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Adelante is een zorggroep met Volwassenenrevalidatie & Arbeidsre-integratie, Kinderrevalidatie,
Speciaal onderwijs & Wonen en Audiologie & Communicatie als kernactiviteiten.
De thema’s kwaliteit en veiligheid staan hoog op de agenda bij Adelante. De cliënt moet kunnen rekenen
op goede zorg, in een veilige omgeving waarin hij zich gekend en welkom voelt. Omdat wij dit belangrijk
vinden, blijven wij onze kwaliteit en veiligheid van behandeling en zorg voortdurend toetsen en meten.
Ieder kwartaal wordt er een rapportage opgesteld waarin de stand van zaken Kwaliteit & Veiligheid van
Adelante wordt gerapporteerd.
Adelante heeft gekozen voor een integrale benadering van Kwaliteit & Veiligheid. In de organisatie word
de Plan, Do Check en Act cyclus op eenzelfde wijze ingezet ter verbetering. Jaarlijks wordt de Kwaliteit
& Veiligheid van Adelante getoetst door een externe certificerende instantie volgens de normen ISO
9001-2015 (kwaliteit) en de NTA 8009-2014 (veiligheid)
Voor u ligt de kwaliteitsrapportage tertiair 3 dit is tevens de rapportage 2018 van Adelante.
Hoofdstuk 1 is een weergave van de ervaringen van cliënten in de vorm van cliëntervaringsonderzoek en
klachten cliëntenzorg. Op basis van de bevindingen van cliënten, is Adelante in staat de geleverde zorg
continu te verbeteren.
Calamiteiten, incidenten en informatiebeveiliging worden continu gemonitord en gemeten. In hoofdstuk 2
worden de aantallen, de aard en de verbetermaatregelen naar aanleiding van meldingen besproken.
De organisatie wordt intern maar ook door meerdere externe partijen met (vastgestelde) regelmaat
kritisch bekeken middels een audit, inspectiebezoek of visitatie. Onderwerp van deze audits en visitaties
is steeds de kwaliteit en veiligheid van cliëntenzorg. Er wordt getoetst of voldaan wordt aan gestelde
externe en/of interne eisen en of verbeteracties uit eerdere metingen gerealiseerd zijn. Hoofdstuk 3 geeft
weer welke toetsingen in 2018 gerealiseerd zijn.
In de hoofdstuk 4 zijn de resultaten van de kwaliteitsorganisatie beschreven. De kwaliteitsorganisatie met
onder andere documentbeheer en de directiebeoordeling, deze als ‘borging’ voor het werkend kwaliteiten veiligheidsmanagementsysteem.
Door het meten van de verplichte prestatie-indicatoren van Revalidatie Nederland (RN), Federatie van
Nederlandse Audiologische Centra (FENAC), wijkverpleging en de vier bouwstenen van het
kwaliteitskader van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) kan de kwaliteit van zorg in maat
en getal uitgedrukt worden. Hoofdstuk 5 geeft inzicht op welke wijze Adelante aan deze eisen voldoet en
wat de uitkomsten van deze metingen zijn.
Om de kwaliteit en veiligheid van de cliëntenzorg binnen Adelante goed te beheersen zijn er 5
specialistisch commissies vastgesteld, gebaseerd op de meest kritische processen voor de cliëntzorg.
Deze commissies zijn: commissie basis medische zorg (BMZ); geneesmiddelen commissie; commissie
infectiepreventie; commissie middelen, materialen, omgeving; VIM commissie. Hoofdstuk 6 geeft een
beschrijving van deze commissies.
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2018 Oplegger

Onderwerp

Samenvatting

Tertiair 1

Tertiair 2

Tertiair 3

Aantal klachten Adelante bij klachtenfunctionaris

22

18

16

Aantal klachten Adelante bij klachtencommissie

0

1

0

Aantal klachten afgerond < 6 wk (norm)

18

15

14

Aantal klachten afgerond > 6 wk

1

1

0

Klachten

Algemeen rapportcijfer: Continumeting ervaringsonderzoek (norm cijfer 8)
Kwaliteit cliëntenzorg

OOV

8,7

8,8

9,1

OOA

8,5

8,5

8,5

OOZ MUMC Consultair

8,2

Algemeen rapportcijfer: Jaarmeting ervaringsonderzoek (norm cijfer 8)
OOK kinderrevalidatie 2017

8

OOK Verblijf/wonen (november 2018) Bouwsteen 2 VGN

8

OOK Speciaal onderwijs (November 2019)
OOA Diagnose Behandelgroep Audiologie (november 2019)
Conclusie/aanbeveling: kwaliteit cliëntenzorg Adelante spiegelt de kwaliteit cliëntenzorg onder andere door cliëntervaringen en
klachten. Naar aanleiding van de klachten zijn verbetermaatregelen getroffen in organisatie. Het algemene rapportcijfer voor
cliëntervaring binnen Adelante ligt bij alle organisatie onderdelen hoger of gelijk aan 8,0.
Calamiteiten
Aantal calamiteiten gemeld aan inspectie

1

0

0

Incidenten

Veiligheid cliëntenzorg

Aantal ingediende incidenten Adelante breed (excl. FB-staf)

333

252

244

Aantal afgehandelde incidentmeldingen Adelante breed

284

186

201

Percentage afgehandelde incident meldingen Adelante breed

85%

74%

82%

Percentage afgehandelde incident meldingen OOV

83%

76%

79%

Percentage afgehandelde incident meldingen OOK

89%

68%

92%

Percentage afgehandelde incident meldingen OOA

100%

100%

91%

Percentage afgehandelde incident meldingen OOZ

100%

86%

57%

Aantal incidenten gemeld binnen Adelante

8

6

14

Aantal incidenten gemeld bij autoriteit persoonsgegevens

2

0

4

Informatie beveiliging

Conclusie/aanbeveling: veiligheid cliëntenzorg: Er zijn door Adelante geen calamiteiten bij IGJ gemeld.
Incidentmeldingen hebben geleid tot verbeteracties. Verbeteracties rondom valpreventie en beademingszorg hebben de aandacht.
Datum (on)verwacht bezoek inspectie
Inspectie gezondheidszorg:
Inspectie onderwijs:
Inspectie Gemeenten: kdv Contigo/de Bereboot

mei-18
mrt - 18

aug -18

Nov.18

Afwijkingen interne en externe metingen en hun opvolging
Toetsing kwaliteitseisen

Interne audit: Aantal openstaande afwijkingen kritische
1
2
processen:
Interne audit: Aantal afwijkingen waarvan de opvolging
0
0
stagneert
Externe audit DNV : Aantal openstaande verbeterpunten
0
5
bevindingen/observaties
Veiligheidsronde OOA : Aantal openstaande kritische
2
2
afwijkingen
Conclusie/aanbeveling: toetsing kwaliteitseisen
Adelante heeft alle toetsingen 2018 goed doorstaan. Er zijn geen kritische afwijkingen geformuleerd die de kwaliteit en veiligheid
cliëntenzorg in gevaar brengen.
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1
0
0
1

