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Inleiding 
Voor u ligt het Kwaliteitsverslag Oosterlengte 2019. Hierin zijn, wat betreft de intramurale locaties, 
zowel de inspanningen als uitkomsten op het gebied van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening, 
inclusief veiligheid en randvoorwaarden beschreven. 
 
De basis voor dit verslag ligt in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het daarvan afgeleide 
Kwaliteitsplan Oosterlengte 2019 met de daarin opgenomen ontwikkelpunten. De voortgang van deze 
ontwikkelpunten is periodiek beoordeeld om te monitoren of de koers wordt vastgehouden. Maar ook 
om inzichtelijk te maken of er afgeweken is, waarom dit is gebeurd en of er indien van toepassing 
nieuwe acties zijn gepland. Immers leren en verbeteren is niet vrijblijvend. Continu werken aan het 
verbeteren van kwaliteit en veiligheid is de norm voor een goede zorgorganisatie en voor 
professionele medewerkers. In dit verslag leest u de voortgang op voorgenomen ontwikkelingen over 
2019. Deze informatie is vervolgens beschrijvend verwerkt. Er zijn geen overzichten van aantallen, 
bijvoorbeeld van incidenten, in het verslag opgenomen.  
 
Het is goed om te vermelden dat we in 2019 vele ontwikkelingen hebben doorgemaakt in een korte 
periode. Ontwikkelingen op onderdelen als nieuwe invulling van de Bestuurder, onvoorzien oponthoud 
van de nieuwbouw, de kwetsbare financiële positie en een hoog verzuim hebben voor extra 
inspanningen gezorgd naast alle plannen en activiteiten op grond van het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg, inkoopkaders en verschillende beleidsstukken. We zijn er trots op dat we zijn 
geslaagd de stijgende lijn in te zetten richting 2020 op genoemde onderdelen waarbij de kwaliteit van 
de zorgverlening continu als prioriteit leidend is geweest in de besluitvorming. 
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1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning hebben als uitgangspunt de kwaliteit van leven van de cliënt. 
Voor een groot deel van onze cliënten verschuift dit steeds meer naar zorg die bijdraagt aan het 
bevredigend omgaan met het kwetsbare leven in de laatste levensjaren. Immers de ervaren kwaliteit 
van leven van onze cliënt heeft sterk te maken met een zinvol leven met anderen en een zorgzaam 
leven wat gedeeld wordt met anderen. Gezondheid, weerbaarheid, de sociale steun van familie en 
naasten zijn hierbij van belang. En daarnaast ook met de wijze waarop de zorgrelatie met de cliënt 
door medewerkers wordt ingevuld.  
 
Levensverhaal 
Persoonsgerichte zorg is dan ook maatwerk. De leidraad hierbij is het motto ‘ken je cliënt’. Ken 
bijvoorbeeld zijn/haar voorkeuren wat betreft activiteiten, eten en drinken, sociale contacten en 
gewoonten. Weet wat de cliënt niet prettig vindt en waar hij of zij blij van wordt. Het levensverhaal van 
iedere cliënt is hierbij een belangrijke bron. Er is dan ook extra aandacht gegeven aan het in kaart 
brengen van het levensverhaal. Dit is voor een deel op de traditionele wijze gedaan door het 
levensverhaal met de cliënt en/of vertegenwoordiger te bespreken en vast te leggen in het 
zorgdossier. En voor een deel heeft de cliënt en/of vertegenwoordiger dit zelf gedaan door het 
onderdeel Cliëntverhaal in het zorgdossier via Carenzorgt in te vullen. 
 
MDO 
De toegenomen complexiteit van verpleeghuiszorg vraagt om een wijziging van de huidige MDO-
structuur. Hierbij zijn betrokkenheid en eigen regie van cliënt en naaste van groot belang. Er is op 
enkele locaties goede ervaringen opgedaan met een nieuwe overlegstructuur waarbij er wekelijks een 
combinatie van doktersvisite en MDO is. Na afloop van het overleg is er, indien wenselijk, de 
mogelijkheid dat de cliënt en naaste met de arts kan overleggen. De intentie was om deze werkwijze 
toe te gaan passen op alle locaties, maar er is voor gekozen om even pas op de plaats te maken. De 
reden hiervoor is de invoering van de wet Zorg en Dwang per 1 januari 2020. Een wet die ook 
consequenties heeft voor het MDO.  
Om niet stil te blijven staan is extra aandacht gegeven aan de zorgplanbespreking die voorafgaand 
aan het MDO twee keer per jaar met cliënt en naaste wordt uitgevoerd. Tijdens dit overleg worden ook 
de punten besproken die op de agenda van het MDO moeten komen. De meeste cliënten en naasten 
zijn tevreden over de zorg en over deze werkwijze en hebben niet de behoefte om bij het MDO 
aanwezig te zijn. Sommige wel en zij zijn van harte welkom. 
 
