Kwaliteitsverslag 2019

Directie Dignis, oktober 2020

1

1 Inhoudsopgave
1.

Zorgorganisatie ................................................................................................................................ 5
1.1

Strategisch beleid: missie, visie, kernwaarden, doelen .......................................................... 5

1.2

Leiderschap, governance en management ............................................................................. 7

1.2.1
1.3

3

Doelgroepen ............................................................................................................................ 8

1.3.1

Overzicht van de leeftijdsverdeling per categorie........................................................... 8

1.3.2

Type zorgverlening en ZZP-verdeling per doelgroep ...................................................... 9

1.4

2

Doelstellingen Leiderschap, governance en management 2020 .................................... 8

Medewerkers ........................................................................................................................ 10

1.4.1

Verdeling medewerkers en aantal FTE .......................................................................... 10

1.4.2

Ziekteverzuim ................................................................................................................ 11

1.4.3

In-, door-, en uitstroom van medewerkers ................................................................... 11

1.4.4

Opleiding ....................................................................................................................... 13

1.4.5

Doelstellingen Medewerkers 2020................................................................................ 14

Kwaliteit en veiligheid ................................................................................................................... 14
2.1

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning ............................................................................. 14

2.2

Wonen en welzijn .................................................................................................................. 15

2.3

Cliënttevredenheid ................................................................................................................ 15

2.4

Indicatoren basisveiligheid .................................................................................................... 15

2.5

Preventie acute ziekenhuisopnames..................................................................................... 16

2.6

Psychofarmaca en antibiotica gebruik .................................................................................. 17

2.6.1

Psychofarmaca gebruik ................................................................................................. 17

2.6.2

Antibioticagebruik ......................................................................................................... 18

2.7

klachten ................................................................................................................................. 18

2.8

Incidenten en calamiteiten.................................................................................................... 19

2.9

Audit ...................................................................................................................................... 21

2.10

Wet zorg en dwang................................................................................................................ 22

2.11

HKZ ........................................................................................................................................ 22

2.12

Hulpbronnen en informatie................................................................................................... 23

2.13

Doelstellingen Kwaliteit en veiligheid 2020 .......................................................................... 23

Locaties .......................................................................................................................................... 25
3.1

Bernlef ................................................................................................................................... 25

3.1.1

Wonen en welzijn .......................................................................................................... 25

3.1.2

Veiligheid ....................................................................................................................... 25
2

3.1.3

Innovatie ........................................................................................................................ 25

3.1.4

Doelstellingen Bernef 2020 ........................................................................................... 25

3.2

Blauwbörgje........................................................................................................................... 25

3.2.1

Wonen en welzijn .......................................................................................................... 25

3.2.2

Veiligheid ....................................................................................................................... 26

3.2.3

Doelstellingen Blauwbörgje 2020.................................................................................. 26

3.3

Heijmanscentrum .................................................................................................................. 26

3.3.1

Wonen en welzijn .......................................................................................................... 26

3.3.2

Veiligheid ....................................................................................................................... 26

3.3.3

Innovatie ........................................................................................................................ 27

3.3.4

Doelstellingen Heijmanscentrum 2020 ......................................................................... 27

3.4

Veldspaat somatiek en PG ..................................................................................................... 27

3.4.1

Clienttevredenheid ........................................................................................................ 27

3.4.2

Wonen en welzijn .......................................................................................................... 27

3.4.3

Veiligheid ....................................................................................................................... 27

3.4.4

Innovatie ........................................................................................................................ 27

3.4.5

Doelstellingen Veldspaat somatiek en PG 2020 ............................................................ 28

3.5

De Enk .................................................................................................................................... 28

3.5.1

Wonen en welzijn .......................................................................................................... 28

3.5.2

Veiligheid ....................................................................................................................... 28

3.5.3

Innovatie ........................................................................................................................ 28

3.5.4

Doelstellingen De Enk 2020 ........................................................................................... 28

3.6

‘t Holthuijs ............................................................................................................................. 29

3.6.1

Wonen en welzijn .......................................................................................................... 29

3.6.2

Doelstellingen ‘T Holthuijs 2020 .................................................................................... 29

3.7

De Duinstee ........................................................................................................................... 29

3.7.1

Wonen en welzijn .......................................................................................................... 29

3.7.2

Veiligheid ....................................................................................................................... 29

3.7.3

Doelstellingen De Duinstee 2020 .................................................................................. 29

3.1

De Wiekslag ........................................................................................................................... 29

3.1.1

Wonen en welzijn .......................................................................................................... 29

3.1.2

Veiligheid ....................................................................................................................... 30

3.1.3

Doelstellingen De Wiekslag 2020 .................................................................................. 30

3.2

ZorgThuis ............................................................................................................................... 30

3.2.1

Wonen en welzijn .......................................................................................................... 30

3.2.2

Veiligheid ....................................................................................................................... 30
3

4

5

3.2.3

Innovatie ........................................................................................................................ 31

3.2.4

Doelstellingen ZorgThuis 2020 ...................................................................................... 31

Leren en verbeteren ...................................................................................................................... 31
4.1

Kritische processen................................................................................................................ 31

4.2

Lerend netwerk ..................................................................................................................... 31

4.3

Kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag ....................................................................................... 31

4.4

Kwaliteitsmanagementsysteem ............................................................................................ 32

4.5

Doelstellingen Leren en verbeteren 2020 ............................................................................. 32

Overzicht doelstellingen 2020 naar organisatieonderdeel ........................................................... 33

Afkortingen:
WZD
IGJ

Wet zorg en dwang
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

4

1.

Zorgorganisatie

1.1 Strategisch beleid: missie, visie, kernwaarden, doelen
Dignis richt zich als onderdeel van het Lentis concern op verzorging, verpleging en thuiszorg voor
ouderen met een zorgvraag op het gebied van psychogeriatrie, gerontopsychiatrie, somatiek en of
revalidatie. De dienstverlening bestaat uit: dagbesteding, extramurale zorg, revalidatie, verzorgd
zelfstandig wonen en verpleeghuiszorg. Onze focus ligt op complexe verpleeghuiszorg, thuis waar
mogelijk en in onze huizen waar nodig. Die huizen liggen op 8 locaties in de stad Groningen en
Noord-Drenthe.
Missie
Het is de missie van Dignis om (zeer) kwetsbare ouderen met (een combinatie van) ernstige
psychogeriatrische, psychiatrische en/of somatische problematiek te helpen om zoveel mogelijk hun
eigen leven te blijven leiden op de wijze die zij wensen. De autonomie en vrijheid van ieder mens om
zijn/haar eigenheid tot uitdrukking te brengen staat centraal. Als geen ander zijn wij in staat om juist
de ouderen met een complexe zorgvraag waarbij gedragsproblematiek een rol speelt de zorg te
bieden die aansluit bij de persoonlijke behoeften en die van hun naasten.
Verankerd in de omgeving
We vinden het belangrijk dat onze locaties goed verankerd zijn in de wijken en gemeenten waar ze
zich bevinden. Met de ervaring, kennis en kunde van onze medewerkers en de dienstverlening in de
locaties willen wij ondersteuning en faciliteiten bieden die zelfstandig wonende kwetsbare ouderen
en hun mantelzorgers in staat stellen zo lang mogelijk verantwoord thuis te wonen, en deel uit te
blijven maken van hun sociale netwerk. Te denken valt aan (nacht) opvang, dagactiviteiten, uuropvang en logeermogelijkheden. Wanneer mensen toch bij ons komen wonen, hechten wij aan
blijvende betrokkenheid van hun netwerk.
Onderdeel van ketenzorg
Wij zetten onze deskundigheid in op het gebied van complexe verpleeghuiszorg en revalidatiezorg
binnen professionele netwerken en zorgketens, met als doel de zorg te verbeteren, optimaal te laten
aansluiten bij de zorgvraag en te innoveren. De komende jaren gaan wij onze specifieke expertise op
het gebied van gedragsproblematiek en complexe zorg ook inzetten ter ondersteuning van de
eerstelijns gezondheidszorg, mantelzorgers en vrijwilligers. Hierbij zoeken we naar wederkerige
samenwerkingen waarin samen leren en ontwikkelen centraal staat. Daar waar het de geriatrische
revalidatie zorg betreft zetten we in op een intensieve samenwerking met de ziekenhuizen gericht op
het realiseren van ziekenhuis verplaatste zorg, eerstelijnsverzorging en overbruggingszorg. We zetten
ons in voor goed lopende zorg ketens zoals bv. de CVA-keten, zodat er voor patiënten geen stagnatie
ontstaat. Ook ambulantisering van de revalidatiezorg zal meer en meer onze aandacht krijgen.
Visie
Onze werkwijze kenmerkt zich door een belevingsgerichte houding, die draait om 5 kernwaarden.
Naleving van deze kernwaarden door iedereen in de organisatie leidt rechtstreeks tot goede
professionele persoonsgerichte zorg en een goede sfeer voor iedereen, ook binnen onze
samenwerkingsverbanden en externe contacten.
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Onze 5 kernwaarden zijn:
Contact:

We vinden het belangrijk om contact te maken met de mensen die
we tegenkomen, ons betrokken te voelen bij elkaar en dit te laten
merken en uit te stralen.

Vertrouwen:

Samen zorgen we er voor dat Dignis voor iedereen een veilige en
overzichtelijke omgeving is. Een vertrouwde omgeving waarin je weet
wat er van je wordt verwacht en wat jij kunt verwachten. Een
omgeving die je beschermt als je kwetsbaar bent. Binnen Dignis
vertrouwen we elkaar in wat we doen.

