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Inleiding 

Voor u ligt het Kwaliteitsverslag 2020 van Oosterlengte. In dit verslag leest u de voortgang op 

voorgenomen ontwikkelingen over 2020.  

 

Het jaar 2020 was in meerdere opzichten een bijzonder en bewogen jaar. Van 1 januari tot 1 juni was 

een interim bestuurder aangesteld met de opdracht onderzoek te doen naar en advies te geven voor 

een nieuwe topstructuur. Per 1 juni is de nieuwe bestuurder aangesteld en is een start gemaakt met 

de herinrichting van de topstructuur. Daarnaast kregen we in maart te maken met de Covid-19 

pandemie; er ontstond een nieuwe werkelijkheid. Het indammen van de verspreiding van het 

coronavirus was daarmee het belangrijkste onderwerp.  Een werkelijkheid die alles in één keer deed 

veranderen. De impact van zowel de voorbereiding voor de herinrichting van de topstructuur als 

corona was groot. Hiermee zijn helaas veel doelen en acties  naar de achtergrond verdwenen. 

Urgente zaken zijn opgepakt. De meeste ontwikkelpunten voor 2020 zijn nu opgenomen in het 

Kwaliteitsplan 2021 en/of sluiten aan bij het herinrichtingsplan. 

Leeswijzer 

Dit verslag is geschreven op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het daarvan afgeleide 

Kwaliteitsplan Oosterlengte 2020. Aan de hand van onderstaand model uit het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg is een samenvatting van het plan voor 2020 beschreven, de resultaten daarvan en 

het vervolg dat aan de betreffende onderwerpen wordt gegeven. Naast het organisatiebrede 

kwaliteitsplan waar dit verslag mede op gebaseerd is, hebben alle locaties een eigen jaarplan waarin 

de eigen prioriteiten beschreven staan. Enkele aspecten hiervan komen terug in dit kwaliteitsverslag. 

Deze punten zijn groen geaceerd, de organisatiebrede punten zijn blauw geaceerd.  
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1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning heeft als uitgangspunt de kwaliteit van leven van de cliënt. 

Waarbij respect hebben voor anders zijn en anders doen en behoud van eigen regie over leven en 

persoonlijk welbevinden het uitgangspunt is. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning is dus vooral 

maatwerk. Samen met iedere cliënt/vertegenwoordiger wordt de behoefte aan zorg en ondersteuning 

geïnventariseerd, welke wordt vastgelegd in het zorgplan.  

Samenvatting plan 2020 

 De in 2019 voorgenomen aanpassing werkwijze MDO is verschoven naar 2020 vanwege de 

invoering van de wet Zorg en Dwang per 1 januari 2020. Dit betekent: de huidige werkwijze 

evalueren en waar nodig aanpassen aan de eisen van de wet Zorg en Dwang. Het resultaat 

is dat in het tweede kwartaal van 2020 een uniforme werkwijze MDO is ontwikkeld, die vanaf 

het derde kwartaal gebruikt gaat worden op alle locaties. 

 Aan de hand van het kwaliteitskader Palliatieve zorg  en de Handreiking financiering 

Palliatieve zorg 2019 wordt de palliatieve zorg binnen Oosterlengte geëvalueerd. We 

verwachten dat hieruit verschillende aandachtspunten naar voren komen die ons 

ondersteunen in het verlenen van de best mogelijke palliatieve zorg. 

Resultaten 

Er is eenmalig een MDO werkgroep bijeen gekomen met als resultaat dat binnen de werkgroep 

draagvlak voor een vernieuwde werkwijze is. Vanwege Corona heeft dit nog geen vervolg gehad. De 

werkelijkheid kan een afwijking geven van het beeld vanuit de scans van Waardigheid en Trots. De 

scans beoordelen of een zorgleefplan minimaal twee keer per jaar multidisciplinair besproken wordt, 

wat op vrijwel alle locaties alszijnde ‘op orde’ is beoordeeld. Uit de scans komt niet naar voren op 

welke manier een MDO wordt vormgegeven, want de inhoud van de MDO’s vragen nog om aandacht. 

