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1. Inleiding 
Oosterlengte maakt met dit Kwaliteitsverslag bekend op welke wijze er in 2018 gewerkt is aan kwaliteit 
en veiligheid, zowel voor de cliënten, de medewerkers als de organisatie. In dit Kwaliteitsverslag is 
gebruik gemaakt van de best beschikbare bronnen, ervaringsgegevens en kwalitatieve informatie. 
Deze informatie is vervolgens beschrijvend verwerkt, er zijn geen overzichten van aantallen, 
bijvoorbeeld van incidenten, in het verslag opgenomen. 
De basis voor dit Kwaliteitsverslag is het Kwaliteitsplan 2018 en de daarin genoemde ontwikkelpunten. 
De voortgang van deze ontwikkelpunten is periodiek beoordeeld om zo zicht te houden 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. 
Naast het Kwaliteitsverslag geeft ook de jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren en de 
verslaglegging op DigiMV inzicht in de kwaliteit en veiligheid bij Oosterlengte. 

 2. Ontwikkelingen  

De visie/strategie is een afgeleide van het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en ligt vast in het 
Kwaliteitsplan. De kernwaarden Persoonlijk, Respectvol en Professioneel geven uitdrukking aan 
waarden waar Oosterlengte voor staat. In 2018 zijn als afgeleide van het Kwaliteitsplan de 
locatieverbeterparagrafen opgesteld. 
 
Alle locaties hebben in 2018 de overstap gemaakt naar het nieuwe ECD ONS van Nedap. De 
implementatie is binnen een half jaar afgerond en de meeste medewerkers zijn positief over de 
verandering. Gelijktijdig met de overstap naar ONS is gestart met het werken met Triasweb als 
applicatie voor de incidentregistratie, -beoordeling en -afhandeling. 
Ook is de overstap naar elektronische medicatie toedienregistratie met behulp van Medimo afgerond. 
 
Qua investeringen zijn de plannen uitgevoerd conform het masterplan huisvesting, met in 2018 de 
volledige afronding van het nieuwe verpleeghuis en expertisecentrum Old Wolde. 
 
Het A-aanbiederschap is per 2018 als zodanig door het Zorgkantoor afgeschaft, alle zorgaanbieders 
hebben nu 5-jarencontracten. Dit geeft continuïteit voor de verdere doorontwikkeling van de 
organisatie. De focus ligt op het door ontwikkelen op complexe zorg, zowel intramuraal als in de 
wijkverpleging. Oosterlengte is als het ware één groot verpleeghuis met ruim 560 plaatsen (exclusief 
Geriatrische Revalidatie Zorg en Eerste Lijns Verblijf), verdeeld over 10 locaties en daarin 15 
afdelingen.  
 
Het Avond- Nacht- en Weekend (ANW) team is op volle sterkte gekomen en valt onder het 
Behandelteam. Dit betekent dat alle locaties gedurende de avond, nacht en het weekend een beroep 
kunnen doen op ondersteuning van de verpleegkundige uit dit team en niet zoals voorheen op de 
verpleegkundige vanuit het Medisch Technisch Handelen (MTH) team. Dit team biedt ondersteuning 
binnen de wijkverpleging.  
Ook het bureau Zorgbemiddeling is onder de aansturing van het Behandelteam gekomen. De focus 
lag op “de juiste cliënt op de juiste plek” en op leegstandsreductie.  
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3. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

‘Cliënt gekend’, met deze twee woorden wil Oosterlengte de waarde van het echt kennen van de cliënt 
benadrukken. Ken je als zorgverlener de levensgeschiedenis en het gedrag van je cliënt. Ken je de 
voorkeuren qua activiteiten, eten en drinken, sociale contacten en gewoonten. Weet je wat je cliënt 
niet prettig vindt en waar hij/zij blij van wordt. ‘Gekend zijn’ betekent eigenlijk erkend en herkend 
worden en daarmee de cliënt bevestigen in de eigen identiteit. Persoonsgerichte zorg is dus vooral 
maatwerk. 
 

 
Zorg- en behandelplan 
Er wordt gewerkt met een zorgplan en een behandelplan. Beide plannen zijn nauwgezet op elkaar 
afgestemd. De regie op het cliëntproces, van opname tot overlijden of ontslag, ligt bij de 
regieverpleegkundige. Tijdens de anamnese inventariseert de regieverpleegkundige samen met de 
cliënt/contactpersoon wat waardevol is voor de zorg en ondersteuning. Om hier vervolgens afspraken 
over te maken die worden vastgelegd in het zorgplan en dienen als ‘spoorboekje’ voor de dagelijkse 
zorg en ondersteuning.  
Tijdens de halfjaarlijkse evaluatie van het zorgplan wordt de cliënt/contactpersoon ook gevraagd of zij 
tevreden zijn over de zorgverlening door het invullen van een evaluatieformulier. De uitkomst laat zien 
dat de meeste cliënten tevreden zijn over de mate waarin zij zich gekend voelen. Een resultaat waar 
we trots op zijn. Maar ondanks deze grote mate van tevredenheid is er behoefte om het meten van de 
cliënttevredenheid aan te passen om zo meer zicht te krijgen of cliënten/contactpersonen ook ervaren 
dat de zorg gebaseerd is op de kernwaarden Persoonlijk, Respectvol en Professioneel. Dit betekent 
dat in 2019 de inhoud van het evaluatieformulier, in samenwerking met de centrale cliëntenraad, 
beoordeeld wordt en aangepast waar nodig. 
 
 

Multidisciplinair overleg (MDO) 
Kenmerken van verpleeghuiszorg zijn de multidisciplinaire verzorging, verpleging, behandeling en 
ondersteuning van cliënten. Adequate behandeling, maar ook het gepast daarvan afzien en palliatieve 
zorg en begeleiding bij het sterven, zijn dan ook actuele en steeds wederkerende vraagstukken. 
Betrokkenheid en eigen regie van cliënt en cliëntvertegenwoordiging zijn hierbij aan de orde en tevens 
van groot belang.  
De toegenomen complexiteit van verpleeghuiszorg vraagt om een wijziging van de MDO-structuur. 
Hierbij zijn betrokkenheid en eigen regie van cliënt en cliëntvertegenwoordiging van groot belang.  
Er zijn 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/of contactpersoon met de arts kan overleggen.  
De verwachting was dat deze nieuwe werkwijze MDO in 2018 verder uitgerold kon worden, maar het 
is gebleken dat het de werkwijze opnieuw beoordeeld moet worden om op alle locaties zorgvuldig te 
kunnen toepassen. Dit is begin 2019 gerealiseerd en er wordt vanaf dan op alle locaties gewerkt met 
de nieuwe werkwijze MDO.  

4. Wonen en welzijn 

Het kwaliteitskader beschrijft hierbij vijf thema’s te weten; zingeving, zinvolle tijdsbesteding, schoon en 
verzorgd lichaam plus verzorgde kleding, familieparticipatie en inzet vrijwilligers, wooncomfort.  
 