Resultaten 
Van iedere cliënt is het 
levensverhaal opgenomen in 
het zorgdossier 

De meeste cliënten en naasten 
zijn tevreden over de zorgplan 
bespreking en de inbreng in het 
MDO. 

De meeste cliënten en naasten 
zijn tevreden over de zorg en 
ondersteuning. 

 
Conclusie en vervolg 
De uitkomst van de scan Waardigheid en trots op locatie laat zien dat op de meeste locaties de 
persoonsgerichte zorg en ondersteuning grotendeels op orde is. Er zijn echter per locatie verschillen. 
In algemene zin betreft dit verbeteringen op het gebied van werken volgens afspraak, aandacht voor 
de vragen en wensen van cliënten en multidisciplinaire samenwerking. Meedoen aan deze scan heeft 
naast informatie over ‘waar staan wij nu’ voor medewerkers een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
bewustwording van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.  
In de jaarplannen van de locaties worden de aandachtspunten voor 2020 opgenomen. Ook wordt de 
scan Waardigheid en trots op locatie opnieuw uitgevoerd. 
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2. Wonen en welzijn 
De uitgangspunten van waaruit persoonsgerichte zorg en ondersteuning wordt gegeven gelden ook 
voor wonen en welzijn, het is maatwerk. Met iedere cliënt worden de mogelijkheden op het gebied van 
activiteiten, zowel individueel als in groepsverband besproken. Naast daginvulling worden ook de 
mogelijkheden en wensen van de naasten om in de zorg te participeren geïnventariseerd. Waar 
mogelijk worden afspraken gemaakt die vastgelegd worden in het zorgplan.  
 
Activiteiten 
Een belangrijk ontwikkelpunt voor 2019 was het opnieuw in kaart brengen van de wensen en 
behoeften van de cliënt specifiek op het gebied van activiteiten. Zijn er genoeg grootschalige 
activiteiten of is er juist meer behoefte aan kleine activiteiten op de huiskamer of individuele 
activiteiten. Door cliënten en naasten hier tijdens de verschillende evaluatiemomenten gericht naar te 
vragen hebben we aanpassingen gemaakt waar nodig en mogelijk.  
Ook het aantal medewerkers op verschillende momenten van de dag is opnieuw beoordeeld. Voor de 
PG afdelingen is specifiek gekeken naar de bezetting en dienstwisseling tijdens de late middag en 
vroege avonduren gezien het zogenaamde Sun-downing effect. Voor de overige afdelingen is 
geïnventariseerd of er meer behoefte is aan een uitbreiding tijdens de ADL en ook of er andere 
deskundigheid gewenst is.  
 
Bewegen 
In het kader van Waardigheid en Trots is bewegingsgerichte zorg uitgewerkt in het project Bewegen 
en Beleven. Eerst als pilot in Old Wolde. In 2019 hebben de meeste locaties kennisgemaakt met deze 
andere wijze van kijken naar bewegen en de impact die dit heeft op de beleving van de cliënt. En zijn 
er vervolgens met ondersteuning van de bewegingsagoog mee aan de slag gegaan tijdens de ADL, 
gemeenschappelijke activiteiten etc.  
 
Resultaten 
De wensen 
van de cliënt 
op het gebied 
van 
activiteiten zijn 
opnieuw in 
kaart 
gebracht. 

Op een aantal 
locaties is het 
aantal 
huiskamers 
uitgebreid. 

Er zijn extra 
welzijnmede-
werkers 
ingezet. 

Er zijn nieuwe 
activiteiten 
ontwikkeld 
waarbij ook de 
omgeving is 
betrokken. 

De meeste 
locaties 
hebben uitleg 
gehad over 
het project 
Bewegen en 
Beleven.  

Er is meer 
individuele 
aandacht, 
vooral in de 
late middag en 
begin van de 
avond, door 
inzet extra 
medewerkers. 

 
Conclusie en vervolg 
Er is in 2019 flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van allerlei activiteiten. Alle locaties hebben hier op 
eigen wijze en passend bij de vragen, wensen en mogelijkheden invulling aan gegeven. Een 
bijzondere plaats verdienen de activiteiten waarbij ook de omgeving wordt betrokken. Deze zijn een 
groot succes en hier gaan we dan ook zeker mee door.  
We zien dat de ingezette weg veel creativiteit laat zien, zowel bij medewerkers als in samenwerking 
met de vrijwilligers en naasten. En hebben ook gemerkt dat de meeste cliënten tevreden zijn over het 
aanbod. Er is echter wel behoefte om nog meer gedetailleerde informatie te krijgen over de mate van 
tevredenheid. Dit punt wordt meegenomen in de meting cliënttevredenheid 2020 en wordt opnieuw 
uitgevraagd tijdens de scan Waardigheid en trots op locatie. 
 
