijn: bespreekbaar maken, COM 
geïmplementeerd, rooster aanpassen, nadenken over alarmknop op telefoon en MIM invullen. 
 
De resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek laten zien dat 99% van de cliënten zich (zeer) 
veilig voelt. De cliënten die zich minder veilig voelen geven met name aan dat zij bang zijn dat iemand 
toegang kan krijgen tot de woning. Dit percentage is in vergelijking met vorig trimester een stuk lager 

(toen 9% onveilig gevoel). 
 

Incidenten 
Enkele teams geven aan dat de aandachstvelder MIC alle meldingen bekijkt. Het bespreken van 
‘bijzondere’ meldingen in het teamoverleg zou vaker mogen gebeuren volgens één team. Zo kan een 
team ook leren van de meldingen. Een ander team geeft ook aan de procedure voor het melden van 
een MIC voor de flexers niet altijd duidelijk is. Daar gaan zij mee aan de slag.  

 
  



30 
 

KSW/meerzorg 

MIC-meldingen worden veelal besproken in het team-/bewonersoverleg. Voorbeelden van 

verbeteringen zijn: MIC-aandachtsvelder benoemd in team, aandachtsvelder koppelt direct terug aan 
melder en MIC-formulier vollediger invullen. 
 
De teams wachten op de scholing van het nieuwe MIC-systeem. Hierdoor worden MIC-formulieren 
vollediger ingevuld, kan de aandachtsvelder direct aan melder terugkoppelen en is het makkelijker 

om gegevens uit de data te halen (voor de analyse). 
 
Medicatie 
Enkele wijkteams zeggen actief bezig te zijn om de BEM te bespreken met cliënten en actueel te 
houden. Daarbij geeft één team aan toe te werken naar meer zelfredzaamheid in de medicatie bij 
cliënten. Verschillende teams hebben goed overleg met apothekers en gebruiken ook de checklist 
medicatieveiligheid. 

 
KSW/meerzorg 

Veel teams geven aan dat de periodieke controle rondom medicatie goed geborgd is. Het 
medicatieproject met de ziekenhuisapotheek is positief afgerond. En aandachtsvelders ondersteunen 
het team.  
Er zijn losse aandachtspunten vanuit de teams genoemd, zoals: aandacht voor de samenwerking met 
de apothekers, veranderingen in medicatie snel door huisarts laten doorvoeren, volledig invullen van 

de MIC, een meer coachende rol van de kwaliteitsverpleegkundige gewenst, aandachtsvelder die een 
cursus gaat volgen en een project om je minder te laten afleiden bij medicatiedeling. 
 
Het aantal medicatie-meldingen is dit trimester met 21% gedaald. Een team dat een hoog aantal 
meldingen had rondom medicatie, heeft hier zelf actie op genomen. Zij zagen dat deze fouten met 
name gemaakt werden door nieuwe medewerkers en laten deze nu een medicatieopdracht afnemen 

tijdens het inwerkprogramma.  
Daarnaast wordt gekeken naar een meer gesloten systeem rondom medicatie in de Wijkzorg. Het gaat 
dan om: (1) vermindering van het aantal apotheken waarmee we werken (2) betere afspraken maken 

(3) implementatie van een elektronische toedienregistratie.  
 
Verpleegtechnische vaardigheden 
Het op orde hebben en houden van de BIG-handeling is bij veel teams onder de aandacht. Nog niet 

overal is het daadwerkelijk volledig op orde. Daarbij blijkt het ook lastig te zijn om je LOLA’s op tijd 
te halen in de Wijkzorg, omdat handelingen niet altijd vaak genoeg voorkomen. Aandachtsvelders 
bekijken welke collega’s dit op bepaalde handelingen niet zijn en spreken hen hier ook op aan. 
Daarnaast worden in verschillende teams klinische lessen gegeven om de kennis in het team op 
verschillende onderwerpen te vergroten.  
 
KSW/meerzorg 

Teams geven aan dat ze aandacht hebben voor de BIG-handelingen. Sommige aandachtsvelders 
houden overzichten bij (controleren); anderen leggen deze verantwoordelijkheid meer bij de collega’. 
Het is lastig om sommige handelingen in de praktijk te toetsen. Een enkel team kiest ervoor om alleen 

die handelingen te scholen die ook voorkomen.  
 
In dit trimester is ook gestart met een project rondom het terugbrengen van verpleegtechnische 

handelingen in de Wijkzorg. Dit is mogelijk omdat teams steeds meer verpleegkundigen hebben. Voor 
cliënten is het prettig dat ze dan minder verschillende gezichten zien en voor medewerkers brengt dit 
ook extra uitdaging in het werk. 
 
Vrijheidsbeperkende maatregelen 
Vrijheidsbeperkende maatregelen komen nog beperkt voor in de Wijkzorg. Aandachtsvelders VBM 
hebben hier in de Wijkzorg wel vragen over. Niet altijd is bijvoorbeeld duidelijk of iets een VBM is of 

niet. Afgelopen trimester is hierover weer een bijeenkomst voor aandachtsvelders geweest.  
Teams geven aan meer aandacht te willen gaan besteden aan het voorkomen van de inzet van VBM’s. 
En waar deze er toch zijn, deze op tijd te evalueren.   
 

KSW/meerzorg 
Teams zijn er trots op dat er actief gekeken wordt naar afbouw en het inzetten van minder zware 
alternatieven. De meeste teams refereren aan de periodieke evaluatie van de VBM’s met de arts en 

de VBM-audit. 
Aandachtspunten voor de komende periode zijn onder andere meer GVP’ers in het team, klinische les 
organiseren en aandacht voor psychofarmaca met de arts en psycholoog. 
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Huidproblematiek 

Een aantal teams geeft aan een aandachtsvelder wondzorg te hebben benoemd. Nog niet overal is dit 

het geval. Ook wordt het huidproblematiek formulier met het TIME-model in ONS sinds kort gebruikt. 
De kennis over wondzorg willen ze graag in het team verbeteren met klinische lessen en de scholing 
in VLO. Ook geeft een tweetal teams aan aandacht te willen hebben voor het tijdig inschakelen van 
de wondverpleegkundige.  
 

KSW/meerzorg 
Teams noemen wisselende voorbeelden waar ze trots op zijn, zoals het werken met de TIME-
methodiek, wisseling van matrassen, goede samenwerking met SO, aanwezigheid van een 
gediplomeerde wondverpleegkundige en het gebruik van het nieuwe wondformulier. 
Bij de meeste teams zijn er geen specifieke verbeterpunten. In het volgende trimester wordt er nog 
gekeken naar de samenwerking met de huisarts en apotheek, het maandelijks evalueren en klinische 
lessen. 

 
DHIP, Hygiëne en HACCP 

Verschillende teams geven aan dat zij er trots op zijn dat ze goed door de audit zijn gekomen. Er zijn 
ook nog punten die beter kunnen. Zij willen de komende tijd werken aan het elkaar nog beter 
aanspreken op hygiëne (bijv. bij het dragen van sieraden, nagels, kleding, schoenen). Andere teams 
zeggen niets over dit onderwerp. 
 

KSW/meerzorg 
Ongeveer de helft van de teams heeft een terugkoppeling gegeven op dit onderwerp. Teams zijn trots 
op de resultaten van de audit-/hygiëne checks. Indien nodig worden de acties direct opgepakt/ 
actieplan gemaakt. Een team heeft een 2de aandachtsvelder benoemd. En een team is blij met de 
nieuwe keuken en de herinrichting van de spoelruimte. 
In juni is er een bijeenkomst voor aandachtsvelders geweest voor de wijk. Daarin zijn tips en tops 

met elkaar gedeeld. Het verschil tussen de aandachtsvelder Hygiëne en DHIP is daarin ook verhelderd. 
De infectiepreventie/hygiënist vanuit het ziekenhuis gaat veranderen. Met de nieuwe contactpersoon 
maken we de volgende bijeenkomst nader kennis. 

 
Mondzorg 
Mondzorg leeft maar beperkt in de teams. Logisch ook gezien de doelgroep. De teams die hier iets 
over zeggen geven aan dat er een aandachtsvelder is benoemd. Ook zeggen ze wel aandacht te 

hebben voor mondzorg bij cliënten en hier op actieniveau in het zorgplan iets mee te doen. Zij willen 
graag werken aan: leren van intensieve zorg over mondzorg, geven van klinische lessen, protocol 
beter opvolgen.  
 
KSW/meerzorg 
Bij de meeste teams is het onderwerp mondzorg goed geborgd. Verbeteringen die teams genoemd 
hebben voor de komende periode zijn: aandachtsvelder benoemen, aandachtsvelder gaat zich 

scholen/inlezen, leerling heeft kwaliteitsopdracht mondzorg en aandacht voor het reinigen van het 
vaste gebit. 
 

