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1.

Voorwoord

Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2020 van Dignis waarbij vele onderwerpen op het gebied van
kwaliteit de revue passeren. Het jaar werd gedomineerd door de Corona pandemie welke ook voor
Dignis grote gevolgen heeft gehad. Op bijna al onze locaties hebben we te maken gehad met
besmettingen van clienten en medewerkers. De locaties De Omloop in Norg, De Veldspaat in
Groningen en het Heymanscentrum in Groningen is er sprake geweest van grootschalige uitbraken.
De verschillende coronamaatregelen, waaronder het gedwongen sluiten van de deuren voor bezoek,
en de grootschalige uitbraken op onze locaties heeft een grote impact op onze organisatie en ook
clienten en familie gehad. Vanzelfsprekend heeft de focus dit jaar dan ook gelegen op alle
maatregelen rondom Corona en infectie preventie.
In Maart 2020 is er direct gekozen voor een trapsgewijze beleidsvormende en besluitvormende
structuur rondom Corona in de vorm van een kernteam Lentis, kernteam Dignis en corona teams per
locatie. De communicatiestructuur is uitgewerkt, de cliëntenraden werden betrokken evenals de
medische dienst. Op het hoogtepunt van de uitbraken waren er dagelijks overleggen met de
locatiemanagers en de artsenvakgroep. Deze structuur heeft er voor gezorgd dat de protocollen up
to date bleven, RIVM, ACTIZ en Verenso richtlijnen gevolgd werden en de medewerkers
geïnformeerd en getraind waren om de richtlijnen in de praktijk toe te passen. Er werden corona
audits uitgevoerd en verbeterplannen gemaakt en ingevoerd. De inspectie heeft onderzoek gedaan
naar aanleiding van de uitbraak in de Omloop en constateerde dat de richtlijnen goed gevolgd waren.
In December zijn wij genoodzaakt geweest om de hulp van defensie in te roepen ivm een groot
personeelstekort door besmettingen van onze medewerkers. Deze intense en ook emotioneel
ingrijpende periode heeft Dignis veel geleerd op het gebied van leren en verbeteren en
kwaliteitsmanagement.
Vanzelfsprekend hebben wij door deze omstandigheden onze kwaliteitsagenda dit jaar moeten
aanpassen. Wel is er veel geleerd op het gebied van crisismanagement, het neerzetten van een
goede communicatiestructuur, het volgen van de PDCA cyclus en last but not least de gedrevenheid
en de bevlogenheid van onze medewerkers.
Inge Pesch, bestuurder Dignis
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2 Dignis
2.1 Missie
Het is onze missie om (zeer) kwetsbare mensen (hoofdzakelijk ouderen) met ernstige
psychogeriatrische en/of somatische problematiek vaak in combinatie met psychiatrische of
verslavingsproblemen, te behandelen, te verzorgen, te verplegen en alle kansen op een goede
kwaliteit van leven en sterven te bieden.

2.2 Visie
Onze werkwijze kenmerkt zich door een belevingsgerichte houding waarmee we er met aandacht
zorg voor dragen dat cliënten binnen Dignis hun eigen leven kunnen leiden op de wijze die zij
wensen, in al hun eigenheid. Daarmee willen wij als geen ander juist aan cliënten met een (zeer)
complexe zorgvraag warme, liefdevolle, belevingsgerichte en deskundige zorg bieden die aansluit bij
hun persoonlijke behoeften en die van hun naasten. Dit alles binnen huisvesting die bijdraagt aan
een goede kwaliteit van leven.

2.3 Kernwaarden
Bij Dignis draait het om 5 kernwaarden. Het is onze visie dat naleving van deze kernwaarden, door
iedereen in de organisatie, rechtstreeks leidt tot goede professionele belevingsgerichte zorg en een
goede sfeer voor iedereen, ook binnen onze samenwerkingsverbanden en externe contacten. Dit is
de basis van een gezonde bedrijfsvoering. Onze 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:

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, zowel bij cliënten als bij medewerkers. 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.
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2.4 Strategische koers
De strategische koers van Dignis is gericht op de volgende hoofdthema’s
Belevingsgerichte
waarden

Verankeren in denken en doen binnen de organisatie.
Doel: waardengerichte organisatiecultuur teneinde duurzaam positieve
resultaten te realiseren.

Belevingsgerichte zorg

Doorontwikkeling naar:
 Ernstige gedragsproblematiek en ingewikkelde groepsdynamica
Doel: zorg die voldoet aan de zorgbehoefte van bewoners/cliënten en
een goede kwaliteit van leven en sterven biedt.

Naasten en vrijwilligers

Betrokkenheid, dialoog en beleidsontwikkeling.
Doel: goede samenwerking met en integratie van de mogelijkheden en
behoeften van naasten en vrijwilligers binnen de organisatie.

Medewerkers

Organisatieontwikkeling:
 Leren en wendbare organisatie: praktijkgericht leren
 Vertrouwen en samenwerking
 Duurzame inzetbaarheid incl. strategisch opleidingsplan
 Zelforganisatie: vanuit gezamenlijke kaders, haalbare doelen,
duidelijke verwachtingen en regelmatige feedback; professionals
en teams eigen afwegingen laten maken in de werkuitvoering
 Planmatig werken (PDCA)
Doel: behalen van de strategische doelen waaronder een goede
tevredenheid van medewerkers en het realiseren van een organisatie
die zich permanent ontwikkelt en afgestemd is op de in- en externe
omgeving.

