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Hoofdstuk 1

Zorgorganisatie

Inleiding
De focus van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ligt op 'samen leren' als basis voor
kwaliteitsverbetering. Dignis Verblijf implementeert dit nieuwe kwaliteitskader stapsgewijs
met behulp van de beschikbaar gestelde kwaliteitsgelden.
Het kwaliteitsplan is geschreven in de vorm van een consultatiedocument. Dit
betekent dat input vanuit de medewerkers, medezeggenschap en RvB verwerkt zal
worden in het document. Aanpassingen zijn ook mogelijk op basis van nieuwe
inzichten en ontwikkelingen in de organisatie.

Het verslag 2018 is geïntegreerd in het kwaliteitsplan Dignis 2018 – 2019.
In blauw zijn bij de verschillende onderwerpen de resultaten 2018 terug te vinden.
1.1 Zorgvisie en kernwaarden
De visie van Lentis is om met hart en hoofd recht te doen aan de mens en zijn verhaal.
Kernwaarden hierbij zijn: vakkundig, volhardend, compassie, waardig, wederkerig.
De missie van Dignis is om kwetsbare ouderen met (een combinatie van)
psychogeriatrische, psychiatrische en somatische problematiek te helpen hun eigen
leven te blijven leiden op de wijze die zij wensen. De vrijheid van ieder mens om
zijn/haar eigenheid tot uitdrukking te brengen staat bij ons centraal. Ook wanneer deze
mens in toenemende mate afhankelijk wordt van een zorgsysteem.
Wanneer het moment komt dat het verblijven op de eigen woonplek geen optie meer
is, omdat er intensievere zorg en bescherming nodig is, bieden de woonlocaties van
Dignis een beschermde omgeving, waar ouderen tot het einde van hun leven op een
waardige wijze verblijven en zichzelf kunnen zijn.
In 2018 heeft Dignis een strategische koers uitgezet. Onder de titel ‘Nieuwe Koers Dignis’ is met
participatie van vele medewerkers en de medezeggenschap een nieuw fundament ontwikkeld
om op basis van leiderschap, de kwaliteit van zorg, de kwaliteit van werkgeverschap en de
kwaliteit van bedrijfsvoering, de organisatie toekomst bestendig te maken.
Doelen:
1) Vergroten van cliënttevredenheid
2) Vergroten van medewerkerstevredenheid
3) Voldoen aan kwaliteitskaders zorgtypen Dignis
4) Uniformiteit van werken, cultuur en leidinggeven op alle locaties
5) Financieel gezonde organisatie zijn met een rendement van minimaal 2%
6) Aantrekken en behouden van medewerkers
In 2018 is in dit kader uitvoering gegeven aan:
 Aanpassing van de organisatiestructuur naar 3 typen zorg (Verblijf, Revalidatie, Zorgthuis)
en de Medische Dienst.
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Aanpassing van leidinggevende structuur incl. afname van management formatie t.b.v.
directe zorg
Aanpassing Staf & Ondersteuning incl. afname van formatie t.b.v. directe zorg
Toevoeging van de functie Kwaliteitsverpleegkundige aan de functiemix

Voor 2019 staat uitvoering van de Nieuwe Koers Dignis op de volgende onderdelen op de
agenda:
 Realiseren van kwaliteitskader (onderdelen deskundigheid en toezicht) door
invoering functiemix (toevoeging agogische deskundigheid) en normroosters per
zorgtype
 Start zelforganisatie (eerste stap: decentrale roostering & planning)
 Herinrichting van ‘klantreis’ van eerste (bel)contact tot en met opname: Dignis
Zorgadvies
 Implementatie van elektronisch ONS zorgdossier binnen Dignis.
Concrete uitwerking hiervan staat aangegeven in de verschillende kwaliteitsplannen 2019 per
locatie.

1.2 Doelgroepen
1.2.1 Beschrijving doelgroepen
Binnen Dignis Verblijf hebben we meerdere verpleeghuizen en woonzorgcentra.
In de verpleeghuizen wordt zorg met behandeling geboden (totaal 447 plaatsen).
Binnen de woonzorgcentra wordt ook zorg zonder behandeling geboden (totaal 118
plaatsen). Dignis is specialist op het gebied van zorg en behandeling van cliënten met
complexe problematiek op het gebied van Psychogeriatrie, Somatiek en Gerontopsychiatrie of een combinatie hiervan.
Op 2 verpleeghuislocaties hebben we naast PG afdelingen ook afdelingen
Gerontopsychiatrie met daarin nog onderscheid in verschillende doelgroepen als jongdementerenden, Korsakov, Niet-Aangeboren-Hersenletsel.
De in – en exclusiecriteria voor de diverse locaties en doelgroepen zijn beschreven in
het document: ‘In- en exclusiecriteria Dignis V&V’. Dignis heeft 2 somatische afdelingen
die sterk gelinkt zijn aan de revalidatie afdeling. Hier verblijven cliënten met Multiproblematiek die niet meer in staat zijn om zelfstandig te wonen.
Om goede ketenzorg te kunnen bieden is er in de woonlocaties de mogelijkheid
tot kortdurende opvang zoals Eerstelijnsverblijf (ELV) en crisisopname. Ook bieden
deze huizen de mogelijkheid voor dagopvang. Binnen de organisatie wordt er ook
revalidatie en extramurale zorg geboden. Dit kwaliteitsplan richt zich echter alleen
op de Verpleeghuiszorg.
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1.2.2 Overzicht van de leeftijdsverdeling per categorie

VV Aantal Unieke Cliënten
Leeftijdscategorie Client

Totaal

45 t/m 54 jaar

7

55 t/m 64 jaar

20

65 t/m 74 jaar

101

75 t/m 79 jaar

100

80 jaar en ouder

591

Onbekend

2

Eindtotaal

796

1.2.3 Type zorgverlening, ZZP-verdeling en omzet per doelgroep
Periode: 01-01-2018/ 31-12-2018

Aantal cliënten met behandeling
Per dag ZZP 10VV incl.BH
incl.DB
Per dag ZZP 4VV incl.BH
incl.DB
Per dag ZZP 5VV incl.BH
incl.DB
Per dag ZZP 6VV incl.BH
incl.DB
Per dag ZZP 7VV incl.BH
incl.DB
Per dag ZZP 8VV incl.BH
incl.DB

Product
Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB
Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB
Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB
Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB
Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB
Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB

VV Aantal Unieke Clien
9
16
453
61
113
11
633
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Periode: 01-01-2018/ 31-12-2018

Aantal cliënten zonder behandeling
Per dag ZZP 10VV excl.BH
incl.DB
Per dag ZZP 2VV excl.BH
incl.DB
Per dag ZZP 3VV excl.BH
incl.DB
Per dag ZZP 4VV excl.BH
incl.DB
Per dag ZZP 4VV excl.BH
incl. DB VPT
Per dag ZZP 5VV excl.BH
incl.DB
Per dag ZZP 5VV excl.BH
incl. DB VPT

Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB
Per dag ZZP 2VV excl.BH incl.DB
Per dag ZZP 3VV excl.BH incl.DB
Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB
Per dag ZZP 4VV excl.BH incl. DB VPT
Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB
Per dag ZZP 5VV excl.BH incl. DB VPT
Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB
Per dag ZZP 6VV excl.BH incl. DB VPT
Per dag ZZP 7VV excl.BH incl. DB

1
7
17
104
1
24
1
37
2
164
164
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1.2.4 Aantal locaties
Dignis Verblijf bestaat uit de volgende locaties (conform inschrijving KvK):

Naam locatie

Groot/kleinschalig Landelijk/stedelijk doelgroepen

Capaciteit

Verpleeghuis
Blauwbörgje

Grootschalig

stedelijk

PG, GP Incl. BH

107

Woonzorgcentrum
Veldspaat

Grootschalig

stedelijk

PG incl. BH
PG, SOM excl. BH

82
30

Woonzorgcentrum
Bernlef

Grootschalig

stedelijk

PG, SOM excl. BH

28

Verpleeghuis Enk

Grootschalig

landelijk

PG, GP Incl. BH

117

Woonzorgcentrum
‘t Holthuys

Grootschalig

landelijk

PG, SOM excl. BH

28

Woonzorgcentrum Kleinschalig
Wiekslag/Bonkelaar

landelijk

PG, SOM excl. BH

32

Verpleeghuis
Duinstee

Kleinschalig

landelijk

PG incl. BH

22

Verpleeghuis
Heymanscentrum

Grootschalig

stedelijk

PG, SOM incl. BH

94

Verpleeghuis de
Omloop

Kleinschalig

Landelijk

PG incl. BH

25

TOTAAL

565

Informatie 2018/Control
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1.3 Personeelsbestand, -samenstelling en –informatie
Inleiding
Uitgangspunt voor de personele samenstelling is de indicatie van de
cliënt. Vanuit het Kwaliteitskader worden landelijke eisen gesteld aan de
personeels- samenstelling en de bezetting. In de Koers Dignis is een
nieuwe formatie-mix ontworpen en een bijbehorend normrooster per
doelgroep om aan deze kwaliteitseisen te voldoen.
1.3.1. Aantal zorgverleners en vrijwilligers per locatie in 2018
In totaal is er 700,23 fte personeel in loondienst. Het merendeel van het personeel is
op verzorgend niveau, namelijk 512,34 fte. Op verpleegkundig niveau betreft het 53,50
fte.
De organisatie anticipeert met behulp van Strategische Personeelsplanning op de
toekomst. De zorg wordt steeds complexer en dit is van invloed op de gevraagde
inhoudelijke deskundigheid van de medewerkers. Er is een normrooster opgesteld en
met dit rooster en de bijbehorende functiemix (personele samenstelling) beoogt Dignis
de kwaliteit van zorg op een goede manier te borgen. Per locatie wordt in 2019
inzichtelijk gemaakt wat de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte is voor 2020 en
2021.
In totaal waren er in 2018, 10 kwaliteitsverpleegkundigen werkzaam binnen de
Verpleeghuiszorg van Dignis. De inzet van kwaliteitsverpleegkundigen op diverse
afdelingen heeft ertoe geleid dat er meer focus is op de kwaliteit van de zorg en
kwaliteitsverbeteringen in de teams. Ook het leren en ontwikkelen in de teams door
middel van o.a. coaching on the job, wordt door hen gestimuleerd.

Functieverdeling en Personele situatie op 31-12-2018

Het aantal vrijwilligers per locatie
In totaal hebben 613 vrijwilligers zich in 2018 ingezet voor de organisatie.
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1.3.2 Leerlingen 2018
De organisatie biedt medewerkers, de mogelijkheid, - middels een BBL-traject- de
opleiding tot verzorgende IG en verpleegkundige te volgen. Er zijn 7 leerlingen die in
het eerste leerjaar van de BBL3 opleiding Verzorgende IG zitten. 8 Leerlingen zitten in
het tweede leerjaar en 6 leerlingen zitten in het laatste leerjaar van de BBL 3 opleiding.
Daarnaast zijn 2 leerlingen bezig met de verkorte BBL4 opleiding tot verpleegkundige. 2
leerlingen zijn bezig met de HBO-V duaal opleiding (peildatum 31 december 2018).
De organisatie hecht aan het structureel voeren van jaargesprekken met medewerkers.
Hierin wordt op individueel niveau aandacht besteed aan competentie- en
loopbaanontwikkeling (het kwaliteitspaspoort)

Resultaat 2018
7 leerlingen in eerste jaar BBL3
8 leerlingen tweede leerjaar BBL3
6 leerlingen derde leerjaar BBL3
2 leerlingen HBO-V duaal
1.3.3 Strategische Personeelsplanning (SPP)
In 2016 zijn we gestart met onze Strategische Personeelsplanning. Er is onder andere
inzichtelijk gemaakt hoe de organisatieopbouw en functieopbouw eruit ziet. Verder is
een vlootschouw uitgevoerd, waarbij gekeken is naar het huidige prestatievermogen
en het ontwikkelingsvermogen. De analyses vormen input voor de verdere
ontwikkelingen van de organisatie.
De organisatie anticipeert met behulp van Strategische Personeelsplanning op de
toekomst. De zorg wordt steeds complexer en dit is van invloed op de gevraagde
inhoudelijke deskundigheid van de medewerkers. Investeren in opleidingen is van
cruciaal belang. Er is een normrooster opgesteld en met dit rooster en de bijbehorende
functiemix (personele samenstelling) beoogt Dignis de kwaliteit van zorg op een goede
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manier te borgen. Per locatie wordt op dit moment inzichtelijk gemaakt wat de
kwantitatieve en kwalitatieve behoefte is voor 2019, 2020 en 2021.
1.3.4 In -, door - en uitstroom van medewerkers met zorg gerelateerde functies
In 2018 zijn in totaal 228 medewerkers ingestroomd in zorg
gerelateerde functies. De uitstroom van personeel in zorg gerelateerde
functies was in 2018 lager dan de instroom, namelijk 182. Bovendien
zijn 57 medewerkers doorgestroomd binnen de organisatie.
1.3.5 Ratio personele kosten versus opbrengsten
De personeelskosten bedragen 72% van de opbrengsten in 2018.

Resultaat 2018
Ratio personele kosten versus opbrengsten 72%
1.3.6 Uitdagingen Personeelsbestand en personeelssamenstelling
Resultaten 2018: wat is gerealiseerd
• Voor het werven van medewerkers is in 2018 een recruiter aangesteld.
• In 2018 Toename van het aantal vrijwilligers realiseren en mogelijkheden
andere doelgroepen onderzoeken die deze bijdrage kunnen leveren ( bijv.
Philadelphia, waar in het facilitair bedrijf al mee wordt samengewerkt)
• In 2018 doorgroeimogelijkheden en potentieel benutten van medewerkers
binnen de nieuwe Koers bv door een bredere functiemix.
• Nadere analyse van de SPP in relatie tot het definitieve plan Koers Dignis ( 2e
helft 2018)

1.3.7 Ziekteverzuim 2018
Het ziekteverzuim in 2018 was gemiddeld 7,4%. In 2017 was dit 8,2%. Het verzuim is dus licht
gedaald. Zoals ook in 2017 wordt het ziekteverzuim in 2018 met name veroorzaakt door langdurig
verzuim. Het terugdringen van het (langdurig) verzuim en het investeren in preventie van verzuim
heeft grote aandacht. Dignis heeft als doelstelling om in 2020 een verzuimpercentage te hebben
van 6%. In 2018 heeft de organisatie besloten om een verzuimadviseur aan te stellen. De
verzuimadviseur is per 1 februari 2019 benoemd. De verzuimadviseur focust zich in 2019 onder
andere op langdurige verzuimdossiers vanaf 6 weken verzuim. De verzuimadviseur heeft een
ondersteunende en coachende rol richting leidinggevenden en voert verzuimgesprekken met
medewerkers.
Resultaat 2018
Ziekteverzuim 7,4% , doelstelling 2020 6%
1.3.8 Vacatures 2018
In 2017 is gestart met de werving van woonzorgassistenten, waardoor het aantal fte’s in 2018 ten
opzichte van 2017 is gestegen. Verder is in 2018 gestart met de werving van agogen. De agogen
worden ingezet op de huiskamers, zodat er naast verzorging en verpleging, meer nadrukkelijke
aandacht is voor het welzijn van de cliënten. Naast dat er mensen van extern zijn/worden
aangenomen, biedt dit ook loopbaanmogelijkheden voor interne medewerkers.
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Arbeidsmarkt beïnvloeding en –communicatie was in 2018 ook één van de HR speerpunten (net
als in 2017). Er is een aparte website ontwikkeld www.werkenbijlentis.nl, waarop vacatures te
vinden zijn. Daarnaast wordt Sociale Media actief ingezet. Het effect hiervan is dat potentiële
kandidaten de organisatie beter weten te vinden.