Eigenheid:

Ieder mens is uniek, heeft zijn eigen verhaal en talenten en daar zijn
we blij mee. Om de eigenheid van elkaar te ontdekken zetten we ons
in om elkaar te leren kennen. Dat vinden we belangrijk, daar nemen
we de tijd voor.

Beleving:

We besteden bewust aandacht aan onszelf, onze eigen beleving,
inlevend vermogen; hiermee zijn we gevoelig voor wat iemand anders
nodig heeft om samen verder te komen.

Aandacht:

We gaan met aandacht om met onze kernwaarden, met elkaar en de
omgeving. Op deze wijze zorgen we ervoor dat we echte en oprechte
zorg verlenen. Aandacht geeft diepgang.

De strategische koers van Dignis is gericht op de volgende pijlers
(Persoonlijk) Leiderschap

Organisatiestructuur

Organisatiecultuur

Bedrijfsvoering

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de directe zorg voor
de cliënt komt dicht bij de medewerkers te liggen. Hierbij kijken we
goed wat de medewerkers nodig hebben om trots te zijn op hun
vak, in hun kracht te komen en professionele verantwoordelijkheid
te dragen.
Een organisatiestructuur met korte lijnen waarmee de
implementatiekracht van de organisatie wordt vergroot. Een
professioneel management dat toegerust is voor haar taak door
verbindend en resultaatgericht te werken en hierop te kunnen
reflecteren. Dit geldt zowel voor interne als externe
samenwerkingsverbanden.
Een cultuur die (kern) waarden gedreven is. Het management is
verbindend, waarderend en resultaatgericht. Alle medewerkers zijn
gericht op leren en ontwikkelen. Dit alles binnen een duidelijke
structuur waarin de rollen duidelijk zijn en persoonlijk leiderschap
tot uiting komt.
Het beleid, de doelen, de middelen en de samenhang tussen kosten
en omzet is duidelijk voor het management. Er is goed inzicht in de
resultaten door beschikbare stuurinformatie en methodisch werken.
In het belang van goede kwaliteit van zorg, financiële efficiëntie en
6

Inhoudelijke ontwikkeling
en innovatie

goede kwaliteit van personeelsbeleid wil Dignis de ondersteuning in
dit kader in 2020/2021 dichtbij organiseren.
Dignis wil de beste zijn en blijven op het gebied van
belevingsgerichte zorg. Bovendien willen we ons onderscheiden op
het gebied van zorg voor kwetsbare – oudere - cliënten waar
gedragsproblematiek een belangrijk thema is. Dat maakt dat Dignis
investeert en blijft investeren in leren en ontwikkelen, in innovatie
en onderzoek en in inhoudelijke samenwerking.

1.2 Leiderschap, governance en management
Visie op zorg en sturen op kernwaarden
Onze werkwijze kenmerkt zich door een belevingsgerichte houding, die draait om 5
kernwaarden. Onze visie is dat naleving van deze kernwaarden door iedereen in de
organisatie rechtstreeks leidt tot goede professionele persoonsgerichte zorg en een goede
sfeer voor iedereen, ook binnen onze samenwerkingsverbanden en externe contacten. We
sturen daarbij op de volgende kernwaarden: contact, vertrouwen, eigenheid, beleving en
aandacht
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. Professionele inbreng in de besturing van het Lentis concern is geregeld
door opname van een psychiater in de RvB. De directie van Dignis wordt gevormd door
een algemeen directeur en een medisch directeur. Er vindt een structureel overleg plaats
tussen de RvB en de medisch Directeur van Dignis. De leden van de Raad van Bestuur
hebben in 2019 op gezette tijden deelgenomen aan MT en/of managersoverleggen van
Dignis en periodiek locaties van Dignis bezocht zodat zij goed gevoel houden met het
primaire proces op de werkvloer. De managers zijn integraal verantwoordelijk en vormen
samen met de directie het management van Dignis. Vanuit de meerjaren visie van Lentis
en de Notitie Lentis leiderschap heeft de Raad van Bestuur een kader voor het inrichten
van leiderschapstrajecten gegeven, waarin invulling en borging wordt georganiseerd voor
de uitgangspunten van het concernjaarplan. Dignis heeft dit in 2019 vorm gegeven in het
Management Developtmenttraject voor alle leidinggevenden. De Raad van Toezicht, Raad
van Bestuur en Directies van Lentis/Dignis werken volgens de geldende versie van de
Zorgbrede Governance Code en leggen hierover verantwoording af in het jaarverslag
Lentis.
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. Ook Dignis heeft
een centrale en locale cliëntenraden en een ondernemingsraad. Binnen het concern Lentis
is er een klachtencommissie geformeerd die werkt volgens de wettelijke kaders van de
Wet Kwaliteit klachten en geschillen in de zorg. (WKKGZ)
Verankeren van verzorgende, agogische, medische, verpleegkundige en psychosociale expertise
Binnen Dignis zijn diverse vakgroepen actief. De VAR bestaat uit een vertegenwoordiging van de
verpleegkundigen/ verzorgenden binnen Dignis Verblijf. 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
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medische en paramedische zorg en behandeling aan de klinisch opgenomen cliënten en aan de
ambulante cliënten van Lentis en Dignis. De medische expertise wordt verankerd door de vakgroep
artsen en wordt gevormd door alle artsen van Dignis. De psychosociale expertise wordt verankerd
door de vakgroep psychosociale medewerkers van Dignis. De paramedische expertise wordt
verankerd door de vakgroep paramedici van Dignis. De vakgroepen vergaderen meerdere keren per
jaar en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie.

1.2.1 Doelstellingen Leiderschap, governance en management 2020
Onderstaande doelstellingen zijn gebasseerd op het strategisch plan van Dignis 2018 – 2023 en op de
resultaten van de doelstellingen 2019.
In 2020 zal het besturingsmodel en de te verkrijgen stuurinformatie van Dignis tegen het licht
worden gehouden en op basis van de bevindingen worden bijgesteld.
In aanvulling op het management developmenttraject van 2019 zal in 2020 een individueel traject
voor leidinggevenden worden gestart.
In samenspraak met VAR en vakgroepen zal in 2020 gewerkt worden aan het opzetten van een
Professionele Raad waarmee we de inbreng vanuit de verschillende groepen meer wilen bundelen en
een duidelijk stem willen geven in de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg door de Professionele
raad nauwe te betrekken bij voorgenomen besluiten.

1.3 Doelgroepen
Dignis biedt zorg en (meestal) behandeling aan cliënten met Somatische, Psychogeriatrische of
Psychische problematiek of een combinatie hiervan. Het merendeel van de in zorg zijnde intramurale
cliënten heeft een VV-ZZP-5 of VV-ZZP-7.
Daarnaast biedt Dignis Zorg Thuis voor deze cliëntengroepen zowel vanuit de WLZ (Volledig Pakket
Thuis, Modulair Pakket Thuis of Overbruggingszorg) als ook vanuit de Zorgverzekeringswet
(Wijkverpleging, Eerstelijns Verblijf) en Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Begeleiding,
Dagbesteding). Tenslotte biedt Dignis vanuit 1 locatie Geriatrische Revalidatiezorg.

1.3.1 Overzicht van de leeftijdsverdeling per categorie
Onderstaande tabel is een weergave van de leeftijdsverdeling per categorie van de intramurale
cliënten.
Leeftijdscategorie Cliënt Aantal unieke cliënten
45 t/m 54 jaar
6
55 t/m 64 jaar
34
65 t/m 74 jaar
125
75 t/m 79 jaar
112
80 jaar en ouder
624
Eindtotaal*

870
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Onderstaande tabel is een weergaven van de leeftijdsverdeling per categorie van ZorgThuis cliënten.
Leeftijdscategorie Client

Aantal unieke cliënten WLZ

25 t/m 34 jaar
35 t/m 44 jaar
45 t/m 54 jaar
55 t/m 64 jaar
65 t/m 74 jaar
75 t/m 79 jaar
80 jaar en ouder

1
1
7
37
140
124
725

Eindtotaal

1035

1.3.2 Type zorgverlening en ZZP-verdeling per doelgroep
Onderstaande tabel is een weergaven van het aantal unieke cliënten en cliënten per product van de
intramurale cliënten.
Product
Eerstelijnsverblijf
Per dag ZZP 4VV excl.BH incl. DB VPT
Per dag ZZP 5VV excl.BH incl. DB VPT
Per dag ZZP 6VV excl.BH incl. DB VPT
Per dag ZZP 0VV verblijfscomponent
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 incl.BH incl.DB
Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB
Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB
Per dag ZZP 6VV excl.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
ZZP 9B Herstelgerichte verpleging en verzorging
Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB
Eindtotaal*

Cliënten per product
74
1
1
4
13
2
9
103
8
26
486
35
74
123
8
1
13
981
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Onderstaande tabel is een weergaven van het aantal unieke cliënten en cliënten per product van de
ZorgThuis clienten.
Product
Eerstelijnsverblijf
Per dag ZZP 4VV excl.BH incl. DB VPT
Per dag ZZP 5VV excl.BH incl. DB VPT
Per dag ZZP 6VV excl.BH incl. DB VPT
Per dag ZZP 0VV verblijfscomponent
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 incl.BH incl.DB
Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB
Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB
Per dag ZZP 6VV excl.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
ZZP 9B Herstelgerichte verpleging en verzorging
Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB
Verpleging
Begeleiding
Persoonlijke verzorging

Cliënten per product
74
1
1
4
13
2
9
103
8
26
486
35
74
123
8
1
13
60
62
140

Eindtotaal
1243
* Het verschil tussen het aantal unieke cliënten en cliënten per product is dat cliënten meerdere ZZP
indicaties hebben gekregen.