Samenstelling van het team 
Teams zijn trots dat zij, ondanks ziekteverzuim en personeelstekort, toch de routes samen rond 
krijgen. Verschillende teams noemen hierin ook de samenwerking met VitaalFlex. Ook daar zien zij 

vaak vaste gezichten. Dit is fijn voor het team zelf omdat deze medewerkers zo meer onderdeel van 
het team worden. Teams willen nog meer aandacht besteden aan het werven van nieuwe collega’s en 
gezond roosteren (sturen op plus- en minuren).  
 
KSW/meerzorg 
De rode lijn in de terugkoppeling van de teams is het tekort aan personeel en de druk op de roosters 
in de zomer. Ze zijn er trots op dat ze met elkaar en de flexmedewerkers de zomer zijn doorgekomen. 

Een enkel team benoemt specifiek de daling van het verzuim en het verdelen van de aandachtsvelden. 
De komende periode staat in het teken van een juiste samenstelling van de teams. Hopelijk zijn we 
in staat de formatie te vergroten, meer stabiliteit te creëren en in- en uitstroom te verminderen.  
 

Samenwerking in het team 
Teams zijn positief over de sfeer, communicatie en flexibiliteit in het team. Zij verdelen taken en 
benutten daarbij elkaars kwaliteiten. Het bewaken van de eigen grenzen wordt benoemd als 

aandachtspunt. Daarnaast willen ze meer ingaan op ieders persoonlijke ontwikkeling, teamuitjes 
plannen en starten met Goed-Beter-Best voor de teamontwikkeling. Stand van zaken Goed-Beter-
Best: bij de eerste groep van april t/m juni hebben vanuit Wijkzorg Berckelhof (PG), ’t Lint (team 2) 
en Engelsbergen (KSW 2) meegedaan. 
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Bij de 2e groep van augustus t/m oktober zijn dat: ’t Lint (team 1), Engelsbergen (Wonen met Zorg 1 

en 2), Berckelhof (team 1 en 2 afdeling verzorgingshuis/extramuraal), Brunswijck (extramuraal 

binnen- en buitenteam) en Theresia (team 3 afdeling verzorgingshuis/extramuraal). 
 
KSW/meerzorg 
Teams geven aan dat door wisselingen in het team er opnieuw aandacht is voor de samenwerking en 
de verdeling van de taken/aandachtsvelden. Een enkel team heeft een traject opgestart met een 

externe coach. En teams zijn gestart met Goed-Beter-Best. 
Een team gaf aan de cursus ‘zinvol overleg’ te volgen om het teamoverleg efficiënter te laten verlopen. 
 
Samenwerking buiten het team 
De samenwerking met andere teams wordt over het algemeen als goed ervaren. Daarnaast hebben 
zij ook contacten met andere organisaties en disciplines. Een enkel team zegt meer aandacht te willen 
hebben voor activiteiten voor cliënten en de samenwerking met de activiteitenbegeleiding.  

 
KSW/meerzorg 

Sommige teams ervaren een goede samenwerking met andere disciplines. Andere vinden dat de 
samenwerking met artsen en SSC is al iets verbeterd, maar nog meer verbeterd kan worden. De 
samenwerking met het nachtteam kan verbeterd worden, volgens één team. En een team is zich er 
bewust van dat de flexmedewerkers zich prettig moeten voelen. 
 
 

Behandelgroep (werkzaam Vitalisbreed)  
 
Teamdoelen 
Per vakgroep zijn gerichte teamdoelen geformuleerd. Onderstaand de rapportage hierop, na het 
tweede trimester: 
 
Logopedie 

Slikbeleid is beoordeeld en geactualiseerd: er was binnen de teams geen eenduidigheid in het werken 

met slikspecialisten. Door het opnieuw toewijzen van aandachtsvelden is de afweging gemaakt, dat 
iedere medewerker over alle kennis op het gebied van slikken moet beschikken en dit niet toe te 
wijzen aan een aandachtsvelder. Het beleid is hierop aangepast.  
 
Ergotherapie 
Er zijn uren gespaard, zodat deze extra ingezet konden worden om tekorten in de vakantieperiode op 
te vangen. Door een personeelsmutatie was er toch sprake van een wachtlijst in deze periode.  

Er is een formulier ontwikkeld voor de overgang revalidatie naar de 1ste lijn, zodat de cliënt op papier 
de informatie meekrijgt. Op het formulier staat wat de cliënt nog zelf moet regelen en wat er al voor 
de cliënt geregeld is. Hierbij gaat het om praktische zaken zoals verwijzing en het maken van de 1ste 
lijns afspraak. 

 
Psychologie 

Overleg met BOPZ-artsen en vakgroep artsen over VBM’s.  Hiermee wordt een brug geslagen tussen 
de vakgroepen betreffende de inzet en rapportage omtrent de VBM.  
Aandachtsvelden zijn verdeeld en worden elk trimester plenair besproken en gemonitord. 
Door de audits van YSIS is er meer uniformiteit gekomen in de verslaglegging door de collega’s van 
de vakgroep. Tevens zijn er middels een stroomdiagram heldere afspraken omtrent de cyclus van het 
behandeltraject rondom cliënten op somatische afdelingen. 
 

Muziektherapie 
NMT-technieken worden daar waar nodig geïmplementeerd. Evaluatie hiervan vindt plaats binnen 
vakgroepoverleg en intervisie. NMT staat voor neurologische muziektherapie. Dit is een techniek, 
gebaseerd op het wetenschappelijke neuraal model van muziekperceptie en –productie en de invloed 
van muziek op functionele veranderingen in het non-muzikale brein en gedragskenmerken. 
Doelgroepen die baat hebben bij NMT zijn onder meer CVA, NAH, Parkinson, Huntington, Alzheimer, 
Autisme en andere neurologische aandoeningen die de cognitie, motoriek en communicatie 

belemmeren (zoals MS, Spieratrofie, etc.)     
 
Artsen 
Verbeterplan naar aanleiding van visitatie is afgerond en akkoord bevonden door visitatie commissie. 
Taken zijn verdeeld en planning voor de komende 4 jaar is gemaakt. Gewerkt zal worden aan de 
navolgende thema’s: 
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Eenduidig werken 

 In vakgroepoverleg bespreken van verschillen/overeenkomsten, terugkoppeling van werk-

groepen (zoals werkgroep flowboard) 
 Opzet vakgroepbrede scholing EBM (evidence based medicine) 
 Locatie gebonden scholing EBM gemaakt 
Communicatie en bereikbaarheid:  
 Continuïteit beter geborgd door overlap bij artsenwissel 

 Pilot spreekuren (telefonisch of live) voor familie op Brunswijck 
Intercollegiale samenwerking/feedback:  
 Voortzetting casuïstiek bespreking 
 Deelname SO aan Vitalisbrede werkgroep MDO  
Verbetering samenwerking en zichtbaarheid SO voor extern:  
 Voortzetting participatie netwerken o.a. bijeenkomsten 1ste lijn, CVA netwerk, GRZ netwerk, 

traumaketen, formularium cie Verenso, MDR polyfarmacie, OverEindse dagen. Gezien krapte SO 

keus gemaakt niet verder uit te breiden 1ste lijn. 
Supervisie/samenwerking met basisarts:  

 Visie en definitie gevormd ten aanzien van supervisie, 1ste verkenning concrete inhoud supervisie, 
verder invulling gegeven aan piramide model 

Takenpakket, formatie, positionering en samenwerking vakgroep artsen met directie, RvB en 
management:  
 Geformaliseerd overleg met RvB 

 Gevraagd en ongevraagd advies aan management/directie m.b.t. kwaliteit en veiligheid van 
cliënten zorg/behandeling (o.a. deelname directieraad n.a.v. triage complexe cliënten) 

Het gehele plan van aanpak artsengroep wordt onder andere gepresenteerd aan de CCR. 

 
Algemeen 

 Vier teams zijn gestart met Goed-Beter-Best 
 Multidisciplinaire groepsbehandeling Parkinson is gestopt. Er vindt op korte termijn een evaluatie 

plaats met zowel met behandelaars als deelnemers. In deze evaluatie wordt de oorzaak 
achterhaald en wordt bekeken wat nodig is om dit weer op te starten.   

 
Persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn (allen) 
In het jaarplan van de Behandelgroep geven we aan dat dit jaar de doelstelling heeft om methodisch 

invulling te geven aan “Ken je cliënt”. Het afgelopen trimester is met de ECD-aandachtsvelders 
besproken hoe ze de onderdelen van “Ken je cliënt” die de zorg al heeft genoteerd, na kunt lezen in 
ONS en YSIS. Behandelaars geven aan dit vooral erg fijn te vinden bij cliënten met afasie en PG-
bewoners. Ook is gezamenlijk stilgestaan bij het uitvragen en vastleggen van de hulpvraag van de 
cliënt tijdens de intake. Hierbij gaat het om de wensen, voorkeuren en behoefte van de cliënt. Dit is 
een onderdeel van de ECD-audit in september. 
De individuele vakgroepen geven hiernaast op verschillende manieren invulling aan persoonsgerichte 

zorg: 
 
Ergotherapie 
We proberen actief met de cliënt de voor hem belangrijke doelen vast te stellen. In de transitie van 

revalidatie naar huis, gaan we in het laatste kwartaal van 2018 een evaluatie uitvoeren hoe onze 
huidige interventies worden ervaren.  