Documentbeheer
Aantal verlopen documenten

89

274

227

Aantal documenten waarbij de controle datum nadert

65

78

57

Aantal afdelingen die PDCA I-prova nog moet implementeren

1

1

0

Aantal risico-analyses (van de 5) kritische processen in I-Risk

0

1

2

Aantal prestatie indicatoren RN (van de 15) in BI-Tool

12

12

5

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

0

2

Directiebeoordeling
Kwaliteit en
veiligheidsmanagementsysteem

Stand van zaken commissie
Planning commissies conform jaarplanning J/N
Planning commissie kwaliteit en veiligheid conform jaarplanning
J/N
Risicobeheersing kritische processen: aantal aandachtspunten

6

Conclusie/aanbeveling: kwaliteit- en veiligheidsmanagementsysteem
Er is sprake van een goed werkend kwaliteit- en veiligheidsmanagementsysteem. De resultaten uit kwaliteit- en veiligheidstoetsingen
en cliëntervaringen zijn een spiegel voor een goedwerkend systeem. De bouwstenen wat betreft het kwaliteitskader van de VGN zijn
goed geïmplementeerd.
Deadline aanleveren prestatie indicatoren: behaald (B) / niet behaald (NB)
Resultaat van registraties

prestatie indicatoren RN (maart 2018)

B

prestatie indicatoren FENAC (maandelijks)

B

B

B

prestatie indicatoren VGN (Bouwstenen 1 t/m 4 )

B

B

B

Conclusie/aanbeveling: resultaat van registraties
Gegevens prestatie indicatoren worden conform deadlines aangeleverd. De cyclus van de vier bouwstenen van het kwaliteitskader
VGN wordt goed gevolgd.

Uitleg:
Gelijk of beter dan periode ervoor of geen actie vereist
Achteruitgang t.o.v. periode ervoor en /of aandacht vereist
Achteruitgang t.o.v. van periode ervoor en/ of directe acties
vereist
Niet van toepassing op dat moment en/ of geen nieuwe gegevens

OOV= Organisatie Onderdeel Volwassenen
OOK= Organisatie Onderdeel Kinderrevalidatie, Speciaal onderwijs & Verblijf en klinische zorg
OOA= Organisatie Onderdeel Audiologie & Communicatie
OOZ= Organisatie Onderdeel Ziekenhuizen
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1. Kwaliteit cliëntenzorg
A

klachten

Conclusie klachten
Adelante neemt klachten van cliënten serieus. Er vindt naar aanleiding van klachten altijd een
oorzakenanalyse plaats, op basis van deze analyse worden verbetermaatregelen uitgevoerd.
Onderstaande maatregelen zijn in 2018 opgepakt in de organisatie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

De informatie voorziening over het behandelproces van behandelteam pijn is aangepast OOV.
Bij de verpleging is het onderwerp bejegening onder de aandacht OOV.
Bij het Sportgezondheidscentrum zijn duidelijke gedragsregels opgesteld en geïmplementeerd.
Daarnaast worden cliënten serieus genomen bij klachten over de temperatuur van het
zwembadwater, door het inschakelen van de technische dienst OOV.
Bij Contigo Kerkrade is er aandacht voor de communicatie met ouders OOK.
Bij VieCuri, is extra ingezet op het wegwerken van de achterstanden in de planning OOZ.
Verbeteren van het plannen van afspraken wordt projectmatig opgepakt en is onder de
aandacht bij het management. Het proces wordt in kaart gebracht. OOV
Wat betreft de veilige zorg binnen Adelante zijn op de locaties Houthem en Hoensbroek op
afdelingsniveau passende verbetermaatregelen genomen.(OOK en OOV)
Wat betreft de groepsgrootte van hydrotherapie, is een extra lesuur gefaciliteerd.OOV
Overlast van laden en lossen in de ochtend is opgelost, doordat er een nieuwe leverancier is
gekozen, die andere werkwijzen hanteert. FB
Er loopt een onderzoek naar de hygiëne in de kleedruimtes van het zwembad. Er vindt een
oorzakenanalyse plaats. Indien nodig worden er verbetermaatregelen geformuleerd.
Er zijn verscherpte (gedrags)regels opgesteld ten aanzien van het zwembad, om de veiligheid en
de hygiëne te garanderen. OOV
OOA heeft de informatievoorziening rondom eigen risico op de website van Adelante verbeterd.
Er is een rekenvoorbeeld toegevoegd op de website.
Bij OOK wordt onderzocht, hoe het probleem van overmatige hitte bij het gebouw Contigo
opgelost kan worden.

Inhoudelijke toelichting klachten cliëntenzorg
Aantal klachten 2018
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Aantal klachten per klachtenaspect

B

Cliënttevredenheid

Conclusie cliënttevredenheid
Adelante hanteert sinds 2018 de norm 8,0 als rapportcijfer op alle vragen. Indien er lagere cijfers zijn
behaald, dient het organisatie onderdeel te onderzoeken waarom het onderwerp onder de norm scoort.
Indien noodzakelijk worden er verbetermaatregelen geformuleerd.
Resultaten cliëntervaring OOV kwartaal 3* 2018 (continumeting)
De resultaten van alle algemene vragen in kwartaal 3 zijn boven het rapportcijfer 9,0. Het onderwerp
informatie voorziening, bij de Adelante specifieke vragen, scoort net als in kwartaal 2 het cijfer 7,9. Alle
overige items van de Adelante specifieke vragen worden boven de Adelante norm gescoord.
Resultaten cliëntervaring OOZ MUMC consultair (continumeting)
Uit de resultaten komt naar voren dat de algemene vragen boven de Adelante norm van 8,0 worden
gescoord met uitzondering van de informatie voorziening voorafgaand aan het onderzoek/behandeling
een 6,1.
Resultaten cliëntervaring OOA tertiair 3 2018 (continumeting landelijke branche Fenac)
Uit de resultaten komt naar voren dat het algemene rapportcijfer een 8,5 is.
Alle overige aspecten worden hoger dan 8,0 beoordeeld. De resultaten van OOA zijn in 2018 stabiel. Er
zijn geen uitschieters. De respons bij dit onderzoek is met 8,5% laag, bij de landelijke benchmark is dit
percentage 7,0%.
Resultaten cliëntervaring Wonen (kwaliteitskader VGN Bouwsteen 2)
Bouwsteen 2 van het kwaliteitskader VGN geeft aan dat er jaarlijks cliëntervaring wordt gemeten. De
resultaten van de algemene Adelante vragen worden 8,0 of hoger gescoord, met uitzondering van de
vraag of het behandelteam goed op elkaar is ingespeeld een 7,9.
Bij de Adelante specifieke vragen worden een aantal onderwerpen onder de Adelante norm 8,0
gescoord.
Binnen de bouwsteen 2 van het kwaliteitskader VGN wordt tevens het onderzoek “Mijn Mening”
afgenomen (Instrument vastgesteld in de waaier van VGN).
Bij de inhoudelijke toelichting zijn de resultaten inzichtelijk.
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Inhoudelijke toelichting cliënttevredenheid
Resultaten cliëntervaring continumeting OOV 2018
Aantal uitgenodigd :
72
Aantal Respons:
24
Percentage respons:
33%
Percentage aanbeveling: 100%