Netwerk- en ketenzorg

Gespecialiseerde zorg kan alleen samen met anderen worden geboden.
Dignis doet dit door:
 samenwerking met huisartsen/ziekenhuizen
 samenwerking met VVT en GGZ
 samenwerking binnen ketenzorg
 samenwerking in de wijk en met gemeenten
Doel: uitstekende en innovatieve zorg die aansluit bij de zorgbehoefte
van (oudere) mensen.

Transitie: ‘Op eigen
benen staan’

Compact, professioneel en faciliterend.
Ontvlechting van het Lentisconcern
Doel: Focus op het eigen belevingsgerichte zorgproces. Wendbaarheid
binnen het eigen zorgdomein. Realiseren van een eigen imago,
werkcultuur en gezonde bedrijfsvoering.
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3 Leiderschap, governance en management
Management

Leiderschap

Beoogde doelen voor 2020
Het besturingsmodel 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.

Gereed

Niet afgerond

Dignis is een onderdeel van het Lentis concern. Het Lentis concern legt verantwoording af aan de
Raad van Toezicht en een centrale cliënten- en ondernemingsraad. Het Lentis concern is de
bestuurder van de stichting Dignis.
In 2020 is er een wijziging in de directie van Dignis opgetreden door het onverwachtse vertrek van de
algemeen directeur. De medisch directeur is vanaf april 2020 ondersteund door een manager
bedrijfsvoering a.i., waarbij met name de lopende zaken en het beleid rondom Covid-19 zijn
opgepakt.

3.1.1 Veranderend besturingsmodel
Dignis ambieert een betere focus op het eigen belevingsgerichte zorgproces, wendbaarheid binnen
de eigen zorgsector en het opbouwen van een eigen imago en werkcultuur. Vanuit die behoefte is er
in 2020 een onderzoek uitgevoerd waarbij de mogelijk tot verzelfstandiging van de zorggroepen
Dignis en GGZ Lentis is onderzocht. Naar aanleiding van dit onderzoek is de keuze gemaakt Dignis te
ontvlechten uit het Lentis concern. Hiermee wordt Dignis zelfstandig, waarbij het besturingsmodel
zal worden gewijzigd. Vanaf 2021 zal de directie van Dignis worden gewijzigd naar Raad van Bestuur
Dignis waarin een bestuurder Zorg en een bestuurder Bedrijfsvoering zitting nemen. De Raad van
Bestuur Dignis zal ook zitting nemen in de Raad van Bestuur van het Lentis concern.

3.1.2 Management en leiderschap
Het persoonlijk leiderschapstraject heeft in 2020 geen opvolging gekend, mede door Covid-19 en de
daaruit voorvloeiende werkzaamheden en werkdruk. Er zijn wel een aantal (online) bijeenkomsten
georganiseerd met het management om het nieuwe organisatiemodel van Zelforganisatie verder te
verkennen.

3.1.3 Zelforganisatie
Dignis maakt een beweging richting zelforganisatie van de teams. De start va zelforganisatie zal
liggen bij het zelf plannen en roosteren van de roosters door de teams zelf. In 2020 is het Plannen en
roosterbeleid, met kaders voor het zelf roosteren en plannen, vastgesteld.
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4 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Palliatieve zorg

Belevingsgerichte
zorg

Beoogde doel 2020
Er zal een 0-meting Palliatieve zorg worden
uitgevoerd. Op basis van de resultaten zal het
kwaliteitskader Palliatieve zorg geïmplementeerd
worden.
In 2020 zal meer aandacht besteed worden aan
Belevingsgerichte zorg door trainingen aan de locaties
en medewerkers aan te bieden.

Niet afgerond

Gedeeltelijk
afgerond

Vanaf januari 2020 heeft Covid-19 zijn intrede in Nederland gemaakt. Al snel werd een oplopend
aantal besmettingen gezien, waarbij de ouderen en meest kwetsbare groepen het hardst werden
getroffen.
Om ouderen en kwetsbaren te kunnen beschermen werd landelijk besloten om vanaf 19 maart 2020
tot 29 mei 2020 alle verpleeghuizen en verzorgingshuizen te sluiten voor bezoek, familie en
kennissen. Ook Dignis sloot zijn huizen voor bezoek en verminderde daarnaast ook de profesionele
bezoeken op de locaties, mits dit laatste verantwoord was. Ook betekende de sluiting dat vrijwilligers
niet konden worden ingezet en activiteiten voor de cliënten beperkt werden op locatie.
Het sluiten van de huizen heeft een enorme impact gehad op cliënten, familie en kennissen.
Persoonlijk en fysiek contact was in het begin van de sluiting niet mogelijk, met uitzondering van
telefonisch contact. Al snel zijn er verschillende alternatieven gestart, waarbij zowel medewerkers,
als buurtgenoten, familie en vrienden verschillende acties en activiteiten ontwikkelden. Er werden
concerten via een hoogwerker en in de buitenlucht georganiseerd. Er werden op de locaties
raamcontacten geïnstalleerd, waarbij de cliënt en familie elkaar via een raam konden zien en
tegelijkertijd via een microfoon konden spreken. Ook zijn er tablets ter beschikking gesteld,
waardoor de cliënten ook de mogelijkheid hadden te kunnen beeldbellen.
De sluiting van onze huizen heeft ons geleerd dat kwaliteit van leven van onze cliënten belangrijk is
en bij het bepalen van Covid-19 maatregelen altijd voorop moet staan. Dit betekent voor ons dat bij
het bepalen van Covid-19 maatregelen, de kwaliteit van leven zo minimaal mogelijk beperkt mag
worden en daarnaast de veiligheid van de cliënten zo maximaal mogelijk geborgd moet zijn.
Wijzigingen van Covid-19 maatregelen zijn in overleg met locale cliëntenraden en de centrale
cliëntenraad vastgesteld.
Geheel 2020 heeft in het teken gestaan van Covid-19, bescherming van onze cliënten, kwaliteit van
leven gedurende de Covid-19 maatregelen, wat betekent dat de beoogde doelen voor 2020 niet of
slechts ten delen zijn behaald.
Het is tot oktober 2020 niet mogelijk geweest trainingen voor belevingsgerichte zorg en
observatiemodules belevingsgerichte zorg aan te bieden, aangezien dit fysieke scholingen zijn. Vanaf
oktober 2020 zijn de trainingen belevingsgerichte zorg omgezet naar een digitale vorm, waarvoor de
medewerker zich kan inschrijven.
Door onderbezetting van de medische staf is de 0-meting voor het kwaliteitskader palliatieve zorg
niet uitgevoerd in 2020. Het uitwerken van het kwaliteitskader palliatieve zorg zal eind 2021 in een
werkgroep worden gestart.
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5 Wonen en welzijn
Wonen en welzijn

