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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: Toevoeging reservering toezichtdag Goed Bestuur 06-08-2018 
Datum: 	maandag 9 juli 2018 09:06:43 

Beste kin t ,.t, 
Naar aanieicing van onderstaande vraag; het is in principe geen bezwaar voor de inspectie als 
een deel van de mensen in de delegaties dezelfde zijn als tijdens de vorige toezichtdag. 
Wel graag aandacht voor de samenstelling dat leidinggevenden en 'ondergeschikten' niet aan 
hetzelfde gesprek deelnemen; locatiemanagers en districtsmanagers niet samen aan één tafel. 
Met vriendelijke groet, 

medewerker toezicht IGZ1  

Afdeling Verpleging en Verzorging 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 

https://www.idj.nl  
Twitter: (aIGJril  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Van: 
Verzonden: donderdag 5 juli 2018 12:19 

Aan: 

CC: 
Onderwerp: RE: Toevoeging reservering toezichtdag Goed Bestuur 06-08-2018 
Geachte mevrouw 	 , beste 
We zijn bezig met •e invu ing van et programma voor de toezichtdag Goed Bestuur 
op 21 augustus. In dit kader wil ik het volgende graag voorleggen: 
is het bezwaarlijk als een (groot) deel van de mensen in de delegaties dezelfde zijn 
als de vorige keer? 
Ik verneem het graag, 
met vriendelijke groeten, 



Op 110.2,d . 	‘i heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting een 
melding ontvangen van 	 over tekortkomingen in de zorg. Het 
betreft een melding over 

Inhoud melding 

De melding van 	 is bij de inspectie geregistreerd onder nummer 

Overal 10.2.e, tenzij ander 

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

Careyn 
T.a.v. de raad van bestuur 
's-Gravelandseweg 290 
3125 BK SCHIEDAM 

egeven 	Doc. 458 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518 
6401 DA Heerlen 
T 088 120 50 00 
F 088 120 50 01 
www. igj. n I 

Inlichtingen bij 
Meldpunt IG3 
T +31 (0)88 120 50 00 

Datum 	10 juli 2018 	 E rneldountetiiot ni 
Betreft 	In behandeling nemen melding locatie Careyn Zuid-Hollandse 

0 
eilanden 	

2078-nitet•B  

Uw kenmerk 

Meldingsnummer 

Geachte raad van bestuur, 

De inspectie heeft geconcludeerd dat er aanleiding is de melding nader te 
onderzoeken.1  

Onderzoek 
De inspectie stelt u in de gelegenheid om onderzoek te doen naar de relevante 
feiten en hierover binnen acht weken aan haar te rapporteren. Dit betekent dat 
de inspectie uw reactie uiterlijk 4 september 2018 verwacht. Indien deze 
termijn voor uw onderzoek te kort is, kunt u beargumenteerd uitstel vragen bij de 
inspectie. U moet dit wel binnen de genoemde termijn van acht weken doen. 

Het staat u bij een niet-verplichte melding vrij om zelf de methode van onderzoek 
te kiezen. Wij verwijzen u hierbij graag naar de website www.nivel.nl/Iiz. Op deze 
site vindt u informatie over systematisch Leren van Incidenten in de Zorg (LIZ) 
en het doen van onderzoek. Daarnaast adviseert de inspectie u gebruik te maken 

'op basis van artikel 8.20, eerste lid, onder a en/of b van het Uitvoeringsbesluit Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) 

Uw brief 

Bijlagen 
Richtlijn 
calamiteiten rapportage 
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van een bekende onderzoeksmethode, zoals bijvoorbeeld de PRISMA methode. 
Ook hierover vindt u informatie op genoemde site. 

Wij vragen u onderzoek te doen naar de volgende onderdelen van de melding: 
- 

	

	Is er sprake van een calamiteit? Indien u van mening bent dat dit niet zo is, 
waarom niet? Indien u van mening bent dat het wel een calamiteit is wilt u 
dit dan onderzoeken conform de richtlijn calamiteitenrapportage. 

Ons kenmerk 
2018-r7-1 

Datum 
10ju1120182018 

Voor alle bovengenoemde onderdelen vragen wij u te onderzoeken of er hier iets 
niet goed ging (was er sprake van een zorgtekort)? Zo ja wat? 
Voor het geval er iets mis ging: 
- 	waardoor ging het mis en 
- welke verbetermaatregelen neemt u? 

Wellicht ten overvloede wijst de inspectie u erop dat zij verwacht dat u de melder, 
f 	 I, actief betrekt bij uw onderzoek en 
dat u de rapportage met r  1 bespreekt. 

Klachtenprocedure 
Ik verzoek u de melder te informeren over de juiste weg naar de 
klachtenfunctionaris. 

Beoordeling inspectie 
Na ontvangst van de rapportage van uw onderzoek beoordeelt de inspectie of er 
aanleiding is om zelf onderzoek te verrichten naar de melding of andere 
maatregelen te nemen. Na ontvangst van uw rapportage, bericht de inspectie u 
hierover. Als uw rapportage geen aanleiding geeft tot aanvullende vragen of 
onderzoek dan informeert de inspectie u schriftelijk dat de zij het onderzoek 
beëindigt en de melding sluit. 
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Ons kenmerk 

CP;17;%rn.:.A 

Datum 
10 juli 2018 2018 

Vragen? 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt IGJ via 
telefoonnummer 088-120 5000 (maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 
9.00 en 17.00 uur) of uw vraag per e-mail stellen aan: meldpunt@iqj.n1 onder 
vermelding van het meldingsnummer. Dit nummer vindt u bovenaan de brief. 

Hoogachtend, 
namens het Landelijk Meldingenoverleg 
afdeling Verpleging & Verzorging 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting 

inspecteur 
Inspectie voor de Gezondheidszorg2  

2  Bij ondertekening gebruiken wij de organisatienaam genoemd in de wetten op het terrein 
van de volksgezondheid en de jeugdhulp. 
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

AANGETEKEND  
Careyn Zuid-Hollandse eilanden B.V. 
t.a.v. het bestuur 
1s-Gravelandseweg 290 
3125 BK SCHIEDAM 

Datum: 	10 juli 2018 
Onderwerp: 	Voornemen last onder dwangsom 

Geachte bestuurder, 

Uw instelling heeft de verplichting om aan het Centraal Informatiepunt Beroepen 
Gezondheidszorg (hierna: CIBG) een Jaarverantwoording Zorg over het 
verslagjaar 2017 aan te leveren. Deze verplichting staat in de artikelen 15 en 16 
van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) en artikel 9 lid 1 van de 
Regeling verslaggeving WTZi. De Jaarverantwoording Zorg had u voor 1 juni 
2018 moeten deponeren. 

Het CIBG heeft mij laten weten dat u op 2 juli 2018 niet (volledig) aan 
voornoemde verplichting heeft voldaan. In bijgevoegde bijlage kunt u lezen 
waaraan de Jaarverantwoording Zorg moet voldoen. 

Ik ben bevoegd een last onder dwangsom aan u op te leggen om te zorgen dat u 
alsnog aan uw verplichting voldoet. Dit gebeurt op basis van artikel 37 WTZi in 
samenhang met artikel 5:32 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). 
Ik ben voornemens om u een last onder dwangsom op te leggen. De last zal 
inhouden dat u alsnog moet voldoen aan de verplichting tot het aanleveren van 
de Jaarverantwoording Zorg 2017. Op het moment dat u de last ontvangt, krijgt 
u vier weken de tijd om aan de last te voldoen (dit wordt een 
begunstigingstermijn genoemd). Indien u dit niet doet, zal daarna per volledige 
week dat de Jaarverantwoording Zorg niet (volledig) aangeleverd is, een 
dwangsom worden verbeurd. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage. 

Op basis van artikel 4:8 van de Awb, geef ik u eerst de mogelijkheid uw 
zienswijze te geven ten aanzien van mijn voornemen om u een last onder 
dwangsom op te leggen. U kunt uw reactie binnen vier weken, uiterlijk 7 
augustus 2018, indienen door middel van, bij voorkeur, het verzenden van een e-
mail naar meldount@iqj.nl. Uw zienswijze kunt u eventueel ook per post 
verzenden en richten aan team JMV. Het adres en de contactpersoon staan rechts 
boven in de kantlijn. 

Ik wijs u op het volgende. U ontvangt geen last onder dwangsom, als u binnen 
nu en vier weken alsnog de volledige Jaarverantwoording Zorg 2017 elektronisch 
deponeert in DigiMV. 

Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd In oprichting 
Bureau Opsporing en Boetes 
Team JMV 
Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518 
6401 DA Heerlen 
T 088 120 50 00 
F 088 120 50 01 
www.lgj.n1 

Inlichtingen omtrent 
aanlevering: 
Helpdesk CIBG 
T 070 340 69 00 
Jaardocumentmv@iminvws.n1 

Inlichtingen omtrent 
handhaving: 
IGI-Meldpunt 
T 088 120 50 00 

Ons kenmerk 
2018-2142568/1 

Bijlagen 
1. Q&A 

Uw reactie 
Correspondentie richten aan 
het retouradres/mailadres 
t.a.v. de afdeling Opsporing 
en Boetes, team 
Jaarverantwoording Zorg met 
vermelding van de datum en 
het kenmerk van deze brief 
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Mocht u de stukken inmiddels hebben gedeponeerd, dan kunt u deze brief als niet 
verzonden beschouwen. 

Hoogachtend, 
de minister voor Medische Zorg, 
namens deze, 
de directeur Beleid, Juridische Zaken, Communicatie en Bureau Opsporing en 
Boetes (BJCB) van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd in oprichting, 
voor deze, 	  

Hoofd Bureau Opsporing en Boetes 

Ons kenmerk 
2018.2142568/2~1 

Datum 
10 Juli 2018 



Overal 10.2.e 	 Doc. 461 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Toevoeging reservering toezichtdag Goed Bestuur 06-08-2018 
maandag 16 juli 2018 13:37:28 

Beste 

Dankjewel. Uit een inventarisatie bij VVAR en PAR blijkt dat (vooralsnog) alleen de 
voorzitters beschikbaar zijn (in verband met vakantie zijn veel mensen niet 
beschikbaar). 

Ter informatie stuur ik hieronder alvast het programma zoals dat nu wordt ingericht 
(namen worden later toegevoegd). Ten opzichte van de vorige informatiedag zijn er 
wat meer gespreksrondes waardoor de dag langer zou duren dan vorige keer. De 
lunchpauze heb ik daarom wat korter gehouden. Het programma start dan om 9 uur 
en eindigt om 17.30 uur. Ik hoor het graag als jullie dit bezwaarlijk vinden. 

09.00 — 09.45 uur 	Ontvangst, gesprek met RvB 
09.45 — 10.30 uur 	Gesprek met (afvaardiging) CCR 

10.30 — 10.45 uur 	Pauze 

10.45 — 11.30 uur 	Gesprek met afvaardiging COR 
11.30 — 12.15 uur 	Gesprek met 4 kwaliteitsverpleegkundigen 

12.15 — 12.30 uur 	Lunchpauze 

12.30 — 13.00 uur 	Gesprek met afvaardiging VVAR (1 lid beschikbaar) 
13.00 — 13.30 uur 	Gesprek met afvaardiging PAR (1 lid beschikbaar) 
13.30— 14.15 uur 	Gesprek met behandelaars (tenminste 

een SO en psycholoog BOPZ-arts) 

14.15 — 14.30 uur 	Pauze 

14.30 — 15.15 uur 	Gesprek met afvaardiging locatiemanagement 
15.15 — 16.00 uur 	Gesprek met afvaardiging RvT 
16.00 — 16.45 uur 	Gesprek met districtsmanagement (directeuren) 

16.45 — 17.30 uur 	Afsluiting met RvB 

Hartelijke groeten, 

Bestuurssecretaris a.i. 
06 — 

Van: f 9 
'  @igj. nl] 

Verzon • en: maan ag ju i 
Aan: 
Onderwerp-: RE: Toevoeging reservering toezichtdag Goed Bestuur 06-08-2018 

Beste 
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Ik heb jouw vraag besproken met mevrouw 	É 	j inspecteur. 
Zij geeft er de voorkeur aan Verpleegkundige adviesraad en behandelaars/PAR in gescheiden 
gesprekken te spreken. 
Twee gesprekken van half uur met wisselmoment zijn toereikend denkt zij. 

Hartelijke groet, 
MEM 

Van: 	 @careyn.nl> 
Verzonden: vrijdag 13 juli 2018 17:21 
Aan: 	 @igj.nl> 
CC: 	 @careyn.nl> 
Onderwerp: RE: Toevoeging reservering toezichtdag Goed Bestuur 06-08-2018 

Beste 

Dankjewel voor de onderstaande informatie, ik heb aparte blokken gereserveerd in 
het programma voor een gesprek met de delegatie locatiemanagers en een gesprek 
met een delegatie namens de districtsdirecteuren. 

Daarnaast een vraag: jullie verzoeken om een gesprek met een delegatie van de 
WAR. Wij hebben recent een PAR geïnstalleerd; is het een idee om het gesprek met 
de delegatie van de WAR te combineren met een delegatie van de PAR? 

Ik hoor het graag, 

Hartelijke groeten, 

Bestuurssecretaris a.i. 
06— 
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Careyn 

Ca rel'c  Neckardreef 6 
3562 CN Utrecht 

Telefoon: 
030-2588101 
030-2588102 

www.careyn.nl  

In behandeling bij: 

1 
Manager zorg 

Doorkiesnummer: 
06- 

E-mail: 
Careyn.n1 

Ons kenmerk: 

Uw kenmerk: 
2018- 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
T.a.v. mevrouwill~ 

inspecteur 

Per mail aan meldpunt@igj.nl  

Utrecht, 24 juli 2018 

Betreft: 	melding nummer: lal 
Careyn Thuiszorg Utrecht West 

Geachte mevrouw Kemper, 

Stichting Careyn is 
Ingeschreven In het 
handelsregister KvK 
27278704. 