‘Bewegen en beleven’ integreren in het dagelijks werk wordt in Old Wolde steeds meer gewoon. De 
overige locaties staan nog min of meer aan het begin en zullen in 2020 verder gaan met het 
ontwikkelen van bewegen als onderdeel van het dagelijks leven.  
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3. Veiligheid 
Voor alle cliënten heeft het streven naar optimale veiligheid en geborgenheid 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 gewogen. Dit houdt in 
dat steeds weer gezocht moet worden 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. 
 
Medicatie, infectiepreventie en voedselveiligheid 
Op het gebied van hygiëne/infectiepreventie, medicatie- en voedselveiligheid zijn de geplande audits 
uitgevoerd. De uitkomsten waren over het algemeen positief. De aandachtspunten zijn opgepakt. 
Op enkele locaties is een NORO virus uitbraak geweest. In samenwerking met de 
Infectiepreventiecommissie zijn deze verschillende uitbraken geëvalueerd.  
 
Onvrijwillige zorg 
De consequenties van de invoering van de wet zorg en dwang zijn door de commissie Wzd 
beoordeeld. Er is prioriteit gegeven aan duidelijke afspraken maken over de taken en 
verantwoordelijkheden van nieuwe functionarissen binnen deze wet. En het verzorgen van scholing 
voor een aantal disciplines. Met de zorggroep Groningen is in het kader van de invoering van deze 
wet een apart leernetwerk opgericht. 
 
Palliatieve zorg 
Het toetsen van het huidige palliatieve beleid aan de hand van het landelijke kwaliteitskader 
Palliatieve zorg en de Handreiking financiering Palliatieve zorg is verschoven naar 2020.  
 
Veiligheidscyclus 
De in het najaar van 2019 geplande actualisatie en externe toetsing van de RIE’s is niet uitgevoerd 
vanwege het vertrek van de Arbo coördinator.  
 
Resultaat 
Overwegend positieve 
uitkomsten op het 
gebied van hygiëne/ 
infectiepreventie en 
medicatieveiligheid.  

De RIE uitkomsten 
zijn verouderd en 
geven onvoldoende 
beeld wat betreft de 
huidige situatie.  

De uitkomst evaluatie 
uitbraak NORO laat 
zien dat er verbeter 
mogelijkheden liggen 
in de samenwerking 
tussen verschillende 
organisatie 
onderdelen. 

Taken en 
verantwoordelijkhe-
den in het kader van 
de Wzd zijn 
vastgelegd en 
gecommuniceerd met 
de bestuurder a.i. en 
CCR.  
Behandelaren, 
regieverpleegkundi-
gen hebben scholing 
gevolgd. 

 
Conclusie en vervolg 
Er zijn op basis van de uitkomsten van de verschillende audits geen grote risico’s op het gebied van 
hygiëne/infectiepreventie, medicatie- en voedselveiligheid. De aandachtspunten zijn opgenomen in 
auditrapportage, gecommuniceerd met directeuren en regieverpleegkundigen en worden in de lijn 
opgepakt. De evaluatie van de drie uitbraken is een waardevolle aanvulling mede doordat 
verschillende disciplines erbij waren betrokken en deze samenstelling bijdraagt aan het gezamenlijk 
oppakken van de verbeterpunten. In de auditplanning 2020 worden opnieuw audits hygiëne/ 
infectiepreventie en medicatieveiligheid opgenomen. De Infectiepreventie commissie stelt een 
werkwijze uitbraakmanagement op. 
 
We vervolgen de verdere invoering van de wet zorg en dwang onder regie van de commissie Wzd. Als 
leidraad wordt het toetsingskader van de IGJ gebruikt.  
 
Vanaf 1 december is een nieuwe Arbo coördinator in dienst. Herziening en externe toetsing van de 
RIE’s krijgt prioriteit en wordt gepland in het eerste halfjaar van 2020.  
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4. Leren en verbeteren 
Leren doen we elke dag, leren door reflectie en intervisie, leren door verschillen te zien, te doen 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 en 
wordt gezien als hoofdzaak 
 
Kwaliteitsmanagementsysteem 
Oosterlengte is een ISO Zorg en Welzijn (NEN-EN 15224:2012) gecertificeerde organisatie. Deze 
norm is vanaf mei 2020 niet meer geldig. Eind 2019 is de overstap gemaakt naar en zijn we succesvol 
getoetst aan de nieuwe norm, NEN-EN 15224:2017.  
 
Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners 
De scholingen en trainingen, opgenomen in het Opleidingsjaarplan 2019, zijn voor het overgrote deel 
gegeven. Daarnaast zijn allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld wond- en stomazorg, incontinentie, 
verschillende ziektebeelden, probleemgedrag, communicatievaardigheden als klinische les, 
casuïstiekbespreking of tijdens een intervisiebijeenkomst aan bod gekomen.  
De verbetermodule in Triasweb wordt nog onvoldoende gebruikt. Via deze module kunnen 
verbeterpunten, ingezet door de individuele teams, gedeeld worden. Hierdoor wordt leren van elkaar 
bevorderd en is op organisatieniveau inzichtelijk welke aandachtspunten zijn opgepakt, op welke wijze 
en met wat voor resultaat. 
 
Deel uitmaken van een lerend netwerk 
Met de partners uit het lerend netwerk, zorggroep Groningen en zorggroep Drenthe, is het 
Kwaliteitsplan 2020 besproken. Met de zorggroep Groningen is in het kader van de invoering van de 
wet Zorg en Dwang een apart leernetwerk opgericht. Er zijn drie bijeenkomsten geweest, waarin 
verschillende knelpunten en mogelijke oplossingen zijn besproken. 
 
Scan Waardigheid en Trots 
Alle locaties hebben meegedaan aan de scan Waardigheid en trots op locatie. Het kwaliteitsgesprek 
op locatie, naar aanleiding van het invullen van de vragenlijsten, heeft waarde toegevoegd aan de 
betekenis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De samenstelling van de gespreksgroep heeft 
hieraan zeker bijgedragen. Nog niet eerder hebben gesprekken plaatsgevonden in deze 
samenstelling: medewerkers, cliënten, cliëntvertegenwoordigers en cliëntenraadsleden. De teams 
hebben inzicht gekregen waarin zij zich hebben ontwikkeld en waar kansen liggen. 
 
Resultaat 
Evaluaties van 
scholingen zijn positief, 
medewerkers geven 
aan dat zij het 
geleerde in praktijk 
kunnen brengen. Het 
Campuscollege wordt 
bijzonder goed 
gewaardeerd. Mede 
door het onderlinge 
contact en ervaringen 
uitwisselen. 

Bespreken in het 
lerend netwerk van de 
verschillende 
Kwaliteitsplannen 
maakt duidelijk dat de 
drie organisaties in 
2020 vooral investeren 
in de medewerker. Op 
het gebied van 
professionaliteit, maar 
ook wat betreft de 
werkdruk en het 
werkplezier.  

Bespreken van de 
invoering Wzd met 
zorggroep Groningen 
laat zien dat we beide 
kiezen voor een 
pragmatische aanpak 
en deze ook 
gezamenlijk kunnen 
onderbouwen. 

De uitkomst van de 
scan laat zien dat op 
de meeste locaties de 
persoonsgerichte zorg 
en ondersteuning, 
wonen en welzijn en 
veiligheid grotendeels 
op orde is. 
Verbeterpunten zijn:  
meer aandacht voor de 
vragen en wensen van 
cliënten, zorgvuldiger 
werken volgens 
afspraak en versterken 
van de 
multidisciplinaire 
samenwerking. 

 
Conclusie en vervolg 
Het scholingsaanbod is gevarieerd en de verschillende scholingen en trainingen zijn grotendeels 
positief beoordeeld. Zowel wat betreft de vorm en inhoud als invulling kunnen geven aan 'het geleerde 
in de praktijk brengen'. Van belang is om naast formeel leren ook de mogelijkheden van ‘kijken bij en 
leren van elkaar’ te ontwikkelen. In 2020 wordt, naast het reguliere scholingsaanbod, de mogelijkheid 
voor informeel leren in de vorm van meelooptrajecten en intervisie onderzocht. 
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De samenwerking in beide netwerken is aanvullend en levert naast bevestiging ook weer nieuwe input 
op. We blijven de bijeenkomsten met de twee leernetwerken continueren. 
 
De aandachtspunten uit de scan zijn verwerkt in het Kwaliteitsplan 2020-2021 of in de jaarplannen 
2020. Daarnaast gaan we gebruik maken van externe coaching vanuit Waardigheid en trots. En 
kiezen hierbij voor ondersteuning van de regieverpleegkundige, omdat juist deze functie zich op het 
snijvlak van veel werkprocessen en onderlinge samenwerking bevindt. Wij gaan ervan uit dat coachen 
van de regieverpleegkundigen zal bijdragen aan het verder ontwikkelen van de functie 
regieverpleegkundige en de met deze functie samenhangende processen. En direct effect sorteert op 
het samenspel tussen cliënten, familie, verzorgenden en behandelaren. De coaching start begin 2020 
met een verwachte doorlooptijd van 1,5 jaar.  
 
Het gebruik van de verbetermodule in Triasweb krijgt in 2020 meer aandacht zodat het delen van 
verbeterpunten gedeeld kunnen worden en de medewerkers van elkaar kunnen leren. 