Beoogde doel 2020
Om familieparticipatie te bevorderen op locatie
Blauwborgje 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.

Gedeeltelijk

Tijdens de eerste sluiting van de verpleeghuizen voor bezoek, zijn ook profesionele bezoeken van
diverse disciplines en de inzet van de vrijwilligers beperkt. Dit om besmettingen op locatie te
voorkomen.
Het gevolg hiervan was dat tijdens de eerste coronagolf activiteiten voor cliënten beperkt waren.
Groepsactiviteiten en concerten konden geen doorgang vinden. Cliënten konden niet naar buiten.
Vrijwilligers konden niet worden ingezet om activiteiten met de cliënten te ondernemen. Het
restaurant en andere openbare ruimtes werden afgesloten. De zorgmedewerkers hebben in deze
periode , waar mogelijk, een deel van de dagelijkse activiteitenop zich genomen.
Op het moment dat het mogelijk was de Covid 19 maatregelen te versoepelen, zijn de activiteiten
gefaseerd opgepakt en versoepeld en werden vrijwilligers deels weer ingezet voor activiteiten.
Om te voorkomen dat een compleet verpleeghuis zou moeten sluiten bij een besmetting, zijn er
vanaf juli 2020 locatieplannen gemaakt, waarbij is vastgesteld wat de kleinst mogelijke cohort zou
zijn bij een besmetting. Op deze wijze wordt voorkomen dat meerdere afdelingen gesloten moeten
worden bij een besmetting. Op deze wijze worden de cliënten zoveel mogelijk ontzien van de
beperkingen.
Bij elke wijziging van de Covid-19 maatregelen en ook bij besmettingen op locaties, zijn de 1e
contactpersonen en de wettelijk vertegenwoordigers geïnformeerd. Daarnaast zijn ook de locale
cliëntraden en de centrale cliëntenraad betrokken en geïnformeerd.

6 Veiligheid
Gedurende geheel 2020 heeft veiligheid voor de cliënten een hoge prioriteit gehad, met name
rondom de Covid-19 ontwikkelingen. Om besmettingen te voorkomen is er met name focus op
hygiene infectiepreventie en het voorkomen van besmettingen gelegd.

6.1 Hygiëne infectiepreventie
In 2020 zijn de afspraken en procedures rondom het hygienisch werken aangescherpt. Er zijn
locatieplannen gemaakt, waarbij ook aandacht is geweest voor het maken van looplijnen en
afzonderlijke cohorten om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden. Daarnaast zijn
afspraken gemaakt rondom het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Op elke afdeling en
bij ZorgThuis is het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen regelmatig geoefend.
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6.2 Medicatieveiligheid
Beoogde doel 2020
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.

Onderzoek is
afgerond.
Gestart met project
aanschaf
medicatieregistratie
app

In 2020 zijn de incidentmeldingen met betrekking tot medicatieveiligheid in vergelijking tot
voorgaande jaren onveranderd hoog. Ondanks het formuleren en doorvoeren van verbeteringen en
het informeren en trainen van medewerkers, is het niet mogelijk gebleken het aantal incidenten te
verlagen en de veiligheid van de cliënt te vergroten.
Bern Blauw-lef börgje
Medicatieincident

76

117

Duin- De Veldstee Enk spaat
82 185

165

Wiek- Heymansslag
centrum
39

274

’t Holt- Zorg
huys
thuis
84

198

Eindtotaal
1220

In augustus 2020 is besloten te onderzoeken of het aftekenen van de medicatie in de verblijfszorg
verbetert zou kunnen worden door gebruik te maken van een medicatieregistratie app. Vanuit het
onderzoek is gebleken dat een medicatieregistratie app de zorgmedewerker gestructureerd kan
ondersteunen bij het delen en registreren van medicatie.
Eind 2020 is een start gemaakt diverse leveranciers van medicatieregistratie apps te beoordelen aan
de hand van een set selectiecriteria die zijn opgesteld door Dignis en de apotheek van Lentis.