 
Logopedie 
Door beperkte bezetting zijn een aantal keuzes gemaakt om nog steeds cliëntgerichte zorg te kunnen 
leveren: 

 Er is de keuze gemaakt om tijdelijk geen behandelingen meer aan huis te bieden. Dit kost te 
veel geld en reistijd en gaat ten koste van onze cliënten WLZ en Revalidatie. 

 Er is een externe trainer ingeschakeld om slikscholingen te gegeven, zodat de logopedisten 

meer tijd hebben voor (in)directe cliëntenzorg. 
 
Psychologie 
Binnen de WLZ is de psychologie actief bezig met persoonsgerichte bejegening in de vorm van het 
opstellen van een individueel passend omgangsbeleid of bejegeningstips. Hierbij staat ‘Ken uw client’ 

hoog in het vaandel. De informatie vanuit cliënt, familie en de zorg (vanuit hun cliënt-dossier), wordt 
hierbij actief meegenomen.  

De aandacht voor persoonsgerichte zorg wordt op iedere hoofdlocatie door middel van verschillende 
acties uitgedragen. Op Peppelrode zijn bijvoorbeeld recent familieavonden geweest met aandacht voor 
belevings- en persoonsgerichte zorg. 
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We merken dat er op de revalidatie steeds meer aandacht komt voor de persoonsgerichte zorg. Steeds 

vaker worden wij uitgenodigd voor MDI’s om direct vanaf het begin van de revalidatie passende 

begeleiding te bieden. Ook weet de zorg ons steeds beter te vinden.  
De vakgroep participeert actief in de ontwikkelingen die momenteel gaande zijn op de PG-revalidatie 
afdelingen. Onder andere in het omzetten van de visie PG en de visie cognitieve revalidatie in concrete 
acties op de afdelingen.  
 

Fysiotherapie Wissehaege/Peppelrode 
Binnen de intensieve zorg wordt gesproken over het opstarten van een MDI bij nieuwe opname, 
waardoor we snel kunnen inspelen op de persoonsgerichte zorg. We signaleren op een afdeling een 
aantal klachten en dat de afspraken niet altijd nageleefd worden.  
 
Fysiotherapie Brunswijck 
 MDI; meer gericht op open vragen en hulpvragen van de cliënt.  

 Flowboard; is nu volop in ontwikkeling, gericht op efficiënter werken en meer t.a.v. de doelen van 

cliënt.  

 MDM (multidiscplinair meeloopmoment); MDM zelf is van grote toegevoegde waarde voor cliënt 

en mantelzorg. Plannen MDM blijft aandachtspunt. Werkgroep evalueert om het MDM verder te 

verbeteren.  

 Gastvrijheid; bijeenkomsten gehad, leerpunten meegenomen naar contact met cliënten, 

mantelzorgers etc.  

Muziektherapie 
De hulpvraag van de cliënt vertalen naar doel, passend binnen de missie/visie van Vitalis (er toe doen, 
meedoen, zelf doen en samen doen.)  
 

Arts 
Tijdelijke SO ingehuurd op project basis – binnen GRZ - helpend in richting geven – weer meer m.b.t. 
cliënt centraal. 
 

Tevredenheid (allen) 
Tijdens therapiemomenten geven cliënten aan graag te willen komen naar therapiesessies, ook de 

feedback van mantelzorgers is positief. Er zijn afgelopen periode geen klachten ontvangen. Er is op 
dit moment nog geen objectieve meting cliënttevredenheid Behandelgroep. Wel geven cliënten hun 
tevredenheid / ontevredenheid over behandelaars aan in de cliënttevredenheidsonderzoek op de 
revalidatieafdeling.  
Een aantal complimenten die vakgroepen afgelopen periode hebben ontvangen: een gezellig en kundig 
team, goede nazorg en betrokken therapeuten. 
Meerdere vakgroepen geven aan op een structurelere manier cliënttevredenheid te willen toetsen en 

deze ook graag inzichtelijk te maken op het dashboard. De komende periode wordt onderzocht hoe 
dit ingericht kan worden. 
 
Dossier (allen) (YSIS) 
De resultaten van de audit YSIS, uitgevoerd in januari, liet zien dat er op een aantal gebieden 

verbetering nodig is. Een aantal werkafspraken was niet bekend bij behandelaars. De afgelopen 
periode was er intensief contact met ECD-aandachtsvelders om tot een eenduidige werkwijze te 

komen, deze is samengevat in een nieuwe snelkaart. De ECD-aandachtsvelders hebben deze 
meerdere keren in de vakgroepoverleggen besproken met de vakgroepleden. Ook de redenen achter 
werkafspraken zijn besproken in de vakgroepen. Hierdoor is er meer begrip en kennis rondom de 
werkafspraken. Voorbeelden hiervan zijn het open stellen van de rapportage voor zorg/disciplines en 
de wijze van het rapporteren van de voorbereiding MDO of kernteam.  In september wordt een nieuwe 
audit uitgevoerd om het effect van de ingezette acties te meten. De definitieve audituitslag is nog niet 

bekend, meerdere ECD-coaches geven echter aan dat zij in de audit significante verbetering zien ten 
opzichte van de vorige audit.  
Van elke behandelaar wordt in september minimaal 1 dossier geaudit. De resultaten worden niet enkel 
aan de vakgroep teruggekoppeld, maar ook op individueel niveau. ECD-aandachtsvelders kunnen zo 
behandelaars die moeite hebben met dossiervoering gerichter coachen.  
 

De vakgroepen geven aan de komende periode te gaan werken aan: 

 Borging werkafspraken 

 Acties n.a.v. audituitslag september 

 Formuleren behandeldoelen op de revalidatie, gebruik in de WLZ-onderzoeken 

 Opvolging van acties en evaluaties in het dossier 

 Eenduidig rapporteren 
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 Meer gebruik maken van meetinstrumenten 

 Afspraken t.a.v. voorbereiden/ verdracht MDO (Vitalisbreed) 

 AIOS schrijft verbeterplan gebruik eposodes in YSIS 

 
Incidenten, calamiteiten en MIM 

De meeste vakgroepen melden geen bijzonderheden op het gebied van calamiteiten. Afgelopen 
trimester is er geen IGZ-melding gemaakt op afdelingen waar de Behandelgroep actief is. De vakgroep 
artsen geeft aan dat er meer alertheid voor het zelf melden bij incidenten is.   
  
Medicatie (artsen) 
Trots:   
 In FTO (farmatherapeutisch overleg) meer inhoudelijk bezig om formularium up-to-date te houden 

 Werken met doseerschema’s in Medimo geïmplementeerd / pilot tav coumarines 

 Actieve deelname geneesmiddelen en medicatieveiligheid cie.  

 Aandacht voor hoe voorschrijven, passend bij veldnormen 

Komende periode staat onder de aandacht: 
 Vervolg pilot doseringsschema coumarines 

 Formularium blijvend updaten- en makkelijker vindbaar 

 
Kwaliteitsregister (allen) 
Alle vakgroepen geven aan dat alle medewerkers op schema lopen om de kwaliteitsregistratie te 

behalen.  
De vakgroepen hebben zich de afgelopen periode gespecialiseerd in:  
Ergotherapie: EBP-scholing (evidence based practice), NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), PRPP 

(Het Perceive, Recall, Plan and Perform systeem van taakanalyse is een gestandaardiseerd, klinisch 

redeneermodel dat gebruikt wordt om het handelen van de cliënt te observeren, analyseren en 

behandelen), sensorische informatieverwerking bij dementie, werkplekanalyse. 

Logopedie Afasie cursus: t.b.v. directe cliëntenzorg: meer aandacht voor behandelen op participatie 

niveau. Multi- en monodisciplinaire Parkinsonbijeenkomsten t.b.v. directe behandeling Parkinson. 

Deelname aan kwaliteitskring met als doel een optimale uitvoering van het logopedisch beroep doordat 

de kwaliteitskring de logopedist in brede zin, de mogelijkheid biedt om te reflecteren op het eigen 

handelen. Hierbij staat het inzicht in en de bewustwording van het eigen handelen centraal; 

Psychologie. De psychologisch medewerkers hebben aangegeven behoefte te hebben aan een 

verbreding van hun functie, enerzijds via taken als cognitief trainer, anderszijds via mindfullness/AOT 

(ademhalings- en ontspanningstherapie). Binnen Vitalis hebben wij momenteel één GZ-

opleidingsplaats die door onze psycholoog in opleiding ingevuld wordt.  

Fysiotherapie: circuittraining CVA, Dry Needling (door middel van een speciale techniek spieren 

aanprikken en raken op die manier snel en langdurig ontspannen). Dit heeft een zeer toegevoegde 

waarde bij cliënten met (al langer bestaande) pijnklachten, oedeemfysiotherapie; vanuit deze rol 

wordt ook meegedacht in de MAC en Decubituscommissie en het Parkinsonnet. 