Op Mai heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in o richtin 
(=IGJ) een melding ontvangen van 
over 
Dit incident betrof~~1~1~1~ 
Zoals verzocht, treft u bijgaand aan onze analyse van het incident. Deze analyse 
en de daarin opgenomen aanbevelingen zijn getoetst door 
extern adviseur Triaspect en is besproken met de betrokken manager zorg. Op 
basis van de aanbevelingen is door de manager zorg een verbeterplan gemaakt, 
dat u bij de bijlage aantreft. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

M. Meerdink 
Voorzitter Raad van Bestuur 

Bijlagen: 
• Analyse 
• Verbeterplan 
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

Stichting Careyn 
T.a.v. de raad van bestuur 
's-Gravelandseweg 290 
3125 BK SCHIEDAM 

Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518 
6401 DA Heerlen 
T 088 120 50 00 
F 088 120 50 01 
www.igz.n1 

Inlichtingen bij 
_n I 

mevrouw r-7.77 

Datum: 	27 juli 2018 
Onderwerp: 	bevindingen aangekondigd inspectiebezoek (V2006550) 

Stichting Careyn locatie Nieuw Tamarinde 

Geachte bestuurder, 

Op 7 november 2017 heeft Stichting Careyn (hierna: Careyn) een nieuwe 
aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd. Deel-I van 
deze aanwijzing is inmiddels afgesloten. Uiterlijk per 7 november 2018 moet 
Careyn deel-II van de aanwijzing naleven. Deel-II betreft drie thema's met in 
totaal negen aspecten. In verband daarmee moet Careyn de tekortkomingen 
wegnemen. 

Om een indruk te krijgen van de aanpak, de voortgang en het effect van de 
verbeteringen, bezocht de inspectie vier locaties in de periode van 13 juli tot 
23 juli 2018. De inspectie kondigde de bezoeken een dag van tevoren aan. De 
inspectie verdeelde de bezoeken over de vier districten van Careyn. 
De inspectie heeft zich bij deze bezoeken vooral gericht op de 
aanwijzingsaspecten die bij de thema's deskundigheid en inzet medewerkers 
(aanwijzingsaspecten d,e) en sturen op kwaliteit en veiligheid 
(aanwijzingsaspecten g, h, i, j) horen. 

Op 13 juli 2018 bracht de inspectie een aangekondigd bezoek aan locatie 
Nieuw Tamarinde te Utrecht. Het bezoek is uitgevoerd door 
mevrouw 	 nspecteur en ondergetekende. 

De inspectie geeft met deze rapportbrief geen oordeel over naleving van 
normen maar beschrijft haar bevindingen tijdens dit bezoek ten behoeve van 
reflecties. De inspectie corrigeert eventuele feitelijke onjuistheden, waarna de 
bestuurder de vastgestelde versie ontvangt. 

Werkwijze inspectiebezoek 
Om inzicht te verkrijgen in hoe Careyn op de locatie verbeteringen doorvoert 
en borgt, raadpleegde de inspectie verschillende informatiebronnen: 
— gesprek met locatiemanagement en kwaliteitsverpleegkundige(n); 
— inzage in opgevraagde documenten; 
— uitgebreide rondgang over de locatie; 
— gesprekken met diverse aanwezige zorgverleners. 
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2151038/V2006550/i 
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Beschrijving locatie en kenmerken 

Locatie 
Nieuw Tamarinde valt onder de aansturing vanuit district Utrecht-stad van 
Careyn. Nieuw Tamarinde is een locatie voor intramurale verpleeghuiszorg. 
Nieuw Tamarinde heeft plaats voor negentig cliënten. Er zijn twee afdelingen 
voor langdurige zorg, verdeeld over twee woonlagen. Deze afdelingen zijn 
gesloten en hebben een BOPZ-aanmerking. Op de overige etages biedt 
Nieuw Tamarinde revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf. 

Cliënten 
Op beide afdelingen voor langdurige zorg wonen cliënten met zorgprofiel 
beschermd wonen met intensieve dementiezorg (pg-zorg). 
Op de begane grond wonen zeventien cliënten volgens het 'kleinschalig wonen' 
concept, in drie woongroepen. Op de eerste etage is een grootschalige pg-
afdeling waar 21 cliënten wonen. De overige 51 plaatsen zijn bedoeld voor 
revalidatie en eerstelijnsverblijf. 

Iedere cliënt heeft een eigen kamer met badkamer. 
Op iedere woongroep op de afdeling 'kleinschalig wonen' (hierna: KSW) 
kunnen zes cliënten wonen. Elke woongroep heeft een eigen keuken waarin 
zorgverleners zelf maaltijden bereiden voor de aanwezige cliënten. 
Op de grootschalige pg-afdeling zijn drie huiskamers beschikbaar. Op de 
bezoekdag is een kleinere huiskamer in gebruik voor een activiteit met een 
kleine groep cliënten. Een van de grotere huiskamers is ingericht als eetkamer. 
Hier nuttigen de meeste cliënten (circa achttien) gezamenlijk hun maaltijden. 
De warme maaltijd wordt elders bereid en op de afdeling geregenereerd. 

Zorg verleners 
Een locatiemanager stuurt Nieuw Tamarinde aan. Deze locatiemanager stuurt 
ook de nabijgelegen locatie Careyn De Warande aan. 
Iedere afdeling binnen Nieuw Tamarinde heeft zijn eigen team van 
zorgverleners. Op de KSW is 12,9 fte aan zorgverleners beschikbaar. Ieder 
team bestaat uit voornamelijk verzorgenden niveau 3-VIG (ruim 80%). Iedere 
woning heeft één Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV'er). Op de 
grootschalige pg-afdeling zijn ten tijde 12,5 fte aan zorgverleners beschikbaar. 
Bijna 50% is verzorgenden niveau 3-VIG en 15% is verpleegkundige niveau-4. 
Op deze afdeling zijn twee EVV'ers beschikbaar. 

Nieuw Tamarinde heeft samen met Warande vier kwaliteitsverpleegkundigen. 
Twee kwaliteitsverpleegkundigen richten zich op revalidatie en twee 
kwaliteitsverpleegkundigen richten zich op de pg-zorg en Warande. 

Ten tijde van het inspectiebezoek was het gemiddelde ziekteverzuim bij 
Nieuw Tamarinde circa 6,6%. Vorig jaar was het verzuim in deze periode 
12,5%. Het locatiemanagement geeft aan dat na de zomer bijna alle 
openstaande vacatures opgevuld zijn. 

Ons kenmerk 
2018- 
2151038/V2006550/f_ 

Datum 
27 juli 2018 
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BEVINDINGEN 

Thema: Deskundigheid en inzet medewerkers 

d) Careyn voorziet zich zodanig van personele middelen (zowel kwantitatief als 
kwalitatief) dat één en ander redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van 
goede en passende zorg. 

District Utrecht stad beschikt over een opleidingsplan 2018. Hierin staat 
beschreven dat zorgverleners in ieder geval de scholing voor bekwaamheid 
voor voorbehouden en risicovolle handelingen moeten volgen. Daarnaast 
hebben de supportteams in 2017 de overige scholingsbehoefte 
geïnventariseerd. Hieruit kwam onder andere behoefte aan scholing over 
omgaan met onbegrepen gedrag, familieparticipatie en analyseren van 
incidenten. 
In de overzichten van gevolgde scholing van Nieuw-Tamarinde ziet de 
inspectie dat sommige zorgverleners scholing over voorbehouden handelingen, 
onbegrepen gedrag en familieparticipatie inderdaad hebben gevolgd. 
Echter, het overzicht laat 66k zien dat ongeveer de helft van alle zorgverleners 
de verplichte scholingen niet heeft gevolgd. Veel van deze zorgverleners zijn 
daardoor niet meer bekwaam voor bepaalde voorbehouden of risicovolle 
handelingen. 
Een zorgverlener vertelt dat zij zich twee keer voor scholing en toetsing voor 
voorbehouden handelingen heeft ingeschreven. De toets momenten zijn echter 
door de afdeling opleidingen van Careyn afgezegd, het volgende toets moment 
is pas in november. Een andere zorgverlener vertelt dat zij veel e-learnings 
(theorie) in haar vrije tijd doet (conform Careyn-breed beleid). Andere 
zorgverleners beamen dat er tijdens werktijd onvoldoende tijd voor is. Volgens 
het management geven zorgverleners zelf aan wanneer ze niet bekwaam zijn 
voor een handeling. Dan schakelen zij zo nodig een collega of de 
verpleegkundige in voor de uitvoering van bepaalde verpleegtechnische 
handelingen. 
In het scholingsoverzicht, noch in de planning van de scholing, komt de 
verplichte scholing over het analyseren van meldingen terug. 

Gesprekspartners geven aan dat klinische lessen niet structureel worden 
aangeboden, Zorgverleners op de pg-afdeling vertellen al geruime tijd geen 
klinische les meer te hebben gehad. Zorgverleners van kleinschalig wonen 
geven aan dat een klinische les altijd aan te vragen is. Zo staat daar 
binnenkort een klinische les over rapporteren via de SOEP methode gepland, 
omdat zorgverleners daar behoefte aan hebben. Op de afdeling KSW werken 
zorgverleners daarnaast in werkgroepen aan verbeteringen in de zorg. 

De aanspreekcultuur binnen de teams zou kunnen verbeteren volgens 
gesprekspartners. Het corrigeren van elkaars handelen is geen 
vanzelfsprekendheid. Er is geen systeem waarbinnen dit geborgd is; 
zorgverleners hebben geen intervisiemomenten. Wel is er eens per maand een 
werkoverleg, waarbij het locatiemanagement soms aanschuift. 
Gesprekspartners vertellen niet alle werkoverleggen als zinvol te ervaren. 
Soms is er te weinig regie van het overleg en men heeft moeite elkaar aan te 
spreken. Ook maken zorgverleners in werkoverleggen afspraken die ze later 
niet nakomen. Zorgverleners vertellen dat zij bij collega's soms een 
onvoldoende deskundigheid bemerken op het gebied van signalering van 
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mogelijke zorgrisico's, maar dat aanspreken hierop lastig is. Bijvoorbeeld 
merkte een zorgverlener dat een cliënt voor zijn doen erg onrustig was. Zij 
signaleerde direct een mogelijke urineweginfectie en ondernam actie. In de 
drie dagen ervoor was niemand op het idee gekomen de urine van de cliënt te 
checken op infectiekenmerken. Gesprekspartners ervaren onvoldoende 
gelegenheid en sfeer om over zo'n onderwerp met elkaar in gesprek te gaan. 
Er werken vier kwaliteitsverpleegkundigen op locatie Tamarinde en Warande. 
De kwaliteitsverpleegkundigen vervangen elkaar indien nodig. 
Gesprekspartners benoemen dat de kwaliteitsverpleegkundigen beschikbaar 
zijn voor verpleegtechnische handelingen. In gesprekken geven zorgverleners 
niet aan welke andere rol de kwaliteitsverpleegkundigen daarnaast hebben. Zij 
zouden wel graag een beroep doen op iemand die on the job coacht en 
ondersteunt bij het verder ontwikkelen van de deskundigheid. 

Tot aan het begin van 2018 waren er twee locatiemanagers voor 
Nieuw Tamarinde. Toen de tweede locatiemanager vertrok heeft de huidige 
locatiemanager de extra afdelingen bij haar takenpakket gekregen. De 
inspectie hoort en ziet dat het aantal afdelingen, de diverse knelpunten en 
verbeterplannen samen met verplichtingen op districtsniveau, een grote druk 
leggen op de locatiemanager. Op districtsniveau is hierbij op dit moment geen 
concrete ondersteuning beschikbaar. Careyn heeft inmiddels wel een vacature 
openstaan voor een tweede locatiemanager bij Nieuw Tamarinde/Warande. 

e) Careyn roostert de medewerkers zodanig in dat het zorgaanbod kwantitatief 
en kwalitatief past bij de zorgzwaarte en behoefte van de cliënten. 

Nieuw Tamarinde berekent de minimaal vereiste bezetting op basis van de 
ZZP's van de cliënten die er verblijven. 
Deze normbezetting ervaren zorgverleners van KSW als toereikend. Op deze 
drie woningen verblijven drie keer zes cliënten. Voor iedere woning is steeds 
minimaal één zorgverlener beschikbaar. 
Zorgverleners op de pg-afdeling ervaren een hoge werkdruk en aanhoudende 
overbelasting. Op deze afdeling van 21 cliënten zijn overdag steeds drie 
zorgverleners beschikbaar, aangevuld met een welzijnsmedewerker of 
gastvrouw (of 'helpend handje'). In de avond zijn twee zorgverleners 
aanwezig. Het management van Nieuw Tamarinde vertelt dat een deel van de 
ervaren werkbelasting (dus werkdruk) komt doordat er veel wisselingen in het 
pg-team en in de aansturing van de locatie zijn geweest. Er zijn daarnaast ook 
maar twee EVV'ers voor de 21 cliënten. Bovendien heeft deze afdeling ten tijde 
van het inspectiebezoek een hoger verzuimpercentage; namelijk circa 12%. 
De inspectie hoort en ziet dat de formatie, met name op de pg-afdeling, krap 
is. In geval van (tijdelijke) intensivering van de zorgzwaarte zijn er geen extra 
uren beschikbaar. Zorgverleners vertellen dat zij veel met (onbekende) 
uitzendkrachten werken. Het is recent voorgekomen dat er in de avonddienst 
geen enkele vaste kracht was. 
Ook op kleinschalig wonen werken regelmatig uitzendkrachten. Een 
zorgverlener vertelt dat zij ernaar streven via DUO bekende uitzendkrachten in 
te zetten. Toch komt het geregeld voor dat er een onbekende uitzendkracht 
alleen op een woongroep staat. 
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Zorgverleners bij Nieuw Tamarinde roosteren zelf. De nachtdienst maakt het 
basisrooster. Als er echter gaten in het rooster vallen, zijn de overgebleven 
zorgverleners in het team veel tijd kwijt met het opvullen daarvan; juist bij 
een hoog verzuim ervaren zorgverleners dit als extra werkdruk. Het komt ook 
voor dat een dienst niet kan worden opgevuld, en dat zorgverleners dan langer 
blijven. 