6.2.1 Bespreken medicatieveiligheid
Bespreken medicatieveiligheid
Wiekslag
Bernlef Duinstee Holthuys Blauwbörgje De Enk Veldspaat HC Omloop Bonkelaar
Ja
3
1
1
13
3
0 4
0
0
Nee
0
0
0
0
0
5 0
1
1
In januari en februari 2021 is de kwaliteitsindicator op gebied van het multidisciplinair bespreken van
medicatieveiligheid 2020 gemeten. Deze indicator meet specifiek het bespreken in een
multidisciplinair team. Enkele locaties geven aan dat medicatiefouten wel besproken worden, maar
dat dit veelal in het werkoverleg van de afdeling is, waarbij geen andere disciplines aanwezig zijn.
Medicatiefouten worden wel multidisciplinair besproken maar niet gelijktijdig in 1 zitting.
Tijdens de Covid-19 maatregelen is het bespreken van medicatefouten in groepsverband niet altijd
mogelijk geweest. Werkoverleggen of andere overleggen zijndoor de coronamaatregelen uitgesteld
of werden via teams gehouden.
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In 2021 zal de medicatieregistratie app verder worden ontwikkeld, waarbij de verwachting en wens is
deze in 2021 volledig geïmplementeerd te hebben.
Het bespreken van medicatie incidenten en de medicatieveiligheid in multidisciplinariverband zal in
2021 vorm gegeven worden, binnen de mogelijkheden met betrekking tot de Covid-19 maatregelen.

6.3 Decubituspreventie
In januari en februari 2021 zijn de kwaliteitsindicatoren op gebied van het vóórkomen van decubitus
categorie 2 in 2020 gemeten. Onderstaand overzicht geeft bij ‘Ja’ het aantal cliënten met decubitus
categorie 2 per locatie aan.
Decubitus

ja
nee

wiekslag
Bernlef Duinstee Holthuys Blauwbörgje Bonkelaar Omloop De Enk Veldspaat HC
2
0
0
0
1
1
1
2 6
18
21
16
100
28
15
109
62 66

Het percentage cliënten met decubitus categorie 2 of hoger binnen Dignis is 2,9%. Dit is een daling
van 1,5% t.o.v. het resultaat van 2019.

6.4 Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen
Beoogde doel 2020
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.

Gedeeltelijk
afgerond

In 2020 hebben de EVV-ers, de WZD-functionarissen en de artsen een training gehad met betrekking
tot de Wet Zorg en Dwang. Bij Dignis is de EVV-er aangewezen als zorgverantwoordelijke. Gedurende
het jaar werd duidelijk dat de EVV-er zich onvoldoende toegerust voelde om deze taak volledig te
kunnen uitvoeren. Dit heeft ertoe geleid dat begin 2021 is besloten de rol van zorgverantwoordelijke
te laten uitvoeren door de artsen. Eind 2021 zal dit geëvalueerd worden, waarbij de uitvoering van
de rol van zorgverantwoordelijke opnieuw zal worden bekeken.
In 2020 is er een start gemaakt het proces rondom Wet Zorg en Dwang verder uit te werken op basis
van het beleid Wet Zorg en Dwang. Aangezien binnen de intramurale zorg de rol van
zorgverantwoordelijke is verschoven naar de artsen, zal het optimaliseren van het proces in 2021
verder worden uitgewerkt.

6.5 Preventie acute ziekenhuisopnamen
Binnen de intramurale zorg van Dignis wordt er op de dag van de opname een medisch beleid
afgesproken met de cliënt en of de eerste contact persoon. 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. Er
kunnen consulentbezoeken gepland worden van de neurologie, geriatrie, revalidatiegeneeskunde en
de psychiatrie. Met deze consulenten kan overlegd worden bij acute casuïstiek. Met de vakgroep
geriatrie van het Martini ziekenhuis vindt twee keer per jaar een gesprek op management niveau
plaats om de samenwerking te intensiveren en te optimaliseren.
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6.6 Psychofarmaca en antibiotica gebruik
6.6.1 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.
Antidepr

Antipsych

Benzo’s

BB Bgg

40%

100%

100%

BB Etage 1

58%

94%

100%

BB Etage 2

67%

83%

100%

BB Etage 3

69%

93%

88%

Duinstee

100%

100%

100%

Enk Hondsrugstraat

80%

90%

100%

Enk Hunebedstraat

77%

80%

83%

Enk Turfstraat

69%

86%

82%

Enk Veenstraat

73%

73%

88%

Heijmanscentrum PG

55%

88%

96%

Heijmanscentrum Rev.

40%

86%

94%

Omloop / Wiekslag

50%

33%

100%

Veldspaat KW1

74%

88%

94%

Veldspaat KW2

89%

93%

100%

Veldspaat Zorg in huis

100%

100%

100%
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Cijfers benzodiazepine gebruik 2020 tov 2019:
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2019%

2020%

In 2020 is het gebruik van benzodiazepines toegenomen t.o.v. 2019

Cijfers antipsychotica gebruik 2020 tov 2019:
70%
60%

50%
40%
30%
20%
10%

0%

AP %2019

AP % 2020

In 2020 is het gebruik van antipsychotica gemiddeld gelijk gebleven t.o.v. 2019
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Cijfers antidepressiva gebruik 2020 tov 2019:
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

AD % 2019

AD % 2020

In 2020 is het gebruik van antidepressiva ongeveer gelijk gebleven t.o.v. 2019

6.6.2 Antibioticagebruik
Àntibioticagebruik

Beoogde doel 2020
Om het voorschrijven van antibiotica te kunnen
monitoren moeten de indicatiecodes worden
toegevoegd in Klinicom

Afgerond

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 2020 is het nieuwe antibiotica formularium vastgesteld. Hierin wordt op basis van regionale
resistentiecijfers in overleg met de arts-microbioloog van Certe, de eerste en tweede keus antibiotica
weergegeven. De indicaties infectieuze diarree, luchtweginfecties, huidinfecties en urineweginfecties
zijn opgenomen in het Antibioticaformularium.