Zingeving 
Zingeving houdt in betekenis geven aan je eigen leven. Dit kan heel alledaags zijn, zoals bezig zijn 
vanuit interesses of daginvulling. Maar dit kan ook existentieel zijn en daarmee de basis van iemands 
bestaan raken. Binnen Oosterlengte is zingeving een integraal onderdeel van de zorg, waarmee 
iedere zorgmedewerker elke dag te maken heeft. Aanwezigheid van een geestelijke verzorger is 
hierbij niet altijd noodzakelijk, maar wel de vaardigheid van betrokken zorgmedewerkers om er in 
woorden of handelingen gericht mee om te gaan.  
De geestelijke verzorging is, naast specialist voor cliënt en naaste(n), ook gericht op 
deskundigheidsbevordering, begeleiding en coaching van zorgmedewerkers op het terrein van de 
zingeving. In 2018 heeft de geestelijke verzorger klinische lessen op dit gebied verzorgd en op basis 
van casuïstiek teams begeleid. Voor 2019 is moreel beraad als ontwikkelpunt opgenomen. 
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Zinvolle tijdsbesteding 
Als basis zijn op elke locatie kleinschalige huiskamergroepen, waar activiteiten worden ondernomen 
die sterk verbonden zijn met de dagelijkse gang van zaken en aansluiten op de wensen en behoeften 
van iedere cliënt binnen de groep. Daarnaast zijn er ook meer grootschaliger groepsactiviteiten. 
De functie van activiteitenbegeleider is Oosterlengte breed weer ingevuld en de functie van 
welzijnscoach is opgeheven. Ook is de activiteitenbegeleider gekoppeld aan één locatie. De 
activiteitenbegeleiders hebben de opdracht gekregen om meer aandacht te geven aan individuele 
programma’s wat betreft de dagbesteding. Hun rol hierbij is inventariseren, opstarten en daarna waar 
mogelijk de verzorgenden en woonassistenten coachen in de uitvoering. Deze ontwikkeling is nog 
gaande.  
Zinvolle tijdsbesteding blijft een actueel punt in 2019. En specifiek de aandacht voor activiteiten die 
aansluiten op de individuele behoeften tijdens verschillende momenten van de dag. In de herziening 
van het meten van de cliënttevredenheid worden aparte vragen opgenomen over grootschalige en 
kleinschalige activiteiten. Op deze wijze wordt meer inzicht verkregen of het aanbod aansluit bij de 
behoefte van de cliënt. En kunnen, indien nodig, gerichte acties ondernomen worden. 
 
Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding 
De cliënt ontvangt dagelijkse persoonlijke verzorging zoals aangegeven en vastgelegd in het zorgplan. 
Hierbij staat centraal: wat kan en wil de cliënt zelf en wat vindt de cliënt belangrijk op het gebied van 
uiterlijke verzorging. 
 

Familieparticipatie  
Betrokkenheid van familie en/of naasten is belangrijk en onmisbaar voor het welbevinden van onze 
cliënten. Belangrijk, omdat na opname de bestaande (familie)relaties blijven bestaan. Onmisbaar, 
omdat afstemming met familie en/of naasten over de inzet en bijdrage aan de zorg en ondersteuning 
kan helpen betere zorg te bieden. In dit kader zijn alle EVV-ers geschoold in het werken met het 
SOFA-model (Samenwerken, Ondersteunen, Faciliteren en Afstemmen). Dit model biedt een handvat 
om samen met de familie en/of naasten te bespreken of zij een rol kunnen vervullen bij de zorg en 
ondersteuning. Concrete afspraken hierover worden vastgelegd in het zorgplan.  
De handleiding ‘Op bezoek’ geeft informatie voor familie over de mogelijkheden om samen met hun 
naaste een vorm van plezier en ontspanning te ervaren. De 12 themafolders dienen als wegwijzer en 
informatiebron voor familie om activiteiten met hun naaste te ondernemen. 
Alle cliënten/contactpersonen zijn eind september geïnformeerd over de mogelijkheid om gebruik te 
maken van de applicatie CarenZorgt (cliëntportaal). Zij kunnen zo kennis nemen van het actieve 
zorgplan en de (dagelijkse)rapportages. Bovendien is het mogelijk om via berichtenverkeer te 
communiceren met de zorgmedewerkers. Eind 2018 maakte 34% van de cliënten/contactpersonen 
gebruik van het cliëntportaal. 
 
Inzet vrijwilligers 
Oosterlengte heeft de beschikking over ruim 400 vrijwilligers, die op alle locaties op diverse manieren 
betrokken zijn bij de vele verschillende activiteiten. Vrijwilligers zijn niet weg te denken uit onze 
organisatie en daar moeten we dan ook goed op ‘passen’. Gestructureerde aandacht voor werving, 
sturing, het actualiseren van taken en verantwoordelijkheden en ook op de inzet en aandacht voor 
deze groep is een jaarlijks actueel en belangrijk actiepunt.  
 
Wooncomfort 
Er is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in huisvesting en deze is dan ook duidelijk verbeterd met 
nieuwgebouwde locaties. Op de meeste locaties is de huisvesting aangepast aan de zorg- en 
ondersteuningsbehoefte. Dit heeft geleid tot ruime appartementen en ruim ingerichte huiskamers. 
Cliënten kunnen hun eigen spullen meenemen voor het eigen appartement. Om een vertrouwde 
omgeving te creëren, kunnen sommige spullen ook in gemeenschapsruimten geplaatst worden. 
In Old Wolde is tevens geëxperimenteerd met een kleinschalige en huiselijke inrichting. De afdeling 
Appelhof, PG- afdeling van Old Wolde, is experimenteel ingericht als ‘stadswijk’ met diverse 
belevingsgerichte elementen. De ervaringen hiermee zullen worden gebruikt in de andere nieuw te 
bouwen locaties. 
Nieuwbouwplannen, ook kleinschalig, zijn er voor Clockstede, Nieuw Vredenhoven en Renselheerdt.  
Belangrijk element in de nieuw- en verbouw is de mogelijkheid om zelf te kunnen koken, dan wel bij de 
maaltijdbereiding betrokken te kunnen zijn. De maaltijd heeft daardoor een prominente plek bij de dag 
invulling voor de cliënt. 
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5. Veiligheid 
Centraal staat systematische aandacht voor veilige zorg. Belangrijk hierbij is een veiligheidscultuur 
van waaruit zowel zorgverleners als andere medewerkers zich bewust zijn van het risicovolle karakter 
van het eigen handelen. En waarbinnen zij bereid zijn incidenten te melden en te bespreken om 
daarvan te leren. Analyse van de incidenten en de bespreking daarvan met oog op verbeteringen is 
hiervoor de manier van werken.  
 
Agressie 
In 2018 kwamen er vooral agressie incidenten op de afdeling Appelhof van Old Wolde voor, maar er is 
een tendens zichtbaar dat ook op andere locaties en afdelingen agressie toeneemt. In nauwe 
samenspraak met arts, psycholoog en regieverpleegkundige wordt constant gezocht naar 
mogelijkheden agressie te voorkomen door aanpassing van de behandeling en zorgverlening. Indien 
nodig gevolgd door een casuïstiekbespreking om zo de verzorging te ondersteunen en begeleiden. 
 