1.4 Medewerkers
1.4.1 Verdeling medewerkers en aantal FTE
Maand
201901
201902
201903
201904
201905
201906
201907
201908
201909
201910
201911
201912
Eindtotaal

Aantal Unieke Medewerkers
Dienstverband
1.087
1.094
1.107
1.099
1.087
1.109
1.168
1.171
1.162
1.127
1.130
1.127
1.416
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Aantal FTE Verloond
687,21
692,01
699,66
688,31
687,94
699,14
706,25
738,38
746,43
710,23
701,53
701,52
704,88

1.4.2 Ziekteverzuim
Het verzuimpercentage van de gehele organisatie is 7,8%. De meldingsfrequentie gemeten over de
hele organisatie is 0.93. Het verzuimpercentage is hoger dan de gestelde norm van 4%. Het huidige
verzuimbeleid is onvoldoende gebleken om het verzuim binnen de norm te houden. In 2020 zal het
huidige verzuimbeleid worden aangescherpt.

1.4.3 In-, door-, en uitstroom van medewerkers
Overzicht Locaties, exclusief Extramuraal en Dagbestedingsafdelingen
Functieverdeling
Onder
Medisch Verpleegkundig
Verzorgend
Facilitair
steunend
38,06

24,57

42,68 71,84 309,72 85,93

48,06

54,40

Zorgfuncties 2019
InDoorUitstroom stroom stroom

309

106

11

272

MT

Totaal

2,08

677,33

Overhead
2019
15,4%

Arbeidsmarkt beïnvloeding
In maart 2019 heeft Dignis tijdens ‘De Week van Zorg en Welzijn’ de Dag van de Zorg georganiseerd
om potentiële kandidaten kennis te laten maken met de organisatie. Bovendien is er in 2019 een
Facebook en Instagram pagina aangemaakt om Dignis verder te profileren op de arbeidsmarkt.
Verder is een start gemaakt met het verder professionaliseren van de vacatureteksten, dit loopt nog
door in 2020.
Dignis heeft actief ingezet op de werving van studenten van zorggerelateerde opleidingen om deze
groep kennis te laten maken met het werkveld van de ouderenzorg en hen te kunnen binden aan de
organisatie.
Voor het werven van vakantiekrachten heeft Dignis de volgende acties ondernomen:
- Plaatsing van abri reclame op meerdere plekken in de stad Groningen.
- Werving via online kanalen en dagbladen.
Strategische personeelsplanning/vacatures/instroom
In de kwaliteitsplannen per locatie 2018 – 2021 anticipeert Dignis in de formatieontwikkeling op de
verpleegkundige zorg met de inzet van MBO-verpleegkundigen (niveau 4) op de afdelingen in de
directe zorg. In 2019 zijn er ruim 30 verpleegkundigen ingestroomd.
Verder zijn er ruim 20 agogen ingestroomd om het welzijnscomponent binnen Dignis verder vorm te
geven.
Zorg Thuis is eind 2019 gestart met de werving van helpenden die de opleiding helpende plus willen
gaan doen. Deze helpenden zijn in 2020 gestart met de opleiding of gaan nog starten. De helpenden
plus hebben een signalerende rol en moeten hier adequaat mee om gaan door de collega
verzorgende IG of hoger in te schakelen indien dit nodig is. Er is gekozen voor deze functiegroep om
in te spelen op de tekorten op de arbeidsmarkt en ervoor te zorgen dat de cliënten zoveel mogelijk
dezelfde gezichten zien (een vast team).
Onboarding
In 2019 is een start gemaakt met beleid rondom onboarding met als doel het opbouwen van een
duurzame arbeidsrelatie met Dignis, aantrekkelijk werkgeverschap en besparing van kosten door
ongewenste uitstroom. Dit is nog niet afgerond. Afronding vindt plaats in 2020 waarbij regelmatig
evaluatie zal plaatsvinden over de ervaringen rondom onboarding zodat waar nodig bijstelling kan
plaatsvinden.
Trend info uit Exit interviews
In de zomer van 2019 is Dignis gestart met het versturen van feedbackformulieren bij
uitdiensttreding. Vanuit recruitment worden het beleid en het formulier in 2020 aangescherpt en
worden mogelijkheden onderzocht voor digitale inrichting en verbetering. Globale feedback van exmedewerkers over wat Dignis kan verbeteren, heeft te maken met de werksfeer (collega’s) en
samenwerking/communicatie binnen de teams. Op de arbeidsinhoud, omstandigheden en
arbeidsvoorwaarden krijgen we voornamelijk positieve feedback.
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Week van het compliment
In het kader van de ontwikkeling naar een belevingsgerichte en lerende cultuur is het van belang dat
alle medewerkers elkaar kunnen aanspreken. Postitive en kritische feedback kunnen ontvangen en
geven. Vanuit de Klankbordgroep Dignis is daarom het initiatief genomen om te starten met
postitieve feedback en binnen Dignis “De week van het Compliment” te organiseren. Met veel
enthousiasme is deze week door medewerkers op alle locaties van Dignis georganiseeerd. In de
week van 28 oktober – 1 november 2019 vonden op alle locaties activiteiten plaats die stonden in
het licht van het uitspreken van waardering. De evaluatie leverde veel positieve reacties op de
intentie om verder met elkaar te parten over cultuur, feedback en persoonlijk leiderschap op de
Dignis dagen van 2020.

1.4.4 Opleiding
Wij vinden het belangrijk dat medewerkers deskundig zijn. Om de deskundigheid van de
medewerkers te bevorderen worden scholingen en trainingen gegeven aansluitend bij de doelgroep.
De medewerkers worden theoretisch en praktisch geschoold met betrekking tot de Voorbehouden
en risicovolle handelingen. De praktische scholing vindt voor een groot deel plaats in een skills-lab.
In 2019 hebben diverse trainingen plaatsgevonden, waaronder training BHV, training ONS voor alle
medewerkers en digitale trainingen WZD voor alle medewerkers.
Op diverse afdelingen zijn eigen initiatieven ontwikkeld passend bij de doelgroep, zoals een
infuustraining of normen verantwoorde zorg.
De basistrainig belevingsgerichte zorg is een training die voor alle nieuwe medewerkers beschikbaar
is en ook wordt dringend aangeraden. In deze training wordt aandacht besteed aan het geven van
belevingsgerichte zorg aan cliënten. Daarnaast is er een piot in regio Drenthe gestart waarin een
ronde van observaties op locatie is gehouden. Tijdens de observaties is gekeken naar de
belevingsgerichte zorg tijdens de zorgmomenten. Vervolgens zijn de resultaten van de observaties in
de teams besproken, wat heeft geleid tot een grotere bewustwording bij de medewerkers.
De dementiescan is onder ruim 1000 medewerkers verspreid, waarbij ruim 700 medewerkers deze
scan hebben ingevuld. Afhankelijk van de resultaten van de dementiescan zouden trainingen worden
opgezet onder begeleiding van speciaal voor dit doel getrainde medewerkers. De eindresultaten van
de ingevulde dementiescan lagen boven het landelijk gemiddelde, waardoor is afgezien van een
aanvullende training.
Een aantal medewerkers is gestart met de opleidig tot geriatrisch verpleegkundige en zal worden
afgerond in 2020.
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1.4.5 Doelstellingen Medewerkers 2020
Onderstaande doelstellingen zijn gebasseerd op het strategisch plan van Dignis 2018 – 2023 en op de
resultaten van de doelstellingen 2019.
Om nieuwe medewerkers te werven zullen de vacatureteksten verder geprofesionaliseerd worden.
Er wordt een verbeterde aanpak voor onboarding opgesteld. In de tweede helft van 2020 wordt een
advies geschreven voor een passende gesprekscyclus passend bij zelforganisatie. Bovendien wordt er
een beleid opgesteld ten aanzien van het binden en boeien van medewerkers met daarbij een visie
op leren en ontwikkelen.
In 2020 zal het proces rondom de theoretische en praktische training van voorbehouden en
risicovolle handelingen verder gedigitaliseerd worden. Daarnaast zal onderzocht worden of de
praktische training ook on-the-job kan worden uitgevoerd. Op deze wijze is het mogelijk
belevingsgericht te trainen en te toetsen.
In 2019 is een onderzoek geweest naar het opzetten van een leerafdeling op de Hunebedstraat in De
Enk. Hiervoor is een projectleider aangewezen en een stuurgroep geformeerd. In 2020 zal het project
worden uitgerold.
Het huidige verzuimbeleid is onvoldoende gebleken om de verzuimcijfers binnen de norm te houden.
In 2020 zal het huidige verzuimbeleid worden aangescherpt.
In 2020 zijn alle medewerkers bevoegd en bekwaam voor hun functie. Er wordt BBL leerlingenbeleid
geformuleerd om voldoende instroom te borgen en een adequate aanpak te hebben voor
2020/2021.