14

In onderstaande grafiek en tabel staat het antibiotica verbruik in 2020 van Dignis weergegeven tov
2019.

Het totale antibiotica gebruik is ongeveer gelijk gebleven tov 2019. Er is een vermindering in het
gebruik van amoxicilline/clavulaanzuur (breedspectrum antibioticum). Het gebruik van
nitrofurantoine is toegenomen, wat in lijn is met de afspraken voor urineweginfecties.
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7 Leren en werken aan kwaliteit
Beoogde doelen voor 2020
Kritische
In 2020 wordt het beleid rondom de kritische processen
processen
uitgewerkt.
Kwaliteitsplan
In 2020 zal de eerste aanzet gegeven worden om de
en
Planning & control-cyclus te laten aansluiten op de
kwaliteitsverslag uitwerking van het Kwaliteitsplan, het Kwaliteitsjaarverslag
en de kwaliteitsreview.

Gereed
Gereed

7.1 Kritische processen
Het beleid rondom kritische processen is vastgesteld. Hierin staat de wijze waarop de processen
inzichtelijk gemaakt en beheerst kunnen worden. De uitwerking van de processen, eigenaarschap en
uitvoeren van prospectieve risicoinventarisatie zal in 2021 verder vorm worden gegeven.

7.2 Kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag
Het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag zijn duidelijker vorm gegeven, waarbij de cyclus op elkaar
aansluit.

7.3 Lerend Netwerk
Dignis maakt deel uit van het lerend netwerk met ZINN, Zorggroep Groningen en Zonnehuisgroep
Noord. De bestuurder neemt deel aan het Lerend netwerk voor bestuurders, de
kwaliteitsverpleegkundigen van de Wiekslag en Duinstee maken deel uit van het Lerend netwerk
voor kwaliteitsverpleegkundigen.
Vanaf de intrede van Covid-19 in Nederland en de impact die dit heeft op de verpleeghuizen, is er
strategisch kernteam Covid-19 ROAZ Noord Nederland opgezet. Leden van dit kernteam zijn
bestuurders van diverse oudernzorgorganisaties in Noord Nederland. In dit kernteam worden
afspraken gemaakt en vindt afstemming plaats met betrekking tot Covid-19.

7.4 Klachten
Er zijn 13 klachten binnengekomen voor Dignis.
Type klachten/oorzaak:
1 medewerker
1 overig
2 materieel
9 zorginhoudelijk
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Uitgesplitst per locatie:

Afhandeling van de klacht:
Neutraal: 3
Naar tevredenheid: 8
Afgesloten door uitblijven reactie klager: 1
Overgedragen aan klachtencommissie: 1

Doorlooptijd:

N.B. Bovenstaande doorlooptijd betreft alle klachten van Lentis en Dignis samen, en is vooralsnog
niet uit te splitsen in alleen de klachten van Dignis.
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7.5 Calamiteiten
Calamiteiten
HC |Parel
Q3

Locaties
Kwartaal plaatsvinden

Enk
Q1

Type
Doorlooptijd

Geweld
31 januari 2020 tot
2 juni 2020
Zorgvuldig
onderzocht +
voldoende
verbetermaatregelen

Reactie IGJ

Medicatie medewerker
29 augustus 2020 tot
14 september 2020
Voldoende onderzocht
en hiermee afgesloten

Veldspaat
Q3
Vallen
31 augustus 2020 tot
12 januari 2021
Voldoende
onderzocht, wel
aandachtspunten

In 2020 hebben er 3 calamiteiten plaatsgevonden, waarbij 2 calamiteiten betrekking hadden op een
cliënt en 1 calamiteit betrekking had op een medewerker.
De calamiteiten zijn middels een prisma onderzoek onderzocht. Het onderzoek van de calamiteit met
betrekking tot de medewerker heeft geen omissies vanuit Dignis laten zien. Hierbij oordeelde de IGJ
dat hiermee het onderzoek kon worden afgesloten.
De onderzoeken met betrekking tot de andere calamiteiten hebben geleid tot een verbeterplan,
waarbij het doel is te voorkomen dat een zelfde soort calamiteit zich opnieuw voordoet. De IGJ is
hiermee akkoord gegaan.

7.6 Incidenten
Incidenten

Beoogde doelen 2020
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.