Resultaat 2018
Werving woonzorgassistenten: succesvol
Werving Agogisch medewerkers: gestart
Arbeidsmarkt beïnvloeding: www.werkenbijlentis.nl & sociale media
1.3.9 Medewerkerstevredenheid
In 2018 is een medewerkerstevredenheid-onderzoek uitgevoerd met
een respons van 38%. De input vanuit dit onderzoek is met alle teams
besproken en met de teams is een plan gemaakt om aan de slag te gaan
met de verbeterpunten. Uiteraard is ook besproken hoe we de goede
punten kunnen behouden.
In het onderzoek zijn de volgende thema’s aan bod gekomen:
bevlogenheid, betrokkenheid, tevredenheid, werkgeverschap,
duurzame inzetbaarheid en sociale veiligheid. Die thema’s zeggen iets
over de werkbeleving en de inzet van medewerkers. Dignis breed zijn
de scores als volgt:
Thema

Score

Bevlogenheid

7,7

Betrokkenheid
Tevredenheid

6,0
6,1

Werkgeverschap

5,9

Duurzame
Inzetbaarheid

6,8

Sociale Veiligheid

6,7

Door de groene punten te benutten en de rode punten aan te pakken, werken we aan het
verbeteren, van het werkplezier van de medewerkers en de prestaties van de organisatie.

Onderwerp
Werkdruk
Collega’s
Werkzaamheden
Werkzaamheden

Groene punten
Vraag
Ik kan mijn werk, emotioneel gezien, goed aan
Als ik hulp nodig heb, kan ik bij mijn directe collega’s terecht
Ik weet welke resultaten van mij worden verwacht
Ik weet wat de prioriteiten in mijn werk zijn

Score
7,9
8,0
7,9
8,2

Rode punten
Onderwerp
Organisatie
Arbeidsomstandigheden
Organisatie
Direct leidinggevende
Werkzaamheden
Organisatie

Vraag
Ik raad de organisatie aan als werkgever bij anderen
Er wordt voldoende aandacht besteed aan de veiligheid van de
medewerker
Ik voel dat ik gewaardeerd wordt door de organisatie
Ik heb vertrouwen in mijn direct leidinggevende
Ik krijg de kans om te doen waar ik goed in ben
Ik ben trots op de organisatie

Score
5,8
5,9
4,6
6,6
6,9
5,3
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Organisatie
Werkzaamheden
Werkzaamheden
Werkzaamheden

Ik vind het leuk om de komende 1 tot 2 jaar bij de organisatie te blijven
werken
Ik heb in mijn werk voldoende ruimte voor eigen initiatieven
Ik heb voldoende de ruimte om beslissingen te nemen in mijn werk
Ik heb plezier in mijn werk

7,2
6,5
6,5
7,6

Toelichting op toekomstige ontwikkelingen:
Dignis werkt aan de ontwikkeling van zelforganiserende teams. Het uitgangspunt is dat als de
professional de ruimte krijgt verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan resultaten, de
professional meer in zijn of haar kracht komt te staan. Dit leidt tot meer tevredenheid bij
medewerkers en cliënten.
Om de teams te begeleiden naar zelforganisatie vindt er vanaf eind 2018 team-coaching plaats. Er
zijn meerdere sessies per team, die begeleid worden door een externe coach. Dignis bereidt op
deze manier in 2019 de teams goed voor en biedt kaders om verantwoordelijkheid te nemen en zelf
organiserend te gaan werken.

Hoofdstuk 2

Kwaliteit en veiligheid

2.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Inleiding
In het kwaliteitskader gaat het bij persoonsgerichte zorg en ondersteuning over de wijze waarop
de cliënt in alle levensdomeinen uitgangspunt is bij zorg – en dienstverlening.
Het doel is om de kwaliteit van leven van de cliënt zo optimaal mogelijk te laten
zijn. Binnen de relatie tussen cliënt, zorgverleners en zorgorganisatie komt dit
optimaal tot zijn recht. In het kwaliteitskader is dit thema uitgewerkt in
verwachtingen die een zorgorganisatie uitvoert, namelijk:
1. De zorg – en dienstverlening heeft een multidisciplinair karakter
2. Goede afspraken en een goede samenwerking liggen vast in een Zorg Leef
Plan (ZLP):
• Iedere cliënt beschikt binnen 24 uur over een ZLP.
•

In dit ZLP is in ieder geval opgenomen: medicatie, dieet, primaire hulpvraag, 1e
contactpersoon en afspraken hoe te handelen bij calamiteiten.

•

Het opstellen van het ZLP is belegd bij een verzorgende van tenminste niveau 3
(IG), of bij een andere zorgverlener van tenminste niveau 3.
Bij voorkeur is dit de contactverzorgende dan wel de eerste verantwoordelijk
verzorgende of verpleegkundige (EVV).

•

Het ZLP is uiterlijk 6 weken na opname definitief

De zorg wordt geleverd vanuit vier thema’s: compassie, uniek zijn, autonomie en
zorgdoelen.
2.1.1 De zorg – en dienstverlening heeft een multidisciplinair karakter
Binnen de verblijfszorg van Dignis is onderstaande werkwijze geïmplementeerd:
•

Zorg Leef Plan bespreking is in aanwezigheid van meerdere disciplines
12
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•
•

Het basisteam bestaat uit: arts, psycholoog en zorg aangevuld met paramedici
op uitnodiging
De familie wordt uitgenodigd voorde halfjaarlijkse Zorg Leef Plan bespreking

2.1.2 Goede afspraken en een goede samenwerking liggen vast in een Zorgleefplan
• Iedere cliënt beschikt binnen 24 uur over een eerste concept ZLP. Dit concept
is zichtbaar in het Elektronisch Cliënten Dossier. Hierin zijn in ieder geval terug
te vinden: het dieet en primaire hulpvraag.
•
•

Het ZLP is uiterlijk na 6 weken definitief en ondertekend door de familie.
Binnen het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) van Dignis wordt onderscheid
gemaakt tussen de wettelijk vertegenwoordiger en de eerste contactpersoon.
Dit wordt bij opname vastgelegd.

•

Bij alle cliënten wordt op de dag van opname besproken welke beleid passend
is in het geval van calamiteiten ( beleidsafspraken) en wordt dit op de eerste
dag vastgelegd in ECD.

•

Medicatie is terug te vinden in Klinicom en de deellijst is direct bij opname
beschikbaar.
Het opstellen van het ZLP is bij Dignis belegd bij de EVV die tenminste niveau 3
IG heeft.

•

Resultaat 2018
De audit ‘Dossier’ is in 2018 per afdeling 3 x afgenomen (januari, juni en
december). De gemiddelde score was: 7.6
Verbeteracties die hebben plaatsgevonden zijn:
 Objectief rapporteren op doelen uit het ZLP
 De doelen in het ZLP zijn concreet en toetsbaar
 Risico-inventarisatie voeding (SNAQ) altijd ingevuld
 De activiteiten/ daginvulling van de cliënt aan laten sluiten bij cliënttypering
 Het Zorgleefplan en de zorgafspraken sluiten aan bij de cliënttypering
 Bij Middelen & Maatregelen staat eerstvolgende evaluatiedatum genoteerd
 Het voorbereidend formulier Zorgleefplan is door cliënt /cliëntvertegenwoordiger ingevuld
(en gescand) óf de ervaring van de cliënt bij een voorbereidend gesprek is vastgelegd in
de rapportagevorm evaluatie ZLP/MDO.
2.1.3 Uitdagingen 2019 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Verminderen van de administratieve last
Resultaat 2018:
Binnen Lentis/Dignis is in 2018 onderzoek gedaan naar een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier
(ECD)
•

2018: Voorgenomen besluit genomen om het huidige ECD te vervangen door ONS
van Nedap. Er is in december 2018 een adviesaanvraag ingediend bij de OR. De
verwachting is een positief advies begin februari 2019. Vervolgens zal de
implementatie/uitvoering ter hand worden genomen. De planning is dat op 1
oktober 2019 alle medewerkers van Dignis het nieuwe Elektronische Cliënten
Dossier gebruiken.
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•

Onderzoek of IZIS gebruikt kan gaan worden voor de Medische dienst Lentis,
waarbij koppeling met huidige ECD moet worden gerealiseerd. Actie: 2019

•

Voortzetting van de in 2018 in gang gezette roadshows ECD gericht op
verbetering en borging van:
 Rapportages sluiten beter aan bij de doelen uit het ZLP
 Clienttypering volledig ingevuld
Resultaat 2018:
Roadshow ECD uitgevoerd in de locaties: het Blauwbörgje, het Heymanscentrum,
de Wiekslag.

•

Cliëntenportaal beschikbaar zodat cliënten en eerste contactpersonen digitaal
het Zorg Leef Plan, zorgafspraken en zorgrapportages kunnen inzien

Resultaat 2018:
Cliënten portaal is beschikbaar voor alle cliënten van Dignis
•

Klassikale cursus ECD voor nieuwe medewerkers in 2019 vervangen door een
E-learning module. Actie: 2019

•

Koppeling Klinicom aan ECD. Actie: 2019

2.1.4 De zorg wordt geleverd vanuit vier thema’s: compassie, uniek zijn, autonomie en
zorgdoelen
Cliënten en hun naasten staan centraal bij de zorg- en dienstverlening die wordt
geboden. Belevingsgerichte zorg is het uitgangspunt. De training belevingsgerichte
zorg bestaat uit 2 dagdelen basistraining en daarna per jaar een vervolg van 1
dagdeel. De training wordt volledig klassikaal verzorgd.
Resultaat 2018
In 2018 hebben 240 zorgmedewerkers en behandelaren een training
Belevingsgerichte zorg gevolgd. Aan de pilot ‘Observatie belevingsgericht
werken’ hebben 28 medewerkers meegedaan. De themabijeenkomst voor
vrijwilligers werd door 60 mensen bezocht.

2.2

Wonen en welzijn

Inleiding
In het kwaliteitskader gaat het bij het wonen en welzijn over 5 thema’s die leidend zijn:
1. Zingeving
2. Zinvolle tijdsbesteding
3. Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding
4. Familieparticipatie en inzet vrijwilligers
5. Wooncomfort
2.2.1 Zingeving
Binnen Dignis Verblijf worden multidisciplinair disciplines ingezet bij specifieke
levensvragen. De EVV heeft aandacht voor de cliënten en hun specifieke vragen en
bespreekt met de arts/ psycholoog, wie moet worden ingeschakeld om de cliënt
behulpzaam te zijn bij het bespreken van zingevingsvragen.
Tijdens het Moreel beraad worden ethische kwesties, multidisciplinair, onder
leiding van de geestelijk verzorger besproken. Ideeën uit dit beraad worden door
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het multidisciplinaire team gedeeld met cliënt en familie. Samen bespreken ze
welke ideeën er uitgevoerd kunnen worden. Deze werkwijze is een vast onderdeel
van het werkproces van Dignis.
2.2.2 Zinvolle tijdsbesteding
Met de extra middelen voor verpleegzorg in het kader van Waardigheid en Trots is binnen Dignis
het project ‘Een mooie dag’ gestart in 2016. Een persoonlijke, zinvolle daginvulling van cliënten
en de deskundigheidsontwikkeling van medewerkers op het terrein van welzijn is het doel van dit
project (projectplan ‘Een mooie dag bij Dignis; 2016-2020’, april 2016).
Aandacht voor ‘Familieparticipatie’, ‘Bewegen’ en ‘Omgaan met probleemgedrag’ is vertaald in 3
ontwikkelprojecten. Deze ontwikkelprojecten zijn voor de periode 2016-2017 overeengekomen
met de zorgkantoren (projectplan ‘Het verpleeghuis als thuis’, projectplan’ Leefstijl & kwaliteit
van leven’, projectplan ‘Als gedrag een probleem wordt’; 2016). Begin 2018 zijn de projecten
geëvalueerd en beoordeeld door de zorgkantoren.
Resultaat 2018
De 3 ontwikkelingsprojecten zijn begin 2018 met de zorgkantoren Zilveren Kruis en Menzis,
geëvalueerd en als voldoende beoordeeld. Daarmee zijn de projecten afgesloten.
Het project Een mooie dag is in 2018 geïmplementeerd binnen de Nieuwe Koers Dignis. De
voortgang is in handen van de lokale Cliëntenraad en de locatie Managers.
2.2.3 Schoon en verzorgd lichaam
Binnen Dignis kan de cliënt zelf aangeven wat de wensen, behoeften en voorkeuren zijn ten
aanzien van wassen, kleden, douchen etc. In grote lijnen is dit vastgelegd in het ZLP; de details
komen terug in de zorgafspraken van het ECD. Per dag wordt in overleg met de cliënt bekeken
of er behoefte is om af te wijken van de basisafspraken.
2.2.4 Familieparticipatie en inzet vrijwilligers
De familie wordt vanaf het begin van verblijf betrokken bij de afspraken rond wonen
en welzijn en hen wordt gevraagd welke bijdrage zij kunnen en willen leveren aan de
directe zorg en welzijn.
De familie wordt ondersteund bij het opstellen van het levensverhaal.
De familie wordt uitgenodigd deel te nemen aan activiteiten op de afdelingen.
Er worden jaarlijks familiebijeenkomsten georganiseerd.
Voor overstijgende zaken is er op elke locatie een cliëntenraad beschikbaar.
Binnen Dignis Verblijf zijn ruim 600 vrijwilligers actief.
Ook zij worden betrokken bij activiteiten, zowel individueel, in het team als
centraal binnen de locatie. Twee keer per jaar worden vrijwilligersbijeenkomsten
gehouden in bijzijn van de directie, waarin de vrijwilligers aan kunnen geven wat
hen bezighoudt.
In 2017 hebben de vrijwilligers hun top 3 van aandachtspunten aangegeven. Deze
zijn in 2018 gerealiseerd:
1.De wens om te delen in informatie over levensloop en interesses van bewoners:
binnen de kaders van de privacywetgeving worden vrijwilligers geïnformeerd over
bijzonderheden die van belang zijn voor de begeleiding van de betreffende
bewoner.
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2. Afstemming met de afdeling over de aan/afwezigheid van de vrijwilligers: hier
zijn afspraken over gemaakt tussen de afdelingen en de betreffende vrijwilligers
3. De wens om te delen in informatie over wat er in de organisatie speelt: via de
locatie nieuwsbrieven worden de vrijwilligers op de hoogte gehouden.
In 2017 gaven de verwanten onderstaande 3 aandachtspunten aan. Deze
aandachtspunten zijn opgenomen in de Nieuwe Koers van Dignis welke in 2018 is
geformuleerd en waarvan de uitvoering loopt van 2018 - 2021:
1. Meer toezicht, aandacht en nabijheid in de huiskamers
2. Meer activiteiten en meer bewegen in de huiskamers en daarbuiten
3. Meer personele inzet, meer vaste gezichten
2.2.5 Wooncomfort
Bij Dignis Verblijf beschikken alle cliënten over een eigen kamer, die zij kunnen
inrichten met eigen spullen. Er is in afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de
leefomgeving zowel binnen als buiten de locaties. Veel locaties hebben al een open
karakter, waarbij de cliënten zich vrij, binnen en buiten het gebouw, kunnen
bewegen. Er is veel aandacht besteed aan de aankleding van het gebouw. Enerzijds
door nieuwbouw, anderzijds door verbouw en aanpassingen binnen bestaande
situatie(s).
Resultaat 2018
• De beleeftuin bij de Wiekslag is gerealiseerd
• Voor de beleeftuin van de Duinstee zijn alle voorbereidingen getroffen en is een
start gemaakt met de aanleg
• De beleeftuin van De Enk is uitgebreid. Tevens is gestart met de voorbereidingen
van de daktuin
2.2.6 Uitdagingen: resultaten 2018 en acties 2019 Wonen en welzijn
•

Vanuit het kwaliteitskader en de vertaling hiervan in de Koers Dignis zal
daginvulling, ook in het weekend, toegevoegd worden aan de
zorgprogrammering


•

In 2018 zijn alle voorbereidingen gedaan. Vanaf 1 januari 2019 wordt dit
daadwerkelijk ingevuld.