Het zorgproces is nog onvoldoende persoonsgericht. De samenwerking tussen de behandeldienst een 

de zorg kan nog verder worden verbeterd. 

De evaluatie van de palliatieve zorg binnen Oosterlengte is niet uitgevoerd.  

Vervolg  

 Organisatiebreed wordt een uniforme werkwijze voor de MDO’s gehanteerd waarbij 

cliëntvertegenwoordigers betrokken zijn. 

 Er is meer aandacht voor palliatieve zorgverlening door organisatiebreed meer gebruik te 

maken van de deskundigheid van de verpleegkundige palliatieve zorg.  
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2. Wonen en welzijn 

Er wordt met iedere cliënt geïnventariseerd waar op het gebied van wonen en welzijn behoefte aan is. 

Op basis hiervan worden passende afspraken gemaakt met de cliënt/vertegenwoordiger. Er zijn 

gevarieerde welzijnsactiviteiten, waarbij de uitvoering mede bepaald wordt door de schaalgrootte van 

de locatie. Op alle locaties zijn kleinschalige huiskamergroepen, waar activiteiten worden ondernomen 

die sterk verbonden zijn met de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast zijn er binnen de locaties ook 

meer grootschaliger groepsactiviteiten. In januari en februari zijn de plannen wat betreft de centrale 

activiteiten in samenspraak met de lokale cliëntenraden besproken. 

Samenvatting plan 2020 

 De inrichting van het onderdeel wonen en welzijn is per locatie verschillend en komt terug in 

de jaarplannen van de locaties. Veelgenoemde punten in de locatiespecifieke plannen zijn 

meer aandacht voor levensvragen, familieparticipatie verstevigen, verbeteren van 

persoonlijke hygiëne en hygiëne van de kamers en gemeenschappelijke ruimtes, beter 

passende zinvolle tijdsbesteding, aandacht voor de maaltijden en de samenwerking met 

vrijwilligers.  

Resultaten 

Door Corona is veel aandacht geweest voor hygiëne en zinvolle tijdsbesteding. In januari en februari 

zijn de plannen wat betreft de centrale activiteiten in samenspraak met de lokale cliëntenraden 

besproken. Helaas moest in maart besloten worden dat centrale activiteiten niet meer door konden 

gaan. Waar mogelijk zijn deze in aangepaste vorm opnieuw opgepakt. Er was zichtbaar aandacht voor 

‘de dingen van alledag’. Denk aan iets lekkers bakken en daarna uitgebreid koffie of thee drinken. 

Meer tijd nemen voor de maaltijd. Er is meer tijd besteed aan individuele contacten die divers van aard 

zijn. Er is uitgebreid gebruik gemaakt van tablets zodat de cliënt contact kon maken met de naasten. 

Maar ook spelletjes doen en muziek luisteren. Muziek heeft in veel bredere zin meer invulling 

gekregen. Er zijn hoofdtelefoons en nekspeakers aangeschaft zodat de cliënt zijn of haar favoriete 

muziek ongestoord kan luisteren. 

 

Daarnaast is er aandacht geweest voor het wooncomfort. We hebben meerdere nieuwe locaties 

waarbij het wooncomfort is afgestemd op de zorg- en ondersteuningsbehoefte. Dit heeft geleid tot 

ruime appartementen en ruim ingerichte huiskamers. Cliënten kunnen hun eigen spullen meenemen 

voor het eigen appartement.  

De bouw van de locaties Clockstede, Nieuw Vredenhoven en de Emmaheerd heeft enige vertraging 

opgelopen, maar alle bewoners konden in december naar hun nieuwe locatie verhuizen.  
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3. Veiligheid 

Voor iedere cliënt heeft optimale veiligheid hoge prioriteit. Professionele richtlijnen en standaarden zijn 

hierin richtinggevend. Echter, veilige zorg berust niet alleen op richtlijnen en protocollen, maar moet 

ook per individuele cliënt worden afgewogen. Dit houdt in dat steeds weer gezocht wordt naar de 

juiste balans tussen enerzijds persoonlijke vrijheid en welzijn en anderzijds persoonlijke veiligheid en 

risico’s. Samen met de cliënt/vertegenwoordiger worden de risico’s besproken en keuzes gemaakt. 