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)  
In de RIE staan risico’s beschreven op gebied van veiligheid en gezondheid, maar ook de 
maatregelen in een plan van aanpak (PVA) om de risico’s naar een zo laag mogelijk, maar in ieder 
geval een aanvaardbaar niveau te brengen. De RIE is in 2018 uitgerold naar andere locaties. En er 
werden er verdiepende onderzoeken gehouden op gebied van Machineveiligheid en Gevaarlijke 
Stoffen. 
 
Ergocoaches en fysieke belasting 
De ergocoaches zorgen er voor dat per cliënt bekend is hoe deze getild en verplaatst wordt. De 
praktijkrichtlijnen fysieke belasting en het Handboek Transfers vormen hiervoor het kader. Tevens zien 
zij erop toe dat in de praktijk volgens afspraak wordt gewerkt. Vanaf najaar 2018 is er coaching on the 
job op alle locaties. Ergocoaches verzamelen van te voren transferproblemen en deze worden samen 
met de adviseur opgelost. 
 
Transferworkshops 
Onderdeel hiervan is het structureel scholen van medewerkers in gezond en veilig werken. Elke 
zorgmedewerker volgt elke drie jaren een transferworkshop met de volgende onderwerpen: 
verplaatsingen binnen de grenzen van het bed, actief en passief tillen, manuele transfers buiten het 
bed, preventie van statische belasting (goed gebruik van bed, hoog/laag douchehulpmiddelen). De 
workshops zijn volgens planning uitgevoerd. 
 
Bedrijfshulpverlening 
In het najaar is de herscholing BHV uitgevoerd. De scholing vond in kleine groepen plaats op locatie, 
zodat ook de knelpunten uit de eigen praktijk behandeld konden worden. Verder is er één basisgroep 
opgeleid. Voor verpleegkundigen in Old Wolde die de rol van ploegleider vervullen, is extra scholing 
door de arbo-cöordinator gegeven. 
 
Oefeningen 
In Het Dokhuis, Akkerheem, De Wold-Rank, De Tjamme en Old Wolde is in 2018 geoefend. Het 
bedrijfsnoodplan werd hiermee getoetst of deze in de praktijk nog steeds goed bruikbaar is en/of 
gewijzigd moet worden. Tegelijkertijd wordt hiermee ook de deskundigheid van de BHV bevorderd. 
De oefeningen waren realtime oefeningen waarbij de brandweer ook als het ware vanaf de kazerne 
het proces startte. De BHV moet het eerste kwartier zelfstandig het proces van melding brandalarm, 
verkenning en ontruiming doorlopen. De communicatie en samenwerking tussen brandweer en BHV 
stond daarna steeds centraal. Na elke oefening werd op basis van een plenaire evaluatie een 
schriftelijk verslag gemaakt.  
 
Veiligheidscyclus 
Twee keer per jaar wordt de BHV-organisatie doorgelicht, zowel kwantitatief als kwalitatief. Er wordt 
vooral gecontroleerd of de controlerondes worden gelopen, of de nachtdekking goed is, het verloop 
van BHV goed wordt opgevangen en of er tijdig wordt geoefend. Hierover wordt in een schema 
gerapporteerd aan directie en bestuur. De rapportages worden besproken met de cliëntenraden.  
Uit de rapportages blijkt dat het wenselijk is de dekking te blijven monitoren. De BHV-dekking in de 
nacht is over het algemeen goed en ook verder verbeterd ten opzichte van 2017, maar basisscholing 
blijft noodzakelijk wegens verloop en herstructurering van teams. 
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Dankzij de goede samenwerkingsrelatie met de brandweer lukt het steeds de geoefendheid van de 
BHV op peil te houden.  
 
Crisisbeheersing 
Het calamiteitenplan is in Old Wolde in een grootschalige ontruimingsoefening getest samen met de 
Brandweer en het calamiteitenteam van Oosterlengte. De focus lag qua oefendoelen op afstemming 
met andere hulpverleners en ontruimen naar andere zorglocatie.  
Bijzonder was dat er gekozen is voor een afwijkend scenario zonder automatisch brandalarm, zodat 
alarmering en opschaling anders verliep. Dit was een goede toets voor de BHV of deze de procedure 
goed beheerst. 
Voor de BHV waren de belangrijkste aandachtspunten: op eigen veiligheid letten, op voorhand 
toegang regelen en zijn de ploegleiders op de hoogte van de voortgang. 
Het calamiteitenteam is vóór de oefening getraind in crisisbeheersing. Hierbij werden de volgende 
onderdelen behandeld: de onderlinge taakverdeling, vergaderstructuur, crisiscommunicatie en 
afstemming met overheidsprocessen. In samenwerking met BHV en externe hulpverleners werden 
onder begeleiding van de procesbegeleider de onderdelen zo realistisch mogelijk beoefend. Dit 
leverde geen bijzondere aandachtspunten op. 
Het calamiteitenplan is herzien, er zijn nieuwe protocollen ontwikkeld onder andere over vermissing. 
 
Decubituspreventie 
Het voorkòmen van decubitus of, indien toch aanwezig, zo goed mogelijk behandelen ervan is 
onderdeel van de zorgverlening. Een wondverpleegkundige kan de medewerkers ondersteunen. 
Indien één of meerdere cliënten een decubituswond van graad 2 en hoger hebben, wordt de casus 
met het team besproken. Van deze bespreking wordt verslag gemaakt. Een verbeterpunt voor 2019 is 
dat deze verslaglegging duidelijker zichtbaar moet zijn in het ECD. 
 
Gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen  
Oosterlengte hanteert het ‘nee, tenzij’ beleid. Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen zullen 
pas dan worden toegepast, wanneer er geen algemene omgang en benadering alternatieven meer 
mogelijk zijn. Het inzetten van onvrijwillige zorg is dus altijd een laatste (red)middel en wordt alleen 
ingezet om ernstig nadeel te voorkomen of af te wenden.  
Het besluit tot inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen verloopt altijd via de arts/specialist 
ouderengeneeskunde volgens de criteria doelmatigheid, proportionaliteit en subsidiariteit.  
Van alle specialisten ouderengeneeskunde in dienstverband wordt verwacht dat zij de opleiding Bopz-
arts volgen. Een deel van hen heeft deze opleiding afgerond. Verder is gestart met externe consultatie 
door de Ouderenpsychiatrie van het UMCG en met het Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag 
(KEP). Het herschrijven van de Bopz beleidsnotitie is gezien de ontwikkelingen in de wet Zorg en 
Dwang in 2018 uitgesteld en wordt in de loop van 2019 herschreven op basis van wet Zorg en Dwang 
die vanaf 1 januari 2020 van kracht wordt. 
 