2 Kwaliteit en veiligheid
2.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Belevingsgerichte zorg
Belevingsgerichte zorg bieden aan onze cliënten is een van de pijlers van ons strategisch beleid.
Hiervoor worden onze medewerker belevingsgericht geschoold en krijgen vrijwilligers informatie
over belevingsgerichte zorg.
Vanaf 2019 worden er basistrainingen Belevingsgerichte zorg aangeboden aan alle medewerkers,
deze beslaat 3 dagdelen. Het familieonderdeel is toegevoegd aan de basistraining.
Voor de vrijwilligers zijn themadagen Belevingsgerichte zorg georganiseerd.
In 2019 zijn de basistrainingen belevingsgerichte zorg 5 keer gegeven. Dit waren minder trainingen,
dan volgens de planning waren voorzien. De reden hiervan lag met name in de benodigde tijd voor
het scholen van alle medewerkers in verband met de nieuwe wet Zorg en dwang.
Naast de basistraining Belevingsgerichte zorg zijn er in 2019 ook observatieteams gestart. Tijdens een
observatie wordt de belevingsgerichte zorg op de afdeling bekeken, waarna de resultaten door de
trainers worden besproken met het team. Op deze wijze wordt er meer bewustwording gecreëerd
word bij de medewerkers. In 2019 zijn de observatieteams bij 5 afdelingen geweest.
De trainers van de observatieteams hebben een basisopleiding Dementie en een aangepaste training
Belevingsgerichte zorg van Ideon gevolgd.
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In 2019 hebben 60 vrijwilligers een bijeenkomst bijgewoond met als hoofdthema ‘Belevingsgerichte
zorg’ deze werd aangevuld met informatie over Zintuigactivering.
Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is het verlenen van goede zorg aan mensen met een ongeneeslijke ziekte of
kwetsbaarheid. Het in 2017 vastgestelde kwaliteitskader geeft aan hoe deze persoonlijke zorg
gegeven kan worden. Binnen de PG verblijfszorg van Dignis is de palliatieve zorg onze kerntaak. In
2019 heeft Dignis besloten om in 2020/2021 het zorgpad Stervensfase te implementeren, de
aandachtsvelders palliatieve zorg te trainen en het expertiseteam op te zetten. Hiervoor is een Plan
van aanpak ‘Implementatie kwaliteitskader palliatieve zorg’ opgesteld.
Eten en drinken
Goed, veilig en lekker eten en drinken is een van de speerpunten van Dignis. Het kan voorkomen dat
clienten door omstandigheden minder makkelijk kunnen slikken of eten. Om de veiligheid te
waarborgen en toch gevarieerd te eten is een team beschikbaar om dit te bewerkstelligen.
Deelnemers van dit team zijn logopedisten, dietiste, specialist ouderengeneeskunde, teamleden en
teamcoordinator facilitairbureau.

2.2 Wonen en welzijn
In 2019 zijn agogisch medewerkers toegevoegd aan de functiemix. Hiermee is meer aandacht
gekomen voor welzijn en is het mogelijk meer tijd te besteden aan belevingsgerichte zorg op
huiskamerniveau en op individueel niveau.

2.3 Cliënttevredenheid
Dignis maakt gebruik van de reviews op Zorgkaart Nederland om de cliënttevredenheid te meten. In
2019 heeft Dignis een gemiddeld waarderingscijfer van 8.1, waarbij 93% onze organisatie aanbeveelt.

2.4 Indicatoren basisveiligheid
Bij Dignis worden de volgende kwaliteitsindicatoren 2019 op locatieniveau gemeten en
gerapporteerd:
Advance care planning: afspraken die gemaakt zijn met de cliënt en familie over de behandeling
rondom het levenseinde van de cliënt
Bespreken medicatiefouten in het team: Het leren van fouten is een terugkerend item binnen de
teams. Medicatiefouten worden multidisciplinair besproken om het lerend inzicht zo breed mogelijk
neer te leggen.
Eten en Drinken, voedsel voorkeuren cliënt: voedselvoorkeuren van de cliënt worden vastgelegd in
het zorgleefplan.
Decubitus, Percentage cliënten op de afdeling met decubitus categorie 2 of hoger: voorkomen van
decubitus is een belangrijk onderdeel van de basisveiligheid.
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De resultaten van de kwaliteitsindicatoren geven het volgende beeld:
Tijdens de meting zijn enkele definities in het Handboek kwaliteitsindicatoren verschillend
geïnterpreteerd. Hierdoor zijn de resultaten niet op uniforme wijze gerapporteerd. Met name de
definitie multidisciplinair bij de indicator Medicatieveiligheid heeft geleid tot een wisselend resultaat
geleid. Medicatiefouten worden frequent in teamverband besproken, maar vindt veelal niet
tegelijkertijd in multidisciplinair verband plaats. Medicatiefouten worden, naast in teamverband, ook
met andere disciplines besproken, maar niet stelselmatig tegelijkertijd. Resultaten vanuit de
teamoverleggen en overleggen met andere disciplines geeft een breed beeld om zo zorgvuldig
mogelijk verbeteringen vast te stellen.
Voedselvoorkeuren en afspraken rondom het levenseinde van de cliënt werden voor 80% vastgelegd
in het zorgleefplan. Met name bij de doelgroep Verzorging zonder behandeling ontbreken deze
zorgafspraken in het zorgleefplan, aangezien bij deze doelgroep de huisarts de hoofdbehandelaar is
en geen toegang tot het zorgleefplan heeft.

2.5 Preventie acute ziekenhuisopnames
Er vindt halfjaarlijks overleg plaats binnen de vakgroep artsen, waarbij het huidige beleid rondom
preventie van acute ziekenhuisopnames wordt beoordeeld. Eventueel worden afspraken
heroverwogen en aangepast, waarna ook het beleid wordt aangepast.
Op clientniveau worden zorgafspraken tijdens de Zorgleefplanbespreking geëvalueerd en zonodig
aangepast om acute ziekenhuisopnames te voorkomen. Deze afspraken worden vervolgens
vastgelegd in het cliëntdossier.
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2.6 Psychofarmaca en antibiotica gebruik
2.6.1 Psychofarmaca gebruik
Psychofarmaca, waaronder benzodiazepine’s, antidepressiva en antipsychotica, worden
voorgeschreven volgens het Formularium Gedragsstoornissen. Hierin staan de voorkeursmiddelen
vastgelegd. Onderstaande tabel vermeldt het percentage gebruikte voorkeursmiddelen per afdeling.

In 2019 is het gebruik van benzodiazepines afgenomen t.o.v. 2018
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In 2019 is het gebruik van antipsychotica op veel afdelingen afgenomen t.o.v. 2018

In 2019 is het gebruik van antidepressiva op veel afdelingen afgenomen t.o.v. 2018

2.6.2 Antibioticagebruik
Dignis vindt het belangrijk dat cliënten op een verantwoorde wijze antibiotica gebruiken. Om het
voorschrijven van antibiotica en het gebruik te evalueren en desgewenst het beleid aan te passen
heeft Dignis een Antibioticacommissie aangesteld. Deze commissie overlegt 4 keer per jaar en
evalueert de resultaten vanuit Klinicom. Daarnaast vindt er jaarlijks een FTO plaats. Dignis is ook
aangesloten bij ABR Zorgnetwerk Noord Nederland.
Begin 2019 is afgesproken welke antibiotica voorkeur hebben bij urineweginfecties en
luchtweginfecties. Om dit te kunnen monitoren is besloten de indicatiescodes voor het voorschrijven
van antibiotica, ook toe te voegen in Klinicom. Op deze wijze is het juiste gebruik beter te monitoren.
Gebleken is dat regelmatig de indicatiecodes niet zijn toegevoegd in Klinicom, waardoor de
resultaten niet betrouwbaar zijn.
Begin 2019 is er een werkbezoek vanuit het ABR Zorgnetwerk Noord Nederland geweest, waarbij de
aanpak van infectieziekten en bestrijding van antibiotica resistentie binnen Dignis is beoordeeld.
ABR Zorgnetwerk Noord Nederland concludeerde dat het voorschrijfgedrag goed georganiseerd is. Er
is een kweekbeleid en er vinden evaluaties plaats. Afgelopen jaren is de resistentie en infectie gelijk
gebleven. Dat is een aanzienlijke verbetering aangezien er in de jaren daarvoor nog een stijgende lijn
te zien was.

2.7 klachten
De klachtenfunctionaris van Dignis heeft 5 klachten ontvangen. In onderstaande tabel wordt het
cluster weergegeven waar deze klachten zich hebben afgespeeld.
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In onderstaande tabel geeft weer onder welke hoofdcategorieën de verschillende klachten zijn
geregistreerd.

Beide klachten van de Enk zijn naar tevredenheid afgerond.
Twee klachten speelden bij Zorg Thuis. Eén klacht van Zorg Thuis is naar tevredenheid afgehandeld.
De andere klacht is overgedragen aan de klachtencommissie.
De klacht van het Heymanscentrum is naar tevredenheid afgehandeld.