Betrokkenheid van familie en naasten vergroten bij zorg en/of sociale
ondersteuning.


•

In 2018 is in goed overleg met de Centrale Cliëntenraad afgesproken dat de
visie van Dignis op de betrokkenheid van familie en naasten bij de zorg is,
dat deze vrijwillig is en geen onderdeel uitmaakt van het rooster. Dignis zal
voldoen aan het kwaliteitskader met de inzet van professionals.
Het werven van meer vrijwilligers om de zinvolle daginvulling in de nieuwe
situatie nog beter te kunnen vormgeven.


Dignis is zeer actief in het werven van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn zeer
welkom en kunnen aanvullend aan de professionals aan de slag al naar
gelang hun interesse en mogelijkheden.
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•

Waar dit nog niet het geval is, worden gebouwen, indien dit gebouwelijk
mogelijk is, zodanig aangepast dat cliënten zich vrijuit in en rond het gebouw
kunnen bewegen.
 In 2018 hebben we alle tuinen aantrekkelijk (beleefgericht) en goed
toegankelijk gemaakt. In 2019 wordt verkend hoe we de persoonlijke
beweegruimte van mensen kunnen vergroten met de inzet van nieuwe
technologie (bv. GPS trackers en leefcirkels)

2.3
Veiligheid
Inleiding
Dignis werkt aan optimale veiligheid voor haar cliënten. In het Kwaliteitskader gaat het
bij veiligheid over het meten en inzichtelijk maken van indicatoren, die handvatten
geven om te leren en te verbeteren.
1. Het leren en verbeteren op basis van indicatoren m.b.t. 4 thema’s van
basisveiligheid zijn:
• Medicatieveiligheid:
 Medicatieveiligheid
 Antipsychoticagebruik
 Antibioticagebruik
• Decubituspreventie
• Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen
• Preventie acute ziekenhuisopname
2. Het inzichtelijk maken van indicatoren over de basisveiligheid en aangeleverd bij de
Openbare Database van het Zorginstituut (uiterlijk 1 juli volgend op het
betreffende kalenderjaar)
3. Elke verpleeghuisorganisatie heeft een incidentencommissie of maakt gebruik van
een lokale of regionale incidentencommissie.
In dit hoofdstuk worden aan de hand van de 4 thema’s de indicatoren (A), werkwijze
binnen Dignis Verblijf (B) en de Kwaliteitscyclus (C) beschreven en afgesloten met de
uitdagingen die Dignis verblijf zich stelt om aan het Kwaliteitskader rond het thema
veiligheid te voldoen.
2.3.1 Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid
Indicatoren
 % cliënten bij wie met een regelmatige frequentie (bijv. elke drie maanden)
een formele medicatiereview plaatsvindt door apotheker en specialist
ouderengeneeskunde

Aantal geregistreerde medicatiefouten (MIC). Volgen van de
trends in medicatiefouten binnen de organisatie-eenheden van de
instelling en verantwoording over de opvolgende verbeteracties, van
voorschrijven tot toediening, inclusief voorraadbeheer.
Resultaat 2018:
Er is jaarlijks een medicatie review tussen apotheker en SOG van alle cliënten die medicatie
gebruiken.
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Medicatie-incidenten worden geregistreerd en geanalyseerd op afdelings- en
organisatieniveau in SMILE. De analyse van de incidenten wordt gebruikt als input
om tot verbetermaatregelen te komen. De medicatie-incidenten worden
geaggregeerd verwerkt in de kwartaalrapportage, waarin aard, mate, trends en
verbetermaatregelen per afdeling en op organisatieniveau zijn vastgelegd. De
kwartaalrapportages worden besproken met de Raad van Bestuur.
Resultaat 2018:
Aan deze norm is voldaan. Het aantal geregistreerde medicatiefouten voor 2018
was: 1057. Dit komt overeen met minder dan 0.5% van het totaalaantal verstrekte
medicaties.

Resultaat 2018
In 2018 hebben alle verpleeghuisafdelingen zelf een medicatieaudit uitgevoerd. In totaal gaat het
om 18 medicatieaudits. Ook heeft een medewerker van de apotheek op alle verpleegafdelingen
een audit uitgevoerd.
De punten die het meest als ‘niet in orde’ worden gescoord zijn:
 Producten met een beperkte houdbaarheid zijn voorzien van
een openingsdatum en/of tijd. (12X)
 In de koelkast is een digitale thermometer aanwezig, de temperatuur wordt dagelijks
geregistreerd volgens de geldende procedure. Hierbij wordt zowel de actuele temperatuur
als de minimum en maximumtemperatuur genoteerd (10X)
 Er ligt alleen medicatie in de medicatieopslag (10X)
 Medicatie heeft een geldige houdbaarheidsdatum/gebruiksdatum)
Hierbij wordt rekening gehouden met de houdbaarheid op de verpakking en eventueel de
houdbaarheid na openen (7x)
Werkwijze bij Dignis verblijf
Binnen Lentis is een Commissie Farmaceutische zorg actief. Vanuit Dignis nemen
hieraan deel: de directeur inhoudelijke zaken van Dignis, de kwaliteitsfunctionaris,
apotheker en een ANW-verpleegkundige. De commissie vergadert 6 keer per jaar. Alle
onderwerpen aangaande medicatieverstrekking en medicatieveiligheid komen aan de
orde. Lentis heeft een eigen apotheek met dagelijks leveringsmogelijkheden voor
verblijfslocaties van Dignis. Lentis heeft een up to date
geneesmiddelendistributieprotocol.
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Binnen alle teams van Dignis Verblijf zijn aandachtsfunctionarissen medicatieveiligheid
aangesteld. Scholing van medicatieveiligheid vindt plaats d.m.v. E- learning. Daarnaast
worden interactieve scholingen gegeven aan managers, verpleegkundigen en aandachtsfunctionarissen georganiseerd vanuit de Apotheek.
Resultaat 2018:
 Start van een vervangprogramma, waarbij kapotte koelkasten worden vervangen door
koelkasten met een ingebouwd logsysteem. Hierdoor hoeft de temperatuurlijst niet meer
handmatig bijgehouden te worden.
 Alle medicatieruimten zijn voorzien van saltosloten waardoor enkel geautoriseerde mensen
deze ruimte kunnen betreden
 De kwaliteitsverpleegkundigen analyseren de audits op de afdeling en start samen met het
team verbeteracties indien nodig
 De commissie Farmaceutische zorg analyseert ieder kwartaal de medicatie incidenten op
trendmatigheden en doet zo nodig beleids- of proces aanpassingen
 Het scholingsprogramma is verder ontwikkeld en zal in 2019 worden uitgevoerd
Leren en verbeteren bij Dignis verblijf
Vanuit de apotheek worden minimaal 2 keer per jaar afdelingsaudits gehouden op
het gebied van medicatieveiligheid. Tevens worden er door hen trainingen on the job
gegeven. De uitkomsten worden verwerkt en gestuurd aan de locatiemanager en de
directie. Daarnaast worden 1 x per jaar op de afdeling zelfaudits medicatieveiligheid
gedaan via SMILE. Er worden verbeterplannen gemaakt die op directieniveau
worden besproken tijdens de kwartaalrapportage overleggen. De managers
bespreken de uitkomsten en verbeteractie in de teamoverleggen.
De kwartaalrapportage van Dignis Verblijf worden besproken met de Raad van
Bestuur. De inhoud van de dokterstas wordt zo beperkt mogelijk gehouden en jaarlijks
geëvalueerd tijdens Farmacotherapeutisch overleg (FTO). 6 x per jaar is er een FTO
voorbereid door een Specialist Ouderengeneeskunde (SO) en de apotheker. Een
medicatiereview vindt jaarlijks plaats met arts en apotheker.
Antipsychoticagebruik
Indicatoren:
Binnen organisatie-eenheden documenteren van aard (ATC-codes) en
prevalentie (% bewoners) en reflecteren (in FTO, maar ook met de collega
organisaties uit het lerend netwerk) op aard en omvang van het
antipsychoticagebruik.
Resultaat 2018
In 2018 is het in het FTO met apotheek en SO’s Dignis het onderwerp antipsychotica
gebruik geëvalueerd. Afdelingen, waarbij het gebruik hoger was, - dan gemiddeld-,
hebben een analyse gemaakt van het voorschrijfgedrag.
Werkwijze binnen Dignis verblijf
Op de locatie ’t Blauwbörgje is in 2018 het project ‘’Beter af met minder’’ afgesloten. Vanuit dit
project wordt kritisch gekeken wordt naar het gebruik van psychofarmaca en dwangmedicatie.
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Hierbij komen ook alternatieve oplossingen voor psychofarmaca en voor middelen en maatregelen
aan de orde.
Leren en verbeteren binnen Dignis verblijf
Het aantal cliënten en prevalentiecijfer(s) worden geaggregeerd uit het systeem Klinicom gehaald
en besproken in het FTO. Jaarlijks worden de voorschrijfcijfers van psychofarmaca van de
afzonderlijke afdelingen besproken in het FTO. Naar aanleiding van deze overleggen kunnen er
vragen gesteld worden aan de betreffende specialisten ouderengeneeskunde en de managers. Zij
maken waar nodig een analyse en een plan van aanpak.
Binnen het FTO wordt het huidige gebruik van psychofarmaca op de pg-afdelingen
geëvalueerd. Het project “Beter af met minder” is de leidraad van dit overleg. Er
worden concrete afspraken gemaakt ten aanzien van het toepassen van
psychofarmaca, de evaluatie van het gebruik van psychofarmaca en concrete
doelstellingen ten aanzien van vermindering van het gebruik.
Resultaat 2018
• Artsen hebben nieuwe formulieren in gebruik genomen in kader van eenduidig
registreren van gebruik van psychofarmaca
• Project ‘Beter af met Minder’ is begin 2018 afgesloten. De succesvolle interventies
zijn besproken en verspreid via het managersoverleg en het farmacotherapeutisch
overleg.
• In het Lerend Netwerk is het voorschrijfgedrag m.b.t. psychofarmaca onderling
vergeleken en besproken. Hierbij is met name gekeken naar het gebruik van
antipsychotica, mede in relatie tot de richtlijn. De aandachtspunten zijn besproken
binnen de Medische Dienst.
• In het Lerend Netwerk is in het licht van de nieuwe Wet Zorg en Dwang aandacht
geweest voor het gebruik van vrijheidsbeperkende middelen.

Antibioticagebruik
Indicatoren
Binnen de organisatie-eenheden documenteren van aard (ATC-codes), prevalentie
(% bewoners) en reflecteren (bv in FTO, maar ook met de collega organisaties uit
het lerend netwerk) op aard en omvang antibiotica gebruik, ook met het oog op de
toenemende resistentie problematiek.
Resultaat 2018
•

•
•

De antibiotica commissie heeft bij een aselecte steekproef binnen alle verpleeghuis locaties van
Dignis resistentie bepalingen gedaan. Op basis van de resultaten is een voorstel gemaakt t.a.v.
het antibioticabeleid 2019.
In het Farmacotherapeutisch overleg zijn de resultaten van de antibiotica commissie besproken
en de adviezen zijn overgenomen en geïmplementeerd.
De GGD heeft een externe audit ‘resistentie antibiotica’ gedaan binnen de locatie het
Heymanscentrum, waarbij de resultaten ruim voldoende waren.

Werkwijze binnen Dignis verblijf
Binnen Lentis is een Antibiotica commissie aanwezig. Er wordt gebruik gemaakt van het
antibioticaformularium opgesteld door de Antibiotica commissie. Het formularium wordt
jaarlijks aangepast aan de hand van de resistentie patronen. Interacties, allergieën en
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overdoseringen worden automatisch in het Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS)
aangegeven. Allergieën worden tevens vermeld in het ECD. Nierfuncties worden aan de
apotheek doorgegeven door de arts en verwerkt in het EVS.
Leren en verbeteren binnen Dignis verblijf
Het aantal cliënten en het prevalentiecijfer worden geaggregeerd uit het systeem
Klinicom gehaald en besproken in de Antibiotica commissie.
Resultaat 2018
De puntprevalentie is 13 antibioticagebruikers (selectie op basis ATC-code J01) op de 501 patiënten
(=2,6%)

2.3.2 Uitdagingen Medicatieveiligheid
• Besluitvorming meetperiode of puntprevalentiemeting t.a.v. indicatoren
Medicatieveiligheid, Antipsychoticagebruik en Antibioticagebruik:
De puntprevalentie meting is in 2018 uitgevoerd.
•
•

Resultaten indicatoren opnemen in kwaliteitsverslag.
In 2018 wordt met de partners van het lerend netwerk een gezamenlijk FTO
georganiseerd waar alle artsen en apotheker aanwezig zijn. Onderwerpen die
besproken worden zijn: medicatie, de ‘zo nodig’ en het juist voorschrijven.
Dit overleg is in 2018 binnen het lerend netwerk uitgevoerd.