Infectiepreventie 
Er is een Infectiepreventiecommissie (IPC) waarin een specialist ouderenzorg, een 
regieverpleegkundige, het hoofd Beheer, het hoofd Kwaliteit en beleid, een aantal Hygiëne 
Kwaliteitsmedewerkers en een Deskundige Infectiepreventie van de GGD Groningen 
vertegenwoordigd zijn. De commissie werkt met een actieplan. In het kader van de richtlijn 
‘Pospoelers en afvoer wegwerppo’s’ is de IPC gestart met een onderzoek naar de mogelijkheid om de 
pospoeler te gaan vervangen. Dit onderzoek is niet in 2018 afgerond, in het voorjaar 2019 komt de 
IPC met een advies.  
In het voor- en najaar is het Oosterlengte/Noorderpoort college Hygiëne en infectiepreventie 
georganiseerd. De deelnemers hebben 4 workshops gevolgd waarin aandacht voor antibiotica 
resistentie, de IPC binnen Oosterlengte, schoonmaak en handhygiëne. De deelnemers waren zeer 
tevreden over zowel de inhoud van de verschillende workshops als over de opzet.  
De geplande audit hand- en persoonlijke hygiëne is in het tweede kwartaal door de HKM-ers 
uitgevoerd. Hieruit kwamen de volgende aandachtspunten naar voren: de voetbediening van 
afvalbakken, geen hand- en polssieraden dragen, geen lange mouwen onder het jasje dragen, 
reinigen van mobiele communicatiemiddelen en de aanwezigheid van de juiste beschermende kleding 
en adembescherming.  
Eind juni en medio juli hebben de HKM-ers deelgenomen aan een terugkom- ofwel ‘opfrismiddag’. De 
audit was één van de onderwerpen en vrijwel alle HKM-ers hebben aangegeven dat het doen van een 
audit een goede stap is in ‘het meer zichtbaar zijn’ als HKM-er.  
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Medicatieveiligheid 
Er zijn organisatie breed belangrijke kwaliteitsverbeteringen op het vlak van medicatieveiligheid 
doorgevoerd: 

 Het combidose baxtersysteem, waarbij elk medicijn apart verpakt is; een veiliger systeem bij 
wijzigingen in de medicijndistributie  

 Het (EVS) elektronisch voorschrijf systeem, - Medimo - geeft (digitaal) een actueel 
medicatieoverzicht, inclusief wijzigingen, waarmee snel te zien is welke medicatie cliënten 
krijgen c.q. hebben gekregen  

 Invoering van de crashkar heeft er voor gezorgd dat beheer en gebruik van noodmedicatie op 
alle locaties eenduidig is georganiseerd en geborgd. 

 Het behandeldossier - Ysis - van de artsen heeft een koppeling met het EVS zodat bij 
verwijzing naar ziekenhuizen of bij ontslag naar elders altijd een actueel medicijnen overzicht 
wordt overlegd c.q. gewaarborgd is.  

De geregistreerde medicatie incidenten laten zien dat invoering van de nieuwe systemen heeft geleid 
tot vermindering van medicatiefouten door medewerkers. 
De periodieke medicatiebeoordeling is onderdeel van het MDO en van het farmacotherapeutisch 
overleg (FTO) tussen arts en apotheker.  
 
Preventie van acute ziekenhuisopnamen  
Het kwaliteitskader vraagt registratie van (acute) ziekenhuisopname. Dit is een nieuw gegeven voor de 
gehele ouderensector en daarmee ook voor Oosterlengte. Tot nu toe hebben we slechts een globaal 
overzicht beschikbaar. Dit overzicht geeft aan hoeveel ziekenhuisopnames er in 2018 zijn geweest, 
maar is niet goed uitgefilterd naar WLZ, GRZ en ELV. Evenmin is er onderscheid gemaakt in de reden 
van opname. Bij de GRZ geldt juist dat het een patiëntenpopulatie betreft die medisch instabiel is en 
daardoor regelmatig, ook ongepland, naar het ziekenhuis wordt verwezen. Bij de WLZ gaat het juist 
om cliënten waar de zorg meer op de voorgrond staat.  Belangrijk aspect is hierbij het palliatieve 
zorgkader met de daarbij behorende insteek van ‘advanced care planning’. Op dit punt bestaat al 
langere tijd een adequate registratie in het medisch dossier wat betreft behandelafspraken rond het 
levenseinde. 
In de loop van 2018 zijn een aantal locaties, de voormalige woonzorgcentra, met een deel van de 
cliënten overgegaan naar verpleeghuiszorg. Een aantal opnames vond plaats onder verwijzing van de 
huisarts. Nader onderzoek van de cijfers is nodig om de juiste vraagstelling voor kwaliteitsontwikkeling 
te bepalen. Dit punt wordt in 2019 verder ontwikkeld. 

6. Leren en werken aan kwaliteit 

Jaarlijks wordt getoetst of de zorg die Oosterlengte biedt aan interne en/of externe kwaliteitseisen 
voldoet. Er wordt regelmatig verschillende onderwerpen en onderdelen van onze organisatie door 
middel van interne audits getoetst. In 2018 zijn interne audits uitgevoerd wat betreft het dossier, 
inclusief de dossiervorming rondom vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen en 
medicatieveiligheid. Daarnaast zijn er externe audits uitgevoerd op het gebied van hygiëne en 
infectiepreventie, voedselveiligheid, Arbo en het kwaliteitsmanagementsysteem. Uit al deze informatie 
komen verbeterpunten naar voren die wij door middel van verbeterplannen invoeren in onze 
organisatie. Door van deze verbeterpunten te leren, kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening 
en de levenskwaliteit van cliënten waar nodig en gewenst verbeteren. 
 
Audits 
Er is in 2018 gewerkt met een jaarplanning wat betreft de audits. Deze planning zorgt ervoor dat per 
kwartaal inzichtelijk is welke audit uitgevoerd wordt en door wie. In het verlengde hiervan is per 
kwartaal auditrapportage samengesteld. Als instrument worden auditlijsten gebruikt gebaseerd op 
landelijke wet- en regelgeving. In 2018 zijn de volgende onderwerpen onderzocht: 

 Dossier audit in het kader van het gaan werken met het ECD ONS en opvolging van de 
ingezette verbeteringen gedurende 2017. Deze audit is gedurende de zomermaanden door 
afdelingen Kwaliteit en beleid uitgevoerd. De belangrijkste aandachtspunten zijn: het 
verbeteren van de samenhang tussen behandelplan en zorgplan en het beter zichtbaar 
maken van wie de cliënt is, wat vindt de cliënt/de familie van de zorg, wat wordt besproken en 
is afgesproken tijdens het MDO en als laatste wat is het netwerk van de cliënt en welke 
mogelijkheden heeft dit netwerk  

 Medicatieveiligheid is frequent beoordeeld. Over 2018 zijn stabiele uitkomsten gezien met hier 
en daar kleine aandachtspunten 
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 Hand- en persoonlijke hygiëne zijn door de Hygiëne Kwaliteitsmedewerkers in samenwerking 
met de Deskundige Infectiepreventie onderzocht. In de alinea Infectiepreventie staan de 
aandachtspunten genoemd 

 De schoonmaak is door de Deskundige Infectiepreventie getoetst. De belangrijkste punten die 
naar voren kwamen zijn: het ontbreken van kennis wat betreft het gebruik van de juiste 
materialen en schoonmaakmiddelen. Op het gebied van basishygiëne: verspreiding van micro 
organismen en extra maatregelen bij resistentie (BRMO/MRSA). En als laatste het ontbreken 
van duidelijke afspraken over wie leiding geeft aan huishoudelijke medewerkers, 
medewerkers keuken en huiskamerdienst 

 Voedselveiligheid door de firma Diversey. Deze audit laat zien dat er verbeterpunten zijn op 
het vlak van schoonmaak en voorraadbeheer.  