Het (gemiddelde) ziekteverzuim bij Tamarinde is in de afgelopen periode flink 
gedaald, van 14,7% begin 2018 tot 6,6 % halverwege het jaar. De teams zijn 
hierdoor stabieler dan een jaar geleden, wel verschilt dit nog per afdeling. 
Het management is daarnaast bezig om de vacatureruimte op te vullen. Zij 
vragen uitzendkrachten om in dienst te komen en tijdelijke krachten krijgen 
eerder een vast contract. Ook investeert Nieuw Tamarinde in het aantrekken 
en behouden van leerlingen. Door deze inspanningen is er op dit moment nog 
slechts één vacature open. Het afgelopen jaar gingen er vier zorgverleners uit 
dienst (1,8 FTE), maar kwamen er zeven (5 FTE) in dienst. Ook wordt in 
augustus 2018 de vacature voor psycholoog ingevuld. Tot die tijd is er 
standaard geen psycholoog aanwezig op de locatie (alleen in nood). De rest 
van het behandelteam is compleet. 

Thema: Sturen op kwaliteit en veiligheid 

g) Careyn verzamelt en registreert op systematische wijze gegevens 
betreffende de kwaliteit van zorg en toetst aan de hand van deze gegevens op 
systematische wijze of de wijze waarop de zorgaanbieder uitvoering geeft aan 
artikel 3 Wkkgz redelijkerwijs moet leiden tot goede zorg. 

NB: tijdens de locatiebezoeken richt de inspectie zich op de procedure rondom 
het veilig melden van incidenten met cliënten (MIC/VIM). Overige 
sturingsinformatie beschouwt de inspectie Careyn-breed. 

Zorgverleners vertellen dat zij binnen het zorgdossier een melding kunnen 
doen. De inspectie ziet dat dit ook regelmatig gebeurt, ook bij drukke 
taakbelasting. Deze melding komt terecht bij de taakhouder binnen het team. 
De taakhouder maakt een analyse. Tijdens de werkbespreking zou de analyse 
aan de orde moeten komen. De inspectie hoort van zorgverleners dat dit op 
sommige afdelingen wel en op andere afdelingen niet lukt. Een zorgverlener 
vertelt dat de MIC in het meest recente werkoverleg niet aan de orde is 
geweest. Verder vertellen zorgverleners dat het niet gebruikelijk is om na het 
melden van een incident nog een reactie te ontvangen. 
Gesprekspartners beschrijven dat het analyseren van MIC's de afgelopen jaren 
is achtergebleven. Gedurende de afgelopen twee jaar is de 
verantwoordelijkheid voor de MIC analyses belegd geweest bij veel 
verschillende functies en werkgroepen. Tot aan de dag van het inspectiebezoek 
is de MIC procedure daardoor onvolledig. Van het doorlopen PDCA is volgens 
gesprekspartners nog geen sprake. 

De inspectie ziet de analyses in die taakhouders van het eerste kwartaal 2018 
maakten. Deze analyses zijn weinig diepgaand en komen niet tot 
basisoorzaken en passende verbetermaatregelen. Bijvoorbeeld begint voor de 
afdeling pg de analyse met de vaststelling dat er in januari meer MIC 
meldingen waren dan in februari en maart. De analyse beperkt zich daarna tot 
de opmerking dat er onrust in het team is. Als verbetermaatregel staat 
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beschreven dat er nieuwe afspraken over medicatie-inname zijn gemaakt. Het 
is onduidelijk waar deze verbetermaatregel op gebaseerd is en aansluit bij de 
(onbekende) oorzaken. 

Het supportteam voor de locatie overlegt één keer per zes weken over 
ontwikkelingen en het beleid binnen Nieuw Tamarinde. 
De dag voor het inspectiebezoek is in het supportteam van 
Nieuw Tamarinde/Warande besloten de MIC analyses te beleggen bij de MIC-
commissie. Deze commissie zal gaan bestaan uit taakhouders (opnieuw 
benoemde leden van zorgteams), een specialist ouderengeneeskunde, een 
kwaliteitsverpleegkundige en een kwaliteitsmedewerker. Zij zullen locatie 
breed de MIC's analyseren op basisoorzaken en trends. Over zulke analyses 
beschikt Nieuw Tamarinde op dit moment nog niet. 

h) Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen. 

Aandachtspunt, zie g) 

i) Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft op 
basis van die analyse. 

Aandachtspunt, zie g) en h) 

j) Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van verbeteringen 
evalueert. 

Nieuw Tamarinde werkt niet volgens een gestructureerde planning aan 
verbetering. Teams krijgen de gelegenheid voor eigen prioriteiten en 
ontwikkeltempo. Het management vertelt zich eerst en vooral te willen 
focussen op het op orde krijgen van de formatie en de sfeer in de teams. De 
afgelopen jaren zijn er binnen de verschillende teams veel wisselingen en 
veranderingen doorgevoerd. Dit heeft tot veel onvrede geleid. De 
verbeteracties van het management hebben zich tot nu toe gericht op het 
vullen van vacatureruimte en het verminderen van het ziekteverzuim. De 
inspectie ziet de eerste resultaten van deze inspanningen. Tegelijk ziet de 
inspectie ook dat het management de deskundigheid van zorgverleners 
onvoldoende in beeld heeft. In de voorbereiding op dit inspectiebezoek kwam 
het management erachter dat veel zorgverleners verplichte scholingen niet 
hebben gevolgd. De scholingsoverzichten die de inspectie inziet bevatten een 
kolom met daarin per scholing de vervaldatum. De inspectie merkt op dat die 
datum geregeld op 31-12-9999 staat, ook voor scholing over voorbehouden 
handelingen. Hierdoor is in het systeem onduidelijk wanneer de bekwaamheid 
verloopt. Dit was het management onbekend. Zoals onder g) reeds beschreven 
staat is de aandacht de afgelopen periode ook niet of nauwelijks op de MIC 
analyses gericht geweest. Het ontbreekt bij Nieuw Tamarinde aan een concreet 
plan van aanpak met een tijdspad op de verschillende verbeterpunten. 
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r 
e voor de Gezondheidszorg)  

TOT SLOT 

De inspectie gaat er vanuit dat Careyn de bevindingen breed in de organisatie 
bekend maakt en ze bespreekt met haar medewerkers. Dit om ook bij de 
andere (niet bezochte) locaties te kunnen nagaan in hoeverre de kwaliteit van 
zorg zich in het goede tempo verder ontwikkelt. 
Tijdens de geplande informatiedag richt de inspectie zich nog op het derde 
thema: Goed Bestuur (aanwijzingsaspecten k, 1 en m). 

De inspectie maakt haar rapportages over inspectiebezoeken in principe 
openbaar. Echter, gedurende het lopende toezichttraject van de aanwijzing 
V2002962 laat de inspectie dit vooralsnog achterwege. Dit ten behoeve van 
een veilig leerklimaat op alle locaties van Careyn. Wel wijst de inspectie op het 
feit dat zij altijd de vrijheid behoudt om - na afloop van het toezichttraject of 
wanneer dat tussentijds nodig blijkt - haar bevindingen te betrekken bij het 
beoordelen van Careyn. In zo'n situatie kan openbaarmaking van een 
rapportbrief zoals deze, alsnog aan de orde zijn. 

Rest ten slotte nog om alle betrokkenen te bedanken voor de openhartige 
medewerking aan het aangekondigde inspectiebezoek. 

De inspectie verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

1 J Bij ondertekening gebruiken wij de organisatienaam genoemd in de wetten op het terrein van de volksgezondheid en 
de jeugdhulp. 
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Datum: 	27 juli 2018 
Onderwerp: 	bevindingen aangekondigd inspectiebezoek (V2006555) 

Stichting Careyn - locatie Snavelenburg 

Geachte bestuurder, 

Op 7 november 2017 heeft Stichting Careyn (hierna: Careyn) een nieuwe 
aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd. Deel-I van 
deze aanwijzing is inmiddels afgesloten. Uiterlijk per 7 november 2018 moet 
Careyn deel-II van de aanwijzing naleven. Deel-II betreft 3 thema's met in 
totaal 9 aspecten. In verband daarmee moet Careyn de tekortkomingen 
wegnemen. 	. 

Om een indruk te krijgen van de aanpak, de voortgang en het effect van de 
verbeteringen, bezocht de inspectie vier locaties in de periode van 13 juli tot 
23 juli 2018. De inspectie kondigde de bezoeken een dag van tevoren aan. De 
inspectie verdeelde de bezoeken over de vier districten van Careyn. 
De inspectie heeft zich bij deze bezoeken vooral gericht op de 
aanwijzingsaspecten die bij de thema's deskundigheid en inzet medewerkers 
(aanwijzingsaspecten d,e) en sturen op kwaliteit en veiligheid 
(aanwijzingsaspecten g, h, i, j) horen. 

Op 17 juli 2018 bracht de inspectie een aangekondigd bezoek aan locatie 
Snavelenburg te Maarssen. Het bezoek is uitgevoerd door 
mevrouw 	inspecteur en ondergetekende. 

De inspectie geeft met deze rapportbrief geen oordeel over naleving van 
normen maar beschrijft haar bevindingen tijdens dit bezoek ten behoeve van 
reflecties. De inspectie corrigeert eventuele feitelijke onjuistheden, waarna de 
bestuurder de vastgestelde versie ontvangt. 

Werkwijze inspectiebezoek 
Om inzicht te verkrijgen in hoe Careyn op de locatie verbeteringen doorvoert 
en borgt, raadpleegde de inspectie verschillende informatiebronnen: 
- gesprek met locatiemanagement en kwaliteitsverpleegkundige(n); 
- inzage in opgevraagde documenten; 
- uitgebreide rondgang over de locatie; 
- gesprekken met diverse aanwezige zorgverleners. 
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Beschrijving locatie en kenmerken 

Locatie 
Snavelenburg valt onder de aansturing vanuit district Utrecht-West van 
Careyn. Snavelenburg is een locatie voor intramurale verpleeghuiszorg. 
Snavelenburg heeft vier afdelingen, verdeeld over twee woonlagen. Twee van 
deze afdelingen zijn aangemerkt in de zin van de Wet Bopz. Verder is er nog 
een afdeling voor dagbehandeling (pg en somatiek). 
Op de bezoekdag wonen in totaal 88 cliënten op de locatie. Iedere cliënt 
beschikt over een eenpersoons kamer. 
Iedere (verblijfs)afdeling biedt ruimte aan 22 cliënten. Er zijn twee huiskamers 
voor elf cliënten. Hier gebruiken cliënten gezamenlijk de maaltijden. Elke 
afdeling heeft een eigen keuken. Hier wordt dagelijks gekookt voor de cliënten. 

Cliënten 
Snavelenburg biedt zorg aan 44 cliënten met een psychogeriatrische 
zorgvraag. Deze cliënten hebben zorgzwaartepakketten (hierna: ZZP) van ZZP 
5 en ZZP 7. Het gaat hier om zorg met verblijf inclusief (multidisciplinaire) 
behandeling. Daarnaast biedt Snavelenburg zorg en behandeling aan 44 
cliënten met een somatische zorgvraag. Zij hebben ZZP 6 of ZZP 8. 
Ruim zestig wijkbewoners maken gebruik van de dagbehandeling. 

Zorg verleners 
Een locatiemanager stuurt Snavelenburg aan, in nauwe samenwerking met een 
'teamondersteuner' en een team van drie kwaliteitsverpleegkundigen (ruim 2 
fte). Zij nemen deel in het ontwikkelteam. Dit team stuurt en volgt de 
ontwikkelingen van de verbeterplannen die Careyn doorvoert. 

Iedere huiskamer binnen Snavelenburg heeft zijn eigen team van 
zorgverleners. In totaal zijn er binnen Snavelenburg negen teams (55,4 fte) . 
Iedere twee teams (dus per afdeling) beschikt over tenminste één 
verpleegkundige niveau 4 (ca 23%). Ieder team bestaat uit meerdere 
verzorgenden (-IG) niveau 3 (ca 60%) en enkele helpenden (ca 17%). 
Ongeveer 20% van de zorgverleners volgt een opleiding. Daarnaast zijn er 
regelmatig stagiaires op de locaties. Alle afdelingen hebben zoveel mogelijk 
een vaste kwaliteitsverpleegkundige als aanspreekpunt beschikbaar. Op de 
bezoekdag zijn er drie kwaliteitsverpleegkundigen aanwezig. 
Ten tijde van het inspectiebezoek was het ziekteverzuim bij Snavelenburg circa 
7% (jaargemiddelde). Vorig jaar was het verzuim rond deze tijd 8,5%. In juni 
2018 was het verzuim omstreeks 6% (varieert per afdeling tussen de 5 en 
7%). Snavelenburg werkt met een vaste pool van tien tot twaalf invallers 
(merendeels V-IG) die bekend zijn met de zorg op de afdelingen. Zij hebben 
contracten voor 0 tot maximaal 24 uur per week. 
Op de bezoekdag heeft Snavelenburg vier vacatures openstaan voor bij 
voorkeur verpleegkundige niveau 4. Ook staat een vacature open voor een GZ-
psycholoog. Het aantal zorgverleners dat uit dienst van Careyn gaat, is in 
evenwicht met het aantal zorgverleners dat op de locatie in (vaste) dienst 
komt. 

Snavelenburg maakt gebruik van een vast behandelteam, bestaande uit twee 
specialisten ouderengeneeskunde (hierna: SO), een basisarts met ervaring in 
de huisartsenzorg en psychologen en paramedici. 
Tevens is er een geestelijk verzorger en een team van welzijnsmedewerkers. 
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Voor de medische zorg worden de avond- weekend en nachtdiensten, 
onderling, binnen het district opgevangen. 