•

Er wordt een formularium Antibiotica ontwikkeld door en voor SO’s in
samenwerking met de apotheek.
Dit formularium is in 2018 ontwikkeld en in gebruik genomen

•

De voorzitter van de antibiotica commissie sluit in 2018 aan bij de Lentis brede
hygiëne- en infectiepreventie commissie.
Dit is in 2018 geëffectueerd.

2.3.3 Decubituspreventie
Indicatoren
1. Preventie van decubitus
Regelmatige monitoring van huid(letsel), voedingstoestand, mondzorg,
incontinentieletsel bij alle bedlegerige of immobiele cliënten.
• Resultaat 2018
• Aan deze norm wordt voldaan. Regelmatige monitoring vindt plaats.
• Na een verkennend onderzoek is in 2018 een programma gestart waarbij de
matrassen die gebruikt worden door de cliënten van Dignis fasegewijs worden
vervangen door zorgcomfort matrassen. Het zorgcomfort matras heeft een groot
slaapcomfort en werkt tevens preventief.
2. Aanwezigheid van decubitus: Prevalentie decubitus categorie 2, 3 en 4
• Resultaat 2018
• Eind 2018 is de punt prevalentiemeting meting Huidletsel uitgevoerd. Dit onderzoek is
gedaan bij iedere cliënt Verblijfszorg binnen Dignis, in het kader van de jaarlijkse meting van
kwaliteitsindicatoren Verblijfszorg.
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Werkwijze binnen Dignis verblijf
Voor alle cliënten wordt (huid)letsel, voedingstoestand, mondzorg, incontinentieletsel
minimaal voor elke Zorgleefplan bespreking gemonitord d.m.v. een risicosignalering en
opvolging. Binnen Dignis is een decubituscommissie aanwezig, die 4 x per jaar
bijeenkomst. De doelstellingen van de commissie zijn het vaststellen van het beleid rond
wondzorg, het up to date houden van het decubitusprotocol, het uitwisselen van nieuwe
inzichten, het kritisch meekijken naar inzet van hulpmiddelen en het organiseren/geven
van scholingen op het gebied van wondzorg.
Er zijn op alle teams aandachtsvelders wondzorg aanwezig.
2.3.4 Uitdagingen Decubituspreventie
• Vaststellen wijze van (punt)prevalentiemeting huidletsel en wijze van evaluatie
(indicator 2). Dit is in 2018 gedaan aan de hand van de normen kwaliteitskader,
inclusief afspraken over casuïstiek-besprekingen
•

Hervatten meetweek ten aanzien van prevalentie, preventie en behandeling van
decubitus. Dit is in 2018 gedaan aan de hand van de normen kwaliteitskader.

•

Resultaten indicator opnemen in het Kwaliteitsverslag. Resultaten 2018 worden
aangeleverd aan de portal van het Zorginstituut.
De aandachtsvelders worden extra geschoold op wondzorg.
Het neerzetten van een standaard assortiment van wondproducten. Het doel is
om met een zestal producten 80 % van alle wonden te kunnen behandelen vanuit
1 leverancier; de huidige stroomschema’s moeten hierop worden aangepast.

•
•

•

Aanpassen van het decubitusprotocol op leesbaarheid en gebruiksgemak en
zoveel mogelijk evidence based. Dit is in 2018 gerealiseerd en geplaatst.

2.3.5 Preventie van acute ziekenhuisopname
Indicatoren:
Aantal ongeplande opnamen (psychiatrisch) ziekenhuis per organisatie-eenheid over een bepaalde
periode
Incidentie opname(psychiatrisch) ziekenhuis /insturen SEH per organisatie-eenheid/ per
doelgroep
Resultaat 2018
•
In 2018 was er een afwezigheid van 179 dagen in verband met een
ziekenhuisopname. Het betrof 20 cliënten.
Werkwijze binnen Dignis Verblijf
Op de dag van de opname wordt een medisch beleid afgesproken met de cliënt en/ of de
eerste contactpersoon. Hierin wordt het niet- reanimatie beleid afgesproken, maar ook
afspraken ten aanzien van het wel of niet insturen van de cliënt naar het ziekenhuis en
andere invasieve/intensieve behandelingen (infusen, sondes, intramusculaire behandelen
etc.) In het ECD worden deze afspraken vastgelegd op het medisch beleidsblad. Dit blad
wordt door iedere betrokken arts voor een behandeling ingezien.
Op iedere afdeling is tijdens werkuren een laagdrempelig overleg met de specialist
ouderengeneeskunde mogelijk bij een veranderend somatisch toestandsbeeld. Dit
betekent in de praktijk dat op een zeer kort termijn ingegrepen kan worden bij een
verslechtering in het somatisch toestandsbeeld, waardoor verslechtering voorkomen kan
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worden. Wekelijks loopt de specialist ouderengeneeskunde visites op de afdeling waarbij
de cliënten uitgebreid besproken worden.
Binnen Dignis werken wij met 24 uurs aanwezige verpleegkundigen, die ook in de avond
en nacht, cliënten met acute problemen triageren en overleggen met de dienstdoende
specialisten ouderengeneeskunde. Voordat de dienst ingaat wordt de dienstdoende arts
op de hoogte gebracht door collega’s, - zowel telefonisch als schriftelijk-, van cliënten die
kwetsbaar zijn. Na de dienst worden de collega’s geïnformeerd over de cliënten die gezien
zijn tijdens de dienst door een beveiligde overdracht via de mail.
Binnen Dignis (en speciaal binnen het Heymanscentrum waar de revalidatie afdeling
gehuisvest is) zijn er consulentbezoeken gepland van de neurologie, geriatrie,
revalidatiegeneeskunde en de psychiatrie. Met deze consulenten kan ook door de overige
locaties overlegd worden bij acute casuïstiek. Met de vakgroep geriatrie van het Martini
ziekenhuis vindt 2 x per jaar een gesprek op managementniveau plaats om de
samenwerking te intensiveren en te optimaliseren.
2.3.6 Uitdagingen 2018 - 2019 Preventie van acute ziekenhuisopnames
• Totaaloverzicht reden ziekenhuisopnames. Resultaat: in 2018 gerealiseerd
• Onderzoek naar de mogelijkheid om geaggregeerde cijfers (actueel) uit de bestaande
systemen te halen. Resultaat: met het huidige elektronische patiëntendossier (ECD) is
dit niet mogelijk. Bij de inrichting van, ONS, het nieuwe ECD wordt hier aandacht aan
gegeven. Actie voor 2019
•
•
•
•

Evaluatie uitkomsten jaarlijks agenderen op het artsenoverleg. Resultaat: actie voor
2019.
In 2018 niet meer dan 32 ziekenhuisopnames binnen de chronische zorgafdelingen
van Dignis. Resultaat: in 2018 gerealiseerd.
Niveau 5 verpleegkundige is aanwezig op de zorgteams. Resultaat: in 2018
gerealiseerd.
Ontwikkelen infuusbeleid ook voor de chronische zorg (met name somatiek).
Het infuusbeleid is in 2018 geformuleerd. De scholing van artsen en verpleegkundigen
staat gepland voor de 1e helft van 2019. In de 2e helft van 2019 volgen de revalidatie
afdelingen en bij bijzondere situaties ook afdelingen binnen de chronische zorg.

2.3.7 Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen
Indicatoren
• Inzet vrijheid beperkende maatregelen (VBM)
Wat is % cliënten, bij wie, in de afgelopen 30 dagen een vrijheidsbeperkende maatregel als
verpleegdeken en/of jumpsuit/hansop is toegepast en wat was de reden van de inzet?
Resultaat 2018: 6 % Reden ernstig gevaar voor zichzelf.
•

Evaluatie:
Is bij de cliënten, bij wie, in de afgelopen 30 dagen VBM is getroffen, deze
maatregel per soort geëvalueerd met cliënt/naaste(n)? Niet alleen
maatregel maar ook proces voor inzet van maatregel. Is vooraf voldoende
naar alternatieven gezocht?
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Resultaat 2018
• Ieder kwartaal worden de vrijheidsbeperkende maatregelen die zijn ingezet
geanalyseerd en besproken in de commissie BOPZ (vanaf december 2018
commissie Zorg en Dwang). Mogelijke alternatieven worden geformuleerd en
besproken met de bij de cliënt betrokken arts. De arts bespreekt dit met de cliënt,
naasten en het zorgteam.
Werkwijze Dignis Verblijf: Dwang als het echt niet anders kan
In afwachting van de Wet Zorg en Dwang werken we volgens de wet BOPZ. Dit doen we
vanuit onze visie op belevingsgerichte zorg, eigen regie, veiligheid, zorgvuldige
besluitvorming en transparantie. In de commissie Onvrijwillige zorg (voorheen de BOPZcommissie) wordt het beleid ten aanzien van vrijheidsbeperkende maatregelen en de
overgang naar de Wet Zorg en Dwang multidisciplinair en organisatie breed besproken.
Vrijheidsbeperkende maatregelen mogen alleen genomen worden na overleg met de
specialist ouderengeneeskunde. De specialist ouderengeneeskunde gaat na of de
maatregel noodzakelijk, geschikt, doelmatig en proportioneel is, en de minst ingrijpende.
Dit gebeurt in samenspraak met de verpleging en- waar van toepassing -, multidisciplinair
met psycholoog, fysiotherapeut en ergotherapeut.
Elke vrijheidsbeperkende maatregel wordt vooraf besproken met de eerste
contactpersoon.
Resultaat 2018
- Ter voorbereiding van de nieuwe Wet Zorg en Dwang die in werking treedt op 1
januari 2020, is een beleids-/implementatieplan gemaakt. Fasegewijs bereidt Dignis
zich in 2019 voor op de nieuwe wet.
Leren en verbeteren binnen Dignis verblijf
Op het algemene artsenoverleg komen de resultaten van de metingen ten aanzien van
vrijheidsbeperkende maatregelen binnen Dignis 1 x per jaar aan de orde. De voorzitter
van de BOPZ-commissie zit de vergadering voor en geeft toelichting. De toepassing van
middelen en maatregelen wordt hier kritisch geëvalueerd, er worden mogelijkheden
verkend om het aantal maatregelen te verminderen.
1 x per 14 dagen is er per afdeling een omgangsoverleg, waarbij de verpleging met de
psycholoog en waar nodig de specialist ouderengeneeskunde casuïstiek bespreekt met
betrekking tot probleemgedrag. Er wordt een omgangsadvies geschreven als leidraad
voor de verpleging hoe om te gaan met de betreffende cliënt. Ook hier is het
uitgangspunt zo min mogelijk vrijheidsbeperkingen toe te passen.
Elke vrijheidsbeperkende maatregel wordt in een Middelen en Maatregelen (M&M) formulier opgenomen van de cliënt en wordt opgeslagen in het elektronisch
cliëntendossier. In dit formulier worden datum, aard van de vrijheid beperking, de duur,
evaluatiedatum en de motivering vastgelegd.
We registeren meer dan strikte middelen en maatregelen; ook beschermende
maatregelen, die niet daadwerkelijk vrijheidsbeperkend zijn, leggen we vast in het kader
van bewuste omgang, transparantie en van de overgangsfase naar de Wet Zorg en
Dwang.
Binnen een week wordt de maatregel geëvalueerd en bij voortzetting wordt de maatregel
opgenomen in het Zorgleefplan. De maatregel wordt daarna minimaal 1 x per 3 maand
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geëvalueerd en opgenomen in een overzicht van vrijheidsbeperkende maatregelen per
afdeling welke besproken wordt met de BOPZ-artsen van de regio’s (BOPZ-commissie). De
resultaten worden besproken in de BOPZ-commissie en vertaald naar beleid.
Dit overzicht is tevens onderdeel van de kwartaalrapportages naar de Raad van Bestuur.
Het personeel krijgt jaarlijks scholing in belevingsgerichte zorg en onderwijs over het
toepassen van middelen en maatregelen. Ook is er een training in agressiepreventie.
Binnen locatie ‘t Blauwbörgje loopt het project ‘’Beter af met minder’’, waarbij er kritisch
gekeken wordt naar het gebruik van psychofarmaca en dwangmedicatie. Hierbij komen
ook alternatieve oplossingen voor psychofarmaca en voor middelen en maatregelen aan
de orde.
2.3.8 Uitdagingen 2018-2019 Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen
• Onderzoek aanpassen M&M - formulier in ECD, waardoor geaggregeerde cijfers
uit ECD kunnen worden gehaald: dit is in 2018 gerealiseerd.
•

•
•
•

Er wordt een methodiek ontwikkeld voor interne consultatie (second opinion) bij
de inzet van vrijheid beperkende maatregelen, vooruitlopend op de Wet Zorg en
Dwang: dit is in 2018 gerealiseerd.
In 2018 zal er een pilot zijn om deze methodiek te toetsen en uiteindelijk te
implementeren: dit is in 2018 gerealiseerd.
Uitrol naar overige locaties van het project ” Beter af met minder”: dit is in 2018
gedaan.
In 2018 wordt met de partners uit het lerend netwerk een gezamenlijke
bijeenkomst georganiseerd die in het teken staat van de nieuwe wet Zorg en
Dwang: deze bijeenkomst is verplaatst naar 2019.

•

Bij Dignis wordt op een aantal locaties gebruik gemaakt van slimme domotica,
waardoor de cliënt, zonder te veel in zijn privacy gestoord te worden,
gecontroleerd kan worden op vallen: hier is in 2018 mee gestart en zal in 2019
verder gerealiseerd worden

•

In 2018 zal het toezicht op de PG - afdelingen conform het nieuwe kwaliteitskader
plaats vinden. De personele formatie op de PG - afdelingen zal hierop worden
aangepast: Dit is in 2018 voorbereid in het kader van de Nieuwe Koers Dignis. In
2019 wordt het gerealiseerd met inzet van de kwaliteitsgelden.