Deze keuzes worden vastgelegd in het zorg-/ behandelplan.  

 

Medicatieveiligheid was een speerpunt in 2020. Door de inzet van elektronische toedienregistratie 

(eTDR), waarbij de medicatiedeellijsten digitaal aanwezig zijn, wordt de medicatieveiligheid bevorderd. 

Zo is altijd het meest actuele overzicht in gebruik en kan in een oogopslag gezien worden of de cliënt 

de voorgeschreven medicatie heeft gehad.  

 

In juli heeft de IGJ een digitaal bezoek gebracht en gesprekken gevoerd  met de bestuurder, enkele 

medewerkers en een vertegenwoordiger van de cliëntenraden over de implementatie van de WZD. 

Doel van de gevoerde gesprekken was om inzicht krijgen in het functioneren van de Wet Zorg en 

Dwang (Wzd) in de praktijk. In de rapportbrief zijn naast complimenten een aantal aanbevelingen 

gedaan, waaronder het snel opstarten van scholing voor de medewerkers en meer aandacht voor de 

dialoog met de cliëntenraad.  

Samenvatting plan 2020 

 Gedurende 2020 wordt het werken met de wet Zorg en Dwang doorontwikkeld. 

 Uitrol eTDR wijkverpleging afronden en het aanstellen van een aandachtsvelder medicatie in 

ieder team. 

Resultaten 

Met de Wet Zorg en Dwang is een start gemaakt. Er is een commissie opgesteld en een actieplan 

ontworpen. Vanwege Covid-19 heeft de uitvoering vertraging opgelopen.  

 

Er is in 2020 niet planmatig aan de locatiegebonden aandachtspunten gewerkt. De inzet van het 

eTDR is grotendeels uitgerold in de wijkverpleging, met uitzondering van de cliënten aangesloten bij 

een apotheekhoudend huisarts. Deze huisartsen kiezen (vooralsnog) niet voor een eTDR, zij werken 

nog met papieren toedienlijsten. In 2021 gaan we opnieuw met hen in gesprek. 

Vervolg 

 In 2021 wordt het werken volgens de wet Zorg en Dwang doorontwikkeld. 

 Gesprekken met apotheekhoudend huisartsen omtrent het eTDR worden hervat. 
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4. Leren en verbeteren van kwaliteit 

Leren doen we elke dag, leren door reflectie en intervisie, leren door verschillen te zien en te 

benoemen. Door onderling kennis uit te wisselen. Door formeel en informeel leren steeds meer op 

elkaar te laten aansluiten. En elkaar te laten versterken. Zodat leren een continue activiteit wordt. 

Oosterlengte is een ISO Zorg en Welzijn (NEN-EN 15224:2017) gecertificeerde organisatie. Jaarlijks 

vindt een externe audit plaats om te beoordelen of de organisatie voldoet aan de normen die gelden 

voor dit certificaat. Deze audit geeft nieuwe input voor verbeteringen, maar ook bevestiging van zaken 

die goed gaan en waar we tevreden over zijn.  

Samenvatting plan 2020 

 Verbeterpunten worden centraal gedeeld door de aanwezige mogelijkheden van Triasweb 

beter in te richten. Door de implementatie hiervan hebben medewerkers de mogelijkheid om 

digitaal de verbeterpunten met elkaar te delen.  

 Zo Werken Wij wordt gebruiksvriendelijker gemaakt door over te gaan op een nieuwe portal 

waarin de zoekfunctie aanmerkelijk beter is en informatie eenvoudiger te vinden is voor 

medewerkers.  

 Door het agenderen van het Kwaliteitsplan en verslag voor alle werkoverleggen wordt input 

van de medewerkers voor het kwaliteitsplan en verslag verzameld. Ook wordt in 2020 

opnieuw de scan van Waardigheid en trots op locatie uitgevoerd. 