Ontwikkelingen 
Snavelenburg heeft het laatste jaar een renovatie c.q. herinrichting met groot 
onderhoud gerealiseerd. Op 28 juni was deze renovatie ten einde. Tijdens de 
renovatieperiode (negen maanden) zijn de cliënten op de locatie blijven 
wonen. De lengte en intensiteit van de renovatie heeft een belastend effect 
gehad op zowel cliënten als zorgverleners. Verschillende gesprekspartners 
geven aan dat de rust inmiddels is wedergekeerd op de locatie. Door een 
verbouwing kon de dagbehandeling voor cliënten in de regio weer 
terugverhuizen naar Snavelenburg. 
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BEVINDINGEN 

Thema: Deskundigheid en inzet medewerkers 

d) Careyn voorziet zich zodanig van personele middelen (zowel kwantitatief als 
kwalitatief) dat één en ander redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van 
goede en passende zorg. 

District Utrecht-West beschikt over een opleidingsplan 2018. Snavelenburg 
heeft voor haar locatie een hiervan afgeleid scholingsplan gemaakt. Dit sluit 
aan bij het zorgaanbod en de groep zorgverleners. In dit scholingsplan staat 
beschreven dat zorgverleners in ieder geval de scholing voor bekwaamheid 
voor voorbehouden en risicovolle handelingen moeten volgen. Ook heeft het 
ontwikkeiteam de overige scholingsbehoeften geïnventariseerd. Verschillende 
gesprekspartners geven aan dat zorgverleners overbelast raakten doordat zij 
moesten terugkomen voor scholingen. Daarom plant Snavelenburg nu 
klassikale scholingsdagen. Tijdens deze scholingsdagen komen meerdere 
onderwerpen aan bod zoals het verplichte thema omgaan met onbegrepen 
gedrag, maar ook scholingen waarvan zorgverleners zelf hebben aangegeven 
behoefte aan te hebben. Voorbeelden hiervan zijn wondzorg en terminale zorg. 
Ook ziet de inspectie het scholingsplan van e-learnings in het leerportaal. In de 
overzichten van de gevolgde scholing van Snavelenburg ziet de inspectie dat 
circa 95% van de zorgverleners de verplichte scholingen gevolgd hebben. 
Twee zorgverleners hebben uitstel gekregen. Het gaat hier om de scholingen 
voor voorbehouden handelingen en de e-learning rapporteren. Als blijkt dat 
zorgverleners scholingen niet gevolgd hebben stuurt de locatiemanager een 
mailtje. Zij vraagt zorgverleners wat zij nodig hebben om de scholing wel te 
kunnen volgen. 

Voor nieuwe zorgverleners heeft Snavelenburg een beschreven inwerkprotocol 
als leidraad. Gesprekspartner vertellen dat eenduidige informatie en instructie 
bijdragen aan de cultuurontwikkeling op de locatie. 

Gesprekspartners geven aan dat zorgverleners behoefte hebben aan extra 
scholing in het omgaan met onbegrepen gedrag. Echter, omdat er op dit 
moment een vacature is voor GZ-psycholoog is het nog niet gelukt deze 
scholingen te geven. De inspectie ziet dat de scholing wel in het scholingsplan 
is opgenomen voor het najaar. 
De inspectie ziet op een van de afdelingen concrete instructiekaarten voor het 
rapporteren volgens de SOEP methode. Een stagiaire HBO-V heeft deze 
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deskundigheidsbevordering tijdens de stage op zich genomen. Zorgverleners 
vertellen dat dit een behulpzaam project is geweest voor blijvende verbetering 
van de dossiervoering. 

De inspectie hoort dat er iedere maand een werkoverleg plaatsvindt binnen de 
teams aan de hand van een agenda met terugkerende onderwerpen. 
Zorgverleners vertellen dat zij notulen ontvangen. In de meeste teams zit de 
teamondersteuner dit werkoverleg voor. In een aantal teams heeft een teamlid 
deze rol overgenomen. De kwaliteitsverpleegkundige is bij het overleg 
aanwezig als het onderwerp hierom vraagt (zoals het bespreken van 
incidentmeldingen). Ditzelfde geldt voor de locatiemanager. De teams werken 
met taakhouders. Deze zijn verantwoordelijk voor hun onderwerp en koppelen 
hierover terug in het overleg. De inspectie hoort van zorgverleners dat het hen 
goed lukt om afspraken die zij maken in het overleg na te komen. Er zijn 
binnen Snavelenburg geen intervisiemomenten voor zorgverleners. Wel werkt 
de locatie met wekelijkse omgang overleggen. De inspectie ziet deze 
overleggen terug in het scholingsplan onder 'continu werkplek Ieren via 
omgangsoverleg'. 

De locatiemanager en kwaliteitsverpleegkundigen vertellen dat zij iedere 
maandag voor de ECD's een volledigheidscheck doen en andere 
feedbackgegevens (dashboard) controleren en bespreken. Zo nu en dan nodigt 
de locatiemanager de districtsdirectie en/of de bestuurder uit voor 
keukentafelgesprekken met zorgverleners over ontwikkelingen bij Careyn en/of 
Snavelenburg. 

De kwaliteitsverpleegkundigen zijn volledig beschikbaar voor Snavelenburg. 
Verschillende gesprekspartners vertellen dat de kwaliteitsverpleegkundigen de 
zorgverleners op de werkvloer ondersteunen. Zij kijken mee met de 
taakhouder en diens taken en ondersteunen hen bij het versterken van hun rol 
binnen de teams. Ook evalueren zij samen met de Eerst Verantwoordelijk 
Verzorgenden (hierna: EVV'ers) de (voorbereiding en verwerking van) 
zorgleefplanbesprekingen en inventariseren scholingsbehoeften. Daarnaast 
geven de kwaliteitsverpleegkundigen training on the job op het gebied van 
methodisch werken. 

e) Careyn roostert de medewerkers zodanig in dat het zorgaanbod kwantitatief 
en kwalitatief past bij de zorgzwaarte en behoefte van de cliënten. 

Snavelenburg berekent de bezetting op basis van de ZZP's van de cliënten die 
binnen de locatie wonen. Zorgverleners geven aan dat zij deze minimale 
bezetting als toereikend ervaren. Wel is er een afdeling waar wat meer zieken 
zijn. Zorgverleners geven hier aan dat zij de werkdruk als hoog ervaren, 
ondanks dat er voldoende invallers zijn ingezet. 
Op de pg-afdelingen is er gedurende de dag op ieder huiskamer één 
zorgverlener van 07.00 tot 15.30 uur aanwezig. Ook is er per huiskamer een 
verkorte dienst aanwezig tussen 08.00 en 14.00 uur. Voor de warme 
(middag)maaltijd op de afdeling komt iedere dag een professionele 
kookdame/heer via een externe facilitaire dienstverlener. 
In de avonddienst is er per huiskamer één zorgverlener aanwezig, met een 
overloopdienst tussen 16.30en 22.00 uur. Zorgverleners vertellen dat er 
gedurende de zomerperiode een 'helpend handje' (extra huiskamer assistent of 
vakantiekracht zonder zorgopleiding) aanwezig is tijdens de doordeweekse 
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dagdiensten. Deze diensten duren van 09,00 tot 14.00 uur. Naast de 
verzorgende diensten is er per week een aantal uren een welzijnsmedewerker 
aanwezig. Zorgverleners vertellen dat zij werken met een stabiel team. Bij de 
inzet van uitzendkrachten komen deze uit de vaste pool. Zorgverleners geven 
aan dat zij op elkaar kunnen terugvallen. In september starten er in 
Snavelenburg zes stagiaires. 
Op de somatische afdelingen werken per huiskamer ten minste twee 
zorgverleners een volledige dagdienst; per huiskamer is er minimaal één 
zorgverlener op niveau 3 of hoger aanwezig. Op de bezoekdag treft de 
inspectie op het einde van de ochtend vijf zorgverleners plus een helpend 
handje (vakantiekracht) en een welzijnsmedewerker. In de avond zijn op 
somatische afdelingen drie zorgverleners ingeroosterd. Voor de warme 
(avond)maaltijd op de afdeling komt iedere dag een professionele 
kookdame/heer via een externe facilitaire dienstverlener. 
In de nacht zijn op Snavelenburg drie zorgverleners beschikbaar voor de zorg 
op alle afdelingen/twee verdiepingen. 

Elk team zorgt voor het eigen weekrooster. Er is binnen ieder team een vaste 
roosteraar. Deze roosteraar plant vanuit een overzichtelijk basisrooster dat 
gebaseerd is op een aantal afspraken. Verschillende gesprekspartners geven 
aan dat het werken met een basisrooster rust geeft. Zorgverleners geven aan 
dat de roostering goed gaat. 
De teamondersteuner kijkt mee met het roosteren, met het oog op de 
kwaliteitsbewaking en het zicht op de invalcapaciteit. De locatiemanager 
overweegt niettemin om over te stappen op centraal plannen. Onder meer 
omdat het roosteren veel tijd kost. Bovendien heeft in een aantal teams de 
verpleegkundige de rol van roosteraar, terwijl de verpleegkundige beter ingezet 
kan worden voor taken gericht op de kwaliteit van cliëntenzorg. Verder kan 
centraal plannen het veilige werkklimaat ten goede komen. Dit omdat 
roosterbelangen gemakkelijk de onderlinge verhoudingen tussen teamleden 
kunnen beïnvloeden. 

Verschillende gesprekspartners geven aan dat Snavelenburg weer zijn eigen 
ambassadeur is. Werken bij de locatie wordt weer aantrekkelijk. Het 
ziekteverzuim bij Snavelenburg is in de afgelopen periode gedaald. De teams 
zijn hierdoor stabieler dan zij de afgelopen jaren zijn geweest. Het management 
is daarnaast bezig de laatste vacatureruimte op te vullen. Ook richt 
Snavelenburg zich op het aantrekken en behouden van leerlingen/stagiaires. 
Met vertrekkende zorgverleners voert de locatiemanager een exitinterview. 

Thema: Sturen op kwaliteit en veiligheid 

g) Careyn verzamelt en registreert op systematische wijze gegevens 
betreffende de kwaliteit van zorg en toetst aan de hand van deze gegevens op 
systematische wijze of de wijze waarop de zorgaanbieder uitvoering geeft aan 
artikel 3 Wkkgz redelijkerwijs moet leiden tot goede zorg. 

NB: tijdens de locatiebezoeken richt de inspectie zich op de procedure rondom 
het veilig melden van incidenten met cliënten (MIC/VIM). Overige 
sturingsinformatie beschouwt de inspectie Careyn-breed. 
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geven aan dat zorgverleners in het nieuwe systeem direct een eerste analyse 
van het incident maken. 
De inspectie ziet het 'plan van aanpak MIC Snavelenburg' in. Dit plan van 
aanpak beschrijft het invoeren van de nieuwe methode die vanuit twee 
invalshoeken meldingen onderzoekt. Uit het plan blijkt specifieke aandacht voor 
het analyseren en komen tot verbetermaatregelen op zowel individueel- als op 
locatieniveau. De rollen van de taakhouders en het invoeren hiervan zijn 
beschreven. Er zijn twee soorten taakhouders MIC/VIM: één hiervan is minimaal 
verpleegkundige en heeft de taak om de individuele meldingen inhoudelijk te 
analyseren. Ook de kwaliteitsverpleegkundige kan deze rol deels op zich nemen. 
De andere taakhouder is een zorgverlener vanuit de teams die, in overleg de 
meldingen op teamniveau analyseert en terugkoppelt naar het team. Daarnaast 
kent de locatie een MIC-commissie, bestaande uit de leden van het 
ontwikkelteam. Dit zijn de locatiemanager, de teamondersteuner, een SO, een 
kwaliteitsverpleegkundige, een praktijkopleider, een HR ondersteuner en de 
coach van Waardigheid en Trots. Deze commissie bespreekt de meer 
ingewikkelde meldingen en kijkt naar de trends op locatieniveau. 
Op het moment van de bezoekdag komen alle meldingen (ook) bij de 
kwaliteitsverpleegkundige binnen. De kwaliteitsverpleegkundigen coachen de 
taakhouders MIC bij hun nieuwe taak. Zij zullen deze verantwoordelijkheid 
uiteindelijk overdragen aan de taakhouders. De nieuwe procedure van MIC-
meldingen is in deze pilotfase nog niet vastgesteld. Dit staat voor september op 
de planning. 

Het nieuwe meldingensysteem is (nog) niet gekoppeld aan het elektronisch 
cliëntdossier (hierna: ECD). Enerzijds is het anonieme melden hierdoor 
gewaarborgd. Anderzijds levert dit voor zorgverleners wel enige dubbele 
administratie op. Dit omdat zij over incidenten ook moeten rapporteren in het 
ECD van de cliënt. De inspectie ziet in het dossier dat zorgverleners dit wel 
doen. Verder is er geen overzicht van meldingen meer beschikbaar in het 
dashboard van iedere cliënt. 

Verschillende zorgverleners geven aan dat zij zich veilig voelen om incidenten 
te melden. De inspectie hoort dat er in de afgelopen tien dagen achttien 
meldingen zijn gedaan volgens het nieuwe systeem. De inspectie ziet bij een 
steekproef ook een melding die door een medewerker uit de flexpool is 
aangeleverd. Flexwerkers hebben hiervoor passende instructies ontvangen. 

Uit het nieuwe systeem zijn de verzamelde analyses van alle 
incidentmeldingen per maand op te halen. De locatiemanager gebruikt deze 
sturingsinformatie voor verbeteringen in de zorg (zie verder i en j). 

h) Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen. 