5. Leiderschap, governance 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 
 
Vertrek Bestuurder  
Door het vertrek van de Bestuurder per 1 juli 2019 heeft een tijdelijke taakherschikking 
plaatsgevonden. De directeur Bedrijfsvoering is benoemd tot waarnemend Bestuurder. Het 
managementteam heeft de risico's gewogen en er is besloten om gedurende de waarneem periode 
prioriteit te geven aan beheersing van de interne organisatie.  
 
Visie en sturen op kernwaarden 

Vanuit de behoefte om te onderzoeken of de huidige kernwaarden, Persoonlijk, Respectvol en 
Professioneel nog wel passen bij Oosterlengte is een notitie ethische reflectie op de kernwaarden van 

Oosterlengte opgesteld. Deze behoefte is ondersteund door verschillende medewerkers die vrijwel 
unaniem aangeven dat de kernwaarden ‘niet leven’. Men kan er onvoldoende betekenis aangeven.  
 
Verpleegkundige expertise 
We hebben gekozen voor een organisatiestructuur met verpleegkundig leiderschap onder aansturing 
van zorgdirecteuren. Dit betekent dat alle locaties, afhankelijk van de grootte één of meer 
regieverpleegkundigen hebben. Het accent in 2019 heeft vooral gelegen op het verlagen van de 
caseload naar 30-35 cliënten per regieverpleegkundige. De functie is nog niet uitgekristalliseerd. De 
voorgenomen evaluatie zou hier een belangrijke bijdrage aan leveren, maar deze evaluatie is niet in 
2019 uitgevoerd. 
 
Interne stakeholders  
Met interne stakeholders wordt samengewerkt binnen de wettelijke kaders van de Wet op de 
Ondernemingsraden (WOR), de Wet Kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ), Wet 
Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen en de Zorgbrede Governance Code. Interne 
stakeholders worden daartoe gefaciliteerd. Er vindt minimaal eenmaal per jaar een 
gemeenschappelijke dialoog plaats in de vorm van een interactieve beleidsdag. 
 
Centrale cliëntenraad 

Alle lokale cliëntenraden zijn vertegenwoordigd in de Centrale cliëntenraad. De Centrale cliëntenraad 
is lid van het Netwerk Client-en-Raad Zorg (NCZ). De activiteiten in 2019 bestonden, naast de 
reguliere onderwerpen zoals het Kwaliteitsplan intramuraal en wijkverpleging, de begroting, integrale 
rapportages en beleidsnotities, uit: 

 Aansturing Old Wolde  

 Aanpassing waskosten  

 Aanwijzen Wzd-functionaris  

 Herbenoeming klachtencommissie cliënten  

 Aanpak adviestraject Oosterlengte opstellen van een functieprofiel nieuwe bestuurder  
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 Organogramwijziging mei 2019 en benoeming interim bestuurder eind december 

 Deelname aan periodiek overleg met het zorgkantoor  

 Participatie in de stuurgroep Toekomstbestendige Ouderenzorg in de provincie Groningen  

 Deelname aan interactieve beleidsbijeenkomst  

 Waardigheid en Trots  

 Cliënttevredenheidsonderzoek  
 
Ondernemingsraad 
De Ondernemingsraad (OR) is verdeeld in zes OR commissies: OR commissie Noord, OR commissie 
Zuid, OR commissie Old Wolde, OR commissie Wijkverpleging, OR commissie Behandelzaken en OR 

commissie Bedrijfsvoering. Naast de reguliere onderwerpen, zoals het Kwaliteitsplan intramuraal en 

wijkverpleging, de begroting, integrale rapportages, evaluaties en beleidsnotities heeft de OR zich ook 
bezig gehouden met: 

 Kanteling in de zorg 

 Klachtencommissie medewerker 

 Implementatie nieuw roosterprogramma intramuraal 

 Opzet medewerkerstevredenheidsonderzoek 

 Aansturing Old Wolde 

 Ziekteverzuim 

 Bouw 

 Organogramwijziging mei 2019 en benoeming interim bestuurder eind december 

 Aanpak adviestraject Oosterlengte opstellen van een functieprofiel nieuwe bestuurder. 
  

Resultaat 
Caseload van de 
regieverpleegkundigen is 
verlaagd door meer 
regieverpleegkundigen in 
dienst te nemen. 

Herzien van de huidige 
kernwaarden. En concretiseren 
van de (nieuwe)waarden in 
termen van gedrag. 
 

Sollicatieprocedure nieuwe 
bestuurder is in gang gezet. 
In de tussentijd is een interim 
Bestuurder benoemd. 

 
Conclusie en vervolg 
De aanbevelingen uit de notitie ethische reflectie op de kernwaarden van Oosterlengte worden 
uitgewerkt en verwerkt in een nieuw voorstel met daarin bijzondere aandacht voor het concretiseren 
van de kernwaarden zodat ze herkenbaar worden voor medewerkers. 
 