Muziek: Er is deelgenomen aan de bijeenkomsten van de werkveldgroep. Scholing psychiatrie en 

gastvrij Brunswijck door Vitalis academie.                                                                                                   

Arts: Naast de algemene scholing die gevolgd wordt, heeft een arts de kaderopleiding “opleiden” 
afgerond. Hiermee beschikken we over 2 kaderartsen opleiden, wat maakt dat in breedte opleiden in 
toekomst mogelijk zal blijven. Een andere arts start in het najaar met de kaderopleiding 

psychogeriatrie. 
 
Vrijheidsbeperkende maaatregelen (artsen, psychologie, ergotherapie en fysiotherapie) 
De vakgroepen ergotherapie, psychologie en artsen beschikken over een aandachtsvelder VBM. Deze 
nemen deel aan de BOPZ-commissie en taskforce VBM. Afgelopen trimester heeft er een Vitalisbrede 

BOPZ-audit plaatsgevonden. De resultaten zijn aan de individuele arts, psycholoog van het team 

teruggekoppeld.   
 
Huidproblematiek (artsen, fysiotherapie, diëtetiek) 
Basiskennis binnen de teams:  
Basiskennis is wisselend op orde. Deel afdeling kan zelf goed de eerste stappen van wondzorg 
uitzetten, andere afdelingen moeten gewezen worden op protocollen op Documentnet. Bij zeer 
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complexe wondzorg (denk aan VAC-pomp) blijkt dat continuïteit van behandeling veelal niet geborgd 

kan worden. In deze gevallen wordt het wondexpertise centrum ingezet. 

 
Basiskennis binnen de Behandelgroep: 
Basiskennis is op orde. Wondexpertise centrum laagdrempelig benaderbaar. Soms nog laveren tussen 
eigen keuzes wondbeleid en voorschriften ziekenhuis. Zowel in FTO (farmatherapeutisch overleg) als 
in VGO (vakgroepoverleg) actieve rol van aandachtsvelders om vakgroep bij te praten t.a.v. nieuwe 

inzichten. 
 
DHIP, hygiëne en HACCP (alle disciplines) 
Op dit moment is hygiëne binnen de vakgroepen een onderbelicht thema. Medewerkers proberen hier 
alert op de blijven door elkaar te attenderen op goede hygiëne.   
Binnen de Behandelgroep bestonden nog geen aandachtsvelders Hygiëne, een aantal zijn afgelopen 
trimester aangesteld. Het volgende trimester zullen ook de andere vakgroepen volgen. De 

aandachtsvelders gaan de vakgroep coachen op hygiëne en zullen hier een audit op uitvoeren. 
 

Samenwerking in het team 
Trots: alle vakgroepen geven aan trots te zijn op het team, de onderlinge samenhorigheid, collegialiteit 
en samenwerking.  
Tips vanuit de fysiotherapie Brunswijck: dagelijks de daily-stand waarbij we aan begin van de werkdag 
kort bespreken hoe druk/rustig het is, zodat werk goed verdeeld wordt. Op deze manier kunnen we 

nog efficiënter werken en eventuele min- en/of meeruren bekijken.  
 
Samenwerking buiten het team 
Samenwerking met andere disciplines 
Meerdere vakgroepen geven aan dat er goede samenwerking is met andere teams. Er zijn korte lijnen 
en er wordt actief naar verbinding gezocht. De arts signaleert dat het kernteam vaak nog een 

wisselende samenstelling heeft. De SO en psycholoog benoemen daarnaast dat het structureel overleg 
Psychologie/SO zeer waardevol is.  
 

Samenwerking met zorg 
Samenwerking is wisselend, dit is onder andere afhankelijk van de bezetting en drukte op de afdeling. 
Behandelaars proberen laagdrempelig benaderbaar te zijn voor zorg en de verbinding te zoeken. Twee 
disciplines geven aan dat na wisseling van manager/coördinator zij geen MDO-uitnodigingen meer 

ontvangen. Fysiotherapie Brunswijck geeft aan dat de communicatie met langdurige zorg lastig is 
i.v.m. met het werken in 2 ECD’s.  
 
 
 

Residenties  
 
Persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn 
“Ken je cliënt” is de basis voor persoonsgerichte zorg. Dit stelt ons in staat de zorg zo goed mogelijk 

op maat te maken. Bewoners met weinig zorg vinden dit soms wat minder nodig, maar als de zorg 
toeneemt en er ook meer cliëntevaluatie plaatsvinden (2x per jaar), wordt het beeld wie de cliënt is, 
wat hij wil, waar hij behoefte aan heeft, steeds duidelijker. Dan volstaat de standaard aanpak in de 
zorg niet meer. De hoge waardering die families vaker uitspreken voor de wijze waarop we met hun 
“dierbaren” omgaan, is vaak gebaseerd op hoe wij kunnen inspelen op eigenschappen, voorkeuren, 
interesses. 
Het invullen van de lijst “Ken je cliënt” in ONS gebeurt nu systematisch, maar is her en der nog te 

summier. Bij diverse teams is het daarom nog steeds een actie- en ontwikkelpunt voor dit en volgend 
trimester. Voor de kwetsbare bewoners met ZZP- of VPT-indicatie, wordt al direct bij de start zorg 
uitgebreid met hulpmiddelen, zoals het levensboek,  stilgestaan bij iemands levensloop en met families 
ook besproken. In zo’n levensboek worden de aanknopingspunten gevonden tot dagactiviteiten “op 
maat” voor een cliënt. 
Twee mooie voorbeelden van zeer persoonlijke belevingszorg waren dit trimester de verjaardagen van 

twee van onze bewoners. De één werd 100 jaar en vereerd met uitzonderlijk bezoek uit politiek en 
bedrijfsleven; de ander werd als alleenstaande 90 jaar en voor haar kwam het hele team speciaal 

terug om de verjaardag te vieren en werd in het restaurant een etentje georganiseerd, waarbij speciaal 
is ingespeeld op haar slikprobleem. 
In dit trimester zijn op alle locaties de cliënten en hun families benaderd of ze gebruik willen maken 
van het familieportaal Carenzorgt.nl. Over de ervaringen hiermee zijn merendeels positieve reacties: 
families lezen mee en voelen zich beter geïnformeerd en betrokken. Medewerkers ervaren het gemak 

van digitale communicatie en het effect dat families sneller reageren. Er zijn ook kanttekeningen: 



37 
 

cliënten geven soms aan de zorgmedewerker aan dat ze iets niet gerapporteerd willen hebben, juist 

omdat ze niet willen dat het door kinderen wordt gelezen. 

Binnen Residenties Eindhoven is door medewerkers initiatief genomen de zorg persoonsgerichter te 
maken in de palliatieve fase. Dit vraagt aandacht en gespreksvoering met cliënt en familie in een tijdig 
stadium. 
Parc Imstenrade is de afgelopen twee jaar (verplicht) deelnemer geweest aan het Zuid Limburgse 
“Experiment Persoonsgerichte zorg in de WLZ”. In deze benadering wordt ook een koppeling gemaakt 

naar een persoonsgebonden budget. In het experiment zijn veel voorbeelden en hulpmiddelen 
uitgewisseld hoe je gesprekken met families kunt voeren, die zich voorbereiden op WLZ-zorg of dit 
reeds ontvangen. Zij moeten vanuit eigen behoeften en eigen voorkeuren denken, overwegen, keuzes 
maken of beslissingen nemen. 
Cliënt onafhankelijke ondersteuning wordt specifiek van wijkverpleegkundigen verwacht, om families 
in hun oriëntatie te begeleiden. Het idee is daarbij dat de cliënt meer moet zien en horen dan het 
verhaal van één aanbieder. 

De doelstellingen van het experiment zijn inmiddels tot landelijk beleid verklaard. 
De rol van verpleegkundigen en EVVer is in het onderzoeken wat een cliënt wil, wat hem past en waar 

zijn behoeften liggen, van duidelijk belang. Zij hebben een band met de cliënt en familie.  
Medewerkers verklaren vrijwel allemaal dat ze uit deze persoonlijke benadering van “hun” cliënten 
veel voldoening halen. 
Op de locatie Parc Imstenrade is de start gemaakt met een bijzondere vorm van persoonsgericht zorg, 
namelijk roze of regenboogzorg. Er is een project gestart om diversiteit onder onze (nieuwe) bewoners 

en medewerkers aan te moedigen en bewustzijn te creëren rond tolerantie en ruimdenkendheid. De 
bedoeling van dit project is om in het najaar het certificaat Roze Loper aan te vragen en dit in 2019 
te behalen. 
 
Tevredenheid van cliënten 
Algemeen is het beeld dat het aantal cliënten dat een waardering geeft via het invullen van een 

cliënttevredenheidsscorelijst in ONS laag blijft: 152 in trimester 2 (trimester 1: 200 reacties). In 
theorie vullen cliënten dit 2x per jaar in naar aanleiding van het halfjaarlijks familiegesprek. 
Ook de reactie op ZorgkaartNederland zijn gering en ten opzichte van 2017 nauwelijks toegenomen. 