De inspectie ziet in het scholingsoverzicht en de gevolgde scholingen dat de 
taakhouders MIC voor 15 juli de klassikale scholing 'instructie 
incidentenmeldingen met behulp van Triasweb' hebben gevolgd. Ook hoort de 
inspectie van verschillende gesprekspartners dat de 
kwaliteitsverpleegkundigen de taakhouders MIC intensief coachen in hun rol. 
Het plan van aanpak laat zien dat de taakhouders een traject volgen dat hen in 
staat zal stellen om per 1 september de verantwoordelijkheid voor hun rol te 
dragen (zie ook g). 
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De inspectie ziet de MIC analyses van de afgelopen zes maanden in. De 
analyses kijken zowel naar individuele oorzaken als naar terugkerende 
oorzaken. De inspectie ziet dat deze analyses leiden tot passende 
basisoorzaken en passende verbetermaatregelen. Zo ziet de inspectie een 
melding van een valincident tijdens een crisisopname. Uit de analyse is 
gebleken dat het protocol rondom crisisopnamen niet goed was uitgewerkt. De 
verbetermaatregel is daarom om met het multidisciplinair team naar dit 
protocol te kijken. De aanpassing van het protocol is inmiddels doorgevoerd en 
beschikbaar voor zorgverleners. 
Ook ziet de inspectie analyses op basisoorzaken en trends op locatieniveau. 
Bijvoorbeeld het feit dat op toedienlijsten niet de BEM-score van de cliënt is 
afgedrukt; dit leidt tot onduidelijkheid bij de medicatiedistributie (mede 
oorzaak vergeten medicatie). Voor deze melding zijn locatie overstijgende 
verbetermaatregelen nodig. 

i) Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft op 
basis van die analyse. 

De locatie werkt met het zogenaamde 'verbeterregister van district Utrecht-
West' (een overzicht van alle lopende en benodigde verbetermaatregelen) De 
inspectie ziet in een relevante selectie van dit overzicht van MIC analyses dat 
Snavelenburg verbeterplannen maakt die passen bij de gevonden 
basisoorzaken. De inspectie ziet dat de MIC commissie op basis van de 
beschikbare sturingsinformatie verbeterplannen formuleert voor de locatie. Een 
verbeterplan bestaat uit kwalitatieve informatie over structurele 
tekortkomingen, vragen die hierbij gesteld worden, oplossingen en 
evaluatiemomenten. 
De teams zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de verbetermaatregelen. 
De voortgang hiervan komt terug in het werkoverleg. De 
kwaliteitsverpleegkundige ondersteunt de taakhouder in het nemen van deze 
verantwoordelijkheid. Verder plant de MIC commissie in het verbeterplan een 
aantal evaluatiemomenten. Zij kijkt tijdens deze momenten of de doelen die 
gesteld zijn gehaald zijn of bijgesteld moeten worden. In het verbeterregister is 
aan de hand van kleuren zichtbaar welke maatregelen zijn afgerond en welke 
nog lopen. 
Verschillende gesprekspartners geven aan dat de melder altijd een 
terugkoppeling krijgt van wat er met de melding gebeurt. Ook krijgt het team 
ieder werkoverleg een terugkoppeling van de taakhouder over de ingezette 
verbetermaatregelen op basis van de MIC meldingen. Zorgverleners vertellen 
dat dit sinds de laatste maanden zo gebeurt. 

j) Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van verbeteringen 
evalueert. 

Snavelenburg werkt volgens een gestructureerde planning aan verbetering. Dit 
gebeurt vanuit een locatie overstijgend systeem op basis waarvan op 
(tenminste) op districtsniveau een overzicht van de stand van zaken is 
bijgehouden. 
Tijdens het bezoek laat de locatiemanager zien en merken, op basis van 
actuele sturingsinformatie een correct beeld te hebben van de actuele 
verbeterpunten. Iedere maandag haalt zij de actuele stand van zaken op uit de 
dashboards van onder andere het leerportaal. Zij weet wat aandacht nodig 
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e voor de Gezondheidszorg1  

heeft. Iedere dinsdag schrijft de locatiemanager een verslag waarin zij 
verantwoording aflegt aan de districtsdirecteur. Zij doet dit op basis van de 
informatie over onder andere verzuim, bezetting en verloop. 
Op verschillende vlakken, waaronder de implementatie van het nieuwe MIC 
systeem en de verbeterplannen die uit de MIC analyses naar voren komen, 
zijn er concrete plannen van aanpak aanwezig. Daarnaast doen de 
kwaliteitsverpleegkundigen iedere week een volledigheidscheck op de dossiers. 
Op basis van deze check coachen zij de zorgverleners in methodisch werken. 
De teams krijgen de gelegenheid om hun eigen doelen te stellen en hun eigen 
ontwikkeltempo te bepalen. In samenwerking met een aantal studenten HBO-V 
hebben de verschillende teams hiervoor een plan gemaakt. In dit plan keken 
zij naar hoe zij ervoor staan en waar zij over twee maanden willen zijn. 
Verschillende gesprekspartners geven aan dat de doelen in deze plannen 
inmiddels behaald zijn. Zorgverleners geven aan dat er binnen de teams een 
goede sfeer heerst. 

TOT SLOT 

De inspectie gaat er vanuit dat Careyn de bevindingen breed in de organisatie 
bekend maakt en ze bespreekt met haar medewerkers. Dit om ook bij de 
andere (niet bezochte) locaties te kunnen nagaan in hoeverre de kwaliteit van 
zorg zich in het goede tempo verder ontwikkelt. 
Tijdens de geplande informatiedag richt de inspectie zich nog op het derde 
thema: Goed Bestuur (aanwijzingsaspecten k, I en m). 

De inspectie maakt haar rapportages over inspectiebezoeken in principe 
openbaar. Echter, gedurende het lopende toezichttraject van de aanwijzing 
V2002962 laat de inspectie dit vooralsnog achterwege. Dit ten behoeve van 
een veilig leerklimaat op alle locaties van Careyn. Wel wijst de inspectie op het 
feit dat zij altijd de vrijheid behoudt om - na afloop van het toezichttraject of 
wanneer dat tussentijds nodig blijkt — haar bevindingen te betrekken bij het 
beoordelen van Careyn. In zo'n situatie kan openbaarmaking van een 
rapportbrief zoals deze, alsnog aan de orde zijn. 

Rest ten slotte nog om alle betrokkenen te bedanken voor de openhartige 
medewerking aan het aangekondigde inspectiebezoek. 

De inspectie verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

1 ] BIJ ondertekening gebruiken wij de organisatienaam genoemd in de wetten op het terrein van de volksgezondheid en 
de Jeugdhulp. 
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Stichting Careyn - locatie Rozenhoek 

Geachte bestuurder, 

Op 7 november 2017 heeft Stichting Careyn (hierna: Careyn) een nieuwe 
aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd. Deel-I van 
deze aanwijzing is inmiddels afgesloten. Uiterlijk per 7 november 2018 moet 
Careyn deel-H van de aanwijzing naleven. Deel-H betreft 3 thema's met in 
totaal 9 aspecten. In verband daarmee moet Careyn de tekortkomingen 
wegnemen. 

Om een indruk te krijgen van de aanpak, de voortgang en het effect van de 
verbeteringen, bezocht de inspectie vier locaties in de periode van 13 juli tot 
23 juli 2018. De inspectie kondigde de bezoeken een dag van tevoren aan. De 
inspectie verdeelde de bezoeken over de vier districten van Careyn. 
De inspectie heeft zich bij deze bezoeken vooral gericht op de 
aanwijzingsaspecten die bij de thema's deskundigheid en inzet medewerkers 
(aanwijzingsaspecten d,e) en sturen op kwaliteit en veiligheid 
(aanwijzingsaspecten g, h, i, j) horen. 

Op 19 juli 2018 bracht de inspectie een aangekondigd bezoek aan locatie 
Rozenhoek te Hellevoetsluis. Het bezoek is uitgevoerd door 
mevrouw rzl 	 inspecteur en ondergetekende. 

De inspectie geeft met deze rapportbrief geen oordeel over naleving van 
normen maar beschrijft haar bevindingen tijdens dit bezoek ten behoeve van 
reflecties. De inspectie corrigeert eventuele feitelijke onjuistheden, waarna de 
bestuurder de vastgestelde versie ontvangt. 

Werkwijze inspectiebezoek 
Om inzicht te verkrijgen in hoe Careyn op de locatie verbeteringen doorvoert 
en borgt, raadpleegde de inspectie verschillende informatiebronnen: 
- gesprek met locatiemanagement en kwaliteitsverpleegkundige(n); 
- inzage in opgevraagde documenten; 
- uitgebreide rondgang over de locatie; 
- gesprekken met diverse aanwezige zorgverleners. 
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Beschrijving locatie en kenmerken 

Locatie 
Rozenhoek valt onder de aansturing vanuit district Zuidhollandse Eilanden van 
Careyn. Rozenhoek is een locatie voor intramurale verpleeghuiszorg sinds 
2015. In de periode hiervoor was Rozenhoek een verzorgingshuis. Nu kent 
Rozenhoek drie afdelingen, verdeeld over drie woonlagen. Rozenhoek heeft in 
totaal plaats voor 83 cliënten. Er is één afdeling van tien cliënten aangemerkt 
in de zin van de Wet Bopz. Alle andere plaatsen zijn voor cliënten met 
somatische problematiek. Iedere cliënt beschikt over een eigen kamer met 
badkamer. Iedere afdeling heeft een gemeenschappelijke ruimte of huiskamer, 
waar ongeveer tien cliënten kunnen verblijven. 
Rozenhoek heeft geen eigen keuken en maakt voor de warme maaltijden 
gebruik van een regenereersysteem. Cliënten gebruiken de maaltijd in de 
huiskamer, op de eigen kamer of beneden in de restauratie. 

Cliënten 
De cliënten hebben zorgprofielen voor beschermd wonen met (zeer) intensieve 
dementiezorg en intensieve verpleging en verzorging. De meeste 
cliëntcliënten hebben een zorgprofiel met verblijf inclusief (multidisciplinaire) 
behandeling. 

Ten tijde van het inspectiebezoek heeft Rozenhoek veertien lege 
cliëntenappartementen door een instroombeperking sinds het eerste kwartaal 
van 2018. De lege plaatsen worden gefaseerd weer opgevuld. Op de 
bezoekdag zijn er twee afdelingen met ruimte voor 33 cliënten met somatische 
zorgvragen. Op de gesloten pg-afdeling op de begane grond wonen tien 
cliënten. Op de begane grond wonen ook nog drie cliënten met een somatische 
zorgvraag. 

Zorgverleners 
Een locatiemanager stuurt Rozenhoek aan. 
Iedere afdeling binnen Rozenhoek heeft zijn eigen team van zorgverleners. In 
totaal zijn er binnen Rozenhoek drie teams. Op de eerste en tweede etage zijn 
de teams ieder opgedeeld in drie clusters. Binnen een cluster zorgt een min of 
meer vaste bezetting voor een bepaalde groep cliënten op de afdeling. Ieder 
team bestaat uit voornamelijk verzorgenden niveau 3. Daarnaast werken er bij 
Rozenhoek een aantal verpleegkundigen niveau 4 en in totaal twee helpenden. 
Het aantal EVV-ers komt neer op één op circa tien cliënten. Dit is minder dan 
de bedoeling is volgens het management. 
Rozenhoek heeft twee kwaliteitsverpleegkundigen (circa 1,5 fte) in dienst. 
Eventuele invallers worden, in afstemming met DuoZorg B.V. (onderdeel van 
Careyn, voornamelijk ingehuurd via een lokaal uitzendbureau. 

Rozenhoek maakt gebruik van een externe aanbieder van medische zorg. Met 
een aantal vaste specialisten ouderenzorg (hierna: SO) en specialistisch 
verpleegkundigen levert deze organisatie alle medische zorg bij voor Careyn in 
de regio Hellevoetsluis. De rest van het behandelteam, bestaande uit 
psychologen en paramedici, zijn in dienst bij Careyn. 

Ten tijde van het inspectiebezoek was het ziekteverzuim bij Rozenhoek circa 
2,4%. Vorig jaar was het verzuim in maart 11%.. 
Het locatiemanagement geeft aan dat na de zomervakantie dan ook alle 
openstaande vacatures ingevuld zijn. 
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BEVINDINGEN 

Thema: Deskundigheid en inzet medewerkers 

d) Careyn voorziet zich zodanig van personele middelen (zowel kwantitatief als 
kwalitatief) dat één en ander redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van 
goede en passende zorg. 

Careyn kent een aantal verplichte scholingen. Dit betreffen scholingen die 
zorgverleners voor bekwaamheid voor voorbehouden handelingen moeten 
volgen. Aan de vaste, vanuit Careyn verplichte, scholingen voegt Rozenhoek 
specifieke scholingen voor de locatie toe. Zo vertelt een zorgverlener dat haar 
team recent een klinische les over Parkinson heeft gehad. Dit omdat er een 
cliënt bij hen was komen wonen met dit ziektebeeld. Ook is ABC-training 
aangeboden in verband met het beter begrijpen van de cliënten met 
onbegrepen gedrag. 

Het locatiemanagement heeft een overzicht van de bevoegd- en 
bekwaamheden van zorgverleners. Van de vijf zorgverleners bij wie de 
bekwaamheid verlopen is, weet de locatiemanager de precieze reden. Ook 
weet zij dat deze zorgverleners niet voor deze handelingen worden ingezet. 
De kwaliteitsverpleegkundigen bieden alle verzorgenden de mogelijkheid om 
hun vaardigheden bij te houden in een skillslab. De inspectie ziet het 
scholingsplan van e-learnings in het leerportaal. In de overzichten van de 
gevolgde scholing van Rozenhoek ziet de inspectie dat ongeveer 20% van de 
zorgverleners nog niet alle verplichte scholingen gevolgd hebben. Met name 
een aantal verpleegtechnische e-learnings ontbreken. De locatiemanager 
vertelt dat dit veelal zorgverleners zijn op de pg-afdeling werken, waar 
verpleegtechnische handelingen minder voorkomen. De e-learnings volgens 
zorgverleners, volgens het Careyn-beleid, in hun eigen tijd. Zorgverleners 
vertellen dat dit in drukke tijden soms wat in de knel komt. 

Het locatiemanagement heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het winnen van 
vertrouwen en de aanspreekcultuur bij Rozenhoek. Veel meer dan een jaar 
geleden ervaren het management, de kwaliteitsverpleegkundigen en de 
zorgverleners nu een open cultuur. In deze sfeer zijn onderlinge feedback en 
reflectie mogelijk. Een zorgverlener vertelt er vanwege deze cultuuromslag 
eerst veel verloop is geweest op haar afdeling. Toch is zij blij met de 
verandering; ze ervaart nu meer positiviteit in het team. 