De aandachtspunten zijn in de lijn opgepakt. En voor 2019 zijn de hierboven beschreven onderwerpen 
opnieuw in de auditplanning opgenomen. 
 
Arbeidsinspectie 
De Arbeidsinspectie deed her controle op gebied van arbeidsdiscriminatie (pesten, klachtenregeling). 
Dit heeft geleid tot een update van de klachtenregeling voor Personeel. 
 
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd 
In 2018 is Oosterlengte niet bezocht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. 
 
Kwaliteitsmanagementsysteem 
Oosterlengte is een gecertificeerde organisatie, het kwaliteitsmanagementsysteem wordt jaarlijks door 
DNV-GL beoordeeld of het voldoet aan de norm NEN-EN 15224. In november is opnieuw de audit 
uitgevoerd. Overwegend positieve feedback vooral op het gebied van: 

 Het kwaliteitskader is als leidraad opgenomen in de beleidscyclus 

 De voortgangsrapportages zijn ingericht conform de indeling van het kwaliteitskader 

 Verpleegkundige inbreng is goed geborgd door de functies van wijk- en regieverpleegkundige 
als direct leidinggevende laag aan te stellen en doordat er een 
verpleegkundige/verplegingswetenschapper in de Raad van Toezicht is opgenomen 

 Een specialist ouderengeneeskunde maakt deel uit van het directieteam. 
Daarnaast zijn er enkele aandachtpunten: specifieker beschrijven van de behaalde 
kwaliteitsdoelstellingen, zoeken van protocollen verbeteren en het verder doorvoeren van de recente 
organisatiewijzigingen in Zo werken wij. 

 
Kwaliteitsplan 
Het Kwaliteitsplan 2018 is in samenwerking met medewerkers, leidinggevenden, medezeggenschap, 
directie en bestuur ontwikkeld en vastgesteld. 
 
Kwaliteitsverslag 
Vanaf 2018 brengt Oosterlengte een Kwaliteitsverslag uit wat is gebaseerd op de evaluatie van de 
doelstellingen en inhoud van het Kwaliteitsplan. Het Kwaliteitsverslag wordt in samenspraak met 
medewerkers, cliënten, leidinggevenden, medezeggenschap, directie en bestuur opgesteld. 
Vervolgens wordt dit verslag voorgelegd aan de collega instellingen uit het lerend netwerk. Uiterlijk 1 
juli 2019 zal het Kwaliteitsverslag 2018 gepubliceerd worden op de Openbare Database van 
Zorginstituut Nederland. 
 
Lerend netwerk 
In het Lerend Netwerk zijn de partners Zorggroep Amstelland en Zorggroep Apeldoorn afgevallen. 
Hiervoor in de plaats is Zorggroep Drenthe gekomen. De andere partner is Zorggroep Groningen. 
Op bestuurlijk niveau is gestart met wederzijdse verkenning. 

7. Leiderschap, governance en management 

Visie en kernwaarden 
Het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg, de transitie van verzorgingshuiszorg naar 
verpleeghuiszorg en de daarmee veranderende zorgzwaarte van onze cliënten, vragen om 
actualisering van de visie op zorg, ondersteuning en behandeling. Oosterlengte streeft ernaar dat 
cliënten zo veel mogelijk kunnen leven zoals zij gewend zijn, of dat nu thuis is of in een van onze 
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locaties. Cliënten mogen rekenen op goede kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid, levertijd, prijs en 
service van onze zorg en dienstverlening. 
De Oosterlengte kernwaarden zijn: Persoonlijk, Respectvol en Professioneel. Kernwaarden geven 
richting aan cultuur en regels en het daarbij behorend gedrag wat van iedere medewerker mag 
worden verwacht.  
 
Management  
In de topstructuur van Oosterlengte, met 1 bestuurder en 6 directieleden, functioneert een specialist 
ouderengeneeskunde in de functie van directeur behandelzaken. Daarnaast is er een directeur 
bedrijfsvoering, een directeur wijkverpleging, een locatiedirecteur Old Wolde en zijn er twee 
regiodirecteuren intramuraal. De bestuurder heeft de regie over het kwaliteitsontwikkelproces en is 
verantwoordelijk om met alle betrokkenen de cyclus van kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag te 
doorlopen. Daarbij horen tevens duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheidsverdeling van 
management en zorgverleners. 
 

Leiderschap en goed bestuur 
Op basis van de Governancecode Zorg zijn de statuten aangepast conform de modelstatuten van de 
NVZD. Door de nieuwe topstructuur van Oosterlengte, waarbij bestuurs- en directiefunctie zijn 
gescheiden, heeft de bestuurder meer ruimte gekregen om te focussen op ‘goed bestuur’. Vanuit dit 
perspectief is de bestuurder: 

 Ondersteunend, faciliterend en transparant  

 Verbindend met en tussen binnen en buitenwereld 

 Overzicht hebbend op verantwoordelijkheden binnen de instelling, specifiek t.a.v. kwaliteit 

 Tijdig ingrijpend als dat voor borging van de veiligheid en kwaliteit van de zorg noodzakelijk is, 
evenals voor aspecten die de kwaliteit van leven van cliënten ondersteunen 

 Toetsend of de personeelssamenstelling (opbouw en omvang) past bij de visie, taken en 
doelgroep. 

In 2018 is een verplatting van de organisatiestructuur doorgevoerd, waarbij in de kleinschalige teams 
in zowel de wijkverpleging als intramuraal de wijkverpleegkundige respectievelijk de 
regieverpleegkundige een leidinggevende rol heeft gekregen als meewerkende professional.  
De regie- en wijkverpleegkundigen worden aangestuurd door de directeuren. De directeuren nemen 
deel aan het bestuur-directie team. De organisatie heeft daarmee de volgende lagen:  
medewerkers in de teams/ wijk- en regieverpleegkundigen/directeuren/bestuurder. 
De bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht. 