Algemene vragen kwartaal 3
10

9,1

9,5

9,7

9,3

9,3

9,5

9,3

9,3

9
8
7

Kwartaal 1

6

Kwartaal 2

5

Kwartaal 3

Resultaten cliëntervaring continumeting OOZ Consultair MUMC juli-dec 2018
Aantal uitgenodigd:
Aantal respons:
Percentage respons
Percentage aanbeveling:

99
75
75%
93%

Samenvatting algemene vragen Consultair MUMC 2018
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8,2

8,6

9,2

8,8

8,9

9,1

Resultaten cliëntervaring continumeting Fenac OOA 2018
Aantal uitgenodigd:
Aantal respons :
Percentage respons:

8,2
6,1

318
28
8,5%

8

Algemene vragen tertiair 3 2018
10
9

8,5

8,5

8,6

8,4

8,5

8
Tertiair 1
7
Tertiair 2
6
tertiair 3
5

Resultaten cliëntervaring jaarmeting Wonen (Bouwsteen 2 kwaliteitskader VGN)
Aantal respons:
Aantal uitgenodigd:
Percentage respons:
Percentage aanbeveling:
Percentage handelingsplan besproken:

49%
145
33%
97%
81%

Wonen Adelante algemene vragen 2018
10
9
9
8
8
7
6
5

8,1

7,9

8

8,3

8,5

Mijn Mening (Bouwsteen 2 kwaliteitskader VGN)

'Mijn Mening' wonen
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

92%
83%

82%

81%

78%
72%

70%

64%

2.

Veiligheid cliëntenzorg

A

Calamiteiten

Conclusie calamiteiten
Er zijn in tertiair 3 geen meldingen geplaatst die conform de definitie calamiteit nader geanalyseerd en aan IGJ gemeld dienen te
worden.
Inhoudelijke toelichting calamiteiten
In de rapportage tertiair 2 is genoemd dat er na een melding binnen de CSCU een PRISMA analyse door Cicero gestart is. Men is tot
de conclusie gekomen dat het geen calamiteit betreft waarvoor melding bij IGJ gemaakt dient te worden.
Binnen het gebouw te Hoensbroek is een cliënt die dagbesteding via Novizorg ontvangt van de trap gevallen. Direct na de val is
eerste hulp verleend via het medisch calamiteitenteam Adelante. Er blijkt dat er geen tekortkomingen voor Adelante zijn in de vorm
van gebouw/ faciliteiten of de wijze van eerste hulpverlening.

B

Incidenten

Conclusie incidenten
Naar aanleiding van 2018 verzamelde (decentrale) incidenten zijn in afstemming met de inhoudelijk specialistische commissies

verbeteracties gerealiseerd die voor geheel Adelante gelden.
• In afstemming met de VIM-commissie heeft overleg met een kwaliteitsmedewerker MUMC plaatsgevonden rondom interinstitutionele meldingen. Resultaat is een concept procedure waarbij duidelijk is hoe gecommuniceerd wordt bij een dergelijke
melding en wie voor welk deel van het proces verantwoordelijk is. De procedure dient in 2019 gereed gemaakt en
geïmplementeerd te worden.
• In afstemming met de commissie Basis Medische Zorg (BMZ) hebben meldingen geresulteerd in een advies rondom medische
calamiteit. Het advies betreft zowel de werkwijze, als ook de daartoe benodigde middelen en bewegwijzering ten behoeve van
effectieve communicatie. Raad van bestuur heeft dit advies geaccordeerd en opdracht gegeven tot realisatie.
• In afstemming met de commissie BMZ hebben meldingen met betrekking tot het weglopen van cliënten (OOV) en vermissing
van een kind (OOK) geleid tot één Adelante brede werkwijze rondom vermissing van een cliënt. De werkwijze is afgestemd met
de portiers.

Inhoudelijke toelichting
Onderstaand figuur geeft de trend van meldingen in de organisatieonderdelen per rubriek maand, per maand over het gehele jaar
2018 weer.

Naar aanleiding van incidentmeldingen worden trends bestudeerd en verbetermaatregelen uitgevoerd. Hieronder worden deze
maatregelen benoemd.
Medicatie
Binnen de rubriek medicatie zijn enkele meldingen gemaakt waarbij gemaakte fouten gevolgen voor de veiligheid van de cliënt
hadden kunnen hebben. (Bijna incidenten)
Hiertoe horen ook meldingen met betrekking tot levering van medicatie door de apotheek.
Vanaf februari 2019 wordt gebruik gemaakt van een nieuwe apotheker en een nieuw gedigitaliseerd bestelproces.
Vallen.
Binnen de klinische afdeling Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is men gestart met een pilot om het valrisico van een cliënt bij

intake in multidisciplinair verband te bepalen om vervolgens passende preventieve maatregelen te nemen. De bedoeling is dat het
resultaat van de verbeteracties wekelijks weer te geven op een verbeterbord. De resultaten van deze pilot worden medio 2019
verwacht.
Er zijn gedurende het jaar een aantal valincidenten i.v.m. gladheid van de vloer in het zwembad en de kleedruimtes gemeld. Er zijn
diverse verbeteracties bepaald. Zoals de vloer regelmatig te drogen, frequenter en met ander materiaal te reinigen en het aanbieden
van biologisch afbreekbare shampoo aan cliënten. Het resultaat van de verbeteracties wordt gevolgd.
EHBO en medische calamiteit
Naar aanleiding van een stijging van het aantal meldingen rondom niet tijdig ophalen van het dienstsein door artsen, zijn
verbetermaatregelen ingezet. Deze maatregelen leiden tot duidelijkere afspraken rondom het ophalen van het sein.
Naar aanleiding van een melding waarbij een cliënt die een niet-reanimatieverklaring had wel gereanimeerd is heeft de commissie
Basis Medische Zorg een nieuw beleid aan raad van bestuur aangeboden ter vaststelling, om dit risico te verkleinen.
Beademings- en canulezorg
Naar aanleiding van een incident gemeld in tertiair 1 zijn verbeterpunten uitgezet. Nadat de verbeterpunten gerealiseerd zijn kan de
raamwerkovereenkomst met het Centrum voor thuisbeademing getekend worden en wordt voldaan aan de veldnorm chronische
thuisbeademing.
Het daadwerkelijk realiseren van de verbeteracties en het resultaat hiervan dient te worden getoetst in 2019.