De inspectie hoort dat er iedere maand een werkoverleg plaatsvindt binnen de 
teams. De teams gebruiken hiervoor een agenda met terugkerende 
onderwerpen. Zorgverleners vertellen dat zij notulen ontvangen. In dit overleg 
bespreken zorgverleners de praktische gang van zaken op de afdeling. 
Zorgverleners vertellen dat ze min of meer verwacht worden aanwezig te zijn. 
Zorgverleners mogen overlegtijd is registreren als werktijd. 
De teams werken met taakhouders. Deze zijn verantwoordelijk voor hun 
onderwerp en koppelen hierover terug in het overleg. Enige tijd geleden 
constateerde het locatiemanagement dat er een overvloed aan taken en 
taakhouders was. Dit aantal wordt nu teruggebracht. De inspectie hoort van 
zorgverleners dat het hen goed lukt om afspraken die zij maken in het overleg 
na te komen. Omdat er weinig EVV-ers beschikbaar zijn, zijn alle verzorgenden 
in Rozenhoek contactverzorgende voor enkele cliënten. Zo ondersteunen zij 
het beperkt aantal EVV-ers dat beschikbaar is. 

Ons kenmerk 
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Er zijn binnen Rozenhoek geen intervisiemomenten voor zorgverleners. Wel 
werkt de locatie met gedragsvisites. 

De twee kwaliteitsverpleegkundigen zijn in totaal voor 68 uur per week 
beschikbaar voor Rozenhoek. Verschillende gesprekspartners vertellen dat de 
kwaliteitsverpleegkundigen de zorgverleners op de werkvloer ondersteunen. Zij 
kijken en werken mee met de zorgverleners. Zij signaleren verbeterpunten en 
coachen "on the job". Ook zitten zij de zorgleefplanbesprekingen voor en 
inventariseren ze scholingsbehoeften. Daarnaast geven de 
kwaliteitsverpleegkundigen training on the job op het gebied van methodisch 
werken. Voor specifieke verpleegkundige taken kunnen zorgverleners een 
beroep doen op het team voor wijkverpleging in de regio. Dit wijkteam is in 
hetzelfde gebouw gehuisvest. 

In Rozenhoek zijn enkele vrijwilligers beschikbaar die vooral betrokken zijn bij 
welzijnsactiviteiten. Er zijn relatief weinig vrijwilligers beschikbaar die op de 
afdeling helpen met specifieke taken. Het locatiemanagement is zich hiervan 
bewust en benoemt dat dit onderwerp in 2019 opgepakt zal worden. 

Ons kenmerk 
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e) Careyn roostert de medewerkers zodanig in dat het zorgaanbod kwantitatief 
en kwalitatief past bij de zorgzwaarte en behoefte van de cliënten. 

Rozenhoek berekent de bezetting op basis van de ZZP's van de cliënten die 
binnen de locatie wonen. Careyn heeft voor de rekentool (geoormerkte) 
normen en uitgangspunten geformuleerd. EVV-ers zijn bijvoorbeeld enkele 
uren per maand vrijgesteld om specifieke EVV-taken te vervullen. 
Zorgverleners geven aan dat zij de actuele bezetting als toereikend ervaren. 
Zij vertellen ook dat de bezetting ruimte biedt om de formatie op te schalen 
als er tijdelijk cliënten zijn die meer zorg behoeven. De locatiemanager maakte 
begin 2018 de bewuste keuze om leeggekomen plekken niet op te vullen. De 
formatie stond dit op dat moment niet toe volgens de manager. De lege 
plekken vult Rozenhoek nu gefaseerd op, zodra er voldoende formatie 
beschikbaar is. Bij de nieuwe opnames wegen de kwaliteitsverpleegkundigen 
en de locatiemanager de zorgzwaarte af tegen de beschikbare deskundigheid 
Zo nodig volgt eerst gerichte extra scholing. 

Op de pg-afdeling zijn gedurende de dag drie verzorgenden aanwezig. Ook is 
er door de week een activiteitenbegeleider op de huiskamer. In de middag en 
avond zijn er twee verzorgenden met een lange dienst en één extra 
verzorgende tussen 17.00 en 21.00 uur. De zorgverleners van de pg-afdeling 
zorgen ook voor de drie cliënten met somatische zorg op de begane grond. 
De warme maaltijd vindt op alle afdelingen 's middags plaats. 
Naast de verzorgende diensten zijn er voor iedere afdeling nog 
welzijnsmedewerkers (totaal bijna 4 fte). Zij verzorgen zowel groeps- als 
individuele activiteiten. 
Vier dagdelen per week komt de arts in huis voor artsenvisites 
Op de twee (somatische) afdelingen ervaren de zorgverleners overdag vijf 
zorgverleners als voldoende. Op de bezoekdag heeft een van teams de 
ingeplande zorgverlener uitgeleend aan een andere afdeling. In de middag en 
avond zijn er drie zorgverleners, waarvan één tot 21.00u. 
In de nacht is er één zorgverlener per afdeling beschikbaar. 
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In september wijzigt de teamindeling. Ook starten er rond dat tijdstip bij 
Rozenhoek ongeveer tien leerlingen. Zij volgen de opleiding tot niveau 3-VIG 
of niveau 4. Zorgverleners vertellen dat zij werken met een stabiel team. Bij 
de inzet van uitzendkrachten komen deze bij voorkeur uit de vaste pool. Het 
komt daarnaast ook wel eens voor dat er onbekende uitzendkrachten zijn. Die 
worden volgens zorgverleners altijd naast een vaste kracht ingeroosterd. 
Op de afdelingen is een van de (gediplomeerde) teamleden ingeroosterd als 
dag-oudste; in die rol bewaakt het teamlid de voortgang van taken en zorg. 

Rozenhoek heeft een vaste roosteraar. De locatiemanager wil toewerken naar 
een basisrooster voor alle medewerkers. Verschillende zorgverleners geven bij 
haar aan dat het werken met een basisrooster rust zal geven. 
De locatiemanager heeft gestimuleerd dat zorgverleners van afdeling wisselen. 
Dit levert volgens haar overal frisse blikken op en komt het doorbreken van 
gewoontes ten goede. Er ontstaat meer evenwicht in de verdeling van 
deskundigheid over de teams. Enkele zorgverleners vertellen aan de inspectie 
dat ze zin hebben om met elkaar de nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ze 
ervaren een prettige werksfeer op de afdeling. 

Het ziekteverzuim bij Rozenhoek is in de afgelopen periode gedaald. De teams 
zijn hierdoor stabieler dan zij de afgelopen jaren zijn geweest. Het 
management is daarnaast bezig de laatste vacatureruimte op te vullen. Ook 
investeert Rozenhoek in het aantrekken en behouden van leerlingen. 

Ons kenmerk 
2018- 
2151090/V2006560/771 

Datum 
27 juli 2018 

Thema: Sturen op kwaliteit en veiligheid 

g) Careyn verzamelt en registreert op systematische wijze gegevens 
betreffende de kwaliteit van zorg en toetst aan de hand van deze gegevens op 
systematische wijze of de wijze waarop de zorgaanbieder uitvoering geeft aan 
artikel 3 Wkkgz redelijkerwijs moet leiden tot goede zorg. 

NB: tijdens de locatiebezoeken richt de inspectie zich op de procedure rondom 
het veilig melden van incidenten met cliënten (MIC/VIM). Overige 
sturingsinformatie beschouwt de inspectie Careyn-breed. 

Gesprekspartners beschrijven dat het analyseren van MIC's de afgelopen jaren 
is achtergebleven. Gedurende de afgelopen jaren is een aantal keer 
geprobeerd een MIC commissie op locatieniveau in te stellen. Door wisselingen 
in het personeelsbestand is dit nog nooit goed op gang gekomen Tot aan de 
dag van het inspectiebezoek is de MIC procedure daardoor onvolledig. Enkele 
dagen voor het inspectiebezoek is er wederom een nieuwe MIC commissie 
geïnstalleerd. Hierin nemen de taakhouders uit de teams, een 
kwaliteitsverpleegkundige, een kwaliteitsmedewerker en een afvaardiging van 
het behandelteam deel. Volgens de notulen van het ontwikkelteam zijn ook de 
taakhouders per team weer geïnstalleerd en weten zij wat er van hen verwacht 
wordt. Echter, voor de zorgverleners die de inspectie spreekt is op de 
bezoekdag niet bekend wie bij hun team de taakhouder is. Verschillende 
zorgverleners, waaronder een taakhouder, beschrijven dat het doel van MIC's 
is dat een incident ergens duidelijk beschreven staat. Als het incident dan later 
ernstige gevolgen blijkt te hebben, dan kun je tenminste precies teruglezen 
wat er gebeurd is. 
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Slechts een enkele zorgverlener benoemt dat MIC's bedoeld zijn om van te 
leren en de zorg te verbeteren door het herhalen van incidenten te voorkomen. 

Zorgverleners vertellen dat zij binnen het zorgdossier een melding kunnen 
doen. Deze melding komt terecht bij de taakhouder binnen het team. De 
taakhouder maakt een analyse. Tijdens de werkbespreking brengt de 
taakhouder de MIC's aan de orde als er bijzonderheden zijn. Zorgverleners 
weten welke zaken zij moeten melden. Zij vertellen zich veilig te voelen om 
een melding te maken. 

h) Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen. 

Rozenhoek analyseert MIC's niet op team of locatieniveau. De analyse van 
individuele meldingen is volgens het locatiemanagement kort cyclisch. Uit de 
beschrijving van gesprekspartners blijkt dat de analyse weinig diepgang kent. 
Zo is een veel gehoorde analyse dat medicatiefouten door onoplettendheid bij 
drukte komen. Stilstaan bij de mogelijke oorzaken van de ervaren drukte is 
niet gebeurd. Verbeteracties bestaan (daarom) voornamelijk uit hernieuwd 
aandacht vragen voor beter opletten; het staat niet vast of de gekozen 
oplossing aansluit bij de hoofdoorzaak van het probleem. 

i) Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft op 
basis van die analyse. 

Aandachtspunt, zie g) en h). 

j) Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van verbeteringen 
evalueert. 

Rozenhoek werkt niet volgens een gestructureerde planning aan verbetering. 
Het locatiemanagement heeft de stand van zaken en de urgente 
verbeterpunten wel op het netvlies. Zo is de locatiemanager goed op de 
hoogte van de beschikbare formatie en de deskundigheid van de 
zorgverleners. Zij stemt dit af op de zorgzwaarte van aanwezige cliënten. 
Samen met de kwaliteitsverpleegkundigen bewaakt zij actief dat Rozenhoek 
geen cliënten opneemt waarvan de zorgvraag de deskundigheid van de 
zorgverleners overstijgt. 
De inspectie ziet aan de documenten dat een dashboardsysteem voor 
professionele sturing beschikbaar is. De manager vertelt nog niet zo vaardig te 
zijn in de toepassing ervan. 

Het management vertelt zich eerst te hebben gefocust op de formatie en de 
sfeer in de teams als basis voor de verdere ontwikkelingen. De afgelopen jaren 
zijn er binnen de verschillende teams veel wisselingen en veranderingen 
doorgevoerd. Dit heeft tot veel onvrede geleid onder sommige medewerkers. 
Verschillende zorgverleners vertellen dat ze nu na die lastige periode wel een 
prettige collegiale sfeer ervaren. De verbeteracties van het management 
hebben zich tot nu toe gericht op het vullen van vacatureruimte en het 
verminderen van het ziekteverzuim. 

Ons kenmerk 
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De inspectie ziet dat de inspanningen resultaat hebben. De formatie is zo goed 
als rond en het ziekteverzuim is gedaald naar 2,4 %. 
Zoals onder g) en h) reeds beschreven staat heeft de MIC analyse het 
afgelopen jaar nog weinig aandacht gehad. Het management is zich hiervan 
bewust. Het ontbreekt bij Rozenhoek aan een concreet plan van aanpak met 
een tijdpad op dit verbeterpunt (in relatie tot de aanwijzingstermijn). 

Ons kenmerk 
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TOT SLOT 

De inspectie gaat er vanuit dat Careyn de bevindingen breed in de organisatie 
bekend maakt en ze bespreekt met haar medewerkers. Dit om ook bij de 
andere (niet bezochte) locaties te kunnen nagaan in hoeverre de kwaliteit van 
zorg zich in het goede tempo verder ontwikkelt. 
Tijdens de geplande informatiedag richt de inspectie zich nog op het derde 
thema: Goed Bestuur (aanwijzingsaspecten k, I en m). 

De inspectie maakt haar rapportages over inspectiebezoeken in principe 
openbaar. Echter, gedurende het lopende toezichttraject van de aanwijzing 
V2002962 laat de inspectie dit vooralsnog achterwege. Dit ten behoeve van 
een veilig leerklimaat op alle locaties van Careyn. Wel wijst de inspectie op het 
feit dat zij altijd de vrijheid behoudt om - na afloop van het toezichttraject of 
wanneer dat tussentijds nodig blijkt - haar bevindingen te betrekken bij het 
beoordelen van Careyn. In zo'n situatie kan openbaarmaking van een 
rapportbrief zoals deze, alsnog aan de orde zijn. 

Rest ten slotte nog om alle betrokkenen te bedanken voor de openhartige 
medewerking aan het aangekondigde inspectiebezoek. 

De inspectie verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Inspectie voor de Gezondheidszorg' 

1 1 	BIJ ondertekening gebruiken wij de organisatienaam genoemd in de wetten op het terrein van de volksgezondheid en 
de jeugdhulp. Pagina 7 van 7 
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Datum: 
	

27 juli 2018 
Onderwerp: 	bevindingen aangekondigd inspectiebezoek (V2006561) 

Stichting Careyn locatie De Vloot 

Geachte bestuurder, 

Op 7 november 2017 heeft Stichting Careyn (hierna: Careyn) een nieuwe 
aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd. Deel-1 van 
deze aanwijzing is inmiddels afgesloten. Uiterlijk per 7 november 2018 moet 
Careyn deel-II van de aanwijzing naleven. Deel-II betreft 3 thema's met in 
totaal 9 aspecten. In verband daarmee moet Careyn de tekortkomingen 
wegnemen. 