2.3.9 Het inzichtelijk maken van indicatoren over de basisveiligheid en aangeleverd bij de
Openbare Database van het Zorginstituut (uiterlijk 1 juli volgend op het betreffende
kalenderjaar)
Conform de set indicatoren basisveiligheid, die Verenso en V&VN samen met de andere
relevante sectorpartijen en de IGZ, op basis van de vier thema’s, ontwikkelen worden de
gegevens van Dignis Verblijf in het Kwaliteitsverslag aangeleverd bij de Openbare
Database van het Zorginstituut.
Resultaat 2018
- De resultaten van de meting van indicatoren van basisveiligheid zijn aangeleverd bij de
openbare database van het Zorginstituut.
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2.3.10 Elke verpleeghuisorganisatie heeft een incidentencommissie of maakt gebruik van een
lokale of regionale incidentencommissie
Binnen Lentis wordt veiligheid gehanteerd volgens de principes van integraal
risicomanagement. Integraal risicomanagement heeft 2 belangrijke pijlers: risico’s en
incidenten. Voor beide onderdelen zijn Centrale Expertteams ingericht.
In navolging van de expertteams Lentis is ook voor Dignis een expertteam opgericht,
bestaande uit een vaste kern van een aantal getrainde onderzoekers, nl. de directeur
inhoudelijke zaken Dignis, het hoofd Apotheek, Kwaliteitsadviseur, HRM-adviseur en
concerncontroller. Dit team is getraind in de PRISMA-methodiek door Q - Consult. Het
expertteam analyseert de ernstige incidenten en calamiteiten. Het expertteam zorgt
ervoor dat de resultaten van de analyses worden opgenomen in het strategische
dashboard en de kwartaalrapportages. Het management is verantwoordelijk voor de
sturing op verbetermaatregelen.
Het visgraatdiagram en “5x waarom” zijn onderdelen van de PRISMA-methode. Deze
onderdelen zijn geschikt als analysemethodiek op teamniveau. Het gaat hier om de
incidenten die niet ernstig zijn, maar wel verbeteracties behoeven.
Naast de analyses van incidenten en calamiteiten zal daarom het expertteam Dignis ook
op locatieniveau, samen met de teams, middels de PRISMA-methode analyses gaan
uitvoeren.
Resultaat 2018
- Bovenstaande acties zijn in 2018 niet uitgevoerd. Wel zijn alle kwaliteitsverpleegkundigen van
Dignis getraind om op de locaties, met de teams, incidenten te analyseren en te bespreken
volgens de prisma-methode
- In het 1e kwartaal van 2019 is de incidentencommissie Dignis 2 keer bij elkaar geweest.
Eenmaal om de incidenten ten aanzien van medicatie te bespreken en eenmaal om de
incidenten ten aanzien van vallen te bespreken.
- In het najaar van 2019 volgen nog een aantal bijeenkomsten rondom dezelfde thema’s en het
thema agressie/probleemgedrag.

2.4 Leren en werken van kwaliteit
Inleiding
Leren en ontwikkelen is een belangrijke voorwaarde om cliënten een goede zorg- en
dienstverlening te geven. Kennis en ervaring van buiten halen, kennis delen en
verspreiden en kennis toepassen zijn noodzakelijke voorwaarden hiervoor. Leren en
ontwikkelen gaan beter naarmate er een cultuur van gezamenlijk verbeteren ontstaat:
het geheel is meer dan de som der delen. Inzicht in resultaten (directe feedback), het
beoordelen van de resultaten en samen doelen stellen voor verbetering creëert een
gezamenlijk belang en een gezamenlijk doel, waarbij commitment ontstaat voor het
vervolg.
Het Kwaliteitskader stelt dat continu werken aan verbetering van kwaliteit de norm is
voor een goede organisatie. Daarbij hoort openheid over bereikte resultaten.
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5 elementen worden genoemd:
1. Kwaliteitsmanagementsysteem
2. Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan
3. Jaarlijks kwaliteitsverslag
4. Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners.
5. Deel uitmaken van een lerend netwerk.
Daarnaast noemt het Kwaliteitskader 2 elementen, die het onderling leren onder de
aandacht brengen: deel uitmaken van een lerend netwerk met tenminste 2 andere
instellingen en een 5-jaarlijkse (multidisciplinaire) kwaliteitsvisitatie door een relevante
beroepsorganisatie.
2.4.1 Vijf elementen Leren en werken van Kwaliteit binnen Dignis Verblijf
Dignis Verblijf beschikt over een, in 2017, gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem
(HKZ), waarin verantwoordelijkheden met betrekking tot kwaliteit en beleid zijn
vastgelegd. Dignis heeft voor alle locaties het HKZ-certificaat. Dit keurmerk voor de zorg is
gebaseerd op de ISO 9001 normering. Eén van de vereisten van dat systeem is het maken
van een jaarlijks kwaliteitsplan en het afleggen van verantwoording over dat
kwaliteitsplan (kwaliteitsjaarverslag).
Resultaat 2018
- Eind 2018 heeft er een toets voor hercertificering plaatsgevonden met een positief resultaat.
Dignis is ook voor 2019 HKZ gecertificeerd.
Dignis heeft een academische status d.w.z. dat wij opleiden tot specialist
Ouderengeneeskunde. Dignis maakt onderdeel uit van een Universitair Netwerk
Ouderenzorg – UMCG (UNO – UMCG) Daarnaast onderhoudt Dignis intensief contact met
de Hanzehogeschool en het Noorderpoortcollege. Met enige regelmaat voeren studenten
eindopdrachten uit binnen Dignis verblijf.
Dignis Verblijf beschikt over een geavanceerd auditsysteem (ICT pakket Smile) en auditcyclus
die de zorgteams en leidinggevende ondersteunen bij het voldoen aan de kwaliteitseisen uit
het Kwaliteitskader en maakt het mogelijk om continue te verbeteren op basis van de behaalde
resultaten. Interne audits worden gehouden op het gebied van:
•
•
•
•
•
•
•

Dossiercontrole ( 4 x per jaar)
Medicatieveiligheid ( 1 x per jaar)
Algemeen toezicht IGZ ( 1 x per jaar)
Agressiepreventie ( 1 x per jaar)
Hygiëne- en Infectiepreventie ( 1 x per jaar)
Voorbehouden en risicovolle handelingen ( 1 x per jaar)
In 2018 is er een audit systeem binnen SMILE ontwikkeld waarmee ook de
paramedici en psychosociale disciplines geaudit kunnen worden.

Een andere informatiebron voor kwaliteitsverbetering zijn de resultaten van
cliëntwaarderingen via Zorgkaart Nederland.
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Resultaat 2018
Klanttevredenheid en aanbevelingsvraag periode 1-1-2018/ 31-12-2018

locatie

Klanttevredenheid

De Duinstee
De Omloop
Blauwbörgje
De Enk
Het Holthuys
Bernlef
De Bonkelaar
De Veldspaat
Heymanscentrum
Zorgthuis Drenthe
Zorgthuis Groningen
Revalidatie

8.1
7.7
8.3
8.4
7.3
8.0
8.0
8.0
7.8
7.3
8.6
8.6

% klanten die de
locatie aanbevelen
100
86
98
98
100
93
90
93
91
100
100
100

Externe visitaties en audits door beroepsgroepen:
De vakgroep specialisten ouderengeneeskunde worden 1 x per 5 jaar gevisiteerd.
• Alle (Para) medici zijn BIG geregistreerd en moeten 1 x per 5 jaar opnieuw
geregistreerd worden.
• De psychosociale disciplines worden 1 x per 5 jaar opnieuw geregistreerd.
Tenslotte is de informatie, voortkomend uit de gesprekken met netwerk- en
ketenpartners, van essentieel belang, om het huidig beleid te toetsen, van elkaar te leren
en de koers zo nodig bij te stellen. De inspraak van cliënten en medewerkers is formeel
georganiseerde in de adviesorganen.
.

Er worden diverse methoden gebruikt om te leren in de organisatie.
Variërend van “Tips en Tops”- bijeenkomsten tot enkele afdelingen die werken met
bijvoorbeeld het Verbeterbord, waarbij alledaagse verstoringen in bedrijfs(werk) processen kunnen worden aangepakt om te verbeteren.
Daarnaast ontwikkelen we steeds meer stuurinformatie. Het geven van feedback op het
eigen handelen in de vorm van resultaten blijkt een effectieve manier van leren te zijn.
Naast de Puntenmonitor, met hierin op locatie/teamniveau de resultaten van de
bedrijfsvoering, voeren we kwartaal overleggen met de managers.
De resultaten, verwerkt in stuurinformatie dragen bij, verantwoordelijkheid te nemen
voor het eigen handelen. Voorbeelden hiervan de resultaten op de Incidentmeldingen.
Voor het laatste geldt dat de aantallen, maar vooral de analyse op de aantallen, inzicht
geeft in verbeterpunten op doelgroepen, afdelings-, locatie- en organisatieniveau. De
verantwoordelijkheidsstructuur bestaat uit portefeuillehouders die verantwoording
afleggen over de behaalde resultaten.
Dignis beschikt over diverse vormen van scholing: digitaal scholen, beroepsopleidingen en
bedrijfsopleidingen. Steeds wordt nagedacht over nieuwe vormen van leren en welke
ondersteuning daar bij past. Scholing is één van de mogelijkheden, maar steeds vaker
kiezen we voor ‘learning on the job’, omdat het rendement hiervan hoger is dan een
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klassikale insteek. Er werken derhalve diverse aandachtsfunctionarissen op het niveau van
de afdeling om kennis over te dragen.
In eerste instantie starten we in 2018 met lerende netwerken tussen locaties.
Hierna met lerende netwerken tussen Dignis en Lentis (ouderenzorg en psychiatrie).
Hierna tussen Dignis, Lentis en externe organisaties. Deze netwerken zullen in de
toekomst verder uitgebouwd moeten worden.
2.4.2 Uitdagingen Leren en werken van kwaliteit
• Analyseresultaten medewerkers tevredenheidsonderzoek (Q1 – 2018) en
opstellen van een plan van aanpak. Resultaat 2018: gerealiseerd
•

Opbouwen van ‘een lerend netwerken’ met Lentis en andere instellingen
waaronder ZINN en Zorggroep Groningen. Resultaat 2018: de eerste stappen zijn
genomen en worden in 2019 verder geconcretiseerd.

•

Verwerken Kwaliteitskader in kwaliteitsplan, verslaglegging en kwaliteitsmodel.
Resultaat: Het kwaliteitskader is concreet gemaakt in het Dignis beleid ‘De
Nieuwe Koers’. In 2018 is gestart met het formuleren van het Dignis Beleidsplan
‘Kwaliteit van zorg’. Dit plan zal in 2019 worden vastgesteld en in uitvoering gaan.
Organiseren van het lerend netwerk, op diverse niveaus in de organisatie.
Resultaat 2018: actie voor 2019

•

Hoofdstuk 3

Randvoorwaarden

3.1 Leiderschap, governance en management
Inleiding
Dit onderwerp gaat over de aansturing en governance van de zorgorganisatie die
faciliterend zijn voor kwaliteit, zoals het beleggen van verantwoordelijkheid,
besluitvorming, risicomanagement en over de strategische, statutaire en financiële
verplichtingen.
In het Kwaliteitskader worden 6 thema’s onderscheiden als het gaat om leiderschap,
governance en management:
1. Visie op zorg
2. Sturen op kernwaarden
3. Leiderschap en goed bestuur
4. Rol en positie interne organen en toezichthouders
5. Inzicht hebben en geven
6. Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise
In het Kwaliteitskader is dit thema uitgewerkt in verwachtingen die een zorgorganisatie
uitvoert, namelijk:
1. Elke zorgorganisatie borgt professionele inbreng in het aansturen van de organisatie
door opname van een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige of
psychosociaal zorgverlener als lid van de Raad van Bestuur. Zolang dit (nog) niet is
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2.

3.
4.

5.

gerealiseerd dient er structureel overleg te zijn tussen de Raad van Bestuur met
vertegenwoordigers van de genoemde beroepsgroepen.
De leden van de Raad van Bestuur lopen op gezette tijden mee binnen het primaire
proces van de eigen zorgorganisatie, zodat zij het gevoel houden met het primaire
proces op de werkvloer.
Elke Raad van Bestuur van een zorgorganisatie voor verpleeghuiszorg werkt volgens
de geldende versie van de Zorgbrede Governance Code.
De leiderschapsstijl en gedrag van de Raad van Bestuur is ondersteunend aan dit
kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor
de toepassing ervan en de Raad van Toezicht ziet hier actief en aantoonbaar op toe.
De Raad van Bestuur stimuleert in het licht van kwaliteitsverbetering van
verpleeghuiszorg de oprichting van een Verpleegkundige/verzorgende Adviesraad
(VAR) dan wel een Professionele Adviesraad (PAR) in zijn/haar organisatie, of door
andere vormen waaronder digitale platforms.

3.1.1

Uitwerking zes thema’s Leiderschap, governance en management

• Visie op zorg en sturen op kernwaarden
De visie van Lentis en Dignis is om met hart en hoofd recht te doen aan de mens en zijn
verhaal. Kernwaarden hierbij zijn: vakkundig, volhardend, compassie, waardig en
wederkerig.
De missie van Dignis is om kwetsbare ouderen met (een combinatie van)
psychogeriatrische, psychiatrische en somatische problematiek te helpen hun eigen leven
te blijven leiden op de wijze die zij wensen. De vrijheid van ieder mens om zijn/haar
eigenheid tot uitdrukking te brengen staat bij ons centraal. Ook wanneer deze mens in
toenemende mate afhankelijk wordt van een zorgsysteem.
.

Wanneer het moment komt dat het verblijven op de eigen woonplek geen optie meer is
omdat er intensievere zorg en bescherming nodig is, bieden locaties van Dignis verblijf
een beschermde omgeving, waar ouderen tot het einde van hun leven op een waardige
wijze verblijven en zichzelf kunnen blijven.
• Leiderschap en goed bestuur
Dignis maakt deel uit van het Lentis concern. De Raad van Bestuur van Lentis wordt
gevormd door een voorzitter (algemeen) en lid inhoudelijke zaken (psychiater) en deze
besturen Dignis. De directie van Dignis Verblijf wordt gevormd door een algemeen
directeur en een directeur Eerste Geneeskundige (SO). In de nieuwe strategische koers
gaat Dignis werken met de nieuwe functie van locatie-zorgmanager. Deze managers zijn
integraal verantwoordelijk en vormen samen met de directie het management van Dignis.
In het transitiejaar 2018 zal aandacht zijn voor een Management Development (MD) programma voor alle leidinggevenden.
• Rol en positie interne organen en toezichthouders
Het Lentis concern heeft een Raad van Toezicht en een centrale cliënten- en
ondernemingsraad. Het concern is de bestuurder van de stichting Dignis. Deze stichting
heeft een centrale cliënten - en ondernemingsraad.
Volgens de Planning & Control cyclus wordt ieder jaar een jaarplan en begroting gemaakt
en gevolgd d.m.v. maand - en kwartaalrapportages. Deze worden tussen de verschillende
managementniveaus besproken. Belangrijke centrale thema’s worden een aantal keer
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per jaar besproken op de zgn. verbindingsdagen, waar zorg, behandeling en
ondersteunende diensten elkaar ontmoeten.
• Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise
Binnen Dignis zijn diverse vakgroepen actief. De VAR bestaat uit een vertegenwoordiging van de
verpleegkundigen/ verzorgenden binnen Dignis Verblijf. Hier is expertise op dit gebied.
Onder de Medische dienst Lentis/Dignis vallen alle medici, paramedici, verpleegkundig
specialisten, doktersassistenten en de medisch secretariaten Lentis breed en ook de
psychosociale disciplines Dignis breed. Deze dienst biedt medische en paramedische zorg
en behandeling aan de klinisch opgenomen cliënten en aan de ambulante cliënten van
Lentis en Dignis. De Vakgroep artsen wordt gevormd door alle artsen van Dignis. De
medische expertise wordt verankerd binnen deze vakgroep.
De psychosociale vakgroep bestaat uit alle psychosociale medewerkers van Dignis.
De psychosociale expertise wordt verankerd binnen deze vakgroep.
De paramedische vakgroep bestaat uit alle paramedici van Dignis. De paramedische
expertise wordt verankerd binnen deze vakgroep. De vakgroepen vergaderen meerdere
keren per jaar en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie.
3.1.2 Uitwerking per verwachting Leiderschap, governance en management
• Elke zorgorganisatie borgt professionele inbreng in het aansturen van de organisatie
door opname van een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige of
psychosociaal zorgverlener als lid van de Raad van Bestuur. Zolang dit (nog) niet is
gerealiseerd dient er structureel overleg te zijn tussen de Raad van Bestuur met
vertegenwoordigers van de genoemde beroepsgroepen.
Resultaat 2018
- De Raad van Bestuur is integraal verantwoordelijk en een psychiater maakt in ieder geval deel
uit van de RvB. Er bestaat een structureel overleg tussen de Raad van Bestuur en de Eerste
geneeskundige van Dignis
•