Gezien het belang dat wordt gehecht in tal van landelijke kwaliteitsonderzoeken aan de NPS-score, is 
hier voor de komende trimester een duidelijk aandachtspunt aan de orde. 
In het MT Residenties is besproken dat de wijze waarop de cliënttevredenheid vragenlijsten uit ONS 
worden afgenomen, dus voor verbetering vatbaar is. Nu staan zorgmedewerkers te dicht bij de cliënt, 

hetgeen diens onafhankelijke invulling in de weg kan staan. Als cliënten alleen hoge cijfers geven en 
te weinig ruimte nemen om ook lage waarderingen te geven, werkt het middel onvoldoende om te 
komen tot verbeteringen.  
Daarnaast is de ervaring dat de vragen, zowel door cliënten als door medewerkers, verschillend 
kunnen worden geïnterpreteerd, hetgeen de uitkomsten ook minder valide maken. 
Residenties heeft bij Hogeschool Zuyd een stageplaats opengesteld voor een afstudeeronderwerp in 
deze materie. Ook zal worden gezocht naar een vrijwilliger die onafhankelijk cliënten kan helpen (en 

stimuleren) deze lijsten in te vullen. 
 
Cijfers Zorgkaart Nederland (peildatum september 2018) 

 

Eenheid Aantal 

waarderingen 

Gemiddelde 

Waardering 
T 2 

Idem 

T1 

Parc Imstenrade  
thuiszorg 

50* 8,1 8,1 

Parc Imstenrade 

Intensieve Zorg 

12 8,5 8,3 

Petruspark 22 8,3 8,3 

De Hoeve 14 8,1 8 

Wilgenhof/Gender 0   

Gennep 20 8,9 8,9 

*statistisch relevant cijfer 
 

Helaas zijn Residenties Wilgenhof/Genderstate nog niet zo ver dat cliënten of families  van hier 
waarderingen hebben afgegeven op ZorgkaartNederland.nl. Op deze locaties daarentegen zijn 
afgelopen trimester wel de nodige cliënttevredenheid lijsten in ONS ingevuld. 
 
Dossier 
Ontwikkeling van het ECD is doelstelling van alle teams in 2018. 
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In het tweede trimester zien aandachtsvelders verdere groei in gebruik en toepassing ONS/OHAMA. 

Er zijn wel verschillen in ontwikkeltempo in teams en dus ook in de hun behoefte aan begeleiding. 

Steeds meer ervaren medewerkers in hun werk dat het dossier een verbindend middel is in hun 
onderlinge contacten en met de cliënt en de familie. Dit laatste is zeer versterkt door het in gebruik 
nemen van het familieportaal Carenzorgt. Dit zal voor iedere cliënt/familie in oktober zijn gebeurd. 
Teams zijn trots op hun voortgang in het werken in ONS/OHAMA. Ze ervaren dat een goed dossier 
100% teamwerk is. Eenieder vult elkaar aan in wat hij ziet en meemaakt. Het is een gezamenlijk 

ontwikkelproces, waarin teams elk zijn eigen tempo volgt. 
In het afgelopen trimester heeft een uitgebreide interne dossiers audit plaatsgehad. De uitkomsten 
hiervan zijn op de eerste plaats dat de kennis van ONS en het methodisch werken flink is verbeterd, 
maar niet nog niet klaar is. Afgelopen trimester is hierop ook veel geïnvesteerd. Alle medewerkers 
hebben individuele begeleiding gekregen. Een paar aandachtsvelder/specialisten zijn voor de locaties 
deels vrij gepland om voortdurend te assisteren en per team met medewerkers aan dossiers te 
werken. 

Het beeld van aandachtsvelders is dat een specifieke groep medewerkers is, die nog frequent 
begeleiding nodig heeft. Die wordt nu nog gegeven, maar in 2019 moeten alle medewerkers in feite 

zelfstandig in het dossier kunnen werken. De verwachting is dat dit een (heel) kleine groep niet gaat 
lukken. Het betreft vooral medewerkers met kleine contracten. Deze medewerkers zijn vaker geen 
contactverzorgenden en hebben daarmee meer afstand tot cliënten en dossiers. In het MT Residenties 
is afgesproken hier in 2019 op terug te komen en te bespreken of we en zo ja welke consequenties 
we hieraan verbinden. 

Aandachtsvelders constateren vervolgens dat de inhoudelijke kennis en toepassing van OHAMA de 
nodige verschillen laat zien tussen medewerkers. Er zijn voorlopers en achterlopers in deze methode. 
Ook dit zal nog ruime tijd van begeleiding nodig hebben.  
Een goede inhoudelijke toepassing van de OHAMA-methodiek blijft van belang. OMAHA ondersteunt 
het landelijke beleidstreven in inkoopdocumenten en kwaliteitskaders in de zorg te komen tot - waar 
mogelijk - vermindering van formele zorg, door verbeteren van de eigen regie, preventie, 

gezondheidsbevordering. Ook tot verdere professionalisering van de zorgfuncties en vermindering van 
administratie. De (wijk)verpleegkundigen hebben hierin een spilpositie.  
Andere inhoudelijke verbeterpunten, die uit de audit naar voren kwamen, zijn de wijze van verwerking 

MIC, VBM, welzijn en inzet mantelzorg. Op al deze punten zijn ontwikkelingen binnen de organisatie 
gaande waarop Residenties aansluiting zoekt. 
Een aandachtspunt voor het bewaken van de kwaliteit van de dossiers is de inzet van tijdelijk 
personeel (flex, uitzendbureau/ZZP), hetgeen is toegenomen in de afgelopen zomerperiode. De 

ervaring is dat deze  tijdelijke medewerkers bijna niet in het dossier lezen en deze ook niet voldoende 
bijwerken na afloop van hun dienst. Zo ontstaan achterstanden en het sluipende gevaar dat actuele 
informatie via briefjes of mails wordt verspreid, waarmee de functie van digitaal werken wordt 
ondermijnd. 
Nog altijd zijn er ICT-problemen (o.a. bereikbaarheid en uitval) die mobiel gebruik van ONS moeilijk 
maakt. Voor de afdeling Kleinschalig Wonen is de verbinding tussen ONS en YSIS eindelijk functioneel. 
 

Veiligheid 
Veiligheid voor bewoners betekent vooral dat onbevoegden niet zomaar op het terrein en in de 
gebouwen kunnen komen. Huurdersverenigingen zijn hier zeer alert op. Indien zich incidenten 

voordoen worden die besproken. Plannen voor meer toezicht middels camera’s liggen voor.  Van 
belang is en blijft dat locaties een niet te gesloten karakter krijgen.  
In het afgelopen trimester hebben zich op de locatie Parc Imstenrade vijf incidenten voorgedaan 

inzake inbraak/insluiping. Gezien de aanhoudende ongerustheid hierover heeft de politie een goed 
bezochte voorlichtingsbijenkomst op de locatie gehouden. 
Op de locatie De Hoeve zijn drie brandmeldingen geweest, veroorzaakt door drie cliënten. Hier zijn 
inmiddels maatregelen getroffen. 
BHV is een on-going proces van scholing, bijscholing, oefening. Op 18 mei is een niet aangekondigde 
BHV-oefening gehouden op de locatie Parc Imstenrade. Als verbeterpunt is hier uit naar voren 
gekomen: coördinatie acties BHVers en ploegleider. 

Voor medewerkers is inzake veiligheid de omgang met cliënten en hun van familie een punt. Met de 
toename van onbegrepen gedrag van cliënten en verhardende opstelling van eisende families, zijn er 
meer incidenten waarover MIM-meldingen wordt gemaakt. In dit tweede trimester is er enige toename 
van het aantal MIM-meldingen. Binnen de afdeling Kleinschalig Groepswonen heeft dit tot de actie 

geleid om MIM-meldingen structureel te bespreken in het overleg met behandelaars om tot betere 
werkende omgangsadviezen te komen. 
Vooral in dit trimester heeft uitwerking plaatsgevonden van de wet AVG en zijn er aanpassingen 

geweest in archivering, documentenopslag en bestanden beheer. In de zorg zijn zaken aangepast om 
tot veilige informatieoverdracht te komen met externen zorgverleners. Dit proces is niet af en zal de 
komende tijd verder ontwikkeld worden. 
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Incidenten en calamiteiten 
Qua absolute aantallen is het gemelde aantal incidenten (MIC’s) in het afgelopen trimester bij de veel 
teams significant minder geweest dan in het 1ste trimester. Dit is een goed teken, maar gezien de 
technisch onvoldoende mogelijkheden om goed te registreren, kan dit gegeven nog niet als 
betrouwbaar worden gezien.  