Resultaten 

De verbetermodule en de auditmodule in Triasweb zijn in gebruik genomen. Dit heeft echter nog niet 

voldoende geleid tot het delen van verbeterpunten. De nieuwe portal voor het verbeteren van de 

zoekfunctie van Zo Werken Wij is nog niet in gebruik genomen en daarmee is het plan om Zo Werken 

Wij gebruiksvriendelijker te maken nog niet behaald. Voorwaarde voor ingebruikname van het nieuwe 

portal is dat alle medewerkers een zakelijk mailadres hebben, wat nog niet gerealiseerd is. 

De regie- en wijkverpleegkundigen zijn betrokken bij het kwaliteitsplan voor 2021 en hebben daar 

input voor aangeleverd. De scan van Waardigheid en Trots is in 2020 niet opnieuw uitgevoerd omdat 

het ondersteuningstraject nog in de startfase zit. Ook het leren naar aanleiding van meldingen is 

doordat de organisatie zich nog in de startfase ven het ondersteuningstraject bevindt niet voldoende 

aan de orde gekomen.  

Kwaliteitsgelden  

Door een onrustige periode met bestuurswisselingen, de enorme impact van Covid-19 op onze 

organisatie en gemaakte keuzes in het verleden is niet optimaal gebruik gemaakt van de 

kwaliteitsgelden. De 85% van het budget welke gereserveerd was voor extra personele inzet is om 

bovengenoemde redenen niet benut. Als het gaat om de 15% van het extra geld, bedoeld voor andere 

vormen van kwaliteitsverbetering, is vooral gekeken naar ‘Wat levert dit op voor de bewoner’ en ‘Wat 

levert dit op voor de medewerker’. Vanuit dat perspectief hebben we in 2020 de focus gelegd op 

investeringen die ervoor zorgen dat de werksituatie voor de medewerker verbetert. Vanzelfsprekend 

heeft dit ook een positief effect op het welzijn van de bewoner en op kwalitatief goede en veilige zorg. 
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Belangrijk speerpunt hierbij is een extra investering, boven op de reguliere vervangingsinvestering, in 

domotica en andere hulpmiddelen, met name tilliften. Deze uitbreiding heeft een arbeidsbesparend 

effect, zorgt voor afname van de fysieke belasting van de medewerker en draagt bovendien bij aan 

onze doelstelling voor een lager ziekteverzuim van Oosterlengte.  

Daarnaast is gewerkt aan continue verbetering van processen en systemen, ruimte voor leren en 

ontwikkelen en deskundige medewerkers. Al deze zaken zijn meegenomen in het kwaliteitsbudget van 

2020. 

Vervolg 

 Leren en ontwikkelen door het organiseren van casuïstiekbesprekingen en intervisie 

gedurende het hele jaar en op maat aangeboden  

 Inzet van de kwaliteitsgelden waardoor onder andere extra woonassistenten en 

behandelaars ingezet kunnen worden.  
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5. Leiderschap, gouvernance en management 

Vanuit het kwaliteitskader worden als relevante thema’s op het gebied van leiderschap, governance 

en management benoemd: visie en sturen op kernwaarden, leiderschap en goed bestuur, interne 

stakeholders, inzicht hebben en geven, verankeren van medische en verpleegkundige expertise 

Vanwege het vertrek van de bestuurder in 2019 heeft de Raad van Toezicht voor de periode 1 januari- 

1 juni een interim bestuurder aangesteld. Deze heeft conform opdracht de topstructuur van 

Oosterlengte geëvalueerd en de bevindingen inclusief aanbevelingen in een rapport beschreven. Dit 

rapport is aangeboden aan de nieuwe bestuurder die per 1 juni 2020 is aangesteld. Het rapport is 

besproken met en door de verschillende interne stakeholders en voorzien van een advies aan de 

nieuwe bestuurder. Op basis hiervan is het herinrichtingsplan ‘Samen, Dichtbij & Duurzaam’ 

geschreven. Het doel van dit plan is het realiseren van een organisatie die in staat is haar missie en 

visie te verwezenlijken doordat de juiste voorwaarden zijn gecreëerd. We werken toe naar dienend 

leiderschap en eigenaarschap van de zorgprofessionals in alle domeinen. Uitgangspunt hierbij is: de 

zorg is leidend en wordt gefaciliteerd. De focus van de ondersteunende diensten komt te liggen op het 

ondersteunen en proactief adviseren van het primair proces.  