•

De leden van de Raad van Bestuur lopen op gezette tijden mee binnen het primaire
proces van de eigen zorgorganisatie, zodat zij gevoel houden met het primaire proces
op de werkvloer.
Resultaat 2018
De Raad van Bestuur heeft meerdere bijeenkomsten op locaties van Dignis bijgewoond en
heeft daarbij deelgenomen aan de overleggroepen van medewerkers.
Directie en Raad van Bestuur lopen periodiek mee in het primair proces
Elke Raad van Bestuur van een zorgorganisatie voor verpleeghuiszorg werkt volgens
de geldende versie van de Zorgbrede Governance Code.
Resultaat 2018
- De Governance code wordt binnen Lentis/Dignis erkend en uitgevoerd door
Directies, Raad van bestuur en Raad van Toezicht. Verantwoording vindt plaatst in
het Jaarverslag van Lentis
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•

De leiderschapsstijl en gedrag van de Raad van Bestuur is ondersteunend aan het
kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor
de toepassing ervan en de Raad van Toezicht ziet hier actief en aantoonbaar op toe.
Vanuit de meer jaren visie van Lentis en de Notitie Lentis leiderschap geeft de Raad
van Bestuur een voorzet tot het inrichten van een leiderschapstraject, waarin
invulling en borging wordt georganiseerd voor de uitgangspunten van het
concernjaarplan.
Het Lentis leiderschapstraject is gericht op de verbinding van ontwikkeling van
inhoud, gedrag en aansturing.
Doelstellingen voor het leiderschapstraject
•
•
•

•

3.2

Het management geeft samen waardevol invulling aan de collectieve
ambitie(s).
De professionals in de teams worden gestimuleerd persoonlijk leiderschap te
laten zien.
Het traject helpt de executiekracht in de organisatie te vergroten.

De Raad van Bestuur stimuleert in het licht van kwaliteitsverbetering van
verpleeghuiszorg de oprichting van een Verpleegkundige/verzorgende Adviesraad
(VAR) dan wel een Professionele Adviesraad (PAR) in zijn/haar organisatie, of door
andere vormen waaronder digitale platforms.
Resultaat 2018
Dignis heeft een eigen VAR waar verpleegkundigen en verzorgende deel van uit maken.
Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directie.

Personeelssamenstelling

Voldoende en bekwaam personeel is een absolute voorwaarde om goede zorg te leveren.
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt, een veranderde zorgvraag en de focus op complexe zorg
betekent dit voor Dignis Verblijf dat effectieve planning van inzet en scholing noodzakelijk is.
De belangrijkste randvoorwaarde is dat elke verpleeghuisorganisatie voor zijn
personeelssamenstelling gebruik moet maken van de normen die beschreven zijn in
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
Resultaat 2018
Voor Dignis Verblijf zijn de speerpunten van het Kwaliteitskader ( zie hieronder) opgenomen in
de Nieuwe Koers Dignis. In 2018 is de uitvoering van de Nieuwe Koers Dignis gestart. Eind
2018 zijn er meerjaren kwaliteitsplannen per locatie geschreven waarin de Nieuwe Koers is
verwerkt en waaraan de extra kwaliteitsgelden (2019 – 2021) zijn verbonden. Op deze wijze
werken we de komende 3 jaar binnen Dignis op een integrale wijze aan de verder opbouw van
een goede kwaliteit van zorg door invulling te geven aan onderstaande speerpunten.
Speerpunten Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg:
1. Aandacht, aanwezigheid en toezicht
• Tijdens de intensieve zorgmomenten zijn minimaal 2 zorgverleners beschikbaar.
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•

Tijdens de dag en avond is er permanent iemand in de huiskamer of
gemeenschappelijke ruimte om de aanwezige bewoners de benodigde aandacht en
nabijheid te bieden en toezicht te houden.

•

In iedere dagdienst (ook in het weekend) is er per groep iemand aanwezig die de
juiste kennis en competenties heeft om separaat van de zorgtaken aandacht te
besteden aan zingeving/zinvolle daginvulling van cliënten.

•

De zorgverleners die in direct contact zijn met de cliënten, kennen hun naam, zijn op
de hoogte van hun achtergrond en persoonlijke wensen.

2. Specifieke kennis en vaardigheden
• Er is altijd iemand aanwezig die met zijn of haar kennis aansluit bij de (zorg) vragen en
(zorg)behoeften van de cliënten en bevoegd en bekwaam is voor de vereiste
zorgtaken.
•
•
•

Er is voor iedere locatie een BIG geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten
ter plaatse.
Er Is voor iedere locatie 24/7 een arts bereikbaar en oproepbaar
Er zijn 24/7 aanvullende voorzieningen beschikbaar voor (ongeplande zorgvragen of
toenemende complexiteit

3. Reflectie, leren en ontwikkelen
• Er is voor iedere zorgverlener voldoende tijd en ruimte om te leren en ontwikkelen.
• Er is voor iedere zorgverlener tijd en ruimte om mee te lopen bij een collega instelling
• Er is voldoende tijd beschikbaar om als EVV deel te nemen aan multidisciplinair
overleg
• Methodisch denken en werken en multidisciplinair werken vormen de basis van de
zorg
•

Er is een scholingsbeleid van zittende en aankomende zorgverleners dat hun
vakbekwaamheid aantoonbaar versterkt.

•

Er zijn periodieke gesprekken waarin competentie – en loopbaanontwikkeling aan de
orde komt.

3.2.1 Aandacht, aanwezigheid en toezicht
• Tijdens de intensieve zorgmomenten zijn minimaal 2 zorgverleners beschikbaar.
Resultaat 2018: Aan deze norm is in 2018 al (groten) deels voldaan
• Tijdens de dag en avond is er permanent iemand in de huiskamer of gemeenschappelijke
ruimte om de aanwezige bewoners de benodigde aandacht en nabijheid te bieden en
toezicht te houden.
Resultaat 2018: In 2018 is aan deze norm nog niet voldaan. De Nieuwe Koers van Dignis en de
kwaliteitsplannen per locatie maken dit voor 2019 grotendeels mogelijk met de extra gelden die
de Verpleegzorg per 1 januari 2019 mag inzetten.
• De zorgverleners die in direct contact zijn met de cliënten, kennen hun naam, zijn op
de hoogte van hun achtergrond en persoonlijke wensen.
Resultaat 2018: Aan deze norm voldoet Dignis ook in 2018.
.
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3.2.2 Specifieke kennis en vaardigheden
• Er is altijd iemand aanwezig die met zijn of haar kennis aansluit bij de (zorg) vragen en
(zorg)behoeften van de cliënten en bevoegd en bekwaam is voor de vereiste
zorgtaken.
Resultaat 2018: Aan deze norm voldoet Dignis ook in 2018 grotendeels.
•

Er is voor iedere locatie een BIG geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten
ter plaatse.
Resultaat 2018: Aan deze norm is voldaan.
• Er Is voor iedere locatie 24/7 een arts bereikbaar en oproepbaar
Resultaat 2018: Aan deze norm is voldaan.
•

Er zijn 24/7 aanvullende voorzieningen beschikbaar voor (on)geplande zorgvragen of
toenemende complexiteit.
Resultaat 2018: Aan deze norm is voldaan.
3.2.3 Reflectie, leren en ontwikkelen
• Er is voor iedere zorgverlener voldoende tijd en ruimte om te leren en ontwikkelen
Voor iedere medewerker van Dignis Verblijf is budget gereserveerd voor het volgen van
opleidingen die voor het werk relevant zijn.
Medewerkers van Dignis Verblijf zijn verantwoordelijk voor hun eigen professionele
ontwikkeling.
De eigen ontwikkeling is functie gebonden en afgestemd op organisatiedoelen en
persoonlijke groei.
In het opleidingsaanbod wordt naast de basismodules, ook verdiepingsmodules
aangeboden. Het idee erachter is dat medewerkers door kunnen ontwikkelen; een
voorbeeld hiervan is belevingsgerichte zorg en de opleiding Gespecialiseerd
Verzorgende Psychogeriatrie (GVP). Naast de meer traditionele vormen van opleiden
is leren op de werkplek een belangrijk thema.
.

Naast werkoverleggen worden ook klinische lessen, instructielessen,
informatiebijeenkomsten, evaluatiemomenten en dergelijke georganiseerd. Deze
momenten zijn de momenten, waarin gereflecteerd wordt op het eigen handelen en
waarbij in een veilige setting en met eigen collega’s geleerd kan worden.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om naar relevante symposia, congressen te gaan.
.

Medewerkers die opleidingen gevolgd hebben, worden geregistreerd in het systeem.
Voor leidinggevenden is het zichtbaar of hun medewerkers de scholingen, die zij dienen
te volgen, ook daadwerkelijk hebben gevolgd.
Gezien het nieuwe strategische plan voor Dignis Verblijf en de transitie die dit met zich
mee brengt zal, naast de reguliere scholingsactiviteiten, voor 2018 een
transitiescholingsplan gemaakt worden voor alle medewerkers.
Vanuit de visie van het plan Koers Dignis zal er naast de verplichte scholingsactiviteiten,
specifieke scholing, training en coaching plaatsvinden van zorgteams en management. Dit
is een onderdeel van het implementatie-plan.
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Resultaat 2018
• Grotendeels is aan de norm voldaan. Een knelpunt is met name de tijd die Dignis
beschikbaar kan stellen i.v.m. de noodzaak om de medewerkers in te zetten in de
directe zorg/behandeling.
• In 2018 is gestart met de uitvoering van de Kennismonitor Dementie. In 2018 -2019
zullen alle medewerkers binnen Dignis de kennismonitor invullen. Hierbij wordt
getoetst of alle medewerkers over de juiste kennis beschikken om de zorg en
ondersteuning optimaal te leveren. Op basis van de resultaten worden er ‘op maat’
trainingen verzorgd.
.

• Er is voor iedere zorgverlener tijd en ruimte om mee te lopen bij een collega instelling
Binnen Dignis Verblijf bouwen we dit in de komende jaren gefaseerd op. Naast het
verder ontwikkelen van lerende netwerken met collega – instellingen en andere
organisaties beginnen we in 2018 met lerende netwerken tussen teams en locaties
onderling. Een voorbeeld hiervan is het uitvoeren van de audits Dossiercontrole op
andere dan de eigen locaties/ teams. Hierna met lerende netwerken tussen Dignis en
Lentis (ouderenzorg en psychiatrie) en vervolgens tussen Dignis, Lentis en externe
organisaties.
•

Er is voldoende tijd beschikbaar om als EVV-deel te nemen aan multidisciplinair
overleg.
Resultaat 2018: Aan deze norm is in 2018 voldaan.
•

Methodisch denken en werken en multidisciplinair werken vormen de basis van de
zorg
Het methodisch denken en werken heeft voortdurend aandacht tijdens scholing, training
on the job en informatiebijeenkomsten. Door de inzet van Kwaliteitsverpleegkundigen
(Niveau 5) wordt hier gericht, op individueel en teamniveau, aandacht aan besteed.

•

•
•
•
•

Er is een scholingsbeleid voor zittende en aankomende zorgverleners dat hun
vakbekwaamheid aantoonbaar versterkt.
Resultaat 2018: Aan deze norm is voldaan.
Er zijn periodieke gesprekken waarin competentie – en loopbaanontwikkeling aan de
orde komt.
Er vinden 1 x per jaar jaargesprekken plaats met alle individuele medewerkers.
Onderwerpen als competentie- en loopbaanontwikkeling krijgen hierin een plek.
Sturen op competenties kan hier nog verder uitgewerkt worden.

Resultaat 2018: Aan deze norm is gedeeltelijk voldaan.
3.2.4 Uitdagingen Personeelssamenstelling
•

Realiseren van de Koers Dignis en daarmee implementatie van de nieuwe
organisatiestructuur en gewenste functiemix

•
•
•

Implementatie en evaluatie van het Transitiescholingsplan
Strategische personeelsplanning
Sturen op competenties
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•

Uitwisseling van kennis tussen verschillende disciplines, teams en locaties.