Wondzorg en decubitus
In tertiair 2 wordt bij een cliënt na opname in ziekenhuis bij terugkomst in Adelante een flinke decubitus ontdekt. Deze cliënt is hierna
enkele weken niet-optimaal revalideerbaar. Van dit incident is door het ziekenhuis een analyse uitgevoerd. Er aanbevelingen ter
verbetering geformuleerd ten behoeve van de specifieke risico’s voor dwarslaesiepatiënten die opgenomen worden in het ziekenhuis.
Infectiepreventie
Wat betreft het kritisch thema ‘infectie preventie’ is aandacht vereist voor het onderwerp “warme intake” bij het PSB. Met de
verandering van dit proces, is onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen voor de preventieve maatregelen rondom
infectiepreventie. Na de vorige rapportage zijn verbeteracties ondernomen. Deze hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid.
Er is een overleg gepland om te komen tot nieuwe afspraken.

C

Informatiebeveiliging en privacy

Conclusie informatiebeveiliging en privacy
De afgelopen periode is vooral aandacht besteed aan de implementatie van de noodzakelijke maatregelen om te voldoen aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden. In december 2018 is de eindrapportage
“Project Implementatie Privacy en Informatiebeveiliging t.b.v. de AVG” aan de Raad van Bestuur aangeboden. Hierin zijn
aanbevelingen opgenomen om de verplichtingen vanuit de AVG verder vorm te geven en te borgen binnen de organisatieonderdelen
die buiten de scope van het project vielen. Het advies dat aan de Raad van Bestuur is afgegeven, is om komende periode eenzelfde
AVG toets te gaan doen binnen Onderwijs en binnen de processen en systemen van de staf en ondersteunende diensten. Ook in het
kader van wetenschappelijk onderzoek en de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens van medewerkers zijn de gevolgen van
de AVG nog niet structureel in kaart gebracht. Aanbeveling is om dit ook mee te nemen in deze toets. Daarnaast moeten onderdelen
uit de AVG verder worden uitgewerkt en geborgd.
Er worden steeds strengere eisen gesteld op het gebied van wet- en regelgeving o.a. gelegen in de AVG, NEN7510, NEN 7512 en
NEN7513. Vanuit de IGJ toetsingskaders wordt bovendien gesteld dat organisaties aantoonbaar moeten maken compliant te zijn aan
deze normen. Daarnaast is er nieuwe wet- en regelgeving van kracht gegaan in 2018 waardoor extra maatregelen noodzakelijk zijn.
De aanbevelingen op het gebied van informatiebeveiliging zijn uitgewerkt in een separaat informatiebeveiligingsplan 2019-2021, dat
ook in december 2018 is aangeboden aan de Raad van Bestuur.
Inhoudelijke toelichting informatiebeveiliging en privacy 2018
Binnen het VIPP programma is geadviseerd over privacy en informatiebeveiliging. Er zijn nieuwe procedures opgesteld, waaronder de
procedure inzage en/of afschrift (elektronisch) dossier, afgestemd op de nieuwe rechten die cliënten hebben gekregen binnen de
AVG.
In het kader van de aangescherpte regels rondom toestemming is geadviseerd hoe om te gaan met de informatieplicht en de
toestemmingsverklaringen. Werkafspraken en formulieren zijn getoetst aan de wettelijke kaders en daar waar nodig aangepast.
In het kader van de “Meldplicht Datalekken” zijn de gemelde incidenten informatiebeveiliging/privacy geanalyseerd. Zie onderstaande
tabel, met de resultaten van 2018.
Tijdvak 2018
T1
T2
T3

Totaal aantal VIM meldingen
Informatiebeveiliging/Privacy
8
6
14

Datalekken gemeld bij Autoriteit
Persoonsgegevens
2
0
4

Meldingen per organisatieonderdeel
Organisatie onderdeel
OOV
OOK
OOA
FB
OOZ

3

Aantal incidenten T1
6
0
1
1
0

Aantal incidenten T2
3
1
1
0
1

Aantal incidenten T3
5
2
5
1
1

Resultaat toetsing kwaliteit- en veiligheidseisen

Conclusie toetsing kwaliteitseisen
Bij Adelante OOA heeft in tertiair 3 een externe audit (KIWA) met betrekking tot de Fenac plaatsgevonden. Deze visitatie is goed
verlopen. Er zijn geen afwijkingen geformuleerd. Hiermee heeft Adelante Audiologie en Communicatie voldaan aan de eisen van de
Fenac.
Op 19 november 2018 is Contigo Kerkrade bezocht door de Inspectie GGD-gemeenten. Contigo Kerkrade voldoet aan de eisen van
de Inspectie er zijn geen afwijkingen geconstateerd.
De bevinding en de observaties geconstateerd bij de externe audit DNV in juli 2018 zijn opgepakt en afgehandeld. In december heeft
in Heerlen (Zuyderland) een visitatie van de VRA plaatsgevonden, de resultaten hiervan zijn nog niet bekend.
Inhoudelijke toelichting toetsing kwaliteitseisen
Externe audit Fenac
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. Wel zijn enkele verbeterpunten geformuleerd, deze worden opgepakt in de reguliere
verbetercyclus van het organisatie onderdeel.
• Uitkomsten van behandeling zijn nog niet zichtbaar op de vier domeinen (diagnostiek, advisering, verwijzing en revalidatie).
• Onvoldoende aantoonbaar dat richtlijnen verwerkt zijn in relevante protocollen
Deze verbeterpunten zijn geregistreerd in I-Task en worden meegenomen in de verbetercyclus van het organisatie onderdeel.
Opvolging vindt plaats in het kwaliteitsoverleg.
Inspectie GGD – Gemeenten
Er heeft een Inspectie bezoek plaatsgevonden bij Contigo Kerkrade op 19 november 2018.
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van de gemeente Kerkrade en heeft zich gericht op de tekortkoming, die tijdens het
jaarlijks onderzoek van 22-03-2018 is geconstateerd. De tekortkoming is door de Contigo hersteld. De afwijking betrof het ontbreken
van een VOG verklaring bij een stagiaire.
Visitatie VRA
In april is Adelante bezocht door een visitatieteam van de VRA. De volgende resultaten zijn gerapporteerd:
In Maastricht ( MUMC) is een advies afgegeven m.b.t. de kwaliteitsindicatoren: De vakgroep levert gegevens voor de actuele basisset
kwaliteitsindicatoren, maar de resultaten worden niet aantoonbaar geanalyseerd. De norm is hier: De vakgroep heeft een regeling om
op basis van de actuele basisset kwaliteitsindicatoren van de VRA resultaten te analyseren, zo nodig verbeterplannen te maken en
protocolwijzigingen te implementeren en voert deze regeling adequaat uit.
In Hoensbroek is een advies afgegeven m.b.t. wetenschap: Er zijn wetenschappelijke activiteiten, doch er zijn geen afspraken binnen
de vakgroep hieromtrent. De norm is hier: Er zijn expliciete afspraken binnen de vakgroep over wetenschappelijke activiteiten en er

wordt actief geparticipeerd; voortgang wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd
Verder is een aantal aanbevelingen gedaan, onder andere met betrekking tot het in kaart brengen van het patiënten- en verwijzers
perspectief, richtlijnen en behandelkaders, positionering van de vakgroep in het netwerk, structurele evaluatie van
revalidatiegeneeskundig handelen, beschikbaarheid van informatie over wachttijden en behandelingen op de website, en op andere
locaties ook over prestatie indicatoren en wetenschap.
Met betrekking tot de adviezen zijn binnen de betreffende vakgroepen al stappen ondernomen ter verbetering. Binnen twee jaar dient
op betreffende punten verbetering zichtbaar te zijn en aan de VRA gerapporteerd te worden.