Samenvatting plan 2020 

 De kernwaarden ‘leven’ nog niet voldoende bij medewerkers. We gaan de kernwaarden 

herdefiniëren en concretiseren zodat deze herkenbaar worden voor medewerkers. 

 Uit de scan van Waardigheid en Trots op locatie blijkt dat medewerkers en cliënten nog 

onvoldoende ervaren dat zij invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Door het agenderen op 

werkoverleggen wordt input van medewerkers voor het kwaliteitsjaarplan verzameld. De 

nieuwe cliënttevredenheidsmeting geeft de cliënt/vertegenwoordiger mogelijkheden om input 

te leveren.  

Resultaten 

Aan het eind van 2020 is een nieuw 'visie en missie-traject' gestart waarin ook de nieuwe 

kernwaarden vanuit de organisatie zelf worden bepaald. Dit traject loopt door in 2021.  

Het agenderen van het kwaliteitsjaarplan is wel gerealiseerd voor het kwaliteitsplan van 2021.  

Corona Crisis Team (CCT) 

Zoals eerder beschreven heeft 2020 grotendeels in het teken gestaan van de Covid-19 pandemie. In 

de tweede week van maart is het Corona Crisis Team (CCT) samengesteld.  In het CCT kwam aan de 

orde: 

 Besmettingen: In september kregen we voor het eerst te maken met een besmetting die 

leidde tot cohortering. Hierna volgden meerdere cohorteringen. In december was er sprake 

van meerdere en grote uitbraken. Dit leidde tot grote uitdagingen op de locaties en 

aanpassingen in maatregelen en ondersteuning. Ook in de wijkverpleging waren meerdere 

cliënten en medewerkers met corona. 

 Personele bezetting: De personele bezetting is op sommige momenten zeer zorgelijk 

geweest. In de wijkverpleging hebben we af en toe zorg moeten afschalen. Via een externe 
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organisatie (BQR Zorg) is extra personeel aangetrokken. Op diverse manieren is er aandacht 

geweest voor de ondersteuning van personeel.  

 Procedures: Er is een format-logboek gemaakt wat door het lokale crisisteam ingevuld moet 

worden bij een nieuwe besmetting. Er is vastgesteld naar welke groepen en personen het 

logboek verzonden moet worden. 

 PBM: De voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen is, op een paar spannende momenten 

na, nooit kritiek geweest.  

 Afval: Het proces rondom het afvoeren afval bleek ingewikkeld. Op basis van ervaringen is 

het proces rondom afvalverwerking verbeterd. 

 Testen: Oosterlengte heeft 16 september 2020 een eigen teststraat ingericht vanwege de 

wachttijden bij het testen van medewerkers via de GGD. 19 november 2020 is deze 

opgeheven, testen via de prioriteitenlijn bij de GGD verliep vanaf dat moment sneller. 

 Vaccineren: In december kwam er uitzicht op vaccinatie van medewerkers en cliënten. Een 

werkgroep heeft zich bezig gehouden met de voorbereidingen hierop. 

 Bezoek: Gedurende het jaar zijn er momenten geweest waarop er bezoekbeperkingen golden 

in de verpleeghuizen. Ingrijpende beslissingen die in overleg met de medezeggenschap zijn 

genomen. Zowel vanuit de naasten van de cliënten als vanuit de zorg is middels alternatieven 

het contact met naasten mogelijk gemaakt.  

 Scholing: In november zijn de regieverpleegkundigen en wijkverpleegkundigen extra 

geschoold door leden van het CCT en de GGD. Een e-learning voor alle medewerkers met 

cliëntencontact werd voorbereid en is in 2021 uitgerold.  

 Communicatie: Tot december werd er via bestuursbulletins gecommuniceerd. Vanaf 

december 2020 is er wekelijks een nieuwsbrief op Mijn Oosterlengte geplaatst om op deze 

wijze alle medewerkers van Oosterlengte op de hoogte te houden van de situatie en 

maatregelen rondom corona. Actuele cohorteringen werden op de website van Oosterlengte 

geplaatst.  