Absolute cijfers geven wel trends aan. Het aantal valincidenten overheerst verre het beeld van MIC- 
meldingen. Een aantal locaties heeft te maken met grote aantallen valincidenten. Inmiddels is een 
uitspraak gedaan over het melden bij cliënten met geaccepteerd valrisico. Administratief kan dit leiden 
tot een afname van meldingen, maar evident is dat aandacht nodig is voor valpreventie. 
In het overleg van aandachtsvelder MIC, dat afgelopen trimester ook 1:1 heeft plaatsgehad met de 
beleidsadviseur, komt het beeld naar voren dat er trouw wordt gemeld, maar dat mede door het 
huidige format MIC-formulier, de analyse van de informatie moeizaam gaat. Met de nieuwe MIC- 

applicatie hopen we op een efficiëntere werkwijze. De aandachtsvelders bekijken wel consequent 
individuele meldingen en geven commentaar en tips aan melders. Aanvankelijk hebben ze veel 

aandacht gehad voor de registratiewijze, nu geven ze ook meer aandacht aan de inhoudelijke kant 
van een incident. Door het stellen van vragen worden teamgenoten bewuster gemaakt van hun 
handelen. 
Gelukkig heeft het vernieuwde MIC-protocol een ruim kader geschapen om zelf te handelen en tot 
acties te komen. De nadruk ligt niet op het doen van registratie maar op leren van incidenten en het 

vinden van verbeterpunten. Zodra de nieuwe applicaties werkt gaat het accent in het overleg met 
aandachtsvelders meer liggen op analyse en waarneming van trends. 
 
Medicatie 
Er is grote behoefte aan digitale ondersteunende tools voor medicatiebeheer en –uitzetting. Dit 
bevindt zich nog in de experimentele fase (test en pilot). 

Aandachtsvelders doen in hun team dossiercontroles op MIC-medicatie-incidenten. Het bespreken en 
reconstrueren hoe fouten tot stand komen blijkt een effectieve wijze medewerkers bewust te maken.  
Net als in 2017 is in de zomerperiode een interne medicatie-audit uitgevoerd op de locatie Parc 

Imstenrade. Zowel in de Wijkzorg als op de eenheid Kleinschalig Groepswonen (KSW).  
Voor Residenties Eindhoven staat dit gepland in het najaar. 
Uit de audits in Heerlen komt het beeld naar voren (net als in 2017) dat de protocolvoorschriften over 
het algemeen goed worden toepast. Er worden wel kleinere efficiency kwesties gesignaleerd. 

 Men heeft weinig zicht erop of de huisarts structureel 1x per jaar de medicatielijst evalueert. 

Medewerkers letten wel goed op en spreken huisarts naar aanleiding van problemen of 

incidenten aan over mogelijke bijstellingen. Ook de apotheker ervaren ze als een partij, waar 

ze met signalen terecht kunnen. Medicatie reviews voor VPT en ZZP cliënten geschiedt wel 

structureel 2x per jaar middels het MDO. 

 Er zijn bij sommige cliënten behoorlijk veel medicijnen op appartement. Dit bemoeilijkt het 

beheer. Hoe kan dit afgebouwd c.q. retour. Hier is overleg met apotheek over nodig. 

 Daarnaast zijn de nieuwe medicatiekastjes op de appartementen kleiner in afmeting, waardoor 

niet altijd alle medicatie erin past. 

 Bij de afdeling KSW is ook een te grote voorraad medicatie op de afdeling aanwezig (net als 

in 2017). Dit bespreken met de leverende apotheek. 

 Medicatie MIC-incidenten zijn niet te groot in aantal (25%), maar de oorzaak is veelal: de 

medewerker (vergeten/vergissing). Aandacht blijft nodig voor de medicatieronde in rust te 

kunnen uitvoeren. 

Medicatieoverleg met de apotheek heeft afgelopen trimester plaatsgevonden. Hierin vindt veel 

kennisuitwisseling over medicatie plaats, naast bespreking van praktische zaken. De apotheker heeft 

het protocol geüpdatet. Dit moet in een volgend overleg worden vastgesteld. 

Verpleegtechnische vaardigheden 
Uitgangspunt is dat de zorgmedewerker zelf verantwoordelijk is voor het tijdig bijscholen en het in 
tact houden van zijn BIG-registratie. 

 

Toetsing van verpleegtechnische vaardigheden is een on-going proces van aanmelden, afnemen en 
verlengen van de BIG-kwalificatie. Alle zorgmedewerkers krijgen op tijd het signaal dat ze zich moeten 
bijscholen en/of laten toetsen. 
Scholing via e-learning neemt toe. Voor komende trimesters zullen aantal verzorgenden zich verder 
bekwamen in palliatieve zorg. Andere medewerkers volgens scholing in het omgaan met onbegrepen 

gedrag (Böhm). 
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Medewerkers worden gestimuleerd tot het bezoeken van congressen en netwerkbijeenkomsten. Door 

aanhoudende onderbezetting gebeurt dit te weinig. Gezien de doelstellingen in het kwaliteitskader zal 

aandacht nodig blijven hoe de organisatie medewerkers motiveert en faciliteert tot verdere scholing 
en professionalisering 
Afgelopen trimester is een informele inventarisatie geweest onder verpleegkundigen binnen 
Residenties die zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister. Hier wordt bij inkoopdocumenten van 
zorgverzekeringen om gevraagd. In het komende trimester zal dit opnieuw formeler worden 

nagevraagd. Het blijft een individuele beslissing van een medewerker dit wel of niet te doen. 
 
Vrijheidsbeperkende maatregelen 
Bij Residenties Wijkzorg komt het gebruik van VBM’s voor. Opvallend dat het vooral VPT cliënten 
betreft. Bij cliënten met een Wijkzorgindicatie is het vrij uitzonderlijk. 
De meest voorkomende VBM is het gebruik van bedhekken. 
In het tweede trimester hebben interne dossier-audits plaatsgevonden op het gebruik van VBM’s voor 

cliënten met Wijkzorg en WLZ zorg.  
De afdeling Kleinschalig Groepswonen is meegenomen in een centrale audit rond VBM’s in de 

verpleeghuizen Vitalis en de registratie in ONS/YSIS. Het spectrum aan voorkomende VBM’s  binnen 
deze afdeling is divers. Geconstateerd is dat – nu de problemen rond ONS/YSIS zijn opgelost - VBM’s 
aantoonbaar beter en op tijd worden geëvalueerd. Dit heeft volgens de betrokken aandachtsvelder dit 
jaar ook zeker tot een beleid van tijdige afbouw geleid. 
De uitkomsten met betrekking tot voorkomende VBM’s binnen de appartementen is dat deze volgens 

de ONS-regels zijn geregistreerd. Inhoudelijk en beleidsmatig moet er echter nog een slag worden 
geslagen. Nu is dat nog te weinig mogelijk. Daar is het jaar 2019 voor. Er zullen immers nog stappen 
gezet moeten worden met de huisartsen. Hoe bepaal je en registreer je dat iemand wilsbekwaam is 
en zijn/haar toestemming geldend is om het VBM predicaat weg te halen (het wordt dan immers 
vrijwillige zorg). Hoe bepaal je wanneer er sprake is van verzet/protest als een cliënt niet meer alle 
mogelijkheden heeft zich te uiten. Hoe kun je minder dwingende alternatieven vinden en inzetten. 

Kortom: het aandachtsveld is alom in ontwikkeling. 
 
Huidproblematiek 

In Wijkzorg zijn er enkele cliënten met meer complexe huidproblematiek. Cliënten met VPT krijgen op 
dit terrein extra aandacht en worden risico’s tijdig gescoord. 
Algemeen is de gerichtheid in Wijkzorg op het voorkomen van huidproblemen door goede voeding, 
mobiliteit te bevorderen, tijdig inschakelen van experts. 

Er zijn voor alle teams een achttal aandachtsvelders Wondzorg. Deze zorgmedewerkers hebben vaak 
zelf op persoonlijke titel en interesse kennis en kunde verworven en worden ook door teams als een 
expert benaderd bij specifieke problematiek. In het najaar zullen twee bijeenkomsten binnen de RVE 
voor dit aandachtsveld plaatsvinden. Wondzorgscholing is in september gepland. 
Bij de wondzorg-audit Kleinschalig Wonen in trimester 2 is naar voren gekomen dat huidproblemen in 
het vroegste stadium (risico op) wordt gesignaleerd en de medewerkers allen zijn getraind om signalen 
te herkennen en tot behandelen over te gaan.  Er is een klinische les georganiseerd over wondzorg 

en het gebruik van wisseldrukmatrassen. Er is op de afdeling geen cliënt met decubitus. 
 
DHIP, Hygiëne en HACCP 

DHIP en hygiëne worden door de teams niet beoordeeld als gebied van grote risico’s. Zij hebben dit 
goed in de hand, controleren en spreken elkaar aan. Binnen Residenties Eindhoven vinden de 
aandachtsvelders met trots dat zij er door hun strikte benadering in zijn geslaagd decubitus te 

voorkomen. Wondzorg wordt in het eerste stadium effectief aangepakt, en is er afgelopen winter 
amper griep onder bewoners en medewerkers geweest. 
De aandachtsvelders in Parc Imstenrade hebben binnen de teams korte audits uitgevoerd aan de hand 
van checklists. Hieruit zijn kleine zaken gekomen die tot actie of advies hebben geleid. Deze mini 
audits zullen periodiek worden herhaald. In Eindhoven gaat dit ook gebeuren. 
Het jaarlijkse externe auditrapport Hygiëne audit Parc Imstenrade 2018 door een externe deskundige, 
is afgelopen maand besproken in het Managementteam en wordt via de aandachtsvelders 

teruggebracht naar de teams om te komen tot een aantal verbeteringen van de in het rapport 
gesignaleerde punten. 
Bij afdeling Kleinschalig Wonen heeft dit rapport inmiddels geleid tot een aantal actiepunten. Naast 
procesverbeteringen, zijn enkele investeringen nodig, die voor 2019 zijn begroot (aanschaf vermaler). 