Inspectie Onderwijs
De onderwijs inspectie heeft Adelante in mei 2018 bezocht. De rapportage is beschikbaar.
Er zijn verbeterpunten geformuleerd. Drie verbeterpunten dienen binnen een termijn van drie maanden na de rapportage opgepakt te
zijn. Dit is gerealiseerd. De overige verbeterpunten dienen over een periode van 2 jaar opgepakt te worden.
Decentraal worden alle verbeterpunten in de reguliere cyclus van verbetering geregistreerd en opgevolgd middels het
kwaliteitsoverleg.
Opleidingsvisitatie Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
Op het moment van deze rapportage zijn hierover geen gegevens beschikbaar.
Externe audit ISO 9001 2015 en VMS audit 2018
Bevinding geconstateerd tijdens de externe audit 2018 afgehandeld:
Bevinding

Maatregel

Verantwoordelijk

status

De status van onderhoud van speeltoestellen is onbekend.
In het beheersysteem staan acties open sinds de
controleerronde d.d. 09-2017. Het is onduidelijk wie
zorgdraagt voor de monitoring van de openstaande acties
en wie verantwoordelijk is voor de corrigerende
maatregelen. (geconstateerd bij FB technische dienst)

Dit is opgenomen en geborgd in
Topdesk.

MV

Afgehandeld

Interne audit
In tertiair 3 zijn er geen afwijkingen geconstateerd betreffende de kritische thema’s. Onderstaande afwijkingen (tertiair 2) zijn
opgepakt binnen OOA en OOK .
Thema

Stand van zaken

Deadline

Thema privacy cliëntgegevens: tav van
de cliëntdossier. Geconstateerd bij interne
audit gehoor zuid (tertiair 2)
Thema privacy cliëntgegevens: tav
mailverkeer met de ouders, wordt niet
altijd gebruik gemaakt van secure mail.
Geconstateerd bij kinderrevalidatie 4-12
jaar. (Tertiair 2)

Geregistreerd en in behandeling genomen
in I-Task

In 2019 wordt het A-EPD
geïmplementeerd

Geborgd in
A-EPD

Dit onderwerp is extra onder de aandacht
gebracht binnen het organisatie onderdeel.
Iedereen raakt steeds meer doordrongen
van de essentie.

Er wordt met de ouders alleen
via secure mail
gecommuniceerd.

Continu
proces

Veiligheidsronde
Er hebben in 2018 drie veiligheidsrondes plaatsgevonden één bij OOA en twee bij OOV
Voor OOA zijn afwijkingen geconstateerd op het gebied van het kritische thema “privacy cliëntgegevens”. Deze afwijkingen zijn
geregistreerd in I-Task en opgepakt in het organisatie onderdeel. Er zijn ook observaties geconstateerd. De observaties zijn niet in ITask geregistreerd. Het is onbekend of deze observaties leiden tot verbeteracties.
Bij OOV zijn verbeterpunten geformuleerd. Deze verbeterpunten zijn besproken in het kwaliteitsoverleg van OOV. De verbeteracties
zijn geregistreerd in I-Task en worden opgevolgd door het kwaliteitsoverleg.
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Kwaliteit- en Veiligheidsmanagementsysteem

A

Beheer van documentatie

Conclusie beheer van documentatie
De mate van beheer van documentatie binnen de kritische thema’s van Adelante is goed. De mate van documentbeheer binnen de
stafdiensten neemt af. Dit is bekend bij het verantwoordelijke management en dit wordt opgepakt.
Inhoudelijke toelichting beheer documentatie
Verbeteracties binnen de geneesmiddelencommissie hebben geresulteerd in nieuwe protocollen. Deze worden gelijktijdig aan het
implementeren van het nieuwe medicatiesysteem geborgd in het documentbeheersysteem.
Binnen OOZ VieCuri is aandacht voor de realisatie van het opgestelde plan om de documentatie gefaseerd te herzien.

Aantal verlopen of te controleren documenten

B

Voortgang directie beoordeling

Conclusie voortgang directiebeoordeling
Risicomanagement heeft in 2018 in het teken gestaan van het inrichten van het systeem. Het onderwerp risicomanagement komt
medio 2019 op de agenda van MDO Adelante. Hier wordt het implementatie voorstel gepresenteerd.
Verbetermaatregelen in I-Task zijn geïmplementeerd en geborgd in de organisatie.

Voor het project Meten is weten wordt per prestatie indicator het proces vastgesteld. Dit is voor de User (resultaatmeting CVA) en voor
de PDI (resultaat meting pijn) voor OOV gerealiseerd. In tertiair 1 2019 wordt dit naar OOZ uitgerold.
Inhoudelijke toelichting directiebeoordeling
Het kwaliteit- en veiligheidsmanagement systeem is tijdens de directiebeoordeling 2017 positief beoordeeld. Kwaliteitsdoelstellingen
voor 2018 bestaan met name uit het goed implementeren en borgen van de projecten kwaliteit en veiligheid vastgesteld in 2017. De
implementatie van de projecten Meten en weten en Risicomanagement zullen ook in 2019 nog onder de aandacht blijven.

5.