Het verpleegkundig leiderschap is nog in ontwikkeling. In 2020 wordt de functie 
regieverpleegkundigen geëvalueerd, zodat verfijning kan plaatsvinden en trajecten uitgezet kunnen 
worden waarbij kwaliteitsdenken, coachen, reflecteren en verbeteren vanuit verpleegkundig 
leiderschap centraal staan. Deze ontwikkeling gaat door externe coaching vanuit Waardigheid en trots 
ondersteund worden. 
 
De verwachting is dat vóór de zomer 2020 een nieuwe bestuurder wordt benoemd. 

6. Personeelssamenstelling 

Passende en veilige zorg wordt uitgevoerd door goed opgeleide en vakbekwame medewerkers die 
werken volgens de landelijke richtlijnen en protocollen. De zorg en ondersteuning zijn zoveel mogelijk 
afgestemd op de behoeften en wensen van de cliënt. En er is aandacht voor de zorgrisico’s en de 
risico’s in de woonomgeving van iedere cliënt. Op de vraag of de personeelssamenstelling altijd 
voldoet is niet eenvoudig en eenduidig te beantwoorden. Daarvoor zijn de behoeftes van cliënten te 
verschillend, de gebouwen te divers en de situaties per dag te zeer wisselend. Ook dit is wederom 
maatwerk. 
 
Personeelsplanning 
Tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten (zoals opstaan, naar bed gaan,  
opname en rond het sterven) zijn er minimaal twee zorgverleners beschikbaar. In iedere dagdienst, 
ook in het weekend, is er per groep minimaal één medewerker van niveau 3 aanwezig. Voor complexe 
situaties kunnen de medewerkers terug vallen op de (regie)verpleegkundige of de verpleegkundige 
van het ANW team. Er is geïnvesteerd in uitbreiding van de verpleegkundige capaciteit.  
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Reflectie, leren en ontwikkelen 

Er is scholing ontwikkeld voor de thema’s omgaan met probleemgedrag en moreel beraad en deze 
scholingen zijn opgenomen in het Opleidingsjaarplan 2019. 
 
Kwaliteitsgelden 
Voor 2019 zijn opnieuw de Kwaliteitsgelden toegekend. In de locatieverbeterparagrafen is per locatie 
opgenomen wat de plannen zijn. Deze zijn ingediend bij Menzis en goedgekeurd. Gedurende het jaar 
zijn de verschillende plannen uitgevoerd.  
 
Resultaat 
Uitbreiding van de 
verpleegkundige expertise.  
In de dag situatie om de 
regieverpleegkundige te 
ontlasten in de uitvoer van 
voorbehouden handelingen.  
In de avond, nacht en weekend 
uren voor triage en uitvoer van 
voorbehouden handelingen. 
 

Scholing omgaan met 
probleemgedrag en moreel 
beraad zijn uitgevoerd. 
Medewerkers hebben beide 
scholing hoog gewaardeerd. 
 

De Kwaliteitsgelden 2019 zijn 
gebruikt voor scholing van 
medewerkers en de daarmee 
samenhangende vervanging. 
Ook voor één-op-één 
begeleiding van cliënten, extra 
ondersteuning tijdens 
activiteiten en specifiek voor de 
PG afdelingen een extra 
medewerker in de late middag 
en vroeg avonduren in verband 
met het Sundowning effect. 

 
Conclusie en vervolg 
Voor 2020 is het opnieuw mogelijk om Kwaliteitsgelden aan te vragen en hier wordt ook gebruik van 
gemaakt. Het grootste deel zal besteed worden aan scholen van medewerkers.  
 
Er blijft behoefte aan scholing omgaan met probleemgedrag. Zowel als training door een externe 
docent, maar ook in de vorm van cliënt- en casuistiekbespreking. In 2020 wordt er opnieuw aandacht 
besteed aan dit onderwerp. Dat geldt ook voor aandacht voor levensvragen. De scan Waardigheid en 
trots op locatie heeft laten zien dat er op een aantal locaties behoefte is aan verdieping op dit 
onderwerp. 
 
De gerealiseerde uitbreiding van de verpleegkundige expertise in de dag situatie is voor nu 
voldoende. Tijdens de nachtdienst ontstaan nog regelmatig situaties waarin eerder verpleegkundige 
ondersteuning gewenst zou zijn. We gaan in 2020 onderzoeken wat de mogelijkheden voor 
verbetering zijn.  