2.8 Incidenten en calamiteiten
Incidenten
Er zijn 2 typen incidenten: Incidenten zorg hebben betrekking op de zorg, Incidenten medewerker
hebben betrekking op de medewerker. Incidenten worden door de medewerkers via het
meldsysteem geregistreerd, waarna de kwaliteitsverpleegkundige de melding afhandeld.
Trendonderzoek vindt zowel op locatieniveau als op organisatieniveau plaats, waarna verbeteringen
worden voorgesteld om incidenten te voorkomen. Trendonderzoek en voorstellen voor verbetering
op organisatieniveua worden met name uitgevoerd door de incidentencommissie.
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De
De De
De
Heymans- 't
Zorg
Bernlef Blauwbörgje Duinstee Enk Veldspaat Wiekslag centrum Holthuys thuis totaal
Incident Medewerker
3
15
7
25
8
3
22
5
88
Incident Zorg
172
727
302
935
518
293
869
133
487
4456
Eindtotaal
175
742
309
960
526
296
891
133
492
4544

Incident Zorg
Agressie- incident
Anders
Brandincident
Dwang & Drang incident
Grensoverschrijdend gedrag
Innemen Gevaarlijke stoffen
Medicatie-incident
Ontvluchting
Somatisch incident
Stoten, knellen, botsen

In 2019 heeft de incidentencommissie onderzoeken ingesteld met betrekking tot de oorzaken van
valincidenten en medicatie incidenten. Hieruit zijn enkele procesaanpassingen voortgekomen. De
gewenste verbetering heeft niet volledig zijn doel bereikt, wat betekent dat er aanvullende
verbeteringen moeten worden onderzocht en geïmplementeerd in 2020. In 2020 zal onderzocht
worden of een medicatieregistratie app het aantal incidenten zal verminderen en de clientveiligheid
vergroten.
Calamiteiten
Calamiteiten zijn ernstige incidenten, waarbij grote risico’s voor de client kunnen optreden of zijn
opgetreden, en worden altijd bij de IGJ gemeld. In 2019 hebben er 4 calamiteiten plaatsgevonden.
Deze calamiteiten zijn onderzocht en voorgelegd aan de IGJ. Vanuit de onderzoeksrapportages is
gebleken dat 2 calamiteiten te maken hadden met geweld in de zorgrelatie, 1 calamiteit betrof een
val met overlijden tot gevolg, en 1 betrof een klacht van naasten over een mogelijke tekortkoming in
de zorg.
Naar aanleiding van de onderzoeksrapportages zijn verbetermaatregelen opgesteld. Deze hadden
betrekking op:



Het methodisch werken ten aanzien van risicotaxatie en dossiervorming
De multidisciplinaire samenwerking (in- en extern) en afstemming / overdracht

De onderzoeksrapportages, conclusies en verbeterpunten zijn besproken in het overleg van de
incidentencommissie. Daarnaast zijn de verbeterplannen besproken op de betreffende locaties.
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Aantal uitgevoerde audits
Gemiddelde score
0 - 10
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30
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De Duinstee (VPH)

2.9 Audit

Om de kwaliteit van zorg te toetsen worden regelmatig audits uitgevoerd, waarbij de
auditonderwerpen aansluiten bij de kritische processen.

In 2019 zijn er in totaal 213 audits uitgevoerd met een gemiddelde score per auditonderwerp tussen
6,5 en 8,4.
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2.10 Wet zorg en dwang
In 2019 heeft Dignis zich voorbereid op de komst van de Wet zorg en dwang per 1 januari 2020. Er is
een beleidsplan geschreven met aandacht voor visie, toepassing, organisatie, rolduidelijkheid,
werkproces, rechten van de cliënt en het leren en ontwikkelen. In het lerend netwerk zijn de
beleidsplannen van de deelnemende organisaties uitgewisseld, besproken en de feedback hebben
we verwerkt. De medewerkers zijn geschoold middels eLearning in nov-dec 2019. Deze scholing
wordt in 2020 opgevolgd door bijeenkomsten op locatie waar alle betrokkenen in het stappenplan
met elkaar aan de hand van casuistiek zich de werkwijze verder eigen maken en op basis van
ervaringen samen leren en ontwikkelen. De CCR is betrokken in het proces en het medezeggenschap
traject zal begin 2020 worden gestart. Met de onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon zal begin
2020 worden kennisgemaakt en afgestemd. Dignis heeft zich aangesloten bij de Klachten Commissie
Onvrijwillige Zorg (KCOZ). De uitvoering van de Wet zorg en dwang is binnen Dignis aangemerkt als
een kritisch proces. In 2019 is een start gemaakt met de inrichting van dit proces. In 2020 zal dit
verder uitgewerkt worden binnen de kaders van het kwaliteitsbeleid van Dignis.

2.11 HKZ
Lentis en ook Dignis als onderdeel van het Lentis concern is sinds 2006 HKZ gecertificeerd. Eind 2019
is de eerste periodieke HKZ audit geweest. Tijdens deze audit zijn de volgende onderdelen van Dignis
geaudit:
 Het Heymanscentrum, afdelingen Klipper en Albatros, beiden somatische afdelingen.
 Het Heymanscentrum, afdeling revalidatie.
 De medische dienst Dignis
 De Wiekslag
 Zorg Thuis Paddepoel
Bij het Heymanscentrum en ZorgThuis Paddepoel werden geen non-conformiteiten gezien, wel zijn
enkele aanbevelingen ter verbetering gegeven. Ook werden ook veel sterke punten op deze locaties
gezien.
Bij de Wiekslag waren 3 non-conformiteiten categorie 2 geconstateerd naast een aantal sterke
punten. Alle 3 non-conformiteiten zijn voortvarend opgepakt, waarbij de verwachting is dat allen
structureel kunnen worden opgelost.
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2.12 Hulpbronnen en informatie
Om zowel de intramurale als extramurale zorgprocessen beter te kunnen ondersteunen is eind 2019
het oude ECD vervangen door een nieuw electronisch cliëntendossier (ONS). De extramurale
zorgprocessen zijn hierdoor efficienter ingericht. Bij zorgcontacten zijn cliëntgegevens direct in te
zien, daarnaast is het mogelijk direct te rapporteren. Voor familie en mantelzorgers is in 2019 een
mantelzorgerportaal (Carenzorgt) ingericht. Familie en mantelzorgers die toegang hebben gekregen
tot Carenzorgt kunnen een deel van het dossier inzien. Daarnaast is communicatie tussen familie en
zorg via Carenzorgt ook mogelijk. Het gebruik van Carenzorgt wordt door de familie als prettig
ervaren.

Locatie

Aansluitingen Carenzorgt

Bernlef
De Veldspaat
Blauwbörgje
Heijmanscentrum
De Duinstee
De Wiekslag
De Enk
‘T Holthuijs
Zorgthuis

17%
52%
29%
36%
56%
54%
39%
31%
7%

2.13 Doelstellingen Kwaliteit en veiligheid 2020
Onderstaande doelstellingen zijn gebasseerd op het strategisch plan van Dignis 2018 – 2023 en op de
resultaten van de doelstellingen 2019.
Antibioticagebruik
Om het voorschrijven van antibiotica te kunnen monitoren moeten de indicatiecodes worden
toegevoegd in Klinicom.
Kwaliteitsindictoren
Kwaliteitsindicatoren zijn van groot belang voor het meten van processen rondom veiligheid en
welbevinden van de cliënten. Om te kunnen leren en verbeteren is het van belang om in 2020:
 Een normering van de resultaten van de kwaliteitsindicatoren vast te stellen
 Zal het Multidisciplinair bespreken van medicatiefouten opnieuw vorm gegeven worden
Incidenten
Incidenten worden gemeld en afgehandeld in het meldsysteem. Dignis zou de informatie vanuit dit
systeem meer willen gebruiken om te kunnen leren en verbeteren. In 2020 zal stuurinformatie vanuit
het meldsysteem toegankelijk gemaakt worden om locatiespecifieke en organisatiebrede trends te
kunnen analyseren en verbeteringen te kunnen inzetten.
Medicatieveiligheid
Om de medicatieveiligheid te vergroten en de incidenten op dit terrein te verlagen, zal in 2020 een
onderzoek plaats vinden om een elektronisch medicatieverdeelsysteem aan te schaffen. De ambitie
bestaat om deze in 2021 te implementeren.
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Wet zorg en dwang
Het proces rondom de Wet Zorg en Dwang zal verder uitgewerkt en ingericht worden, waarbij het
scholen van de medewerkers in 2020 een onderdeel zal zijn.
Palliatieve zorg
Er zal een 0-meting Palliatieve zorg worden uitgevoerd. Vervolgens zal gestart worden met het
implementeren van het kwaliteitskader Palliatieve zorg dat doorloopt tot in 2021.
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3 Locaties
3.1 Bernlef
Bernlef is een locatie met verpleeghuiszorg, waar lichte psychogeriatrie zonder behandeling wordt
gegeven. Het betreft 20 plaatsen, verdeeld in 2 groepen van 10 cliënten. Daarnaast heeft Bernlef nog
verpleeghuiszorg somatiek. Dit zijn 9 plaatsen.
Op de Somatische afdeling verblijven deels cliënten met een lage ZZP (ZZP 0-3) die niet onder het
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vallen.

3.1.1 Wonen en welzijn
Cliënten van de woongroepen kunnen of willen niet altijd gebruik maken van de algemene
activiteiten die het huis te bieden heeft. Daarom is in 2019 op de Woongroepen gestart met 2x2 uur
activiteiten, waarbij gezamenlijke activiteiten en individuele activiteiten elkaar afwisselen. Bij grote
activiteiten kunnen de andere cliënten ook deelnemen.
In 2019 zijn maandelijkse bewonersbesprekingen door de teams georganiseerd waarbij de zorg word
geëvalueerd en zonodig bijgesteld.

3.1.2 Veiligheid
In 2019 zijn diverse scholingen voor de medewerkers georganiseerd, waaronder de AP&H training en
een klinische les over psychiatrie.
In 2019 hebben er 3 coachingssessies plaatsgevonden bij de teams.

3.1.3 Innovatie
Eind 2019 zijn 2 i-pads als pilot ingezet, om te beoordelen of het cliëntdossier hierop te benaderen
was. Door een slechte wifi verbinding is de pilot gestopt.