Resultaat van verplichte registraties

Conclusie resultaat registraties
De analyse van de resultaten van prestatie indicatoren RN 2017 heeft geleid tot verbetermaatregelen voor de registratie en het
genereren van resultaten uit de systemen van Adelante. Per prestatie indicator wordt een protocol opgesteld en geïmplementeerd. De
medisch manager van OOV is verantwoordelijk voor dit verbetertraject.
Wat betreft het kwaliteitskader VGN heeft het derde tertiair de jaarlijkse cyclus binnen Bouwsteen 2 (cliëntervaring) en bouwsteen 3
(zelfreflectie in de teams) plaatsgevonden. Bouwsteen 1 (het cliënt dossier) is getoetst middels een dossier controle.
Inhoudelijke toelichting resultaat registraties
A
Prestatie indicatoren Revalidatie Nederland (RN)
De protocollen van de PDI (Pijn) en de User(CVA klinisch) zijn gereed en geïmplementeerd. De uitwerking van de User-P (CVA
poliklinische) is onder de aandacht.
B
Registraties audiologie & communicatie (FENAC)
Er zijn geen bijzonderheden te vermelden,
C
Kwaliteitskader VGN Bouwsteen 1 t/m 4
Bouwsteen 1 betreft het individuele cliëntproces. Dit proces is getoetst middels een dossier controle, met de volgende bevindingen:
• Het EPD ziet er netjes uit, de informatie is vindbaar in het zorg en ondersteuningsplan. Het EPD wordt goed ingevuld. Alle
verplichte formulieren zijn aanwezig en ingevuld.
• Bij de Raesdonck kan men nog een verbeterslag maken in de wijze van het invullen van het risico inventarisatieformulier.
• Tevens moet een check ingebouwd worden in het actueel houden van getekende plannen door de cliënt (vertegenwoordiger).
De verbetermaatregelen naar aanleiding van bouwsteen 1 worden opgenomen in de I-Task. De opvolging van de verbeterpunten is
geborgd in het maandelijkse kwaliteitsoverleg. Op deze manier wordt de PDCA van verbeterpunten bewaakt.
In november 2018 zijn de cliëntervaringsonderzoeken zoals bedoeld in bouwsteen 2 uitgevraagd.
Dit betreffen het algemene cliëntervaringsonderzoek en het instrument “mijn Mening”. De resultaten van deze onderzoeken zijn
opgenomen in hoofdstuk 1 van deze rapportage.
Naar aanleiding van deze onderzoeken wordt een verbeterplan opgesteld, dit verbeterplan wordt tertiair 1 2019 gerapporteerd en
opgevolgd in de tertiair rapportage.
Dit verbeterplan wordt geregistreerd in I-Task en opgevolgd middels het kwaliteitsoverleg kinderen.
Wat betreft bouwsteen 3 heeft er in december weer zelfreflectie binnen de teams plaatsgevonden.
Tijdens deze zelfreflectie zijn de volgende zaken besproken, per punt hebben de medewerkers hun feedback gegeven:
•
•

Het proces rond de individuele cliënt. Zijn de wensen van de cliënt duidelijk? Worden
afspraken nagekomen, is er zicht op veiligheid en gezondheidsrisico’s per cliënt en
doen we wat nodig is?
De kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerkers. Daarbij gaat het
bijvoorbeeld om bejegening en communicatie, maar ook om de competenties van

•
•

medewerkers en de samenwerking in het team en met nabije familie.
Borging van veiligheid met accent op een persoonlijke afweging per cliënt over
aanmerkelijke risico’s en gezondheidsbescherming.
De toerusting van medewerkers voor de zorg- en ondersteuningsvragen van de
cliënten, samen met de vraag ‘kunnen we als team ons werk goed doen?.

De resultaten van deze zelfreflectie zijn in bijlage 1 gepresenteerd, tevens worden de verbetermaatregelen geformuleerd.
Wat betreft bouwsteen 4, de externe toetsing heeft plaatsgevonden in juli 2018. De kwaliteitsrapportage is getoetst en positief
bevonden. De kwaliteits- veiligheidsorganisatie van Adelante en dus ook van wonen is prima geborgd in de organisatie.
D
Kwaliteitskader wijkverpleging
In het derde tertiair zijn de gevraagde gegevens voor het kwaliteitskader aangeleverd. Adelante heeft hiermee voldaan aan de
wettelijke verplichting, kwaliteitsindicatoren van de Wijkverpleging.

6

Stand van zaken commissies

Conclusies voortgang commissies
In 2018 zijn de volgende resultaten bereikt:
• Advies optimaliseren van werkwijze van het calamiteiten team is aangeboden aan raad van bestuur.
• Voorbehouden handelingen voor artsen: Raad van bestuur is akkoord om het scenario “een specialistisch team voor
voorbehouden handelingen artsen” nader uit te werken.
• Advies optimaliseren van werkwijze van het calamiteiten team is aangeboden aan raad van bestuur.
• Nieuw medicatie systeem /nieuwe apotheker, nieuwe protocollen
• Nieuw beleid reanimatie
• Alle protocollen Basis Medische Zorg herzien
• Nieuwe werkwijze vermissing
• Nieuwe afspraken laboratorium Zuyderland
• Nieuwe afspraken met Zuyderland in verband met infectie preventie
• Nieuw instrument t.b.v. voorkomen van vallen (pilotfase)
Conclusie risicobeheersing kritische processen
Adelante bevindt zich in een fase waarin een herstructurering gaat plaatsvinden dit kan leiden tot risico’s binnen de kritische
processen van Adelante. Er is aandacht vereist voor de volgende uitdagingen:
• Door wijzingen en of wegvallen van functies zal de bezetting van de commissies herijkt dienen te worden, zodat de kwaliteit en
de veiligheid van de kritische processen geborgd blijven en er voldaan kan worden aan de wet- en regelgeving (o.a. privacy)
en de normenkaders (ISO (kwaliteitsmanagement en NTA (veiligheidsmanagement)
• Wijziging of wegvallen van functies vereist extra aandacht voor de processen binnen I-task. (VIM en verbetermaatregelen).
Mogelijk dat nieuwe verantwoordelijken toegekend moeten worden.
Inhoudelijke toelichting commissie
Commissie
Geneesmiddelen

Onderwerpen tertiair 3
Herzien protocol
medicatie naar aanleiding
van nieuw
medicatiesysteem en
nieuwe Apotheker
Project medicatie niet

Stand van zaken
Protocol is in conceptversie aan
geboden aan de geneesmiddelen
commissie. 14 januari zal dit
vastgesteld worden.

Vervolg actie
Plaatsen op het kwaliteitsportaal
Gepland na 14 januari

Plan van aanpak is in de

Uitrol naar OOA en

klinische patiënten
Basis medische
Zorg

Bekwaam bevoegd artsen

Implementatie van de
training medische
calamiteit
Advies verbeteren
werkwijze medische
calamiteit

Creëren werkwijze
valpreventie inclusief
resultaatmeting
Kwaliteit- en veiligheids
afspraken maken met
laboratorium

Protocol Vermissing cliënt

Beschikbaarheid van
uitvoeringsverzoek
voorbehouden en
risicovolle handelingen
Herzien protocol
overlijden cliënt

Verbeteracties canulebeademingszorg

Infectie

1. Procedure opname van
medewerker in
buitenlandsinstelling

implementatiefase. Implementatie is 1
maart 2019 gerealiseerd bij OOK.
Goedkeuring voor specialistisch team
Met verpleging en artsen afgestemd
Hoe dit realiseren? Op welke manier
ondersteuning bieden aan collega’s.
Plan van aanpak om scholing via VVAA
te realiseren is gereed en akkoord.
Raad van bestuur heeft een aantal
zaken overgenomen:
(o.a. gebouwaanduiding /
communicatie hieromtrent en piepers
die vanuit locatie Valkenburg
gehanteerd worden ten behoeve van
een calamiteitenmelding)

De werkwijze met het nieuwe formulier
val-preventie wordt nu uitgevoerd door
middel van een pilot op afdeling NAH.
Concept SLA met laboratorium
Zuyderland is gemaakt. (tbv klinisch
chemisch onderzoek en microbiologie)
Is getoetst door security officer
Is aangeboden aan afdeling inkoop
(meekijken)
Openstaande acties besproken in team
KBO. Suggestie om regie in realisatie
van ‘rest-acties’ bij teammanager VP
OOV te leggen
Protocol ten behoeve kinderen is
gereed en op school geïmplementeerd.
Protocol ten behoeve van volwassenen
en externe locaties (WTC) is in concept
gereed.
Website is in overleg met Marcom
aangepast.