18

Gereed

Bernlef

300
250
200
150
100
50
0

Blauwbörgje
De Duinstee

De Enk
De Veldspaat
De Wiekslag
Heymanscentrum
't Holthuys
Zorg thuis

Bern Blauw-lef börgje
Agressie-incident
Anders
Apparatuur,
installaties en
materialen
Arbeidsongeval
Brandincident
Dwang & Drang
incident
Gevaarlijke
stoffen
en blootstelling
aan rook
Grensoverschrijdend
gedrag
Innemen
Gevaarlijke
stoffen
Medicatieincident
Omgeving/
ruimte
Ontvluchting
Prik-, snij- of
spatincident
Somatisch
incident

7
13

188
5

1
1

Duin- De Veldstee Enk spaat
42 235
12 34

1

60
6

Wiek Heymans-slag centrum
17
4

2
1

54
30

’t
Holthuys

Zorg
thuis

2

1
3
1

2

7

36
6

639
112

1
2

6
6
4

4

11

1

5

76

12

2

89

2

1

2

Eindtotaal

1

4

4

28

4

22

170

5

117

82 185

165

1
6

2
9

1
7

1

2

39

274
2
3

84

198

1220

1

7
25

1

5

11

19

4
48

64

Bern Blauw-lef börgje
Stoten, knellen,
botsen
Tentamen
suicide
Tilincident
Vallen
Vermissing
Vermoeden van
mishandeling
Verslikken/versti
kken
Voeding
Eindtotaal

1

95

Duin- De Veldstee Enk spaat

2

1
178
1

4

8

Wiek Heymans-slag centrum

2

1
271

87 298
4

’t
Holthuys

1

1
89

1
193
1

29

1
10
202

526

3

5
2
234 886

2
522

154

14
1
623

119

Zorg
thuis

Eindtotaal

3

21

1
2
108

1
6
1348
6

1

2

429

34
3
3695

Het aantal gemelde incidenten is vergelijkbaar met het aantal gemelde incidenten in 2019. De meest
voorkomende incidenten zijn medicatie incidenten, vallen en agressie.
Medicatieveiligheid: zie paragraaf 7.1
Vallen: om het valrisico te beperken is in eind 2020 een werkgroep gestart om het proces in kaart te
brengen om het te kunnen verbeteren. Tevens is een werkgroep gestart om de domotica, die kan
worden ingezet om vallen te voorkomen, in kaart te brengen en te kunnen verbeteren. Vanuit het
onderzoek van de valincidenten en calamiteiten, is naar voren gekomen dat de wifi in De Enk, De
Duinstee, De Wiekslag en de Veldspaat aan verbetering toe zijn. Dit zal in 2021 plaatsvinden.
Vanaf april 2020 worden de incidentrapportages maandelijks en per kwartaal opgevraagd en naar de
locatiemanagers en kwaliteitsverpleegkundigen gestuurd. Op deze wijze kunnen trends en
verbeteringen sneller worden vastgesteld.

7.7 Audits
In 2020 zijn er 219 audits uitgezet. Van de uitgezette audits zijn er 197 op tijd uitgevoerd. De 22
audits die niet op tijd zijn uitgevoerd, stonden in december gepland en zijn door een Covid-19
uitbraak op de locatie niet uitgevoerd. Deze audits zijn in januari 2021 wel uitgevoerd,
De beoordeling van de audits bevind zich tussen 1,7 en 10. Het gemiddelde is 7,3.
Aan de hand van de bevindingen is een verbeterplan gemaakt, zodat toekomstige afwijkingen niet
meer zullen voorkomen.
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Blauwbörgje…

Blauwbörgje…

Zorg Thuis Somatiek…

Zorg Thuis + Corpus…

Veldspaat verpleging…

Heymanscentrum…

Heymanscentrum…

De Wiekslag Zorg…

't Holthuys Zorg Thuis

Blauwbörgje…

De Duinstee (VPH)

De Enk…

Bernlef groepswonen

De Enk Hunebedstraat

Blauwbörgje…

Blauwbörgje…

De Wiekslag De…

Heymanscentrum…

Heymanscentrum…

Veldspaat verpleging…

Zorg Thuis +…

Zorg Thuis Hoogezand

Zorg Thuis +…

voorbehouden handelingen

12

10

8

6

4

2

ouderenmishandeling

12

10

8

6

4

2

0

Er is een training Meldcode ouderenmishandeling gevolgd door de aandachtsvelders, nadat de audit
is uitgevoerd.

0

Bernlef groepswonen
't Holthuys…
Heymanscentrum…
Heymanscentrum…
Heymanscentrum De…
Heymanscentrum De…
Heymanscentrum…
Heymanscentrum…
Heymanscentrum…
Heymanscentrum…
Veldspaat Zorg in…
Veldspaat…
Veldspaat verpleging…
Veldspaat verpleging…
Blauwbörgje…
Blauwbörgje…
Blauwbörgje…
Blauwbörgje…
Blauwbörgje Keerkring
De Enk De Horst…
De Enk Veenstraat…
De Enk Turfstraat
De Enk Hunebedstraat
De Enk…
De Wiekslag De…
De Wiekslag De…
De Duinstee (VPH)

0

De Enk…
De Enk Hunebedstraat
De Enk Turfstraat
De Enk Veenstraat…
Blauwbörgje…
Blauwbörgje…
Blauwbörgje…
Blauwbörgje…
De Duinstee (VPH)
Veldspaat verpleging…
Veldspaat verpleging…
Veldspaat Zorg in…
Heymanscentrum De…
Heymanscentrum…
Heymanscentrum…
Heymanscentrum…
Heymanscentrum…
Heymanscentrum…
Heymanscentrum…
De Wiekslag De…
't Holthuys…
't Holthuys Zorg Thuis
De Wiekslag Zorg…
De Wiekslag De…
Zorg Thuis + Corpus…
Zorg Thuis + Hoogkerk
Zorg Thuis +…
Zorg Thuis + Oude…

hantering probleemgedrag

12

10

8

6

4

2

medicatieveiligheid

12

10

8

6

4

2

Zie paragraaf 6.2
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Hygiene
12
10
8
6

4
2
0

7.7.1 Audit Covid-19
In het laatste kwartaal van 2020 is er op elke locatie een audit Covid-19 uitgevoerd. In deze audit
locatieplannen, maatregelen, kennis en uitvoering van hygienemaatregelen, gebruik persoonlijke
beschermingsmiddelen beoordeeld. Aan de hand van de resultaten zijn verbeteringen doorgevoerd.
Het uitvoeren van deze audit is als prettig ervaren, aangezien dit een goed hulpmiddel is gebleken
om de voorzorgsmaatregelen en plannen te kunnen aanscherpen.