7. Gebruik van hulpbronnen 
Effectief en efficiënt gebruik van hulpbronnen betekent voor Oosterlengte proberen de best mogelijke 
zorgresultaten en cliëntervaringen te behalen met de daarvoor beschikbare financiën en middelen. 
Uitgangspunten zijn: het welbevinden van de cliënt is te allen tijde de maatstaf voor de werkprocessen 
behorend bij de ondersteunende hulpbronnen. Daarbij staat centraal een vriendelijke, veilige en (ook 
letterlijk) warme woonomgeving voor de cliënt. 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 vooral ook de juiste 
temperatuur (niet te warm, te koud, geen tocht). Verder is zorgdragen voor verantwoorde hygiëne, 
schoonmaak, was, afval etc. van belang. Bij de dienstverlening staat tijdige en efficiënte afhandeling 
van facilitaire processen centraal, waarbij overzicht van planning, voortgang en afhandeling van de 
lopende projecten per locatie transparant te volgen zijn. 
Voor wat betreft ICT is investering in de infrastructuur (verdere digitalisering, uitbreiding van tablets en 
telefoons) en het onderhoud daarvan een zaak van blijvende aandacht. Beveiliging en vooral ook 
privacy (AVG) hebben hierbij de voortdurende aandacht nodig.  
 
Er zijn voor 2019 geen specifieke ontwikkelpunten benoemd. Er is geïnvesteerd in noodzakelijke 
verbeteringen om zo te voorkomen dat er risico’s ontstaan op het gebied van bereikbaarheid, gebruik 
materialen en middelen, privacy etc. Wenselijke investeringen, bijvoorbeeld de invoering van een 
zakelijk e-mail adres voor alle medewerkers, zijn in de wacht gezet. 
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Conclusie en vervolg 
De keuzes zijn weloverwogen gemaakt. Er is prioriteit gegeven aan het versterken van onze financiële 
positie. Voor 2020 wordt met de volgende investeringen rekening gehouden in de begroting:  
Implementeren zakelijke e-mail adressen voor alle medewerkers, gaan starten met Single Sign-On en 
Mijn Oosterlengte als startpagina inrichten. 

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. 
 
Cliënttevredenheid 
De tevredenheid van cliënten wordt twee keer per jaar geïnventariseerd tijdens het bespreken van het 
zorgplan aan de hand van een evaluatieformulier in ONS. De uitkomst is dat cliënten over het 
algemeen tevreden zijn. Als ontwikkelpunt voor 2019 is een andere wijze van meten van de 
cliënttevredenheid geformuleerd. Na de zomer is in samenspraak met de Centrale Cliëntenraad 
besloten om dezelfde werkwijze als bij de PREM wijkverpleging te gaan volgen. In het voorjaar van 
2020 wordt de PREM intramuraal voor de eerste keer uitgevoerd door onderzoeksbureau Argo te 
Groningen. 
 
Waarderingen op Zorgkaart Nederland  
Er is vanaf januari 2019 gestart met een actievere benadering van cliënten/contactpersoon door 
tijdens verschillende contactmomenten te benoemen dat een waardering op Zorgkaart Nederland 
waardevol voor ons is en dan tevens ook het visitekaartje van Zorgkaart Nederland te geven. Hierop 
staat een korte uitleg op welke wijze een waardering geplaatst kan worden. Het resultaat is een 
aanzienlijke stijging van het aantal waarderingen op Zorgkaart Nederland en 93% beveelt 
Oosterlengte aan. 
 
Medewerkerstevredenheid 
Eind 2019 is het medewerkerstevredenheid onderzoek uitgevoerd. In het begin van 2020 worden de 
gegevens geanalyseerd en worden waar nodig en mogelijk verbeteracties genomen. 
 
Klachten cliënten 
Het aantal klachten dat ingediend is bij de klachtenfunctionaris cliënten is nagenoeg gelijk aan dat van 
de voorgaande jaren, ongeveer 10-15 klachten per kwartaal. De meest voorkomende klachten zijn het 
niet nakomen van afspraken, niet tijdig of onvolledig informeren van cliënt en/of vertegenwoordiger en 
onvrede over de zorgverlening en bejegening. In behandeling nemen door de klachtenfunctionaris 
cliënten heeft bij de meeste klachten een positief resultaat opgeleverd en zo mogelijk tot 
kwaliteitsverbetering geleid. Een klein deel van de klachten bleek erg moeilijk op te lossen. Onderzoek 
naar de aard van deze klachten heeft geen aanknopingspunten opgeleverd. Wel is gezien dat het 
ongenoegen al langere tijd aanwezig was zonder dat de klager hierover heeft gesproken en ook dat 
de klager vaak meerdere klachten heeft ingediend.  
De geregistreerde klachten over 2019 geven geen aanleiding voor extra onderzoek. De 
klachtencommissie cliënten heeft geen klachten in behandeling genomen.  
 
Klachten medewerkers 
Er zijn geen officiële klachten medewerkers ingediend. De ervaring is dat incidenten binnen de teams 
opgepakt worden en dat indien nodig extra ondersteuning van de afdeling HRM wordt ingeschakeld. 
Er is geen aanleiding voor extra onderzoek. 
 