Protocol is in concept gereed.
Benodigde formulieren
‘doodsoorzaakverklaring’ gemeente
Heerlen zijn ontvangen.
Verbeteracties zijn uitgewerkt in
afstemming met Centrum voor
Thuisbeademing. Acties hebben
onvoldoende resultaat in praktijk gehad.
Er wordt ook door CTB (nog) niet
voldaan aan eisen uit de Veldnorm
chronische Thuisbeademing
Procedure is in conceptvorm gereed
i.s.m. HR.

OOV(dagverpleging)
Opstellen van het beleid. (Adelante
academie)

Implementatie van het plan van aanpak
vindt plaats onder regie van Adelante
Academie .
- Realisatie gebouwaanduiding
(Marcom)
- Realisatie van piepersysteem (CTD)
- Communicatie via intranet en afdeling
overleggen van zowel artsen,
verpleging en portiers (Marcom)
- expliciet informeren van MT (?)
Risico: het bewaken van realisatie
acties in samenhang met elkaar
Evalueren van de pilot in maart 2019.
Bij positief resultaat uitrollen in de
organisatie.
Afspraak met teammanager VP is
gemaakt en vindt plaats op 10-1-2019:
- tariefafspraken (nu NZa max)
- ontvangen na-facturatie
- omschrijving van de inhoud van de
‘consult- en stand-by functie HIP’
maken
- Procedure aanvraag en communicatie
van de uitslag van het labonderzoek
beschrijven in het kwaliteitssysteem
Protocol t.b.v. externe locatie
bespreken met VP. Hierna definitief
maken
Nemen van ‘pasfoto’ van kinderen
onderwijs
Gereed

Vaststellen in BMZ commissie van 15januari
Communiceren naar artsen.
Afspraken die gemaakt zijn realiseren
zowel binnen Adelante als CTB
Maastricht.
Aandacht vanuit management is vereist

Opnemen in kwaliteitsportaal.

2. Deelname aan project
‘kwaliteit uit het Zuyden’
t.b.v. Antibiotica
resistentie

3. Kweekonderzoek
aanvragen verwerking bij
een MRSA epidemie. Valt
ook onder afspraken Lab
maken
Evaluatie dienstkleding

Middelen,
materialen en
omgeving

Convenant medische
technologie

Verbeteractie benodigde
middelen t.b.v. medische
calamiteiten procedure
Alarmering in risicovolle
ruimtes
Benoemen kritische
leveranciers

Incidenten

Infectiepreventiemedewerker neemt
deel aan bijeenkomst. Project is
afgerond. Resultaten 0 meting zijn
bekend
De resultaten van de verbeteracties
worden eind december opnieuw
getoetst.
Randvoorwaarden t.b.v. veilig omgaan
met persoonsgegevens zijn
doorgenomen met de security officer.

Resultaten worden besproken in de
infectiecommissie. Coordinator infectie
preventie stelt samen met Zuyderland
een plan van aanpak op. Eind
december 2019 is dit plan van aanpak
geïmplementeerd. En is dit project
afgerond.
Concept werkwijze op papier zetten
(zie acties laboratorium onder BMZ)

OOV heeft aangegeven een evaluatie te
willen houden. Infectiecommissie wil
hierbij betrokken zijn.
Binnen OOK (Raesdonck) heeft men
wens geuit dienstkleding te ontvangen.
Teammanagement heeft aangegeven
hier nu geen prioriteit in te zien.
Werkgroep blijft in stand. Advies is om
primair proces en VAR ook bij de
evaluatie te betrekken. De rol en taken
van inkoop wordt bekeken in dit proces.
De inhoudsdeskundigen zijn de
aanvragers en verantwoordelijkheid
voor het inhoudelijke stuk. Er is
behoefte aan een centraal
aanspreekpunt / coördinator medische
hulpmiddelen.
Advies is akkoord RvB en uitgezet in de
organisatie. Zie onder BMZ

Volgen via infectiecommissie

Advies is in concept gereed

Advies eisen AED op
verschillende locaties

RvB is akkoord met advies kritische
leveranciers. Resultaat voor inkoop is
meer duidelijkheid wie hij vaker moet
laten evalueren dan de niet-kritische
leveranciers ten behoeve van
cliëntenzorg.
Advies is gereed en afgestemd in BMZ
en MMO commissie

Decentraal magazijn op
verpleegafdeling

Advies is aan RvB aangeboden. Er zijn
tegenvragen ontvangen.

Valrisico – gladde vloer
zwembad

Genomen maatregelen wekken de
indruk onvoldoende resultaat te hebben.
Risico accepteren? Is een maximaal
haalbaar resultaat bereikt?
Het proces van de VIM is een
aandachtspunt waaronder de
terugkoppeling in de organisatie.

Inhoudelijke besprekingen
van VIM

Er is voorlopig een centrale coördinator
vastgesteld om de implementatie af te
ronden.
Er is een werkgroep opgericht. Binnen
deze werkgroep wordt een advies
geformuleerd over de vaste rol van
coördinator medische hulpmiddelen.
Daarna kan de werkgroep opgeheven
worden.
Zie onder BMZ

Advies bespreken in commissie
Middelen materialen van januari
Bespreken in commissie: deelname
inkoop aan commissie zinvol?

Manager OOK is gevraagd een AED op
de locatie Contigo Kerkrade aan te
schaffen.
Decentraal wordt gewacht op groen
licht van ‘bovenaf’. RvB is verzocht om
ene besluit waarna realisatie decentraal
binnen OOV.
Commissie blijft dit monitoren tot maart
2019

Bepalen wie de coördinator van de VIM
wordt. Te bespreken in de commissie
kwaliteit & veiligheid.

Bijlage 1
Zelfreflectie in team : Bouwsteen 3 kwaliteitskader VGN
Evaluatie 2018
Thema 1. proces
rond de individuele
cliënt
A. Wat gaat goed

Raesdonck

Villa Franca
Heerlen

Villa Franca Geleen

Valkhorst /
Contigo

Dagopvang

Signaleren
welbevinden
cliënt

Niet alle wensen
zijn duidelijk, wel
de grote lijnen

Via OGO hulpvragen /
/wens /ambitie helder
krijgen wordt doel van
geformuleerd en
uitgewerkt in teamplan

1 persoon richt zich
op ouders en kind
tijdens opname dag

Mentoraat

Gewaarborgd OGO
startfase

Uitvoeren checklist
opname (risico
inventarisatie en
BRMO lijst
ingevuld)

noodplan

Formuleer mijn
mening positief

Medewerkers
zetten zich
volledig in

B Wat kan beter

Logeren vaak
gegevens niet
compleet

RIE

maandoverzichten

Doorstroom ITB

contact met ouders

Rapportage op
onderwerp waardoor
betere procesbewaking

Meer rekening
houden met leeftijd
van kind

soms niet duidelijk
door groot aantal
kinderen en
flexibele opnames.