8 Personeelssamenstelling, voldoende en vakbekwaam personeel
Werving en
selectie
Opleiding

Verzuim

Rooster- en
Planbeleid

Beoogde doel 2020
Om nieuwe medewerkers te werven zullen de
vacatureteksten verder geprofesionaliseerd worden.
In 2020 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.
Het huidige verzuimbeleid is onvoldoende gebleken om de
verzuimcijfers binnen de norm te houden. In 2020 zal het
huidige verzuimbeleid worden aangescherpt.
Eenduidigheid bieden over de doelstellingen én
uitgangspunten van personeelsplanning binnen Dignis,
waarbij de belangen van de medewerkers, de cliënten en
de organisatie in evenwicht zijn en een beweging wordt
gemaakt richting zelforganisatie. In 2020 een rooster- en
planbeleid opstellen.
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Gedeeltelijk
Gereed

Gereed

Gereed

8.1 Werving en selectie
Enkele teksten voor vacatures zijn bijgewerkt en sluiten daarmee beter aan bij de standaarden van
deze tijd. Het uiteindelijke doel is om dit voor alle vacatures op deze wijze te ontwikkelen. Kortere
teksten, die beter aansluiten bij de doelgroep.
Eind 2020 is een recruitmentplan opgesteld waarbij het doel is het werven nieuwe medewerkers te
verbeteren.
In het 3e en 4e kwartaal is gewerkt aan een onboardingsprogramma waarmee beoogt wordt nieuwe
medewerkers een warm welkom te geven. Het onboardingsprogramma is ook gericht op het binden
van nieuwe medewerkers. In december heeft in het kader van het onboardingsprogramma de eerste
introductiebijeenkomst plaatsgevonden.

8.2 Aantal en verdeling zorgverleners per doelgroep en locatie
Afdeling
Aantal FTE
6206 - Behandeldienst Dignis
6210 - Bernlef
6213 - Veldspaat
6220 - Blauwborgje
6230 - Heymanscentrum
6243 - De Duinstee
6245 - De Wiekslag
6250 - De Enk
6253 - Holthuys
Eindtotaal

41,2
17,6
87,1
100,3
140,9
26,0
45,0
117,9
16,5
592,5

8.2.1 Verdeling leerling/gediplomeerden en stagiaires
Overzicht aantal leerlingen in 2020 per locatie. Hiervan zijn 7 leerlingen gediplomeerd in 2020.
Huis
Blauwbörgje

BBL 3

BBL 4

13

Bonkelaer
Duinstee
Enk

2

1

13
7

Holthuys

1

Omloop

4

Veldspaat

9

Eindtotaal

2

HBO
1

BOL 3
8

BOL 4
1

10

2

2

5

7

9

2

11

13

4

Heymanscentrum

Zorg Thuis +

HBO

2
1

5

1

4

2
1

2

1

15

19

1

1

2

2

6

6

50

15

6

19

44

64

In verband met de krapte op de arbeidsmarkt voor zorgfuncties leidt Dignis veel zorgmedewerkers
op. Dit doen we door stageplaatsen aan te bieden aan beroepsbeoefenaren die de BOL-opleiding
volgen of medewerkers via de BBL-opleiding op te leiden. De komende jaren zal uitbreiding van de
opleidingscapaciteit van nieuwe zorgprofessionals nog belangrijker worden om er voor te zorgen dat
er voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is.
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Overzicht Stagiairs 2020
Locatie
Bernlef
Blauwbörgje
Duinstee
Enk
GOC Hoogkerk
GOC Paddepoel
Heymanscentrum
Holthuys
Keerkring
Omloop
Veldspaat
Wiekslag-Bonkelaer
Zorg Thuis+
Eindtotaal

Opleiding

Aantal
23
34
8
44
2
1
53
2
5
4
40
4
12
232

8.2.2 In-, door, en uitstroom
Overzicht formatie stromen

Aantal
Instroom
cumulatief

Aantal
Uitstroom
cumulatief

Verschil

Aantal
Doorstroom
cumulatief

cumulatief

Organisatie
25 - Dignis

189

197

-8

104

62 - Dignis V&V

189

197

-8

104

23

15

8

5

5

14

-9

4

6205 - Managem ent en staf
6206 - Behandeldienst Dignis
6210 - Bernlef

3

5

-2

2

6213 - Veldspaat

26

19

7

11

6220 - Blauw borgje

15

26

-11

12

6230 - Heym anscentrum

23

42

-19

15

6243 - De Duinstee

9

8

1

7

6245 - De Wiekslag

11

12

-1

8

6250 - De Enk

14

11

3
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6253 - Holthuys

2

4

-2

2

6270 - Civiele Diensten

7

5

2

2

6280 - Zorg Thuis
Totaal

51

36

15

10

189

197

-8

104

In 2020 zijn 189 nieuwe medewerkers ingestroomd bij Dignis. Daarnaast zijn echter ook 197
medewerkers uitgestroomd. Met name in zorgfuncties (intramuraal) en binnen de behandeldienst
stromen meer medewerkers uit dan dat er instromen. Dit betekendt dat er voortdurend functies
vacant zijn. Binden van medewerkers aan Dignis is daarom van groot belang.
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In het vierde kwartaal van 2020 in een MTO uitgevoerd. De uitkomsten hiervan bieden een handvat
voor de acties die ondernomen kunnen worden om medewerkers te binden.