3.1.4 Doelstellingen Bernef 2020
In 2020 wordt het wifi signaal geoptimaliseerd, waardoor gebruik van de i-pad kunnen worden
ingezet.
De specialist ouderengeneeskunde zal samen met de huisartsen bekijken op welke wijze er
ondersteuning geboden kan worden voor wat betreft de ouderenzorg.

3.2 Blauwbörgje
Blauwbörgje is een locatie voor psychogeriatrie en geronto-psychiatrie cliënten. Er zijn 107 plaatsen
voor zorg met behandeling, onderverdeeld in 12 groepen met 8 cliënten en 1 groep met 11 cliënten.
Daarnaast biedt Blauwbörgje dagbesteding aan circa 20 cliënten, voor 5 dagen in de week.

3.2.1 Wonen en welzijn
Sinds 2019 worden agogisch medewerkers op de huiskamers dagelijks ingezet met als doel een
zinvolle daginvulling met activiteiten voor cliënten aan te bieden. Hierbij is aandacht voor de
omgeving, de sociale context en het systeem waarin de cliënt zich bevindt. De activiteiten zijn
bedoeld om de cliënt de mogelijkheid te geven zich cognitief, emotioneel, fysiek en sociaal te uiten.
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Blauwbörgje heeft een aantal leerlingplaatsen. In 2019 zou gekeken worden naar de mogelijkheid of
deze leerlingplaatsen konden worden uitgebreid. Na onderzoek is gebleken dat de leerlingplaatsen
verminderd moesten worden om de kwaliteit van de opleiding en de zorg zo optimaal mogelijk te
kunnen bieden.

3.2.2 Veiligheid
Om de veiligheid van cliënten te kunnen waarborgen is de mogelijkheid om een GPS-systeem in te
zetten. In 2019 is er binnen Blauwbörgje aandacht geweest voor dit systeem, waarbij deze
voornamelijk middels maatwerk is ingezet.
In 2019 is meer aandacht besteed aan het verhogen van de medicatieveiligheid. Er hebben
aanpassingen aan het proces plaats gevonden. Om het effect van de wijzigingen te toetsen zijn
meerdere audits uitgevoerd.

3.2.3 Doelstellingen Blauwbörgje 2020
De doelstellingen voor 2020 van Blauwbörgje zijn uitgebreid vastgelegd in het Jaarplan 2020.
Om familieparticipatie te bevorderen zullen er familiebijeenkomsten worden georganiseerd.
Daarnaast zal er aandacht zijn voor de kwaliteit van wonen voor de cliënten. Er zal een prettige
woonomgeving voor de cliënten in de huiskamer worden gecreeerd, met voldoende privacy en
scheiding tussen rust en activiteit.

3.3 Heijmanscentrum
Het Heijmanscentrum is een locatie die verpleeghuiszorg biedt. Dit is onderverdeeld in 49 plaatsen
psychogeriatrie met behandeling en 46 plaatsen somatiek met behandeling.

3.3.1 Wonen en welzijn
In 2019 zijn agogisch medewerkers toegevoegd aan de functiemix. Hiermee is meer aandacht
gekomen voor welzijn en is het mogelijk meer tijd te besteden aan belevingsgerichte zorg op
huiskamerniveau en op individueel niveau.
De agogisch medewerkers vervullen een rol op de huiskamer door nabijheid te vergroten, het
opzetten en begeleiden van activiteiten en bieden individuele begeleiding aan cliënten die daar
behoefte aan hebben of die weinig aansluiting vinden bij activiteiten in groepsverband. Plan voor
2020 op somatiek: meer uren inzetten met name in de avond door agogisch
medewerker/woonzorgassistent om ook in de avond meer activiteiten aan te kunnen bieden.
In 2019 is er op de afdeling PG een extra huiskamer gerealiseerd. Deze huiskamer is op het moment
nog niet volledig ingezet als huiskamer, maar wordt meer als multifunctionele ruimte gebruikt.

3.3.2 Veiligheid
Voor de afdeling somatiek is een scholing neurologie ontwikkeld. In 2020 zal deze scholing aan alle
medewerkers van de afdeling somatiek worden aangeboden.
In 2019 is meer aandacht besteed aan het verhogen van de medicatieveiligheid. Er hebben
aanpassingen aan het proces plaats gevonden. Om het effect van de wijzigingen te toetsen zijn
meerdere audits uitgevoerd.
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3.3.3 Innovatie
In 2019 is de inzet voor overdag van de WAN verpleegkundige gestopt en zijn meer verpleegkundigen
toegevoegd aan de teams, waardoor verpleegkundige zorg dichter bij de cliënt kan worden
georganiseerd. Op deze wijze wordt het kennisniveau van de verpleegafdelingen verhoogd.
In 2019 zijn er i-pads ingezet om de clientdossiers in ONS direct op te benaderen. Het wifi-signaal is
niet toereikend genoeg om de i-Pads te kunnen gebruiken.

3.3.4 Doelstellingen Heijmanscentrum 2020
De medewerkers van afdeling somatiek zullen een aanvullende scholing krijgen op neurologisch
gebied.

3.4 Veldspaat somatiek en PG
Veldspaat somatiek bestaat uit 30 appartementen, waar ook enkele echtparen wonen.
Veldspaat PG biedt verpleeghuiszorg PG met behandeling en bestaat uit 82 plaatsen, onderverdeeld
in 5 groepen van 10 cliënten, 2 groepen van 12 cliënten en 1 groep van 8 cliënten

3.4.1 Clienttevredenheid
Zorgkaart Nederland staat een clienttevredenheid van 7,9. Het grootste gemis voor de cliënten is een
tuin of balkon.

3.4.2 Wonen en welzijn
In 2019 is er gestart met een huiskamer elke werkdag tussen 10.30 tot 15 uur te openen. Er wordt
maar gedeeltelijk gebruik van gemaakt, aangezien de clienten kiezen om op het eigen appartement
te blijven en te eten in het restaurant.
In 2019 zijn agogisch medewerkers toegevoegd aan de functiemix van Veldspaat PG. Hiermee is meer
aandacht gekomen voor welzijn en is het mogelijk meer tijd te besteden aan belevingsgerichte zorg
op huiskamerniveau en op individueel niveau.

3.4.3 Veiligheid
Binnen de Veldspaat somatiek zijn er clienten waarbij er zorg wordt geleverd zonder behandeling. In
dat geval is de huisarts de behandelaar. Aanpassingen van zorgplannen die door de huisarts
geïndiceerd zijn, kunnen niet door de huisarts in het ONS worden genoteerd, aangezien hij/zij deze
rechten niet heeft.
In 2020 zal een plan gemaakt worden om de clienten met zorg zonder behandeling om te zetten naar
zorg met behandeling. Dit zal de veiligheid van zorg kunnen vergroten aangezien er een betere
continuiteit voor het actualiseren van zorgplannen is.

3.4.4 Innovatie
In 2019 hebben de teams 3 sessies met een teamcoach gehad om te kijken of er richting zelfsturende
teams gewerkt kan worden. In 2020 zal een plan gemaakt worden om naar zorforganisatie te gaan.

27

3.4.5 Doelstellingen Veldspaat somatiek en PG 2020
In 2020 zal het team een plan maken naar aanleiding van afspraken die gemaakt zijn tijdens de
teamsessies. Daarnaast zal er gekeken worden naar een betere verdeling van de functiemix,
passende bij de zorg van de Veldspaat.
De specialist ouderengeneeskunde zal samen met de huisartsen bekijken op welke wijze er
ondersteuning geboden kan worden voor wat betreft de ouderenzorg.
In 2020 zal een plan gemaakt worden om de zorg zonder behandeling om te zetten naar zorg met
behandeling.
In 2020 zullen er verpleegkundigen ingezet gaan worden om de zorgmedewerkers te coachen.
Daarnaast zal er een scholingsplan gemaakt worden om de kennis te vergroten.

3.5 De Enk
De Enk is een locatie die verpleeghuiszorg biedt aan psychogeriatrische zorg met behandeling biedt.
De Enk heeft 120 plaatsen, verdeeld over 15 groepen van 8 cliënten.

3.5.1 Wonen en welzijn
In 2019 zijn er informele avonden voor de cliënten en familie tot stand gekomen, waaronder een
high tea. In 2020 wordt dit vervolgd op basis van thema’s.
Een van de aandachtspunten in 2019 betrof het aansluiten van de zorg aan de zorgvraag. Er zijn
concrete afspraken gemaakt om de zorgvraag goed vast te leggen en de zorg hier nauw op te laten
aansluiten.
In 2019 zijn agogisch medewerkers toegevoegd aan de functiemix. Hiermee is meer aandacht
gekomen voor welzijn en is het mogelijk meer tijd te besteden aan belevingsgerichte zorg op
huiskamerniveau en op individueel niveau.

3.5.2 Veiligheid
In 2019 is meer aandacht besteed aan het verhogen van de medicatieveiligheid. Er hebben
aanpassingen aan het proces plaats gevonden. Om het effect van de wijzigingen te toetsen zijn
meerdere audits uitgevoerd.

3.5.3 Innovatie
In 2019 hebben de teams begeleiding van teamcoaches gehad. Daarnaast is de
medewerkertevredenheid een vast onderdeel van het teamoverleg.