Communicatie
algemeen

Meer tijd voor jongere
waardoor meer
individuele aandacht

Hulpbehoefte scan
komt uit MKS en
daarop inspelend
voordat
opnamegesprek
begint (gezag,
veiligheid,
gezinssituatie is
duidelijk)

EPD, rapportage,
lezen,
communicatie
onderling

Structuur en
continuïteit op de
afdeling
Meer volgens plan
werken

Zorgovereenkomst
eerder klaar

Hulpmiddelen

Meer tijd om te
overleggen met de
cliënt

REPD goed op orde

Contactmomenten
individueel (fysieke
begeleiding)

C. Verbeter voorstel

1 team

Meer tijd of regels
naast afspraken
aanpassen aan de
mogelijkheden

douche brancard,
plafond lift etc

Beleid onder de loep
nemen

Hulpbehoeftescan
ook voor verpleging

Groter team

Is inrichting van de
werkwijze haalbaar?

Risico inventarisatie
met arts invullen

Stabiliteit,
werktijden
aanpassen, meer
voorbereidend werk

Minder kantoortaken,
meer tijd voor
jongeren
Thema 2. kwaliteit
relatie tussen cliënt
en medewerker
A. Wat gaat goed

Kinderen geven
aan dat ze het fijn
vinden op de
groep

Client kan
problemen
bespreken met de
begeleider waar
hij / zij zich
prettig bij voelt

Betrokkenheid

Client versus
medewerker

Ouders: goede
communicatie
(telefonisch tgv
taxis)

Er wordt zo
mogelijk gekeken
naar een goede
combi cliënt/
begeleider

Visie/methodiek

Afstemmen van zorg

Evaluaties: goed
maar niet alle
ouders hebben
behoefte hieraan

Ouders betrekken bij
gesprek / proces

Korte lijnen Contigo
tussen ouders en
mentor
Snel behoeftes van
ouders opgepakt

Benadering cliënt

B Wat kan beter

Mensen met
teveel
verschillende
meningen

Weinig / geen
overdracht
informatie
omtrent cliënten

Minder lange dagen
in vakanties en
studiedag
plus zaterdag

Meer tijd om een
goed gesprek te
hebben in alle rust
zonder storing

Vrijheid en openheid

Rooming in / zorg
op maat
Nazorg
dagverpleging /
contact ouders of
cliënt

Controle / grip

Vooroordelen

Omgaan met
groepsdynamiek

Personele en
dagplanning van
piekzorg

Team:
samenwerking gaat
wisselend, veel
wisselingen in
personeel, geen
teamgevoel

Communicatie
kan verbeterd
worden naar
clienten toe

Respect

Wijze van
communicatie
/communicatiesysteem 1 manier

Veiligheid

Info van ouders
richting team

Omgangsvormen

C. Verbeter voorstel

betere systemen

Altijd met 2
personen werken

Coaching en scholing

Communicatie

Communicatie
systeem digitaal vast
format
Personeelsplanning
op piekzorg en
betere dagindeling

-

Scholing / tips hoe
om te gaan;
klantvriendelijkheid
Verdieping in
thuissysteem = meer
begrip, meer
bejegening
Thema 3. borging
van veiligheid
A. Wat gaat goed

Jaarlijks BHV

jongeren hebben
genoeg vrijheid

Risico inventarisatie

Intake gesprek:
verwachtingen,
behoeften, wensen,
risico inventarisatie

Samenwerking met
dagverpleging en
valkhorst

Brandwerende
deuren

kunnen gaan en
staan waar ze
willen

MDO

Juist materialen ; bij
onveilige situatie ft
en et inschakelen

Epd en rie

Elkaar blijven
wijzen op veiligheid
in het team =
bewustzijn van

Risicos: all,
epilepsie, diabetes,
uitstapjes,
gedragsproblemen,
weglopen,
verslikken
Afdeling verlaten
voor
verpleegkundige
Behandeling

Inrichting /
aankleding
afdeling
Deuren afgesloten
(schuifdeur)

Contact andere
zorginstellingen
Kunnen altijd terecht
bij begeleiders
Openheid, alles is
bespreekbaar

B Wat kan beter

Verbetering
domotica

geen
consequenties
voor gedrag
jongeren

Onderlinge
afstemming

Randvoorwaarden

Verdieping in
ziektebeelden

Terrein onveilig

Niet altijd probleem
overnemen

Afmelding ,
taxivervoer

Vangnet (2e dienst /
crisis)

C. Verbeter voorstel

Bewaking /
security

Scholing en sparring
met
gedragsdeskundigen

Lijsten kloppen
vaak niet

Communiceren met
elkaar

Oplossingsgerichtheid
vanuit de jongeren

Vpk + ped medew
als kracht bij
dagopvang en
logeerhuis
Grotere flexpool
met diverse functies
Op tijd extra
personeel inzetten
bij uitstapjes
Coördinator eigen
telefoon

Thema 4. toerusting
van de medewerkers
A. Wat gaat goed

Stagiaires en
medewerkers
goed ingewerkt

samenwerking
collegas en goede
betrokkenheid

Gedrevenheid

Stimuleren en
behouden
zelfstandigheid
cliënten en eigen
kunnen

alles wordt beter
geregeld meer
overzicht in
proces

Door-ontwikkelen van
OGO

Indien
basisopleiding plus
ervaring al
voldoende is, is er
voldoende tijd voor
snelle introductie
van stagiaires

Samenwerking team
Opzet proces
Kennis van de
jongeren
B Wat kan beter

Teveel
bijkomende
administratieve
taken

te weinig overleg
momenten

Flexwerkers met
mogelijkheid tot
computer inlog

te weinig
bergruimte

Duidelijkheid tot
bereikbaarheidsdienst

Soms door ziekte ad
hoc inzet nodig

te weinig
bewegingsruimte

Betere
inwerkprocedure voor
flex en vaste
medewerkers

Klein team, extra
kwetsbaar

geen goede
douchestretcher

Expertise nieuwe
doelgroep

Wat zijn de taken
van de coördinator?

Groepsdynamica

Meer tijd kunnen
inplannen voor
stagiaires die nog
weinig ervaring
hebben

Inwerken kan beter

C. Verbetervoorstel

meer bekwaam
personeel

opleiding voor
gedragsproblemati ek

Overdracht tijd in de
ochtend

vrijwilligers voor
activiteiten
(spelletjes met
cliënten)

verbouwing

Communicatie

Taken voor
stagiaires afbakenen
per persoon per
opleidingsniveau