Om een indruk te krijgen van de aanpak, de voortgang en het effect van de 
verbeteringen, bezocht de inspectie vier locaties in de periode van 13 juli tot 
23 juli 2018. De inspectie kondigde de bezoeken een dag van tevoren aan. De 
inspectie verdeelde de bezoeken over de vier districten van Careyn. 
De inspectie heeft zich bij deze bezoeken vooral gericht op de 
aanwijzingsaspecten die bij de thema's deskundigheid en inzet medewerkers 
(aanwijzingsaspecten d,e) en sturen op kwaliteit en veiligheid 
(aanwijzingsaspecten g, h, i, j) horen. 

Op 23 juli 2018 bracht de inspectie een aangekondigd bezoek aan locatie De 
Vloot te Maassluis. Het bezoek is uitgevoerd door mevrouw aliffilla 
inspecteur en ondergetekende. 

De inspectie geeft met deze rapportbrief geen oordeel over naleving van 
normen maar beschrijft haar bevindingen tijdens dit bezoek ten behoeve van 
reflecties. De inspectie corrigeert eventuele feitelijke onjuistheden, waarna de 
bestuurder de vastgestelde versie ontvangt. 

Werkwijze inspectiebezoek 
Om inzicht te verkrijgen in hoe Careyn op de locatie verbeteringen doorvoert 
en borgt, raadpleegde de inspectie verschillende informatiebronnen: 
- gesprek met locatiemanagement en kwaliteitsverpleegkundige(n); 
- inzage in opgevraagde documenten; 
- uitgebreide rondgang over de locatie; 
- gesprekken met diverse aanwezige zorgverleners. 
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Beschrijving locatie en kenmerken 

Locatie 
De Vloot valt onder de aansturing vanuit district DWO/NWN van Careyn. 
De Vloot is een locatie voor intramurale verpleeghuiszorg. De Vloot is een 
nieuwbouwcomplex in Maassluis en maakt deel uit van servicecentrum 
De Vloot. In dit servicecentrum zijn verschillende organisaties op het gebied 
van zorg, welzijn en onderwijs gevestigd. De Vloot kent drie afdelingen, 
verdeeld over twee woonlagen. Twee van deze afdelingen zijn aangemerkt in 
de zin van de Wet Bopz. Verder is er nog een afdeling voor beschut wonen 
('verblijf licht' voor cliënten met langdurige zorg zonder behandeling). Deze 
cliënten hebben psychogeriatrische en/of somatische problemen. 
Op de bezoekdag wonen er 51 cliënten op de locatie. Iedere cliënt beschikt 
over een eenpersoons kamer met eigen sanitair. 

Cliënten 
De Vloot biedt plek aan in totaal 51 zorgbehoevende ouderen. 26 Van deze 
cliënten verblijven op de twee afdelingen kleinschalig wonen (KSW). Ieder van 
deze afdelingen heeft twee huiskamers. Op iedere huiskamer kunnen zes of 
zeven cliënten verblijven en de maaltijden nuttigen. De cliënten van 
kleinschalig wonen hebben een psychogeriatrische zorgvraag. Zij hebben 
zorgzwaartepakketten (hierna: ZZP) van ZZP 4, 5 en 7. Het gaat hier om zorg 
met verblijf inclusief (multidisciplinaire) behandeling. 
Daarnaast biedt De Vloot aan 27 cliënten zorg zonder behandeling. Zij wonen 
op de afdeling 'verblijf licht'. Eventuele behandeling krijgen deze cliënten 
vanuit de eerste lijn. Dertien van deze cliënten hebben een psychogeriatrische 
zorgvraag en veertien van deze cliënten hebben een somatische zorgvraag. De 
cliënten hebben een ZZP 4. Enkele van hen hebben een ZZP 5. 

Zorg verleners 
Een manager zorg stuurt De Vloot aan. Dezelfde manager zorg stuurt ook het 
nabijgelegen Rozenhof aan. 
Binnen De Vloot werkt één kwaliteitsverpleegkundige. Zij neemt deel aan het 
ontwikkelteam, waarin ook de manager, behandelaren, een HR adviseur en de 
externe coach van Waardigheid en Trots deelnemen. Dit team stuurt op en 
volgt de ontwikkelingen van de verbeterplannen die Careyn doorvoert. 

Iedere afdeling binnen De Vloot heeft zijn eigen team van zorgverleners voor 
de zorg in twee (aaneengeschakelde) huiskamers. In totaal zijn er binnen 
De Vloot drie teams. Twee teams, totaal circa 20,5 fte zorgverleners, werken 
op de vier huiskamers van kleinschalig wonen. Het andere team met circa 10,5 
fte zorgverleners werkt op de afdeling 'verblijf licht'. Ieder team beschikt over 
tenminste één verpleegkundige niveau 4 of 5 (circa 15%). Ieder team bestaat 
uit meerdere verzorgenden (-IG) niveau 3 (circa 70-80%) en enkele helpenden 
(circa 10-15% ). Ongeveer 10% van de zorgverleners volgt een opleiding. 
Daarnaast zijn er regelmatig stagiaires en leerlingen op de locatie. De 
kwaliteitsverpleegkundige is voor alle teams beschikbaar. Zij heeft een 
overeenkomst voor 27 uur per week. 

Ten tijde van het inspectiebezoek is het ziekteverzuim bij De Vloot laag; op 
kleinschalig wonen is dit circa 0,6% (laatste jaargemiddelde) en op de afdeling 
verblijf licht 1,7% (laatste jaargemiddelde). 
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De Vloot werkt met een vaste pool van uitzendkrachten, die bekend zijn met 
de cliënten op de afdelingen. 
Op de bezoekdag heeft De Vloot geen vacatures openstaan. Het aantal 
zorgverleners dat uit dienst van Careyn gaat, is in evenwicht met het aantal 
zorgverleners dat op de locatie in (vaste) dienst komt. 
De Vloot heeft een vast behandelteam, bestaande uit een specialist 
ouderengeneeskunde (hierna: SO) een psycholoog en paramedici. Tevens zijn 
er een geestelijk verzorger en twee activiteitenbegeleiders in dienst. De 
medische zorg wordt in de avond- weekend en nachtdiensten door een centrale 
triagedienst opgevangen. 

Ontwikkelingen 
Per augustus verandert de managementstructuur binnen DWO/NWN. Waar de 
managers nu verantwoordelijk zijn voor zowel de extra- als intramurale zorg in 
een bepaalde (sub)regio, is in deze regio's per augustus één manager zorg 
verantwoordelijk voor de intramurale zorg en één manager zorg voor de 
extramurale zorg. 

BEVINDINGEN 

Thema: Deskundigheid en inzet medewerkers 

d) Careyn voorziet zich zodanig van personele middelen (zowel kwantitatief als 
kwalitatief) dat één en ander redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van 
goede en passende zorg. 

District DWO/NWN beschikt over een opleidingsplan 2018. De Vloot heeft voor 
haar locatie een hiervan afgeleid scholingsplan gemaakt. Dit scholingsplan sluit 
aan op het zorgaanbod en de groep zorgverleners. In dit scholingsplan staan 
de scholingen die zorgverleners voor bekwaamheid voor voorbehouden 
handelingen moeten volgen. Ook kunnen de teams via maandelijkse 
feedbackgesprekken met de manager zorg (de zogenaamde prestatie 
overleggen) aangeven wat hun behoeften qua scholing zijn. Op basis van deze 
inventarisatie organiseert De Vloot klinische lessen. 
Wel geven verschillende gesprekspartners aan dat het ontbreekt aan een goed 
overzicht en registratie van deelname aan deze klinische lessen. DWO/NWN is 
op districtsniveau voornemens om lessen klinisch redeneren aan te bieden om 
dit te verbeteren. Hiervoor gaat De Vloot bij zowel zorgverleners als 
behandelaren uitvragen aan welke onderwerpen behoefte is. 
De inspectie ziet de e-learnings uit het scholingsplan terug in het leerportaal. 
In de overzichten van de gevolgde scholing van De Vloot ziet de inspectie dat 
omstreeks 95% van de zorgverleners de verplichte scholing voor 
voorbehouden en risicovolle handelingen gevolgd heeft. Omstreeks 80% van 
de zorgverleners binnen de Vloot heeft andere benodigde e-learnings afgerond. 
Deze percentages zijn gunstiger dan op dit moment voorzien. De Vloot streeft 
voor 1 november 2018 op een gerealiseerd bereik van circa 90%. Als blijkt dat 
zorgverleners scholingen niet gevolgd hebben schrijft de 
kwaliteitsverpleegkundige hen aan. 

District DWO/NWN investeert in scholingen rondom dementie en onbegrepen 
gedrag. Zo volgden alle zorgverleners binnen De Vloot een training van Ideon 
van vijf dagdelen. Deze training toetste de kennis van zorgverleners over 
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dementie. Ook de geestelijk verzorgende en de activiteitenbegeleiders volgden 
de training. Verdeeld over de afdelingen kleinschalig wonen van DWO/NWN 
hebben negentig zorgverleners een ABC methodiek training gevolgd. Deze 
training bestaat uit zes dagdelen. Zorgverleners gaan in op casuïstiek uit de 
praktijk, er zijn een aantal praktijkopdrachten en er is aandacht voor de 
theorie van dementie en onbegrepen gedrag. Verschillende gesprekspartners 
geven aan dat deze training zorgverleners handvatten geeft voor het omgaan 
met onbegrepen gedrag in de praktijk. 
Verder hoort de inspectie dat de kwaliteitsverpleegkundige coaching on the job 
biedt op het gebied van dossiervoering, rapportage en de SOAP methode. Zij 
ziet dit terug in het scholingsoverzicht. 
Verder hoort de inspectie van verschillende gesprekspartners dat DWO/NWN 
op iedere locatie een aantal Gespecialiseerd Verzorgenden Psychogeriatrie 
(hierna: GVP) wil gaan inzetten voor meer aandacht op de achterliggende 
oorzaken bij onbegrepen gedrag van cliënten en het bevorderen van 
familieparticipatie. Binnen De Vloot hebben twee zorgverleners de opleiding tot 
GVP'er afgerond. De twee opgeleide GVP'ers zijn op de afdeling 'verblijf licht' 
aan het werk. De inspectie hoort van een zorgverlener dat de inzet van de 
GVP'ers op deze afdeling goed bevalt. Twee zorgverleners volgen op dit 
moment deze opleiding. 

De inspectie hoort dat op de afdeling 'verblijf licht' iedere maand een 
teamoverleg plaatsvindt. Op de afdelingen kleinschalig wonen vindt dit overleg 
één keer in de zes weken plaats. Het teamoverleg heeft een vaste agenda met 
terugkerende onderwerpen. Zorgverleners vertellen dat zij notulen ontvangen. 
Een teamlid zit het teamoverleg voor. De regel is dat tenminste de helft van 
het team bij het overleg aanwezig is. Aansluitend vinden regelmatig klinische 
lessen plaats. Ook de kwaliteitsverpleegkundige is bij het overleg aanwezig. 
De teams werken met taakhouders. Deze zijn verantwoordelijk voor hun 
onderwerp en koppelen hierover terug tijdens het overleg. Er zijn binnen 
De Vloot geen gestructureerde intervisiemomenten voor zorgverleners. De 
inspectie hoort van enkele zorgverleners dat het niet de gewoonte is om elkaar 
te bevragen of aan te moedigen, bijvoorbeeld met scholing. Gesprekspartners 
laten merken dat cultuurthema' s zoals eigenaarschap nog aandacht gaan 
krijgen. 
Op de afdelingen kleinschalig wonen vinden regelmatig gedragsvisites plaats, 
per afdeling om de week. 

De vervangend manager zorg en de kwaliteitsverpleegkundige vertellen dat zij 
- ieder apart - twee wekelijks het overzichtsdashboard van het leerportaal 
checken. Uit dit dashboard komen kleuren. Bij groen heeft de zorgverlener de 
scholing gevolgd, bij oranje gaat de scholing verlopen en bij rood is de 
scholing verlopen. Aan zorgverleners waarbij scholingen op oranje of rood 
staan, stuurt de kwaliteitsverpleegkundige een mail. 

De kwaliteitsverpleegkundige is volledig beschikbaar voor De Vloot. 
Verschillende gesprekspartners vertellen dat zij de zorgverleners op de 
werkvloer ondersteunt. Zo kijkt zij mee met de taakhouders en hun taken en 
ondersteunt zij hen bij het versterken van hun rol binnen de teams. Daarnaast 
toetst de kwaliteitsverpleegkundige de dossiervoering na afloop van een 
zorgleefplanbespreking en evalueert dit met de Eerst Verantwoordelijk 
Verzorgende (hierna: EVV'er). Ook geeft de kwaliteitsverpleegkundige training 
on the job op het gebied van methodisch werken. 

2018- 
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e) Careyn roostert de medewerkers zodanig in dat het zorgaanbod kwantitatief 
en kwalitatief past bij de zorgzwaarte en behoefte van cliënten. 

De Vloot berekent de bezetting op basis van de ZZP's van de cliënten die 
binnen de locatie wonen. Zorgverleners geven aan dat zij deze minimale 
normbezetting als toereikend ervaren. Ze vertellen dat het lukt om iedere dag 
een EVV-er op de afdeling beschikbaar te hebben. 
Op de afdelingen kleinschalig wonen is gedurende de dag op iedere huiskamer 
tenminste één zorgverlener van 07.00 tot 15.30 uur aanwezig. Ook is er per 
afdeling (dus twee huiskamers) één omloopdienst aanwezig van 07.30 tot 
14.00 uur. 
In de avonddienst is er per huiskamer een zorgverlener van 14.45 tot 23.15 
uur aanwezig. Ook dan is er per afdeling één omloopdienst aanwezig van 
17.00 tot 20.00 uur. In de avonden koken de zorgverleners op de afdelingen 
kleinschalig wonen zelf. Zij geven aan dat dit het toezicht op de huiskamers 
bemoeilijkt. 
Zorgverleners vertellen dat zij werken met een stabiel team. Als het lukt 
werken zorgverleners vast op een van de vier huiskamers. Op dit moment 
maken zij nauwelijks gebruik van uitzendkrachten. Als zij dit wel doen komen 
de uitzendkrachten uit een vaste pool. Zorgverleners geven aan dat zij op 
elkaar terug kunnen vallen. De inspectie ziet op het weekrooster dat - ook als 
er veel invallers (4/6) in de avond zijn - dat per afdeling ook een vaste 
medewerker 2/6 is ingepland voor deze uren. 
Op de afdeling verblijf licht" starten 's ochtends drie zorgverleners om 07.00 
uur. Twee zorgverleners blijven tot 15.30 uur, één zorgverlener werkt tot 
11.00 uur. In de avond is er één avonddienst werkzaam op de afdeling, van 
14.45 tot 23.15 uur. In de nacht zijn op De Vloot twee zorgverleners 
beschikbaar voor de zorg op alle afdelingen. 