3.5.4 Doelstellingen De Enk 2020
In 2020 zal meer aandacht zijn voor de Belevingsgerichte zorg aan stille en teruggetrokken clienten.
De informele avonden voor de clienten en familie zullen in 2020 een vervolg op basis van thema’s
krijgen.
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3.6 ‘t Holthuijs
’t Holthuijs biedt woonzorgcentrum zorg voor bewoners met een somatische indicatie zonder
behandeling en bestaat uit 28 plaatsen, waaronder 24 intramurale plaatsen en 4 ELV plaatsen. Iedere
bewoner heeft een eigen appartement.

3.6.1 Wonen en welzijn
Om familieparticipatie te bevorderen wordt er jaarlijks een familiebijeenkomst georganiseerd.
Tevens is er veel aandacht voor activeiten in en rond ’t Holthuys.

3.6.2 Doelstellingen ‘T Holthuijs 2020
Het bieden van passende zorg en ondersteuning voor bewoners met een juiste indicatie. En daarmee
samenhangend de juiste kwalitatieve functiemix in het team gaan realiseren.
Er wordt gericht aandacht besteed aan het medicatieveiligheid, verpleegtechnische handelingen.

3.7 De Duinstee
De Duinstee biedt verpleeghuiszorg met behandeling voor mensen met dementie. Er zijn 24 plaatsen
onderverdeeld in 3 huiskamers van 8 cliënten.

3.7.1 Wonen en welzijn
In 2019 is het ontbijtproject “Boeket” gestart. Hierbij wordt aan onrustige, prikkelgevoelige cliënten
die vroeg wakker zijn een gezamenlijk ontbijt aangeboden. Op deze wijze wordt er nabijheid ervaren,
door de cliënten, waardoor de ontrust afneemt.

3.7.2 Veiligheid
Er wordt aandacht besteed aan het verder verbeteren van de basiszorg, m.n. val- en agressie
incidenten en medicatieveiligheid middels de opvolging en terugkoppeling van SMILE meldingen in
het team.

3.7.3 Doelstellingen De Duinstee 2020
Het ontbijtproject “Boeket” zal in 2020 een vervolg krijgen.
Verder verbeteren van de kwaliteit van zorg en het welzijn van cliënten.

3.1 De Wiekslag
De Omloop:
- Verpleeghuiszorg PG met behandeling, 25 plaatsen
- 3 groepen van 7, 8 en 10 cliënten
De Bonkelaer:
- Verpleeghuiszorg Somatiek met en zonder behandeling, 30 plaatsen
- 3 groepen van 10 cliënten
De Wiekslag bestaat uit cliënten met een ZZP Verblijf zonder Behandeling. Deels betreft het nog de
lage ZZP’s (zzp 0-3).

3.1.1 Wonen en welzijn
Eind 2019 is een tweede agogisch medewerker toegevoegd aan de functiemix. Hiermee is meer
aandacht gekomen voor welzijn en is het mogelijk meer tijd te besteden aan belevingsgerichte zorg
op huiskamerniveau en op individueel niveau.
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In 2019 is er een informele avond voor de cliënten en familie tot stand gekomen, waaronder een
huiskamer familiegesprek.

3.1.2 Veiligheid
Binnen de Wiekslag zijn er clienten waarbij er zorg wordt geleverd zonder behandeling. In dat geval is
de huisarts de behandelaar. Aanpassingen van zorgplannen die door de huisarts geïndiceerd zijn,
kunnen niet door de huisarts in het ONS worden genoteerd, aangezien hij/zij deze rechten niet heeft.
In 2020 zal een plan gemaakt worden om de clienten met zorg zonder behandeling om te zetten naar
zorg met behandeling. Dit zal de veiligheid van zorg kunnen vergroten aangezien er een betere
continuiteit voor het actualiseren van zorgplannen is.

3.1.3 Doelstellingen De Wiekslag 2020
Scholing ouderenmishandeling en installeren aandachtsvelders. Scholing belevingsgerichte zorg en
belevingsgericht sturen organiseren samen met psycholoog.
In 2020 zal een plan gemaakt worden om de clienten met zorg zonder behandeling om te zetten naar
zorg met behandeling. In dit plan zal aandacht zijn voor het aanvullend opleiden van medewerkers
voor de toenemende zorgzwaarte.

3.2 ZorgThuis
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 bieden van zorg die aansluit aan de zorgvraag met
WLZ indicatie (zzp4/zzp10). Onze dienstverlening kan in de volgende leveringsvormen
worden aangeboden: Volledig Pakket Thuis, Modulair Pakket Thuis en Persoons
Gebonden Budget.
De diensten van ZorgThuis bestaan uit:






Persoonlijke verzorging en verpleging
Persoonlijke begeleiding (individueel)
Personenalarmering (7x24)
Casemanagement dementie
Dagbesteding

3.2.1 Wonen en welzijn
Om de clienttevredenheid te vergroten is zijn de grotere teams aangepast. Er is een mix gemaakt van
kleinere teams en intensievere samenwerking tussen de teams onderling.

3.2.2 Veiligheid
Binnen zorg thuis plus wordt er veel zorg verleend aan clienten met een psychiatrische of
Psychogeriatrische achtergrond. Om de kennis van de medewerkers te vergroten worden algemene
scholingen gevolgd. Daarnaast worden ook clientgerichte scholing gegeven door collega’s die
werkzaam zijn bij de ketenpartners, zoals team 290, ouderenpsychiatrie en FACT. Op deze wijze is er
wordt de samenwerking verstevigd en leert men van elkaar.
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3.2.3 Innovatie
In 2019 is de medicatie app in gebruik genomen. Het bereik van de app was onvoldoende, waardoor
medicatie niet altijd op de juiste wijze kon worden afgetekend. Na een update is het bereik
aanzienlijk verbeterd.

3.2.4 Doelstellingen ZorgThuis 2020
ZorgThuis heeft voor 2020 een aantal doelstellingen zoals:
Er zal ingezet worden op zelforgnisatie van de teams door het maken van teamgerichte plannen.
Daarnaast zal samenwerking met de andere teams worden gestimuleerd door audits in een andere
wijk uit te voeren.
In 2020 zal de wijkverpleegkundige de bevoegd- en bekwaamheden van de medewerkers up-to-date
houden.

4 Leren en verbeteren
4.1 Kritische processen
Om de kwaliteit van zorg op hoog impact risico processen beter te kunnen beheersen en verbeteren,
zijn er eind 2019 13 kritische processen geïdentificeerd. Elk kritische proces heeft een
proceseigenarenduo, bestaande uit een kwaliteitsverpleegkundige en een locatiemanager, en een
werkgroep. In 2020 wordt het beleid rondom de kritische processen uitgewerkt.

4.2 Lerend netwerk
In 2018 zijn Dignis, ZINN en Zorggroep Groningen een samenwerkingsverband aangegaan, met als
doel om van elkaar te leren. De samenwerking is gericht op het delen en bespreken van het
kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag en verbeterparagraaf.
In 2019 is er binnen het lerend netwerk met name aandacht besteed aan de ontwikkelingen en het
beleid rondom Wet zorg en dwang. Het beleid rondom de wet zorg en dwang is met de leden van
het lerend netwerk afgestemd, waarij samenwerkingsafspraken zijn gemaakt rondom de externe
consultaties.
Rondom de kwaliteit van zorg zijn overleggen gevoerd om meer met elkaar op te trekken als het gaat
om de onderlinge expertise. Met het Martini ziekenhuis wordt in kaart gebracht welke
expertisegebieden de zorggroepen ontwikkeld hebben. Er is de intentie uitgesproken om dit verder
te ontwikkelen en helderheid te verschaffen aan de ziekenhuizen voor welke doelgroepen de
verschillende zorgorganisaties het meest geschikt zijn. In 2020 wordt hier een gevolg aan gegeven.

4.3 Kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag
Ieder jaar wordt er een strategisch jaarplan, begroting en jaarplannen op locatieniveau gemaakt. De
voortgang hiervan wordt gevolgd d.m.v. maand- en kwartaalrapportages, waarna de resultaten op
verschillende managementniveaus wordt besproken.
Het Kwaliteitsplan V&V maakt onderdeel uit van het strategisch jaarplan en de jaarplannen op
locatieniveau.
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4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem
Het huidige kwaliteitsmanagementsysteem zit geïntergreerd in het intranet van Lentis. Het beheer,
publicatie en vindbaarheid van de documentatie is voldoet niet aan de wensen van Dignis.
Dignis heeft de wens om kwaliteitsmangement te kunnen monitoren, waarbij het gebruik van
stuurinformatie, het gebruik van dashboards voor kwaliteitsinformatie en een goede ondersteuning
voor leren en verbeteren van groot belang wordt gezien. Het huidige kwaliteitsmanagementsysteem
voorziet hier onvoldoende in.