8.3 Aantal vrijwilligers en verdeling per locatie
Binnen Dignis zijn ongeveer 500 vrijwilligers werkzaam ter ondersteuning van de directe zorg.

8.4 Ratio personele kosten versus opbrengsten
Van de Opbrengsten (inclusief Normatieve Huisvestingscomponent) wordt 62,4% besteed aan
personeelskosten. Omdat op meerdere afdelingen meerdere financieringsstromen bij elkaar komen
is geen onderscheid hiernaar gemaakt.

8.5 Opleiding
In 2020 hebben de fysieke opleidingen nauwelijks doorgang gevonden, met uitzondering van de
trainingen rondom hygiene, maatregelen Covid-19 en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
Met betrekking tot de bevoegd en bekwaamheid risicovolle handelingen en voorbehouden
handelingen is besloten de praktijktoets voornamelijk On the job uit te voeren. Hiervoor zullen
verpleegkundigen worden opgeleid om de praktijkttoets te kunnen afnemen.

8.6 Verzuim
In 2020 is er een nieuw verzuimbeleid vastgesteld. Het nieuwe beleid voldoet goed, maar heeft niet
kunnen voorkomen dat het verzuim, in geval van excessen zoals een pandemie, is opgelopen.

Verzuimcijfer: 8,6%
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In het 4e kwartaal is het verzuim bij de zorgmedewerkers hoog opgelopen. De reden van verzuim was
met name Covid-19 gerelateerd, door besmetting met Covid-19 of door een hoge werkdruk
gedurende de uitbraken op de locaties. Door twee grote uitbraken in het vierde kwartaal in oktober
en december waardoor veel cliënten en medewerkers besmet raakten, is er sprake geweest van
grote problemen in de bezetting. Met name in deze periode zijn veel uitzendkrachten ingezet.
In december is het verzuim op de Veldspaat zo hoog opgelopen, dat de diensten niet meer konden
worden ingepland. Er is besloten een beroep te doen op defensie. Eind december zijn 17 militairen
op de Veldspaat ingezet om de zorg te kunnen leveren die nodig was.

9 Gebruik van hulpbronnen
Beoogd doel voor 2020
Documentbeheersysteem In 2020 zal een project starten om het
huidige documentbeheersysteem 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.
ONS
Optimaliseren van het cliëntdossier en
gebruik kwaliteitsmonitor in ONS.
organiseren van trainingen aan de
zorgmedewerkers.

Gedeeltelijk.

Nee

9.1.1 ONS, cliëntdossier
Eind 2019 is ONS, het nieuwe cliëntdossier, in gebruik genomen. Het plan was om in 2020 ONS
verder te optimaliseren, waardoor de kwaliteitsmonitor en andere toepassingen gebruikt zouden
kunnen gaan worden.
In 2020 is gebleken dat medewerkers meer training nodig hebben om het dossier goed en optimaal
te kunnen gebruiken. Om een training te ontwikkelen die aansluit bij de behoefte van de
medewerkers zal allereerste een vooronderzoek gedaan moeten worden. Daarnaast moet het proces
worden vastgesteld, waarbij de samenhang van de diverse onderdelen uit ONS inzichtelijk gemaakt
worden. Aansluitend kan er een training worden ontwikkeld. Eind 2020 is een vooronderzoek
uitgevoerd, waarbij duidelijk werd waar de training minimaal aan zou moeten voldoen. Het vervolg
zal in 2021 plaatsvinden.
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9.1.2 Documentbeheersysteem
In 2020 is een project gestart om de kwaliteitsdocumenten die gepubliceerd staan op intranet over
te zetten naar een documentbeheersysteem, vanwaaruit documenten op juiste wijze beheerd
kunnen worden en van waaruit ook altijd de meest recente en actuele versie te benaderen is.
Het documentbeheersysteem iProva is voor zowel Lentis als Dignis aangeschaft, waarbij ieder zijn
portaal voor de eigen medewerkers kan inrichten.
Het project kent enkele knelpunten. Echter, de verwachting is dat eind 2021 iProva volledig ingericht
zal zijn en begin 2022 live kan gaan.

10 Gebruik van informatie
10.1.1 Cliënttevredenheid
Dignis maakt voor het meten van de cliënttevredenheid gebruik van de reviews van Zorgkaart
Nederland. In 2020 zijn er te weinig reviews op Zorgkaart Nederland geplaatst. Op basis van de
waarderingen is het niet mogelijk een analyse te maken en te verbeteren.
In 2021 zullen er interviewteams worden ingezet om de beleving en waardering van de cliënt of de
vertegenwoordiger te bevragen. Daarnaast zal er ook gekeken worden of er een alternatief is om de
cliëntwaardering te meten.
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