Vervolg 

 Herijken visie, missie en kernwaarden 

 De ‘lessons learned’ van de Coronacrisis inventariseren. 
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6. Personeelssamenstelling 

Strategische personeelsplanning heeft meer aandacht nodig en is onderdeel  van het 

herinrichtingsplan ‘Samen, Dichtbij & Duurzaam’ en ondersteuningstraject Waardigheid en Trots op 

locatie  Er vindt een herijking plaats van onze visie op personele samenstelling: voldoende mensen, 

met de juiste competenties, op de juiste plek. Hiervoor zijn werkgroepen gestart en wordt gebruik 

gemaakt wordt van de beschikbare kwaliteitsgelden. In de werkgroep personele samenstelling is de 

bezetting van de nachtdienst op de kleine locaties opgenomen.  

Het is belangrijk dat medewerkers plezier in het werk hebben. Daarover blijven we, individueel en in 

groepsverband, met medewerkers in dialoog. 

Samenvatting plan 2020 

 In samenwerking met de centrale cliëntenraad de bezetting van de nachtdienst op de kleine 

locaties beoordelen, de wensen en mogelijkheden verkennen en ontwikkelingen in gang 

zetten (kwaliteitsgelden) 

 Leren en ontwikkelen door het organiseren van casuïstiekbesprekingen en intervisie 

gedurende het hele jaar en op maat aangeboden. 

 Ontwikkelen van zowel interne als externe ‘meeloop- en uitwisselingstrajecten’ 

Resultaten 

Bezetting nachtdienst op kleine locaties: De geplande acties zijn niet uitgevoerd en het gewenste 

resultaat is niet behaald en er is geen aanspraak gemaakt op het betreffende deel van de 

kwaliteitsgelden.   

Het leren en ontwikkelen door het organiseren van casuïstiekbesprekingen en intervisie is vanwege 

de Covid-19 pandemie niet aan de orde geweest, dit wordt verder uitgerold in 2020.  

Uitwerking meeloop- en uitwisselingstrajecten is niet opgestart. Meeloop en uitwisselingstrajecten 

worden wel op individueel niveau, op verzoek van medewerkers bij bijv. re-integratie of specifieke 

cliëntproblematiek, aangeboden. Er is geen structuur waarin deze trajectwensen worden 

geïnventariseerd of structureel worden ingezet. De corona maatregelen zorgen ervoor dat meeloop- 

en uitwisselingstrajecten maar zeer beperkt middels fysieke aanwezigheid uitgevoerd kunnen worden.  

Uit de scan van Waardigheid en Trots op locatie bleek dat de personele samenstelling beter moet 

gaan aansluiten bij de steeds complexer wordende zorgvraag van de cliënten. 

Vervolg 

 Strategische personeelsplanning/ontwikkelen visie personele samenstelling  
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7. Gebruik van hulpbronnen 

Cliënten en medewerkers kunnen rekenen op goed werkende installaties, zoals liften, 

noodstroomvoorziening en telefonie. Maar ook op veilig werkende domotica, waar onder alarmering 

en dwaaldetectie, goed sluitende deuren en ook de juiste omgevingstemperatuur. Voor wat betreft ICT 

is investering in de infrastructuur (verbindingen, tablets, telefoons) en het onderhoud daarvan een 

zaak van blijvende aandacht. De corona uitbraak heeft veel impact gehad op de ICT, denk hierbij aan 

het digitale contact tussen cliënten en familie, het thuiswerken en vergaderen via Microsoft Teams.  