Incidenten cliënten en medewerkers 
Incidenten worden gemeld in Zo melden wij. Het gebruik van deze applicatie is begin 2019 
geëvalueerd. Het merendeel van de gebruikers is tevreden en de verbeteringen betreffen grotendeels 
aanpassingen aan de applicatie. Hierover is overleg opgestart met Triaspect, de leverancier van Zo 
melden wij.  
Meest voorkomende incidenten cliënten hebben te maken met vallen en medicatie. Over 2019 zijn 
geen opvallend trends in aard en aantal meldingen geconstateerd. De onderzoekscommissie 
incidenten heeft enkele incidenten met een risicoklasse 3 onderzocht. Doel van deze onderzoeken 
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was het beoordelen of het incident een complicatie dan wel een calamiteit betrof. In alle gevallen 
betrof het een complicatie. 
Het overgrote deel meldingen incidenten medewerkers heeft te maken met agressief en onbegrepen 
gedrag. Ondanks ingezette scholing is nog geen daling waarneembaar in het aantal incidenten 
medewerker. 
 
Calamiteiten 
Er hebben zich in 2019 zowel op cliënt- als medewerker niveau geen calamiteiten voorgedaan. 
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim is in 2019 gedaald naar een voortschrijdend gemiddelde van 8,4%. Een lichte 
daling, maar nog steeds te hoog. 
Er is gedurende het jaar continue veel aandacht geweest voor het ziekteverzuim. Er is gestart met het 
traject AOK (Arbeid en Organisatieklimaat) waarbij de focus meer komt te liggen op preventie. Verder 
hebben we het afgelopen jaar vanuit de projectgroep ‘Reductie verzuim’ de eerste stappen gezet om 
met vitaliteit aan de slag te gaan. Ook is cijfermatig loonwaarde toegekend aan gedeeltelijk zieke 
medewerkers, zodat het verzuimpercentage volgens de benchmark gepresenteerd kan worden. En is 
laag verzuim binnen teams passend beloond. Vanuit HRM worden samen met het management 
gesprekken gevoerd met medewerkers over het verzuimgedrag, deze informatie levert inzichten op 
waar wijk- en regieverpleegkundigen in het kader van preventie en het beïnvloeden van gedrag mee 
aan de slag kunnen. Inmiddels is een dalende lijn ingezet. 
Ziekteverzuim is een vast agendapunt op het MT overleg. 
 
Audits 
Medicatie- en voedselveiligheid, hygiëne en infectiepreventie, cliënt dossier en verschillende audits op 
het gebied van brandveiligheid zijn volgens de auditplanning 2019 uitgevoerd. Het format rapportage 
audit zorgt ervoor dat de afdeling/het team inzichtelijk maakt wat de oorzaak is van de afwijking en op 
welke wijze en door wie de verbetering wordt opgepakt. Het werken met dit format is zo goed als 
‘ingeburgerd’. Net als werken met een jaarlijkse auditplanning. De resultaten van alle audits zijn 
opgenomen in separate notities en in de voortgangsrapportage Kwaliteit en Veiligheid. 
De uitkomst van verschillende audits laat zien dat de organisatie geen grote risico’s loopt. Er zijn wel 
op alle gebieden aandachtspunten. Een aantal van deze punten zijn ook in 2018 geconstateerd. Dit 
roept de vraag op of de verbeterpunten wel voldoende opgepakt (kunnen)worden. Voor 2020 worden 
bovengenoemde aandachtsgebieden opnieuw geaudit. Hieraan wordt een audit PDCA cyclus 
toegevoegd om zo meer zicht te krijgen in het in gang zetten van verbeteringen. 
 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 
De inspectie sprak in april met de Bestuurder en de Raad van Toezicht. Aansluitend bracht de 
inspectie een onaangekondigd bezoek aan locatie ’t Vondelhuys. Er is geconstateerd dat de geboden 
zorg in deze locatie (grotendeels) voldoet aan de getoetste normen. Het rapport laat zien dat de 
inspectie voldoende vertrouwen heeft in de wijze waarop Oosterlengte stuurt op de kwaliteit en 
veiligheid van zorg. En mede op basis hiervan is er geen vervolgtoezicht nodig. 
 
Conclusie en vervolg 
We zijn in algemene zin tevreden over de uitkomst van de verschillende metingen en onderzoeken. 
Een resultaat wat ook tijdens de verschillende kwaliteitsgesprekken in het kader van de scan 
Waardigheid en trots op locatie is bevestigd. Ook de uitkomst van audit in het kader van de ISO 
certificatie sluit aan bij dit beeld.  
De focus voor 2020 ligt dan ook op vasthouden van ‘het goede’.  
 
 
 