4.5 Doelstellingen Leren en verbeteren 2020
Kritische processen
In 2020 wordt het beleid rondom de kritische processen uitgewerkt.
Lerend netwerk
Expertisegebieden van de verschillende zorggroepen uit het Lerend netwerk in kaart brengen,
waardoor helderheid aan ziekenhuizen gegeven kan worden voor welke doelgroepen de
verschillende zorgorganisaties het meest geschikt zijn. Er zal een programma ontwikkeld worden om
op het gebied van de GRZ meer kennis te delen door o.a. ‘gluren bij de buren’, waarbij medewerkers
een dag gaan meelopen in de andere organisatie.
Kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag
In 2020 zal de eerste aanzet gegeven worden om de Planning & control-cyclus te laten aansluiten op
de uitwerking van het Kwaliteitsplan, het Kwaliteitsjaarverslag en de kwaliteitsreview.
Kwaliteitsmanagement
In 2020 zal een project starten om het huidige kwaliteitsmanagementsysteem te vervangen en te
laten aansluiten bij de wensen van Dignis. Naast het beheer van documenten, zal ook aandacht zijn
voor het inzichtelijk maken van processen en het verkrijgen van de benodigde stuurinformatie om de
kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren.
In 2020 zal een Beleidsmedewerker Kwaliteit worden geworven, om kwaliteitzorg binnen Dignis meer
aandacht te geven. 2020 zal met name in het teken staan van het aanjagen van de PDCA cyclus, het
inzichtelijk maken van zorgprocessen en het betrekken van de medewerkers bij de kwaliteitzorg.
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5 Overzicht doelstellingen 2020 naar organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Dignis

Onderwerp
Management

Dignis

Leiderschap

Medische dienst

Professionalisering

Medische dienst

Àntibioticagebruik

HR

Werving en selectie

HR

Verzuim

Opleiding

Opleiding

Opleiding

Opleiding

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsindicatoren

Doel 2020
Het besturingsmodel en de te verkrijgen
stuurinformatie van Dignis zal tegen het licht
worden gehouden en op basis van de
bevindingen worden bijgesteld.
In aanvulling op het management
developmenttraject van 2019 zal in 2020 een
individueel traject voor leidinggevenden
worden gestart.
In samenspraak met VAR en vakgroepen zal in
2020 gewerkt worden aan het opzetten van
een Professionele Raad waarmee we de
inbreng vanuit de verschillende groepen meer
wilen bundelen en een duidelijk stem willen
geven in de ontwikkeling van de kwaliteit van
zorg door de Professionele raad nauwe te
betrekken bij voorgenomen besluiten.
Om het voorschrijven van antibiotica te
kunnen monitoren moeten de indicatiecodes
worden toegevoegd in Klinicom
Om nieuwe medewerkers te werven zullen de
vacatureteksten verder geprofesionaliseerd
worden.
Het huidige verzuimbeleid is onvoldoende
gebleken om de verzuimcijfers binnen de
norm te houden. In 2020 zal het huidige
verzuimbeleid worden aangescherpt.
In 2020 zal het proces rondom de
theoretische en praktische training van
voorbehouden en risicovolle handelingen
verder gedigitaliseerd worden. Daarnaast zal
onderzocht worden of de praktische training
ook on-the-job kan worden uitgevoerd. Op
deze wijze is het mogelijk belevingsgericht te
trainen en te toetsen.
In 2019 is een onderzoek geweest naar het
opzetten van een leerafdeling op de
Hunebedstraat in De Enk. Hiervoor is een
projectleider aangewezen en een stuurgroep
geformeerd. In 2020 zal het project worden
uitgerold
Kwaliteitsindicatoren zijn van groot belang
voor het meten van processen rondom
veiligheid en welbevinden van de cliënten. Om
te kunnen leren en verbeteren is het van
belang om in 2020:
 Een normering van de resultaten van de
kwaliteitsindicatoren vast te stellen
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Organisatieonderdeel

Onderwerp

Kwaliteitsbeleid

Incidenten

Apotheek
kwaliteitsbeleid

Medicatieveiligheid

Groep WZD

Wet zorg en dwang

Werkgroep palliatieve
zorg

Palliatieve zorg

Bernlef

I-Pad

Bernlef

1e lijns ouderenzorg

Blauwbörgje

Wonen en welzijn

Heijmanscentrum

Scholing

Veldspaat somatiek en
PG

Professionalisering

Veldspaat somatiek en
PG

1e lijns ouderenzorg

Doel 2020
 Zal het Multidisciplinair bespreken van
medicatiefouten opnieuw vorm gegeven
worden
Incidenten worden gemeld en afgehandeld in
het meldsysteem. Dignis zou de informatie
vanuit dit systeem meer willen gebruiken om
te kunnen leren en verbeteren. In 2020 zal
stuurinformatie vanuit het meldsysteem
toegankelijk gemaakt worden om
locatiespecifieke en organisatiebrede trends
te kunnen analyseren en verbeteringen te
kunnen inzetten.
Om de medicatieveiligheid te vergroten en de
incidenten op dit terrein te verlagen, zal in
2020 een onderzoek plaats vinden om een
elektronisch medicatieverdeelsysteem aan te
schaffen. De ambitie bestaat om deze in 2021
te implementeren.
Het proces rondom de Wet Zorg en Dwang zal
verder uitgewerkt en ingericht worden,
waarbij het scholen van de medewerkers in
2020 een onderdeel zal zijn.
Er zal een 0-meting Palliatieve zorg worden
uitgevoerd. Vervolgens zal gestart worden
met het implementeren van het
kwaliteitskader Palliatieve zorg dat doorloopt
tot in 2021.
In 2020 wordt het wifi signaal
geoptimaliseerd, waardoor gebruik van de ipad kunnen worden ingezet.
De specialist ouderengeneeskunde zal samen
met de huisartsen bekijken op welke wijze er
ondersteuning geboden kan worden voor wat
betreft de ouderenzorg.
Om familieparticipatie te bevorderen zullen er
familiebijeenkomsten worden georganiseerd.
Daarnaast zal er aandacht zijn voor de
kwaliteit van wonen voor de cliënten. Er zal
een prettige woonomgeving voor de cliënten
in de huiskamer worden gecreeerd, met
voldoende privacy en scheiding tussen rust en
activiteit.
De medewerkers van afdeling somatiek zullen
een aanvullende scholing krijgen op
neurologisch gebied.
In 2020 zal het team een plan maken naar
aanleiding van afspraken die gemaakt zijn
tijdens de teamsessies.
De specialist ouderengeneeskunde zal samen
met de huisartsen bekijken op welke wijze er
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Organisatieonderdeel

Onderwerp

Veldspaat somatiek en
PG

Veiligheid

Veldspaat somatiek en
PG

Opleiding

De Enk

Belevingsgerichte zorg

De Enk

Familiparticipatie

De Wiekslag

Opleiding

De Wiekslag

Zorgaanpassing

De Wiekslag

Deskundigen

Duinstee

Wonen en welzijn

ZorgThuis

Zelforganisatie

ZorgThuis

Opleiding

Kwaliteitsbeleid

Kritische processen

Kwaliteitsbeleid

Kwalitieitsplan en
kwaliteitsverslag

Doel 2020
ondersteuning geboden kan worden voor wat
betreft de ouderenzorg.
In 2020 zal een plan gemaakt worden om de
zorg zonder behandeling om te zetten naar
zorg met behandeling.
In 2020 zullen er verpleegkundigen ingezet
gaan worden om de zorgmedewerkers te
coachen. Daarnaast zal er een scholingsplan
gemaakt worden om de kennis te vergroten.
In 2020 zal meer aandacht zijn voor de
Belevingsgerichte zorg aan stille en
teruggetrokken clienten.
De informele avonden voor de clienten en
familie zullen in 2020 een vervolg op basis van
thema’s krijgen.
In 2020 zal er een scholing
ouderenmishandeling en een scholing
belevingsgerichte zorg georganiseerd worden
om de kennis op deze terreinen te vergroten.
en belevingsgericht sturen organiseren samen
met psycholoog.
In 2020 zal een plan gemaakt worden om de
clienten met zorg zonder behandeling om te
zetten naar zorg met behandeling. In dit plan
zal aandacht zijn voor het aanvullend opleiden
van medewerkers voor de toenemende
zorgzwaarte.
In 2020 zullen aandachtsvelders worden
aangesteld volgens het Dignis beleid
Het ontbijtproject “Boeket” zal in 2020 een
vervolg krijgen.
Er zal ingezet worden op zelforgnisatie van de
teams door het maken van teamgerichte
plannen. Daarnaast zal samenwerking met de
andere teams worden gestimuleerd door
audits in een andere wijk uit te voeren.
In 2020 zal de wijkverpleegkundige de
bevoegd- en bekwaamheden van de
medewerkers up-to-date houden.
In 2020 wordt het beleid rondom de kritische
processen uitgewerkt.
In 2020 zal de eerste aanzet gegeven worden
om de Planning & control-cyclus te laten
aansluiten op de uitwerking van het
Kwaliteitsplan, het Kwaliteitsjaarverslag en de
kwaliteitsreview.
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Doel 2020
In 2020 zal een project starten om het huidige
kwaliteitsmanagementsysteem te vervangen
en te laten aansluiten bij de wensen van
Dignis. Naast het beheer van documenten, zal
ook aandacht zijn voor het inzichtelijk maken
van processen en het verkrijgen van de
benodigde stuurinformatie om de kwaliteit
van zorg te kunnen verbeteren.
Expertisegebieden van de verschillende
zorggroepen uit het Lerend netwerk in kaart
brengen, waardoor helderheid aan
ziekenhuizen gegeven kan worden voor welke
doelgroepen de verschillende zorgorganisaties
het meest geschikt zijn. Er zal een programma
ontwikkeld worden om op het gebied van de
GRZ meer kennis te delen door o.a. ‘gluren bij
de buren’, waarbij medewerkers een dag gaan
meelopen in de andere organisatie.
In 2020 zal een Beleidsmedewerker Kwaliteit
worden geworven, om kwaliteitzorg binnen
Dignis meer aandacht te geven. 2020 zal met
name in het teken staan van het aanjagen van
de PDCA cyclus, het inzichtelijk maken van
zorgprocessen en het betrekken van de
medewerkers bij de kwaliteitzorg.