Samenvatting plan 2020 

 De risico beheersing met betrekking tot continuïteit van het primair proces  

 Single sign on realiseren  

 Mijn Oosterlengte door ontwikkelen  

 Implementeren zakelijk e-mailadres voor alle medewerkers 

 Ontwikkeling van de inzet van zorgtechnologie op het gebied van zingeving en welzijn en op  

het ondersteunen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

Resultaten 

Door het grote beslag op de capaciteit van ICT bij het gebruiksklaar maken en in gebruik nemen van 

drie nieuwe locaties zijn de geplande acties niet uitgevoerd. Zo is de risico beheersing met betrekking 

tot de continuïteit van het primair proces niet uitgevoerd, is het Single Sign On niet gerealiseerd en 

heeft de doorontwikkeling van Mijn Oosterlengte nog niet plaatsgevonden. Ook hebben nog niet alle 

medewerkers een zakelijk mailadres. Mijn Oosterlengte is in 2020 wel meer ingezet dan in 

voorgaande jaren, maar voor de volledige doorontwikkeling zijn de zakelijke mailadressen voor alle 

medewerkers noodzakelijk.  

Zorgtechnologie: Er is nog geen plan ontwikkeld met daarin o.a. de visie achter de inzet van 

technologie. Een commissie zorgtechnologie is nog niet ingesteld.  Wel zijn masterclasses, 

georganiseerd door Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT), gevolgd. Een medewerker volgt de 

leergang zorgtechnologie. 

Vervolg   

 Mijn Oosterlengte en ‘zo werken wij’ verder door ontwikkelen  

 Implementeren zakelijk e-mailadres voor alle medewerkers 

 Single sign on realiseren  

 Ontwikkeling van de inzet van zorgtechnologie op het gebied van zingeving en welzijn en op 

het ondersteunen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, beeldzorg en de wondzorg. 
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8. Gebruik van informatie 

Wij verzamelen gedurende het jaar op verschillende manieren en momenten informatie. Die, 

afhankelijk van het doel, gebruikt wordt om te monitoren of we dingen doen zoals we ze hebben 

afgesproken of dat bijsturing gewenst is. Er wordt onder andere informatie verzameld op gebied van 

cliëntervaringen, medewerkerservaringen, klachten en incidenten.  

Samenvatting plan 2020 

 Op alle locaties en binnen de wijkverpleging worden cliëntervaringen besproken. Wij gaan 

hieraan werken door de uitkomsten van de PREM te bespreken met medewerkers op het 

werkoverleg en tijdens de huiskamergesprekken met cliënt/vertegenwoordiger.  

 Ook de beschikbaarheid van stuurinformatie is een aandachtpunt. Dit wordt opgepakt door 

het ontwikkelen van een dashboard. Dit instrument zal vanaf het derde kwartaal van 2020 

gebruikt worden.  

Resultaten 

Omtrent de cliëntervaringen zijn de volgende resultaten bereikt: 

 Wijkverpleging: Onderzoeksbureau Argo heeft in juni de PREM (Patient Reported Experience 

Measure) uitgevoerd. Naast de aanbevelingsvraag, de Net Promotor Score, zijn ook 9 

aanvullende vragen op het gebied van cliëntervaringen aan het onderzoek toe gevoegd.  De 

respons was 46,9 %. Van de ondervraagde cliënten beveelt 100% Oosterlengte aan. Een 

bijzonder mooie uitkomst.  

 Intramuraal: De cliënttevredenheid intramuraal is begin 2020 op een nieuwe wijze gemeten. 

Als voorbeeld is de PREM wijkverpleging genomen en voor intramuraal aangepast met extra 

vragen die aansluiten bij het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.  

 Een actieve benadering naar cliënten/hun naasten om een waardering op Zorgkaart 

Nederland te plaatsen heeft niet tot meer waarderingen geleid. Het aantal waarderingen voor 

Oosterlengte blijft laag. Dit betekent dat een nadere analyse van de uitkomst niet mogelijk is.  

 

De stuurinformatie is nog niet zichtbaar op een dashboard. Verschillende  ( maandelijkse) rapportages 

worden apart verstuurd. De ontwikkeling van één dashboard blijft wenselijk. Om te kunnen bepalen 

welke stuurinformatie wenselijk is, is de eerste stap de planning en controle-cyclus te herzien. Dit 

wordt het startpunt om na te gaan welke stuurinformatie beschikbaar moet zijn. 

Vervolg 

 Op alle locaties en binnen de wijkverpleging is het bespreken, en indien nodig vervolgen, van 

cliëntervaringen een aandachtspunt.  

 Het beschikbaar maken van stuurinformatie voor de locaties.  

 

 