Voor de residentiële locaties in Eindhoven is deze externe audit ook uitgevoerd, met minimale 
aanbevelingen tot verbetering.  
Aandachtsvelders vinden niet alle aanbevelingen praktisch uitvoerbaar voor de thuissituatie.  

Inmiddels is er een nieuwe externe auditor voor Vitalis benoemd. Met haar worden deze ervaringen 
besproken. 
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Inzake de HACCP-regelgeving is Bureau De Wit met een jaarlijks rapport gekomen met hun toetsing 

maaltijdbereiding bij De Salon, KSW en Brasserie La Valeur. Laatstgenoemde heeft een score van 9.1 

gehaald. Aanbevelingen in het rapport zijn inmiddels opgevolgd. 
 
Mondzorg 
In Wijkzorg speelt dit item bij veel cliënten minder aangezien zij hiervoor zelf zorgdragen. Bij VPT-
cliënten is mondzorg bij start besproken en leidt meestal wel een doel/actie in het zorgplan. VPT- 

cliënten behouden hun eigen tandarts en maken geen gebruik van de intramurale voorziening via 
NoviaCura (bezoek mobiele tandarts bus) 
Voor de afdeling Kleinschalig Groepswonen is deze bus weer gepland in november en zullen alle 
cliënten van de afdeling hier naar toe gaan. Bij deze afdeling wordt nu een mondhygiëniste ingezet 
voor advies bij de start zorg. Van deze professionals in mondzorg zijn vaker complimenten aan het 
team gemaakt voor het niveau mondzorg op de afdeling. 
 

Samenstelling van het team 
De behoefte aan nieuw personeel is groot, zowel op hoog geschoold niveau (verpleegkundig) als 

laaggeschoold (gastvrouw, vrijwilliger). 
Managers spreken de behoefte uit aan verzwaring van het kennisniveau. Vooral de rol van 
aandachtsvelders vraagt om een kwaliteitsimpuls die het gehele team ten goede zal komen, zoals ook 
aan in werkdruk van verpleegkundigen. 
Uiteraard zijn de afgelopen zomer de nodige roosterproblemen geweest die met kunst en vliegwerk 

zijn opgevangen. Er zijn veel overuren gemaakt, dus roosterproblemen zijn vooral met eigen personeel 
opgevangen. Ook managers hebben diensten meegedraaid. Het positieve resultaat was dat er geen 
nieuwe cliënten zijn geweigerd (geen “opnamestop”).  De werklastverzwaring is echter overal gevoeld. 
Er zijn geen klachten binnengekomen over nalatigheid of afwezigheid van zorg. Dit is dus een 
collectieve prestatie van het personeel geweest. 
Openstaande vacatures zijn vrijwel permanent aanwezig. Helaas is vaker ervaren dat aangenomen 

medewerkers kort erop de baan weer opzeggen om elders aan de slag te gaan. De druk op managers 
en teamleden om acuut tijd vrij te maken om sollicitanten te ontvangen, waarna vaak toch geen 
indienstneming volgt, is groot en frustrerend. Er is tijdelijk personeel ingezet met wisselende positieve 

ervaringen. Bijzonder was dat er geen vakantiewerkers konden worden gevonden. 
 
Samenwerking in het team 
Binnen de Residentie Petruspark is de wens geuit om de twee bestaande teams tot één te formeren. 

In de praktijk is het al zo dat inzet van mensen, roosters en routes vaak in elkaar grijpen. Toch is er 
een groot nadeel: het team wordt te groot om feitelijk nog goed als zelfsturend team te kunnen 
functioneren. Tussen medewerkers en management wordt hier verder over gesproken. 
In de afgelopen periode hebben managers vaker in routes meegedraaid en zodoende directer contact 
gehad met medewerkers en bewoners in het primaire werkproces. Dit leverde over en weer meer 
inzicht en begrip op. 
De onderbezetting in rooster van de afgelopen zomerperiode heeft een groot appel gedaan op 

collegialiteit. In de zomer is dit beter op te brengen als de vakantiespreiding breed uitgesmeerd kan 
worden. Roosteraars zijn echter te beklagen. De druk die op hun ligt is soms onaanvaardbaar hoog. 
De inzet van ZZPers en uitzendkrachten in het team wordt algemeen niet als positief gezien. Zij 

ervaren dat deze collega’s van extern, onvoldoende zekerheid bieden ten aanzien van de 
roosterbezetting. Daar ligt primair de behoefte voor hun inzet. Daarnaast speelt het beeld dat ze niet 
alle taken kunnen en willen uitvoeren (met name administratieve taken)  

Aangezien de mix vast-flex voorlopig een blijvend gegeven lijkt te worden, verdient deze 
samenwerking nieuwe aandacht hoe deze effectiever en beter te maken. Er schuilt een behoorlijk 
gevaar in aanblijvende negatieve beeldvorming over “nieuwkomers van buiten”. 
 
Samenwerking buiten het team 
Binnen de locatie Petruspark en Parc Imstenrade vindt een revisie gaande rond de restaurantfunctie. 
Beiden op een geheel eigen wijze, tegen heel andere achtergronden. 

Binnen Parc Imstenrade is lang gesproken en praktisch onderzocht of de maaltijdvoorziening voor 
VPT- cliënten binnen een eigen ruimte, buiten Brasserie La Valeur, kon plaatsvinden. Dit vergde veel 
overleg en samenwerking. Het experiment is inmiddels gestopt vanuit kostentechnische overweging. 
 

Binnen de locatie Petruspark is de maaltijdvoorziening via hun restaurant uitgevallen en is er veel 
beroep gedaan op inzet van eigen medewerkers en collega’s van nabijgelegen locaties om voorlopige 
voorzieningen te treffen. 

Voor de residenties Eindhoven is goede samenwerking opgezet rond dagbestedingsvoorzieningen 
binnen andere Vitalis locaties, waar cliënten van residenties gebruik van kunnen maken. 
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Revalidatie  
 
Teamdoelen 
Afgelopen periode heeft in het teken gestaan van de zomerdrukte. Binnen een team is sprake van 
meerdere personeelsmutaties, waardoor een personeelstekort is ontstaan. Teamdoelen hebben wel 
de aandacht gehad, maar hebben onvoldoende resultaat tot nu toe. Wel zijn er een aantal acties 
ingezet om doelen te behalen; in het teamoverleg is gesproken over feedback, aandachtsvelders 
Verpleegtechnische Vaardigheden zijn aangesteld en de visie is binnen een team besproken.  

 
Persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn 
Teams zeggen trots te zijn op de cliëntgerichte zorg en kwaliteit die geboden wordt en die ondanks 
de nodige tijdsdruk wordt bereikt. Een team geeft aan trots te zijn op de wijze waarop de cliënt positief 
wordt gestimuleerd het zelfmanagement te behouden. Dit krijgt het team ook regelmatig terug te 
horen van cliënten. Ook geeft een team aan trots te zijn op een wekelijkse evaluatie met cliënt en/of 

familie. Dit is mede ingezet om mantelzorgers zoveel mogelijk te betrekken bij de revalidatie en 

eventuele klachten in een vroeg stadium te bespreken. 
Aandacht voor de cliënt en diens verwanten blijft continu onder de aandacht. Een team geeft aan dat 
het belangrijk is met elkaar hierover in gesprek te blijven.  
Door personeelsmutatie van activiteitenbegeleiding is afgelopen trimester niet bij alle cliënten een 
uitgebreide intake in het kader van “Ken je cliënt” uitgevoerd. Het komende trimester zal dit, na 

aanname nieuwe activiteitenbegeleiding, met alle cliënten worden besproken.   
 