 
Governance 
De jaarevaluatie 2018 van de Raad van Toezicht en de bestuurder stond naast het evalueren van het 
functioneren van de Raad en de samenwerking van de Raad met de bestuurder, in het teken van het 
aanpassen van de statuten aan de nieuwe Governancecode Zorg, de verplatting van de 
organisatiestructuur en de decentralisatie van de (mede-)zeggenschap. De Raad van Toezicht en de 
bestuurder hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de 
organisatie. De kernwaarden: Persoonlijk, Respectvol en Professioneel zijn eveneens vastgelegd in 
het Kwaliteitsplan 2018 als gevolg van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  
De Raad van Toezicht heeft op basis van de evaluatie naast de reguliere aandachtspunten de 
volgende speerpunten geformuleerd: 

- Het opstellen van een toezichtsvisie  
- Het monitoren van de invoering en de borging van de verplatting van de organisatiestructuur 
- Binnen de ratio’s is er bijzondere aandacht voor het toezicht op de beheersing van de 

liquiditeit, de verzuimbeheersing en de vermindering van de aflossingsdruk van de leningen  
- Intensivering van de contacten van de Raad van Toezicht met de medezeggenschap 

Adequate invloed van interne belanghebbenden is geborgd door het naar tevredenheid faciliteren van 
de medezeggenschap voor cliënten en medewerkers en deze tijdig te betrekken bij ontwikkelingen. 
De Raad van Toezicht, de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid, de auditcommissie Financiën en 
Vastgoed en de Remuneratiecommissie en de bestuurder zijn ieder vanuit hun eigen rol 
verantwoordelijk voor de governance van de organisatie. De Raad van Toezicht bezoekt periodiek de 
vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht en de 
bestuurder hebben in de gehouden evaluatie geconstateerd dat de samenwerking goed verloopt en 
dat zowel binnen de Raad van Toezicht als in de relatie met de bestuurder in een open en 
constructieve dialoog, met inachtneming van ieders rol, met elkaar wordt gesproken. 
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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 2018 bestonden, naast de 
reguliere onderwerpen zoals het Kwaliteitsplan, de begroting, integrale rapportages en beleidsnotities, 
uit: 

 Wijziging van de organisatiestructuur 

 Stuurgroep Toekomstbestendige ouderenzorg in de provincie Groningen 

 Aanwezigheid bij brandveiligheidsoefeningen 

 Deelname aan het periodiek overleg van de bestuurder met het Zorgkantoor; 

 Deelname vanuit de cliëntenraad aan landelijk overleg in NCZ-verband of met het 
Zorginstituut 

 De nieuwe wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) 

 Herbenoeming klachtencommissie cliënten 

 Verschillende nieuwbouwprojecten. 
  
Ondernemingsraad 
De in 2018 doorgevoerde organisatiewijziging heeft er ook tot gevolg gehad dat de 
Ondernemingsraad (OR) voor de lokale medezeggenschap in 6 OR Commissies is verdeeld: OR 
Commissie Noord, OR Commissie Zuid, OR Commissie Old Wolde, OR Commissie Wijkverpleging, 
OR Commissie Behandelzaken en OR Commissie Bedrijfsvoering. 
De OR overlegt wekelijks. Eén keer in de 6 weken is er een overlegvergadering met daaraan 
voorafgaand een agenda overleg met als gesprekspartner de bestuurder. Ook de commissies hebben 
één keer in de zes weken een overleg met de desbetreffende directeur. Daarnaast vindt er één keer in 
de 3 weken een officiële OR-vergadering plaats. In deze vergadering vindt de officiële besluitvorming 
plaats. 

De OR kreeg naast de reguliere onderwerpen zoals het kwaliteitsplan, de begroting, integrale 

rapportages en beleidsnotities te maken met:  

 Wijziging van de organisatie structuur zowel op bestuurlijk niveau als binnen bedrijfsvoering 
op het onderdeel facilitair 

 Actualisatie Ontwikkelagenda  

 Evaluatie en aanbevelingen Wijkverpleging 

 Afronding organogramwijziging 

 Aanpassing statuten Oosterlengte aan model regelement NVT/NVZD in het kader van de 
Zorgbrede Governance Code 

 Arbodienstverlener Zorg van de Zaak 
 
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. Met genoemde interne stakeholders vindt eenmaal per jaar 
een gemeenschappelijke dialoog plaats in de vorm van een interactieve beleidsdag. 

8. Personeelssamenstelling  
Speerpunten op het gebied van personeel en organisatie zijn de kanteling en de aanpak van het 
ziekteverzuim. Want als het verzuim vermindert is er personeel voldoende. Dit betekent dat de focus 
niet ligt op het aantrekken van nieuwe medewerkers, maar op verlaging van het ziekteverzuim. 
In het verlengde hiervan ligt de aandacht op de fysieke belasting. De insteek hierbij is wijzen op de 
eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers en het bewaken van de grenzen. De focus op Arbo 
gebied ligt vooral op een vermindering van de fysieke belasting en het vergroten van de veiligheid. Dit 
gebeurt door deskundigheidsbevordering, coaching, lokale werkplekonderzoeken en oplossen van 
specifieke knelpunten die in de praktijk voorkomen.  
 
Scholing 
Het Opleidingsjaarplan 2018 richt zich op kwaliteitsverbetering, deskundigheidsbevordering en 
professionalisering. Dit betekent scholingsprogramma’s aangeboden vanuit de verplichte wettelijke 
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kaders zoals de Wet BIG, de wet Bopz en de meldcode Huiselijk geweld. Maar ook ziektebeelden, 
gedrag gerelateerde onderwerpen, mondzorg, medicatieveiligheid, wondzorg en hygiëne en 
infectiepreventie. Om grote groepen te kunnen scholen blijven we de voorkeur geven aan e-learning 
programma’s, vooral op het gebied van zorgrisico’s.  
Daarnaast zijn een aantal loopbaangerichte opleidingsplaatsen (BBL-3, verkorte IG, BBL-4 en HBO-V) 
aangeboden. Medewerkers die een opleiding volgen doen ervaring op in zowel de wijkverpleging als 
in het verpleeghuis en/of verpleegcentrum.  
Het ‘Klinker college’ heeft plaats gemaakt voor het ’Campus college’. In samenwerking met ROC het 
Noorderpoort is een aantal keren een hoorcollege georganiseerd met als centraal thema hygiëne en 
infectiepreventie. Deze vorm van onderwijs biedt de mogelijkheid om grote groepen medewerkers in 
één keer te scholen. Dit heeft ook als prettige bijkomstigheid dat medewerkers van de verschillende 
locaties elkaar zien en ervaringen uitwisselen. 
 
Kwaliteitsregister V&VN 
Alle zorgmedewerkers vanaf niveau 3 zijn verplicht ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&VN. Deze 
verplichte inschrijving heeft ervoor gezorgd dat het bewust bezig zijn met deskundigheidsbevordering 
aanzienlijk is toegenomen. 
 