3.3 Gebruik van Hulpbronnen in 2018
Inleiding
Dit thema gaat over het effectief en efficiënt gebruiken van hulpbronnen om de best
mogelijke zorgresultaten en ervaringen te behalen met de beschikbare financiën en
middelen.
Goede persoonsgerichte zorg en ondersteuning begint bij de wensen en behoeften van
cliënten. Voorwaarden voor het goed kunnen uitvoeren van zorg en ondersteuning is,
naast voldoende kennis en informatievoorziening, de meer ondersteunende factor van
gebouwen, ICT, materialen, samenwerkingsovereenkomsten en de administratieve
organisatie. Vakmanschap, deskundigheidsbevordering, zeggenschap, een interne
structuur van informatie, reflectie en feedback zijn als belangrijke hulpbronnen in de
voorgaande hoofdstukken reeds aan de orde gekomen.
Andere belangrijke hulpbronnen bij het realiseren van kwaliteit van verpleeghuiszorg die
aanwezig én op orde moeten zijn:
1. De gebouwde omgeving (o.a. vastgoed, onderhoud, buitenruimtes, woonoppervlakte,
bewegingsruimte per cliënt, privacy en faciliteiten voor terminale zorg).
2. Technologische hulpbronnen zoals ICT en gebruik van domotica, wearables,
telemonitoring en eHealth.
3. Materialen en hulpmiddelen (o.a. beschikbaarheid, actualiteit, vindbaarheid en
onderhoud)
4. Facilitaire zaken (o.a. keuken, beveiliging, tuin, winkel, restaurant, receptie)
5. Financiën en administratieve organisatie
6. De professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere
zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, specialistenmaatschappen, apotheken, GGZinstellingen en afdelingen klinische geriatrie.
3.3.1 De gebouwde omgeving (o.a. vastgoed, onderhoud, buitenruimtes, woonoppervlakte,
bewegingsruimte per cliënt, privacy en faciliteiten voor terminale zorg)
Onze gebouwen zijn in goede staat van onderhoud en vallen onder beheer van de afdeling
Vastgoed van Lentis. Er is een meerjarig onderhouds – en renovatieplan en een strategisch
huisvestingsplan. Tevens is er een meerjarig onderhoudsplan en beleidsplan van de afdeling
ICT van Lentis. Het samen beleid ontwikkelen, afstemmen, leren, verbeteren en uitvoeren
wordt gecoördineerd vanuit de stuurgroep Infrastructuur (zorg, vastgoed ICT) die maandelijks
bij elkaar komt.
Het grootste deel van de locaties (6 van de 7) heeft een beleefgerichte tuin waar
mogelijkheden voor beweging en het ervaren van ‘buiten’ aanwezig zijn. De locatie waar
geen mogelijkheden tot een tuin aanwezig is ondervangt dit door iedere week
mogelijkheden voor (rolstoel)wandelen en fietsen aan te bieden. In de belevingsgerichte
tuin van één van de locaties wordt o.a. gebruik gemaakt van sensortechnologie om de
beleving van natuur middels geluiden te versterken. Het doel is dit in de tuinen van ook
de andere locaties in te zetten.
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In de locatie is optimale beweegruimte voor cliënten gerealiseerd. Het streven is
loopcircuits in de locaties te creëren. Vaststaande gebouwindeling beperkt dit in 2
locaties.
De woonoppervlakte van het eigen appartement van de bewoner voldoet minimaal aan
de norm en overschrijdt deze bij een aantal locaties. Alle cliënten beschikken over een
eigen appartement waarvan ze in een aantal gevallen de natte cel delen. (max 2
personen).
In de grote locaties (4 van de 7) is een winkeltje aanwezig. Tevens komt regelmatig de
bakker, kaasboer en kledingzaak langs. Twee grote locaties en een kleine locatie
beschikken over een keuken en een restaurant met tevens een wijkfunctie.
Faciliteiten voor terminale zorg en de zorg na overlijden zijn aanwezig en hierop is beleid
gemaakt. Er wordt gewerkt volgens de richtlijn Palliatieve zorg.
3.3.2 Technologische hulpbronnen zoals ICT en gebruik van domotica, wearables,
telemonitoring en eHealth
De ICT-voorzieningen voldoen aan de veiligheidsnormen.
Dignis Verblijf maakt gebruik van een ECD. Dit ECD biedt voldoende ondersteuning aan
gebruikers.
In ontwikkeling zijn:
•

In 2018 neemt Dignis een nieuw ECD in gebruik. Het betreft hier het ONS/Nedap
systeem. De redenen hiervoor zijn:
- Uniforme werkprocessen binnen Dignis met respect voor een lokale kleur
- Verantwoordelijkheden laag in de organisatie door de inrichting van zelforganiserende
teams, waar medewerkers met plezier hun werk kunnen doen. Voorbeeld hiervan is het
voorgenomen besluit ten aanzien van het decentraal roosteren & plannen.
- Optimale cliënttevredenheid door hoge kwaliteit van zorg en zeer klantvriendelijke
werkprocessen, bijvoorbeeld het inrichten van een Dignis Klantenservice
- Verlichten van administratieve lastendruk door optimale IT-ondersteuning van de zorg
en daarmee aantrekkelijk zijn voor huidige en nieuwe medewerkers
- Het terugdringen van verspilling en realiseren van een financieel gezonde situatie
• Onderzoek of IZIS gebruikt kan gaan worden voor de Medische dienst Lentis,
waarbij koppeling met het ECD moet worden gerealiseerd.
• Koppeling Klinicom aan ECD
• In 2018 is voor alle cliënten een Cliëntenportaal beschikbaar, zodat cliënten en
eerste contactpersonen het digitaal zorgleefplan, zorgafspraken en
zorgrapportages kunnen inzien.

Medewerkers van Dignis Verblijf maken gebruik van Lentisnet, waar naast algemene
informatie over de organisatie ook het Kwaliteitshandboek V&V te vinden is met daarin
de benodigde beleidsafspraken, protocollen en richtlijnen.
Alle cliëntenkamers zijn voorzien van domotica. Het beleid is gericht op het werken met
de Slimme Optische Sensor domotica. Dit is in 2 grote locaties gerealiseerd. In 1 grote
locatie deels. Het beleid is om bij renovatie, dan wel bouw, alle cliëntkamers met deze
moderne domotica in te richten.
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Bij de daginvulling in de locaties wordt volop gebruik gemaakt van eHealth toepassingen
zoals de Tovertafel, de Belevenistafel, de Di-fiets, Braintrainer, Smart tv-toepassingen en
Paro de zeehond.
Beleidsontwikkeling, afstemming, leren, verbeteren en uitvoeren wordt gecoördineerd
vanuit de stuurgroep eHealth (iLentis, Lentis Ouderenpsychiatrie en Dignis V&V) die eens
per kwartaal bij elkaar komt.
3.3.3 Materialen en hulpmiddelen (o.a. beschikbaarheid, actualiteit, vindbaarheid en
onderhoud)
De afdeling Inkoop is een onderdeel van de dienst Lentis Service & Advies. Alle
contracten worden door Inkoop centraal geregistreerd, waardoor inzicht is met welke
leveranciers Lentis contracten heeft, waar leveranciersevaluatie plaats vindt en afspraken
zijn gemaakt, variërend van levertijden en assortiment, tot kortingsafspraken.
Hulpmiddelen zijn onder beheer van het Zorgloket Lentis en qua service en onderhoud
ondergebracht bij leverancier Harting-Bank. Onderhoud van gebouwen en installaties ligt
bij Vastgoed en het onderhoud van telefonie en oproepsystemen bij Automatisering.
Technische servicemedewerkers van Dignis verhelpen kleine ongemakken op locatie.
Er is een centraal meldpunt voor storingen, reserveringen e.d. en dat is het Facilitair
Service Punt. Storingen, reserveringen e.d. kunnen door medewerkers digitaal weggezet
worden in de Self Service Desk en Lentisnet Zelf regelen.
3.3.4 Facilitaire zaken (o.a. keuken, beveiliging, tuin, winkel, restaurant, receptie)
Facilitaire zaken binnen Dignis Verblijf zijn belegd bij de Facilitaire dienst van Lentis.
De diverse onderdelen voeren hun werkzaamheden uit volgens de wettelijke eisen en
richtlijnen. Afstemming, beleidsontwikkeling en innovatie vindt plaatst in periodiek
overleg tussen Dignis en het facilitair bedrijf van Lentis. Kwaliteit, hygiënerichtlijnen, het
gebruik van de juiste hulpmiddelen en materialen en toetsing zijn daarbij belangrijke
uitgangspunten.
3.3.5 Financiën en administratieve organisatie
Dignis Verblijf werkt met een jaarlijkse beleidscyclus (planning – en control cyclus) die
gekaderd is door de Raad van Bestuur op basis van een meer jaren strategisch
beleidsplan, het kwaliteitsbeleid, een lange termijn huisvestingsplan en het financieel
beleidsplan.
Er wordt ieder jaar een jaarplan en begroting gemaakt en gevolgd d.m.v. maand - en
kwartaalrapportages. Deze worden tussen de verschillende managementniveaus
besproken. Belangrijke centrale thema’s worden een aantal keer per jaar besproken in
het managersoverleg waar management en staf aan deelnemen. Op geleide van de
agenda nemen ook centrale ondersteunende diensten deel. De kaderregeling AO/IC
verplicht Dignis Verblijf zorg te dragen voor een adequate administratieve organisatie en
interne controle gericht op een juiste, volledige tijdige registratie van geleverde productie
en daaruit voortvloeiende declaraties. AO/ IC controle vindt jaarlijks steekproefsgewijs
plaats. De resultaten worden besproken met de directie. Inhoudelijk vindt ieder kwartaal
een dossiercontrole plaats d.m.v. de interne auditcyclus in SMILE.
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3.3.6 De professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere
zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, specialistenmaatschappen, apotheken, GGZ-instellingen
en afdelingen klinische geriatrie
Dignis verblijf heeft in de regio diverse samenwerkingsrelaties die gericht zijn op het
optimaliseren van de zorg, Enkele voorbeelden zijn:
• Universitair Netwerk Ouderenzorg – UMCG (UNO – UMCG)
• Zorg na zorg
• Lerend netwerk met ZINN en ZGG
• Hersenletselcentrum Noord-Nederland
• Vakgroep geriatrie Martini Ziekenhuis
• Netwerk Dementie
• Interne samenwerking met GGZ
• Zorgplein Noord
• RAAT (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten)
Transparantie over de stand van zaken in de organisatie naar (toekomstige) cliënten,
stakeholders, zoals onze financiers en ketenpartners en de Inspectie voor de
Gezondheidszorg, is voor Dignis inmiddels een gebruikelijke werkwijze. De directie van
Dignis heeft met regelmaat gesprekken over de koers van Dignis afgestemd met de
relevante ketenpartners, cliënten en medewerkers.

3.4 Gebruik van informatie
Inleiding
Het verzamelen van informatie is voor iedere organisatie de bron die leidt tot een breder
inzicht in het (h)erkennen van wat goed gaat en waar verbetering noodzakelijk is.
Daarnaast is de wijze van verstrekken van de juiste informatie aan o.a. cliënt en diens
naasten essentieel om tussen medewerkers en cliënten de meest optimale zorg – en
dienstverlening te kunnen realiseren.
In het Kwaliteitskader is dit thema uitgewerkt in verwachtingen die een zorgorganisatie
uitvoert, namelijk:
1. Elke verpleeghuisorganisatie dient minimaal één keer per jaar informatie over
cliëntervaringen te verzamelen en te gebruiken middels erkende instrumenten. De
informatie over cliëntervaringen is onderdeel van het jaarlijks kwaliteitsverslag en kan
onder andere gebruikt worden voor verbetering en voor keuze-informatie voor
(potentiële) cliënten. Zorgkaart Nederland
2. Elke verpleeghuisorganisatie dient in het kader van onderlinge landelijke
vergelijkbaarheid vanaf verslagjaar 2016 minimaal één keer per jaar informatie over
de Net Promotor Score (NPS) score per locatie (volgens KvK-registratie) van de eigen
verpleeghuisorganisatie aan te leveren. Hiervoor mag ook de aanbevelingsvraag van
Zorgkaart Nederland gebruikt worden. De informatie met betrekking tot NPS is
onderdeel van het jaarlijks kwaliteitsjaarverslag en dient uiterlijk 1 juli volgend op het
betreffende verslagjaar aangeleverd te worden bij de Openbare Database van het
Zorginstituut door een daartoe ingerichte organisatie die voldoet aan de
aanleverspecificaties van het Zorginstituut.
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3.4.1 Werkwijze van Dignis verblijf
Om te leren en verbeteren is de mening en mate van tevredenheid van cliënten en diens
naasten van het grootste belang.
Binnen de visie van Dignis Verblijf zijn cliënten en hun naasten uitgangspunt bij de zorgen dienstverlening die wordt geboden. De afgelopen jaren heeft de persoonsgerichte zorg
en – ondersteuning binnen Dignis vorm gekregen door de keuze voor belevingsgerichte
zorg. In de dagdagelijkse zorg – en dienstverlening is de mate van welbevinden en
tevredenheid door de belevingsgerichte zorg verankerd.
Naasten worden vanaf het begin van verblijf betrokken bij de afspraken rond wonen en
welzijn en hen wordt gevraagd welke bijdrage zij kunnen en willen leveren aan de directe
zorg en welzijn. Zij zijn nauw betrokken bij het opstellen van het levensverhaal van de
cliënt en worden uitgenodigd deel te nemen aan activiteiten op de zorgteams,
familiebijeenkomsten en huiskamergesprekken. Voor overstijgende zaken is er op elke
locatie een cliëntenraad.
.

Dignis voert een actief beleid ten aanzien van het invullen van de vragenlijsten tijdens
iedere zorgleefplanbespreking, anderzijds door interviews af te laten nemen door de
Patiëntenfederatie. Het verkrijgen van het aantal waarderingen op ZKN verschilt per
locatie. Als reden voor het niet invullen van ZKN wordt aangegeven dat de “digitale
drempel” voor zowel cliënten als naasten als te hoog wordt ervaren. Binnen Dignis verblijf
willen we dit faciliteren door naasten de gelegenheid te geven om na iedere
zorgleefplanbespreking ZKN ter plekke in te vullen. Een experiment bij Zorg Thuis, waarbij
de cliënten de keus hadden tussen het digitaal invullen van de vragenlijst of op papier was
succesvol. Voor de Net Promotorscore (NPS) wordt de aanbevelingsvraag gebruikt vanuit
ZKN. In de ZKN-rapportage is het aantal waarderingen, het totaal oordeel en het
percentage aanbevelingen inzichtelijk. De resultaten van ZKN zijn inzichtelijk op de
website van de locaties.
.

Positieve punten en verbeterpunten zijn inzichtelijk per locatie en worden benut om aan
interne verbetering te werken. Een overzicht van de resultaten per locatie zijn onderdeel
van de kwartaalrapportages.
3.4.2 Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG)
Voor de implementatie van de AVG is binnen Lentis/Dignis en 10
stappenplan opgesteld.
Resultaat: In 2018 is dit plan en in werking getreden.
Stappenplan:
• Bewustwording
• Functionaris voor de gegevensbescherming
• Rechten van betrokkenen
• Overzicht gegevensverwerkingen
• Data protection impact assessment (DPIA)
• Privacy by design & privacy by default
• Meldplicht datalekken
• Verwerkersovereenkomsten
• Leidende toezichthouder
• Toestemming
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Hoofdstuk 4 Incidentele Kwaliteitsmiddelen 2017
In 2017 zijn incidentele kwaliteitsmiddelen ontvangen ter grootte van € 2.295.000. Deze middelen
waren bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verhogen naar het gemiddeld niveau in de sector V en
V. Een groot deel van deze middelen zijn ingezet in 2017, maar een deel is pas in 2018 gebruikt.
Naast de noodzakelijke kwaliteitsverhoging zijn een deel van de middelen gebruikt om alvast een
stap te zetten richting het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, waarvan de middelen pas vanaf 2019
beschikbaar komen. Onderstaand volgt een overzicht hoe de middelen zijn ingezet.
In 2017 is gestart en in 2018 vervolg gegeven met:
1.
De EVV’er gaat de familie/mantelzorgers meer spreken, betrekken en ondersteunen. Om
tijdelijk toch voldoende aandacht voor de cliënten te hebben wordt de bezetting van iedere
groep met 2 uur per dag verhoogd.
2.
De locatie wordt een lerende organisatie waar veel aandacht is voor het
opleiden/begeleiden van medewerkers/ stagiairs/leerlingen. Op scholen en social media
zullen we nadrukkelijk aanwezig zijn om voldoende leerlingen te werven.
3.
De teams krijgen coaching/begeleiding van een transitiemanager.