Tevredenheid van cliënten 
De afgelopen periode is een vrijwilliger gestart met het afnemen in plaats van de casemanager. 
Hierdoor krijgen we meer continuïteit in de afname van deze vragenlijsten. Daarnaast vullen cliënten 
waarderingen in op Zorgkaart: 
 

 Zorgkaart gemiddeld 
(peildatum 2-10-2018) 

Zorgkaart 
laatste 

trimester 

Net promotor Score 
(NPS) 

Brunswijck revalidatie 7,8 (32 waarderingen) 8,8 (1 

waardering) 

NPS: 0 

Gem: 8 

Wissehaege revalidatie 9,7 (3 waarderingen) 10 (1 
waardering) 

NPS: 17 
Gem: 7,5 

 
Afgelopen periode is de cliënttevredenheid goed en zijn en geen formele klachten gemeld. Een team 

geeft aan de afgelopen periode veel positieve reacties van cliënten gekregen over de geboden zorg. 
Een team geeft aan trots te zijn op de snelle terugkoppeling aan de cliënt/mantelzorger na artsvisite 
en flowboard overleg. Door goed te communiceren met cliënten en familie voelen deze zich serieus 
genomen. Meerdere teams geven aan cliënten ook actief naar Zorgkaartnederland te verwijzen, al 
geven de teams ook aan dat het een aandachtspunt is om dit consequent te doen.  
De weg naar ontslag is nog niet altijd even duidelijk voor de cliënt. Dit is een aandachtspunt voor het 
komende trimester.  

 
Dossier 
De laatste audits gaven een aantal terugkerende aandachtspunten aan. Deze aandachtspunten zijn 
het afgelopen jaar meerdere keren geaudit en besproken in de teams. Om dit toch structureel te 
verbeteren is afgelopen trimester een andere aanpak gekozen. Alle verzorgende en verpleegkundige 
binnen de revalidatie Brunswijck zijn in kleine groepjes geschoold door manager en beleidsadviseur. 

Hierbij zijn ook de redenen achter de werkafspraken besproken. In het komende trimester wordt dit 
geborgd doordat beleidsadviseur wekelijks met elke aandachtsvelder een dossier doorneemt. Per 
dossier is een verantwoordelijke zorgmedewerker aangewezen. Deze ontvangt directe terugkoppeling 
van de aandachtsvelder omtrent de aandachtspunten, zo ontstaat een korte feedbackloop.   
De teams zijn trots op de structuur van rapporteren. Onderdelen die de komende periode aandacht 
vergen zijn: 
 Actualiseren zorgkaart 

 Uitgebreide intake van activiteitenbegeleider in het kader van ken je client 

 Methodisch rapporteren 
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Veiligheid 

Het afgelopen trimester is de implementatie van de nieuwe zorgalarmering voortgezet. Helaas worden 

er nog vaak storingen ervaren (bel komt niet of verkeerd door) veroorzaakt door technische problemen 
(wifi, instellingen telefoon). Er is een apart meldingsformulier voor storingen rondom zorgalarmering 
ontwikkeld. Vanaf september komt een samengestelde groep wekelijks bij elkaar om de meldingen 
door te nemen en op te volgen. 
 

Incidenten en calamiteiten 
Elke MIC-melding wordt door aandachtsvelder besproken met de melder. Maandelijkse MIC-analyses 
worden gemaakt en besproken binnen de aandachtsveldersgroep en binnen het team. Het analyseren 
tot overkoepelende bronoorzaak blijft een aandachtspunt. Tijdens het overleg tussen aandachts-
velders wordt door elkaar hier feedback op gegeven. De scholing van Triaspect kan hierin meerwaarde 
bieden.  
Teams zijn trots op de actieve rol en bijdrage die de aandachtsvelders MIC leveren. Twee concrete 

resultaten van MIC-analyse: 
 Mevrouw valt s nachts vaak uit bed, ze bewoog ’s nachts veel, waar de belsensor op reageerde. 

De zorgverlener kwam bij elke alarmering kijken, wat mevrouw nog onrustiger maakte. Na MIC-

analyse is gekozen om belsensor te verplaatsten naar de deur, hierdoor wordt mevrouw niet meer 

zo vaak gestoord, slaapt ze rustiger en is ze niet meer uit bed gevallen.  

 Meerdere medicatie-incidenten tijdens een verminderde bezetting door pauze en flowboard 

overleg. Oplossing na MIC-analyse om de bezetting anders in te vullen, waardoor er een hogere 

bezetting op afdeling is tijdens medicatiemoment. 

Een team (unit 2) analyseert de trend als volgt: De afgelopen periode liet in eerste instantie een 
stijgende lijn zien van het aantal meldingen. Momenteel komen er weinig tot geen meldingen binnen. 
Het verdient aandacht door nieuwe teamleden en leerlingen/stagiaires voldoende uitleg te geven t.a.v. 
veiligheid, MIC-meldingen e.d. Daarnaast kunnen meldingen ook af zijn genomen door een lagere 

cliëntpopulatie en het werken met een klein team van eigen medewerkers. 
 
Medicatie 

De teams geven aan medicatie een belangrijk aandachtspunt te vinden. Aandachtsvelders geven in 
de teams terugkoppeling van audits en verbeteringen. Een team geeft aan een goede samenwerking 
te hebben met de apotheek, wekelijks komt de apotheek op de afdeling in verband met het project 
zichtbaarheid en gaat in gesprek over wat goed en minder goed gaat. De apotheek geeft aan dat de 

afdeling in het algemeen erg goed bezig is. Afgelopen periode is gewerkt aan: 
 Op slot zetten van de kar; 

 Goed uitvoeren dubbele controle; 

 Vermelden openingsdatum. 

Verpleegtechnische vaardigheden 
De teams geven aan dat de medewerkers zijn geschoold op verpleegtechnische vaardigheden. Een 
aandachtsvelder controleert 2x per jaar de VLO en geeft hierover terugkoppeling. Een team geeft aan 
dat er extra scholingen zijn geweest op het gebied van verpleegtechnische vaardigheden, waardoor 
ook cliënten met complexere zorgvragen konden worden opgenomen.   

 
Vrijheidsbeperkende maatregelen 

Er worden zo min mogelijk VBM’s ingezet. Het inzetten van alternatieven wordt per situatie goed 
bekeken. In geval van inzet van een VBM wordt dit goed vastgelegd in het zorgdossier en wordt dit 
overlegd met de cliënt en 1ste contactpersoon.  
 
Huidproblematiek 
Een aantal teams geeft aan een aandachtsvelder Wondzorg te hebben benoemd. Een team geeft aan 
dat het team op dit moment geen aandachtsvelder Wondzorg heeft. Wonden worden ook wekelijks 

door de arts beoordeelt tijdens de artsenvisite. Op een afdeling zijn er 2 klinische lessen gegeven door 
HBO-studenten. Onderwerp was wondfotografie en gebruik van het TIME-model. Een team geeft aan 
dat er extra aandacht is voor helpende die cliënten met wonden verzorgen.  
 
DHIP, Hygiëne en HACCP 

De kwaliteit betreffende de hygiëne is wisselend. Een team geeft aan dat de laatste audit aantoonde 

dat er volgens de juiste procedures wordt gewerkt en de hygiëne op orde is. Een team geeft aan dat 
uit de audit Bureau De Wit (score 83% en 78%) enkele aandachtspunten kwamen. Deze zijn opgepakt 
door een medewerker uit het team.  
Een revalidatieteam geeft aan dat er onlangs 2 audits zijn uitgevoerd, waar ontzettend veel 
aandachtspunten uit naar voren kwamen. Na de audit is aandacht uitgegaan naar hulpmiddelen 
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schoonmaak, klinische les hygiënist over contactisolatie- handhygiëne en infectiepreventie. 

Teamleden hebben daarnaast zelf WOW en AU oplossingen geformuleerd. 

 
Mondzorg 
Teams geven aan dat er op dit moment geen aandachtsvelder Mondzorg is. Wel geven medewerkers 
elkaar feedback op het gebied van mondzorg.  
 

Samenwerking in het team 
Teams zijn positief over het gebruiken van elkaars kwaliteiten en het geven van positieve feedback. 
Een team geeft aan dat ondanks personeelskrapte, het ziekteverzuim laag is en laat het team 
flexibiliteit zien.  
Leuk om te delen: Er is een Praktijkleercoach aangesteld, zij zal het team observeren en coachen op 
het gebied van leren 
De komende periode blijft het geven van feedback een aandachtspunt. Een team gaat hier de komende 

periode meer aandacht aan besteden door erover de spreken in het teamoverleg en coachings- 
gesprekken te voeren. Waar nodig wordt er een driegesprek gevoerd.   

 
Samenwerking buiten het team 
Binnen de revalidatie wordt een nauwe samenwerking met de Behandelgroep ervaren. Er is frequent 
multidisciplinair overleg; flowboard, MDI, MDO. Ook de activiteitenbegeleider heeft een belangrijke 
rol in het team. Een afdeling geeft aan dat, ondanks verschillende wisselingen van artsen, dit geen 

invloed heeft gehad op de samenwerking, communicatie en cliëntenzorg.  
De samenwerking met de thuiszorgorganisaties was de afgelopen periode lastig. Dit wordt veroorzaakt 
door een onderbezetting van thuiszorgorganisaties. Het kost zorgmedewerkers erg veel tijd om 
telefonisch alle verschillende organisaties te benaderen. Dit geldt ook voor doorverwijzing naar Vitalis 
Wijkzorg. Wanneer er niet tijdig een thuiszorgorganisatie wordt gevonden kan de cliënt niet op het 
gewenste moment terug naar huis.  

Komende periode gaat een team aandacht besteden aan de samenwerking met de Behandelgroep bij 
ontslag. 
 