Stagiaires 
Jaarlijks vinden een groot aantal stagiaires een stageplaats binnen Oosterlengte. Dit zijn voor het 
overgrote deel studenten die een opleiding tot verzorgende IG volgen, maar ook studenten die de 
opleiding tot verpleegkundige niveau 4 volgen als ook HBO-V studenten. Alle studenten krijgen 
begeleiding van een werkbegeleider die de opleiding Methodisch opleiden in de 
beroepspraktijkvorming heeft gevolgd. Een praktijkopleider verzorgt samen met de werkbegeleider de 
introductie op de locatie of afdeling en volgt daarna het leerproces op afstand. Deze werkwijze bevalt 
goed, tussentijdse evaluaties met leerling en werkbegeleider tonen aan dat men tevreden is.  
 
Student volgt cliënt 
Ook in 2018 hebben 8 HBOV studenten van de Hanzehogeschool Groningen stage gelopen volgens 
het model ‘ Student volgt cliënt’. Deze bijzondere stage biedt HBO-V studenten de kans om in 20 
weken ervaring op te doen in de hele zorgketen. In plaats van een stage bij één organisatie volgen 
deze studenten in periodes van 6 weken de cliënt over de muren heen van de verschillende 
zorgorganisaties. Concreet betekent dit 6 weken stage bij zorggroep Meander, 6 weken bij het 
Ommelander Ziekenhuis en 6 weken bij Oosterlengte. Een belangrijk doel van deze bijzondere 
stagevorm is het vergroten van regievaardigheden. En ook om de HBOV student enthousiast te 
maken voor de ouderenzorg, want naast alle andere disciplines zijn ook zij ook hard nodig vanwege 
de toegenomen complexiteit. Uit de evaluatie is gebleken dat Student volgt cliënt een zeer succesvol 
concept is. Er is een toegenomen landelijke belangstelling en verschillende zorgorganisaties hebben 
deze stagevorm omarmd. 
 
Gilde leren 
Vanaf september is het Oosterlengte Gilde ‘Samen werken, samen leren, samen zorgen’ gestart. Een 
jaar lang lopen stagiaires die de combi opleiding verzorgende IG/ maatschappelijk verzorgende 
volgen, stage binnen Old Wolde. Bijzonder aan deze opleiding is dat de stagiaire zowel werkt aan 
vaardigheden op het gebied van lichamelijke zorg en ondersteuning, maar ook op het vlak van de 
mentale begeleiding. Het Gilde leren past uitstekend in de visie van Oosterlengte en Noorderpoort, 
omdat op deze wijze praktijkgeleerd leren een belangrijke plaats inneemt en een continu proces is. 
Zowel voor de studenten, maar ook voor de werkbegeleiders en medewerkers. Medio 2019 vindt de 
evaluatie plaats. De verwachting is dat het Oosterlengte Gilde gecontinueerd wordt. 
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim is hoog. Op basis van analyses kan gesteld worden dat het verzuim gerelateerd 
aan ziekte moeilijk te beïnvloeden is. De aandoeningen, veelal in samenhang met de leeftijdsopbouw 
van het personeelsbestand en/of de sociaal maatschappelijke problematiek in de regio, maken dat er 
door medewerkers veel gebruik wordt gemaakt van verzuim door ziekte.  
Voor 2019 betekent dit om vooral in te steken op goede begeleiding tijdens het verzuimtraject; er 
wordt veel energie gestoken in warm contact en stimulerende acties gericht op terugkeer in eigen 
werk. De oplossing is vooral gelegen in preventie. We willen ons hierbij richten op vitaliteit en 
werkgeluk. Ten aanzien van de vitaliteit gaan we ons richten op bewegen, voeding en gezondheid. 
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9. Gebruik van hulpbronnen  
Effectief en efficiënt gebruik van hulpbronnen - georganiseerd vanuit Bedrijfsvoering - betekent dat 
geprobeerd wordt om de best mogelijke zorgresultaten en cliëntervaringen te behalen met de 
daarvoor beschikbare financiën en middelen. Daarbij is het welbevinden van de cliënt te allen tijde de 
maatstaf voor de werkprocessen behorend bij de ondersteunende hulpbronnen. 
 
Bedrijfsvoering  
De ondersteuning vanuit beheer was gericht op het primaire proces. In het eerste kwartaal is door 
wijziging in de organisatie de huishoudelijke dienst onder beheer komen te vallen en zijn de 
werkprocessen efficiënter ingericht. In het kader van de AVG zijn in samenspraak met de Functionaris 
Gegevensbescherming de nodige beleidsnotities opgesteld en wordt er voor het interne 
verwerkingsregister nauw samengewerkt met een extern AVG specialist. De processen op het gebied 
van legionellabeheer en brandveiligheid zijn geëvalueerd en herzien. Alle verantwoordelijkheden zijn 
belegd bij 1 medewerker van de technische dienst in verband met de beheersbaarheid en efficiency.  
De nieuwbouw van het nieuwe verpleegcentrum in de oude LTS  Winschoten is in volle gang,  
hiervoor zijn diverse zaken voorbereid vanuit beheer met betrekking tot de invulling van de ruimtes en 
inrichting.  
In de Inkoopgroep ZAG (zorgaanbieders Groningen) zijn in februari concrete afspraken gemaakt om 
de krachten nog meer te bundelen ten einde een sterkere onderhandelings positie te krijgen voor het 
behalen van grotere inkoopvoordelen.  
 
ICT 
Als ondersteuning voor de organisatie is een betrouwbaar en feilloos werkende ICT omgeving een 
must. In aanloop naar een breder plan voor de komende drie jaar wordt nu ingezet om het maximale 
uit de bestaande omgeving te halen waarbij er geen concessies gedaan worden met betrekking tot 
beschikbaarheid en risico’s. Wel blijft het zaak om kritische ICT componenten bij uitval en/of defect te 
vervangen. De performance van de ICT omgeving wordt met behulp van 24x7 monitoring gelogd en 
daar waar nodig bijgestuurd om een goede gebruikerservaring te blijven garanderen. 
In het kader van de AVG is er door het Isatis cybersecurity SOC een netwerk-security scan gestart. 
Studenten van de HBO ICT security opleiding hebben bij Oosterlengte als praktijkopdracht een 
security assessment uitgevoerd en gepresenteerd. Hieruit zijn een aantal concrete verbeterpunten uit 
gekomen die wij in eigen beheer kunnen uitvoeren. 