In 2018 is gestart met:
4.
Iedere locatie krijgt een kwaliteitsverpleegkundige, die functioneel leiding op de werkvloer
geeft aan de medewerkers, die ervoor zorgt dat de zorginhoudelijke kwaliteit geborgd is en
de leerlingen begeleidt.
5.
Medewerkers worden geschoold in het omgaan met de complexere doelgroep met Multi
problemen.
6.
Teamleiders worden begeleid met betrekking tot kortdurend verzuim, re-integratie of
uitstroom zieke medewerkers.
7.
De kwaliteit van leven en welbevinden door individuele aandacht en individuele activiteiten
wordt verbeterd door tijdelijk aan iedere groep 4 uur per dag activiteitenbegeleiding toe te
voegen (uitvoering en begeleiding vrijwilligers en stagiairs).
In het jaar 2017 en 2018 is van het totaal € 1.531.000 gebruikt om de kwaliteit naar een gemiddeld
niveau te krijgen en in 2018 is € 764.000 gebruikt om te starten met het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg 2019-2022.
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Hoofdstuk 5 Kwaliteitsplan Zorg Thuis met een WLZ indicatie
Voor de langdurige zorg aan cliënten met een WLZ indicatie is het kwaliteitsplan Dignis
leidend. Onderstaand hoofdstuk kan gezien worden als addendum waarin het Dignis
beleid en de uitvoering van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg
thuis met een WLZ-indicatie, nader wordt beschreven. Dignis verleent deze zorg vanuit
haar Zorg Thuis + teams in de Stad Groningen en Noord-Drenthe.

5.1 Zorgmissie
Binnen de visie van Dignis (blz 2) is het de missie van Zorg Thuis + om zeer kwetsbare
ouderen te ondersteunen in het op een waardige wijze zelfstandig blijven wonen met
aandacht voor de vrijheid van ieder mens om zijn/haar eigenheid tot uitdrukking te
brengen. Dignis Zorg Thuis + is er voor alle ouderen doch heeft een extra warm hart
voor de zeer kwetsbaren onder hen. De ouderen die vaak tussen wal en schip raken.
Het gaat dan om ouderen met psychogeriatrische en/of psychiatrische problematiek
vaak in combinatie met somatische klachten. Zo lang mogelijk de regie houden over het
eigen leven, de eigen leefstijl en het eigen sociaal netwerk is voor veel mensen de kern
van de kwaliteit van hun leven. Zorg Thuis + sluit hier bij aan zonder onze
verantwoordelijkheid voor de veiligheid van cliënt, naasten en medewerker uit het oog
te verliezen.
Wij verlenen onze diensten vanuit multidisciplinaire teams en geven de zorg integraal
vorm vanuit een samenwerking met andere betrokken zorgverleners en naasten van de
cliënt. Hierbij vervullen wij graag, indien de cliënt dit verkiest, een coördinerende
functie in het netwerk van zorg rondom de cliënt.
5.1.1 Organisatie visie: Zorgthuis +
Zorg Thuis + is compact georganiseerd met korte lijnen en duidelijke rollen, taken en
verantwoordelijkheden. Ons doel is een transparante en ondernemende organisatie te
zijn waar iedere medewerker directe verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van
de zorg (persoonlijk leiderschap). We ontwikkelen daarvoor zelforganiserende teams.

5.2 Doelgroepen en diensten
De Zorg Thuis Teams + richten zich op senioren met een zorgvraag, waaronder een
zorgvraag die past bij een WLZ indicatie. Binnen deze doelgroep zijn wij gespecialiseerd
in ouderen met psychogeriatrische- en/of psychiatrische problematiek in combinatie
met enkelvoudige somatische klachten.
Onze dienstverlening bestaat uit het voldoen aan een zorgvraag om WLZ zorg thuis te
ontvangen. Onder voorwaarde dat er een WLZ indicatie is afgegeven (zzp4/zzp10) kan
dit in de volgende leveringsvormen: Volledig Pakket Thuis, Modulair Pakket Thuis en
Persoons Gebonden Budget.
Onze diensten bestaan uit:
 Persoonlijke verzorging en verpleging
 Persoonlijke begeleiding (individueel)
 Personenalarmering (7x24)
 Casemanagement dementie
 Dagbesteding
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In september 2019 had Zorg Thuis + een actief cliënten bestand van 394 thuiswonende
ouderen, waarvan 59 met een WLZ-indicatie.

5.3 Medewerkers
Uitgangspunt voor de personele samenstelling is de indicatie van de cliënt:
 Multidisciplinair: De teams zijn multidisciplinair en bestaan uit
wijkverpleegkundigen, verzorgenden, eerst verantwoordelijk verzorgenden,
basis verpleegkundigen en agogische begeleiders.
 Zelforganiserende teams: De Zorgthuisteams ontwikkelen zich in 2019 – 2020
naar zelforganiserende teams. Deze ontwikkeling wordt begeleid door de
managers en in 2019 ondersteund door de inzet vaneen externe coach voor de
teamcoaching. Daarnaast is er een kaderboek ontwikkeld waarmee ieder
(zelforganiserend) team binnen de afgesproken kaders (spelregels) helder
heeft wat de afspraken zijn over wat het team hierin doet. De onderwerpen
van het kaderboek zijn: Client, medewerker, Kwaliteit en Bedrijfsvoering. Het
kaderboek wordt in 2019-2020 geïmplementeerd.
 Arbeidsmarkt: de arbeidsmarkt is op de functies die binnen de Zorg Thuis teams
werkzaam zijn, zeer krap. Wervingscampagnes o.a. via sociale media leveren nauwelijks
voldoende personeel op. In samenwerking met de afdeling HR wordt gewerkt aan een
strategische personeelsplanning (2020), interne opleidingen en andere mogelijkheden
tot de inzet van personeel welke voldoen aan de zorgvraag en vallen binnen de kaders
van wet- en regelgeving.
 Medewerkers gezondheid en veiligheid: een veilige en gezonde werkomgeving voor onze
medewerkers is een belangrijk onderdeel van ons beleid. Uitgangspuntpunt hierbij is dat
we voldoen aan de Cao afspraken en Arbowetgeving. Soms zijn situaties echter complex.
We komen thuis bij een zeer kwetsbare groep ouderen met complexe problematiek.
Deze huiselijke omgeving zo vormgeven dat onze medewerkers er goed in kunnen
werken vraagt om het opbouwen van het vertrouwen van de cliënt en is een proces.
Onze medewerkers weten dat en we zijn voortdurend in gesprek over wat hierin nog wel
kan en wat niet. In de zorgovereenkomst die we met de cliënt overeenkomen zijn we
duidelijk: de cliënt moet ons in staat stellen om veilige en verantwoorde zorg te
verlenen. Indien het echt niet anders kan zullen wij anders de zorgovereenkomst
ontbinden. Dit is tot op heden nog nooit voorgekomen. Onze medewerkers werken met
gecertificeerde en hoogwaardige materialen en worden door ons in de gelegenheid
gesteld om hun kennis en vaardigheden up-to-date te houden. Naast een persoonlijk
ontwikkelings-/scholingsplan is dit een onderdeel van het jaarlijkse
afdelingsscholingsplan.
o Beleid ziekteverzuim 2019: maximaal 6 % (resultaat 2018: 6.07%)

5.4 Kwaliteit en veiligheid
Onze zorg is persoonsgericht. De medewerkers van Zorg Thuis + werken vanuit een
belevingsgerichte benadering waarin de mens en zijn verhaal centraal staat. In deze
benaderingswijze zijn alle medewerkers geschoold (onderdeel van opleidingsplan).


Gezondheid en Welzijn van de cliënt:
o De gezondheid en het welzijn van cliënten is onze top prioriteit. Veel van onze
cliënten kampen naast fysieke, mentale en cognitieve klachten met
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zingevingsvragen en eenzaamheid. Onze medewerkers hebben hier oog voor en
betrekken zo nodig relevante anderen om in deze behoefte van de cliënt te
voorzien. Naast familie, vrienden en buren kan hierbij gedacht worden aan
sociaal cultureel werk, vrijwilligers/maatjes en geestelijk verzorgers.
Zorgleefplan:
o Verantwoordelijkheid voor het opstellen van het zorgleefplan van de cliënt ligt
binnen de Zorg Thuis teams bij de wijkverpleegkundige
o Termijn voorlopig zorgleefplan: binnen 24 uur heeft iedere cliënt een voorlopig
zorgleefplan
o Termijn definitief zorgleefplan: uiterlijk 6 weken na intake wordt het
Zorgleefplan definitief
o Ondersteunend systeem: Nanda Nic Noc in ONS cliëntdossier
Multidisciplinair:
o De Zorg Thuis teams zijn multidisciplinair en bestaan uit: verpleegkundigen,
verzorgenden en agogische begeleiders
o Bij toename van kwetsbaarheid van de cliënt is er binnen Dignis/Lentis directe
toegang tot consultatief contact met: sociaal psychiatrisch verpleegkundigen,
psychiaters en/of specialisten ouderen geneeskunde
o Samenwerking met belangrijke naasten in het sociaal netwerk van de cliënt
o Samenwerking rond cliënt met huisarts, zorgverleners van andere organisaties,
naasten/sociaal netwerk, Wij-teams en in Groningen het GON.
Veilig en verantwoord:
o Zorg Thuis + werkt bij ieder cliënt met een zorgovereenkomst waarin de
leveringsvoorwaarden voor het verlenen van de gevraagde zorg zijn vastgelegd
en welke de cliënt ondertekent.
o In het cliënten overleg is er altijd aandacht voor signalen, vermoedens en nietpluis gevoelens van de medewerkers. De wijkverpleegkundige is
verantwoordelijk om deze signalen in het overleg uit te diepen en samen met de
andere disciplines te duiden. De huisarts wordt tijdig geïnformeerd over signalen
en analyses van het Zorg Thuis+ team en de huisarts zet zo nodig een actieplan
in gang.
o Consultatie: zowel huisarts als Zorg Thuis medewerkers hebben de mogelijkheid
om een sociaal verpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde of psychiater
te consulteren.
o Zorg Thuis + begeleidt de cliënt om verantwoord thuis te kunnen blijven wonen.
Ook als het moeilijk is. Borging van 24 uurs toezicht of zorg in de nabijheid kan
hier een onderdeel van zijn. De rol van de mantelzorg en begeleiding van de
mantelzorg is dan van groot belang. Hier worden goede en haalbare afspraken
over gemaakt. Net als met andere betrokken hulpverleners. Het bespreken van
eventuele noodzakelijke woningaanpassingen zijn een vast onderdeel van de
begeleiding door Zorg Thuis +. Alle afspraken worden vastgelegd in het
zorgleefplan van de cliënt in het ONS cliënt dossier.
o Veilige Zorgrelatie: de geactualiseerde versie richtlijn ‘Veilige Zorgrelatie’ (juli
2019) wordt in 2019 geïmplementeerd. Voor Zorgthuis + gaat het om het
voorkomen ván en omgaan mét grensoverschrijdend gedrag door professionals
jegens een cliënt.
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o

o

Indien Zorg Thuis + het thuis wonen niet meer verantwoord vindt zal de
verpleegkundige dit onmiddellijk met de huisarts opnemen. De huisarts is
verantwoordelijk voor het opstellen van een plan-van-aanpak. De afstemming
met cliënt en naasten is hier een onderdeel van. Op verzoek van de huisarts
nemen wij de uitvoering van het plan ter hand.
Wet Zorg en Dwang m.i.v. 1 januari 2020: de nieuwe wet Zorg en Dwang is, in
tegenstelling tot de BOPZ, cliëntvolgend. De nieuw wet ZND kan dus daar
worden toegepast waar de cliënt zich bevindt en dat kan thuis zijn. Rond de
uitvoering van de wet ZND zitten met name in de extramurale setting nog veel
vraagstukken. In 2019 vindt binnen Dignis de voorbereiding van de
implementatie van de wet ZND plaats voor alle zorgtypen.

5.5 Clienttevredenheid
Een belangrijk onderdeel van leren en verbeteren zijn de waarderingen van cliënten. Voor het
hanteren van informatie hebben wij in 2018 en 2019 een vragenlijst gehanteerd die verzonden is
naar alle actieve cliënten.
 Resultaten 2018:



Resultaten 2019: Clienttevredenheid 8,0 (uitkomsten meting september 2019). Als
antwoord op de aanbevelingsvraag beveelt 90% Dignis aan.

5.6 Leren en verbeteren
Continue werken aan optimale kwaliteit van zorg is onze norm. Dit doen we als volgt:
 Teamontwikkeling: om de medewerkers te ondersteunen naar het werken in
zelforganiserende teams vindt er in 2019 team-coaching plaats met begeleiding van een
externe coach en deelname van het management.
 Aandachtsvelder-structuur: we implementeren in 2019 – 2020 de aandachtsvelderstructuur zodat in alle teams aandachtsvelders zijn op de onderwerpen: cliënt,
medewerker, kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering. Hiermee borgen we dat belangrijke
onderwerpen (kritische processen) altijd en structureel aandacht krijgen, dat er inzicht is
voor zowel het management als de teams en dat er binnen de teams verdiepende kennis
wordt opgebouwd door te leren en verder te ontwikkelen. Daarnaast creëren we
hiermee een voor professionals uitdagend werkklimaat.
 Cyclisch ingericht kwaliteitsmanagementsysteem SMILE: op de cliënt gerelateerde
kritische processen voeren we zelfaudits uit. Deze autist worden uitgevoerd door de
betreffende aandachtsvelder. In 2019 gebeurt dit in het eigen team en vanaf 2020 audit
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de aandachtsvelder een collega team. De uitkomsten worden in de teams besproken en
hiervan zijn onderdeel van de kwartaal rapportages en besprekingen tussen het
management en de directie. Wanneer de resultaten daartoe aanleiding geven worden er
door de aandachtsvelder en wijkverpleegkundigen verbeterplannen opgesteld die met
het team worden uitgevoerd. De regie op het proces ligt bij de managers.
Opleidingsplan: er wordt gewerkt met een jaarlijks opleidingsplan waarin de verplichte
scholingen zijn opgenomen, de scholingen die voortkomen uit Dignis beleid en de
individuele scholingen die onderdeel zijn van persoonlijke ontwikkelingsplannen.

5.7 Medezeggenschap
Dignis heeft een helder ingerichte medezeggenschap waarbinnen de medezeggenschap voor het
onderdeel Zorg Thuis geïntegreerd is vormgegeven.
 Ondernemingsraad Dignis: binnen de ondernemingsraad zitten leden vanuit de
verschillende zorgtypen van Dignis: intramuraal, extramuraal en revalidatie
 Cliëntenraad: in 2018 en 2019 heeft in de Centrale Cliënten Raad van Dignis één lid de
extramurale zorg onder zijn hoede. Doelstelling voor 2020 is om een cliëntenraad
Extramurale zorg samen te stellen die bestaat uit leden van de wijken/regio’s waar Zorg
Thuis + actief is. Deze cliëntenraad wordt dan in de Centrale Cliëntenraad van Dignis
vertegenwoordigd door één lid.
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