10. Gebruik van informatie 

Het gaat hierbij op cliëntniveau over de afspraken met de cliënt, vastgelegd in het cliëntplan. Thema’s 
zijn: werkelijke keuzemogelijkheid voor de cliënt, persoonlijke voorkeuren zijn leidend, eigen regie 
cliënt en vertegenwoordiger wordt versterkt en cliëntervaringen worden gemeten. Daarnaast ook wat 
zijn de ervaringen van medewerkers; ervaren zij problemen in hun werk, in de omgang met de 
collega’s, cliënten. Hoe worden de verschillende digitale middelen gebruikt. Wij toetsen onze kwaliteit 
bij cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers door middel van tevredenheidsonderzoeken. 
Daarnaast gebruiken wij managementinformatie om periodiek onze kwaliteit te toetsen, bijvoorbeeld 
klachten van cliënten of meldingen van incidenten 
 
Clientervaringen 
Cliëntervaringen zijn in 2018 gemeten door de cliënt of vertegenwoordiger tijdens de halfjaarlijkse 
bespreking van het zorgplan te vragen om het cliëntevaluatieformulier in te vullen. De uitkomsten zijn 
opgenomen in ONS en bieden zowel op cliënt-, afdelings- en locatieniveau inzicht in de ervaringen 
van de cliënt. De uitkomst is dat Oosterlengte tevreden cliënten heeft. In hoofdstuk 3 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, alinea zorg- en behandelplan, is beschreven dat er behoefte 
bestaat om het evaluatieformulier aan te passen om zo meer zicht te krijgen of de cliënt ervaart dat er 
vanuit de kernwaarden gewerkt wordt.  
Zorgkaart Nederland wordt gebruikt voor verantwoording naar extern. Helaas zijn er in 2018 te weinig 
reacties om een conclusie aan te verbinden. Er is besloten dat vanaf 2019 cliënten of 
vertegenwoordigers opnieuw gevraagd wordt om een reactie op Zorgkaart Nederland te plaatsen. De 
regieverpleegkundige wijst de cliënt of vertegenwoordiger hierop tijdens reguliere overlegmomenten 
en de cliënt of vertegenwoordiger krijgt een kaartje met daarop de uitleg hoe een reactie geplaatst kan 
worden. 
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Daarnaast wordt de vragenkaart: “Graag wil ik nog even laten weten….” als meetinstrument gebruikt. 
Deze kaart wordt gestuurd bij afsluiting van de zorgverlening, dit is meestal de contactpersoon. Naast 
vragen over de zorgverlening wordt ook de aanbevelingsvraag gesteld.  
 
Medewerkers ervaringen 
Medewerkers ervaringen zijn in 2018 niet gemeten. Medio 2019 vindt er organisatiebreed onderzoek 
plaats, volgens een nieuwe methodiek die is gericht op een hogere respons en planvorming op 
organisatie- én teamniveau. De voorbereidingen zijn in 2018 afgerond. 
 
Klachten 
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. Wat opvalt, is dat bij de meeste klachten het 
ongenoegen al langere tijd bestaat, de klager vaak meerdere klachten heeft ingediend en dat ondanks 
overleg de klacht nog niet is opgelost. In behandeling nemen door de klachtenfunctionaris cliënten 
heeft in alle klachten een positief resultaat opgeleverd en zo mogelijk tot kwaliteitsverbetering geleid. 
Er zijn in 2018 geen klachten behandeld door de klachtencommissie cliënten. De klachtenprocedure 
heet ‘ Wensen, klachten, kom ermee!’ Deze titel wil benadrukken dat een cliënt en/of 
vertegenwoordiger zich uitgenodigd voelt om ongenoegens te bespreken. In de meeste situaties is dit 
het geval, maar het blijft een aandachtspunt om hier zorgvuldig mee om te gaan.  
 
Incidenten cliënten 
Gelijktijdig met de overstap naar ONS is gestart met het werken met Triasweb. Deze applicatie is 
vanaf het tweede kwartaal van 2018 in gebruik voor het melden van incidenten cliënten of incidenten 
medewerker. De applicatie heeft de naam gekregen Zo melden wij.  
Nadat een medewerker een incident heeft gemeld, analyseert de regieverpleegkundige de melding en 
zorgt ervoor dat, indien mogelijk, samen met de cliënt/vertegenwoordiger en/of het team passende 
verbetermaatregelen worden genomen. Alles wat er is afgesproken is zichtbaar in Zo melden wij en 
kan op iedere gewenst moment geraadpleegd worden. Voor de rapportages van 2018 is een 
kwartaaloverzicht gemaakt. 
Van de gemelde incidenten wordt de impact bepaald, het incident wordt ingedeeld in een risicoklasse 
en de basisoorzaken worden vastgesteld.  
Net als in voorgaande jaren fluctueert het aantal meldingen gedurende het jaar. De meeste meldingen 
betreft medicatiefouten en vallen. Het overgrote deel van de incidenten valt in risicoklasse 0 en 1, een 
klein deel in risicoklasse 2 en enkele in risicoklasse 3. Deze incidenten zijn nader onderzocht. Met als 
conclusie dat vervolgonderzoek geen nieuwe inzichten zou opleveren. De indeling in risicofactor 3 
wordt veroorzaakt door de hoge of zeer hoge kans op herhaling van het incident die niet te 
beïnvloeden is gezien het ziektebeeld van de cliënt. 
 
Incidenten medewerkers 
Zoals hierboven beschreven is ook voor het melden van incidenten medewerkers Zo melden wij in 
gebruik genomen. 
De meeste meldingen van medewerkers hebben te maken met agressief en onbegrepen gedrag. In 
verreweg de meeste gevallen betreft het cliënten die vanwege PG problematiek zijn opgenomen.  
Sinds 2016 is een stijging van het aantal meldingen geconstateerd. In 2018 is het aantal nagenoeg 
hetzelfde als in 2017. De stijging vanaf 2016 wordt verklaard door de volledige omzetting naar 
behandeling. En de hiermee samenhangende toegenomen zorgzwaarte zowel in het verpleeghuis Old 
Wolde, maar ook op de andere locaties.  
In 2018 is het gedragsoverleg, als instrument voor reflectie, scholing en bijstelling van de interventies, 
gecontinueerd of waar nodig ingevoerd. Ondanks het feit dat er nog geen daling is te zien van het 
aantal incidenten medewerker ervaren medewerkers het gedragsoverleg als erg waardevol. Naast het 
bieden van handvatten zorgt het overleg ook voor de mogelijkheid om ‘stoom af te blazen’. Het 
gedragsoverleg wordt dan ook in 2019 gehandhaafd. 
 
Calamiteiten 
Er hebben zich in 2018 zowel op cliënt- als medewerker niveau geen calamiteiten voorgedaan.  
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11. Slotwoord 

Het Kwaliteitsverslag 2018 is volgens het format van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg opgesteld.  
In 2017 voor de eerste keer en voor 2018 is voor dezelfde werkwijze gekozen. 
Naast het Kwaliteitsverslag worden gedurende het jaar ook andere rapportages opgesteld. De 
halfjaarrapportage geeft inzicht in de voortgang, en indien nodig vervolgacties, van de verschillende 
ontwikkelpunten uit het Kwaliteitsplan en de locatieverbeterparagrafen. Ziekteverzuim, incidenten, 
cliënttevredenheid, klachten en audit uitkomsten maken ook deel uit van deze rapportage. Het 
managementsysteem wordt jaarlijks beoordeeld en deze rapportage, de bestuursbeoordeling, vindt 
plaats op basis van de NEN-EN 15224 normen. Geconstateerd is dat er een grote mate van 
overeenkomst zit in de halfjaarrapportage, de bestuursbeoordeling en het Kwaliteitsverslag.  
Dit roept de vraag op of er efficiënter gewerkt kan worden. In 2019 worden de mogelijkheden verkend 
en indien nodig getoetst.  

 