Elk team zorgt voor het eigen weekrooster. Er is binnen ieder team een vaste 
roosteraar. Deze roosteraar plant vanuit een overzichtelijk basisrooster. Dit 
rooster is gebaseerd op een aantal afspraken en uitgangspunten. 
Zorgverleners geven aan dat de roostering goed gaat. 
De extern coach van Waardigheid en Trots ondersteunt de roosteraars bij het 
gezond roosteren. Binnen district DWO/NWN is er sprake van dat het roosteren 
centraal geregeld gaat worden. Op de bezoekdag is hier nog geen concreet 
plan voor. 

Op de bezoekdag kent De Vloot geen vacatureruimte. Alle plaatsen zijn 
opgevuld. Ook is het ziekteverzuim bij De Vloot de afgelopen anderhalf jaar 
flink gedaald. In juni 2017 was het jaarpercentage op de afdeling KSW nog 
13,5% en op afdeling verblijf licht 6,4%. In juni 2018 is het verzuim overal 
zeer laag en schommelt dit rond 1%. Verschillende gesprekspartners geven 
aan dat er een districtsbreed verzuimplan ligt, opgesteld in samenwerking met 
de casemanager verzuim, een HR adviseur en de bedrijfsarts. De manager 
zorg en de verzuimcoach gaan met zorgverleners in gesprek over wat zij nodig 
hebben om het werk vol te kunnen houden. Deze gesprekken bevorderen de 
duurzame inzetbaarheid van de zorgverleners. Verschillende zorgverleners 
geven aan dat het lage verzuimcijfer de stabiliteit van de teams ten goede 
komt. 

2018- 
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Thema: Sturen op kwaliteit en veiligheid 

g) Careyn verzamelt en registreert op systematische wijze gegevens 
betreffende de kwaliteit van zorg en toetst aan de hand van deze gegevens op 
systematische wijze of de wijze waarop de zorgaanbieder uitvoering geeft aan 
artikel 3 Wkkgz redelijkerwijs moet leiden tot goede zorg. 

NB: tijdens de locatiebezoeken richt de inspectie zich op de procedure rondom 
het veilig melden van incidenten met cliënten (MIC/VIM). Overige 
sturingsinformatie beschouwt de inspectie Careyn-breed. 

De Vloot beschikt over een eigen MIC commissie. In deze commissie zitten de 
taakhouders uit de verschillende teams, de SO en een psycholoog, de manager 
zorg en de kwaliteitsverpleegkundige. De kwaliteitsverpleegkundige zit dit 
overleg voor. De taakhouder is verantwoordelijk voor het maken van analyses 
en de terugkoppeling van meldingen in het team (microniveau). Ook kiest de 
taakhouder voor ieder teamoverleg een melding die zij uitgebreid met de 
teamleden bespreekt. Verder geven zorgverleners aan dat de taakhouder ook 
trendcijfers laat terugkomen in het teamoverleg. 

Op het moment van de bezoekdag komen alle meldingen (via het ECD ook) bij 
de kwaliteitsverpleegkundige en de SO binnen. Als één van hen casuïstiek 
tegenkomt waarvan zij denken dat het belangrijk is om er bij het team op 
terug te komen, brengen zij dit in en/of handelen dit af. Zij zullen deze 
verantwoordelijkheid uiteindelijk overdragen aan de taakhouders. Daarnaast 
is de kwaliteitsadviseur van het district betrokken bij het ondersteunen en 
coachen van de taakhouders. 

Zorgverleners melden MIC/VIM meldingen in het ECD. Dit maakt dat het 
overzicht van meldingen per cliënt in het dashboard te zien is. 
Verschillende gesprekspartners geven aan dat zorgverleners zich veilig voelen 
om incidenten te melden. Uit het huidige systeem zijn de overzichten van de 
MIC/VIM meldingen te halen. Deze overzichten bestaan uit kwantitatieve 
gegevens. Hiernaast werkt De Vloot met analyses van MIC meldingen per 
periode. In deze analyses komt terug welke meldingen vaak gedaan worden, 
wat hier de redenen voor (kunnen) zijn, of er verbetermaatregelen zijn 
getroffen en of deze ook regionaal of Careyn breed opgepakt moeten worden. 
Voorts houdt De Vloot een verbeterregister bij met de verbetermaatregelen die 
binnen de locatie lopen. In dit register is zijn de analyses, het gewenste 
resultaat, de lopende activiteiten en evaluatiemomenten opgenomen. De 
manager zorg gebruikt deze sturingsinformatie voor verbeteringen in de zorg 
(zie verder i en j). 

h) Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen. 

De inspectie ziet in het scholingsplan dat alle verpleegkundigen binnen De 
Vloot de klassikale scholing 'Vaardigheden analyseren van incidenten/PDCA' 
gevolgd moeten hebben. Echter, uit het scholingsoverzicht wordt niet duidelijk 
of deze scholing gevolgd is. Wel hoort de inspectie van verschillende 
gesprekspartners dat de kwaliteitsadviseur van het district betrokken is bij het 
ondersteunen en coachen van de taakhouders. Ook de 
kwaliteitsverpleegkundige coacht de taakhouders in hun rol. 

Ons kenmerk 
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De inspectie hoort zorgverleners vertellen over een recente melding waarbij -
na de analyse - nog onduidelijk is of de gekozen oplossing goed op de echte 
oorzaak aansluit. Het is niet helder of herhaling van dit soort incidenten zo 
worden voorkomen. 
De inspectie ziet de MIC rapportages van de afgelopen zes maanden in. Deze 
rapportages bevatten een overzicht van de kwantitatieve gegevens van de 
MIC/VIM meldingen. Daarnaast ziet de inspectie MIC/VIM analyses van de 
afgelopen zes maanden. Deze analyses richten zich voornamelijk op het proces 
van melden en eventuele verbeteringen hierin. Het gaat hier bijvoorbeeld over 
het doel van het bespreken van medicatie incidenten in de teams en wie er 
verantwoordelijk is voor het maken van een melding. 
In het verbeterregister ziet de inspectie wel dat de teams kijken naar oorzaken 
en verbeteringen op individueel niveau of teamniveau. Zo ziet de inspectie een 
aantal meldingen over het vergeten te geven van medicatie aan een 
individuele cliënt. Uit de analyse blijkt dat deze cliënt tijdens de betreffende 
medicatieronde regelmatig al sliep. Daarom is nu besloten de medicatie van 
deze cliënt op een ander moment te geven. 
Analyses op locatie-, districts- of organisatieniveau ziet de inspectie weinig 
terug. Verschillende gesprekspartners bevestigen dat De Vloot nog verder 
moet investeren in de analysefase en verbeterpunten in breder verband. Ook 
het borging van verbeteringen vraagt aandacht volgens de gesprekspartners. 

i) Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft op 
basis van die analyse. 

De inspectie ziet dat de verbetermaatregelen die uit de MIC analyses komen 
zijn opgenomen in het verbeterregister van De Vloot. In dit verbeterregister 
houdt de locatie bij wat de voortgang van deze verbetermaatregelen is. 
Doordat de analyse naar basisoorzaken nog niet altijd diepgaand genoeg is, 
sluiten de verbeterplannen niet altijd goed aan bij de problemen in de praktijk. 
Wel ziet de inspectie dat een verbeterplan bestaat uit kwalitatieve informatie 
over de tekortkomingen, de vragen die hierbij gesteld worden, oplossingen, 
lopende activiteiten en evaluatiemomenten. 

Naast het verbeterregister maakt De Vloot ook gebruik van een draaiboek. 
Hierin staan de acties op teamniveau, degene die verantwoordelijk is voor het 
uitvoeren van die acties en de huidige status van de verbetering. De 
onderwerpen in dit draaiboek volgen onder andere uit de MIC analyses en -
verbetermaatregelen en externe- en interne audits. Uit deze documenten blijkt 
dat de kwaliteitsverpleegkundige en/of de SO verantwoordelijk zijn voor een 
groot deel van de verbetermaatregelen. De teams dragen een klein deel van 
de verantwoordelijkheid. De voortgang van verbetermaatregelen komt terug in 
het teamoverleg, Zowel in het verbeterregister als in het draaiboek is zichtbaar 
welke maatregelen zijn afgerond en welke nog lopen. 
Verschillende gesprekspartners geven aan dat het team tijdens ieder 
werkoverleg een terugkoppeling krijgt van de taakhouder over de ingezette 
verbetermaatregelen op basis van de MIC meldingen. 

Ons kenmerk 
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j) Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van verbeteringen 
evalueert. 

De Vloot werkt volgens een structurele planning aan verbetering. Zij gebruikt 
hiervoor het verbeterregister en het draaiboek. Dit zijn allebei 
planningsdocumenten, opgesteld door de manager zorg. De inspectie ziet dat 
er overlap zit in bepaalde delen of onderwerpen. Met deze documenten houdt 
de manager zorg en/of de kwaliteitsverpleegkundige het overzicht van de 
stand van zaken handmatig bij. Dit maakt de actualiteit van deze overzichten 
kwetsbaar. Niettemin laat de vervangend manager zorg zien en merken, op 
basis van actuele sturingsinformatie, een correct beeld te hebben van de 
actuele verbeterpunten. De manager zorg en de kwaliteitsverpleegkundige 
halen elke twee weken de actuele stand van zaken op uit de dasboards van 
onder andere het leerportaal. 

Daarnaast controleert de kwaliteitsverpleegkundige steekproefsgewijs de 
volledigheid van de dossiers. Ook geeft de kwaliteitsverpleegkundige coaching 
on the job. Zij schuift bij zorgverleners aan en kijkt met hen mee op het 
moment van rapporteren. Zo borgt zij de kwaliteit van dossiervoering op de 
werkvloer. 

Ons kenmerk 
2018- 
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Datum 
27 juli 2018 

Verschillende zorgverleners geven aan dat er binnen de teams een goede sfeer 
heerst. Het teamoverleg vindt maandelijks plaats, kent een vaste agenda en heeft 
een teamlid als voorzitter. Taakhouders en kwaliteitsverpleegkundigen stemmen 
feiten analyses en conclusies af in het periodieke afstemmingsoverleg onder 
leiding van de kwaliteitsverpleegkundige. 

Het ontwikkelteam voert maandelijks overleg over onder meer planning en 
voortgang van verbetermaatregelen. De kwaliteitsverpleegkundige néemt deel 
en levert input. Ook komen de gegevens uit het maandelijkse prestatieoverleg 
tussen de manager zorg en de teams aan bod. Verder is er op districtsniveau 
een maandelijks overleg waarbij de kwaliteitsadviseur aanwezig is. Dit overleg 
richt zich op overkoepelende thema's. 

TOT SLOT 

De inspectie gaat er vanuit dat Careyn de bevindingen breed in de organisatie 
bekend maakt en ze bespreekt met haar medewerkers. Dit om ook bij de 
andere (niet bezochte) locaties te kunnen nagaan in hoeverre de kwaliteit van 
zorg zich in het goede tempo verder ontwikkelt. 
Tijdens de geplande informatiedag richt de inspectie zich nog op het derde 
thema: Goed Bestuur (aanwijzingsaspecten k, 1 en m). 

De inspectie maakt haar rapportages over inspectiebezoeken in principe 
openbaar. Echter, gedurende het lopende toezichttraject van de aanwijzing 
V2002962 laat de inspectie dit vooralsnog achterwege. Dit ten behoeve van 
een veilig leerklimaat op alle locaties van Careyn. Wel wijst de inspectie op het 
feit dat zij altijd de vrijheid behoudt om - na afloop van het toezichttraject of 
wanneer dat tussentijds nodig blijkt - haar bevindingen te betrekken bij het 
beoordelen van Careyn. In zo'n situatie kan openbaarmaking van een 
rapportbrief zoals deze, alsnog aan de orde zijn. 
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Rest ten slotte nog om alle betrokkenen te bedanken voor de openhartige 
medewerking aan het aangekondigde inspectiebezoek. 

De inspectie verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

mooaacmtena. 

inspectie voor de Gezondheidszorg)  

Ons kenmerk 
2018- 
2151112/V2006561/i.  

Datum 
27 juli 2018 

1 	Bij ondertekening gebruiken wij de organisatienaam genoemd In de wetten op het terrein van de volksgezondheid en 
de jeugdhulp. 
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C) Auditverslagen 



Overal 10.2.e 	 Doc. 500 
Audit kwaliteit en veiligheid 

Locatie: Careyn De Ark Wateringen 
Datum: 11 juli 2018 

De locatie is getoetst op de onderwerpen uit de aanwijzing van IGJ dd. 7 november 2017: 
1. Cliënt dossier, 
2. Voldoende inzet van deskundig personeel 
3. Sturen op kwaliteit en veiligheid. 

Daarnaast is tijdens de rondleiding een oordeel gevormd over de medicatieveiligheid en hygiëne-
aspecten. 

Bevindingen 

Algemeen 

1. De Ark heeft 98 tweekamerappartementen voor zelfstandig wonen en zorg. Daarnaast zijn er 
30 plaatsten KSW. Er zijn in/exclusiecriteria opgesteld. 

2. Per 1 juli 2018 is een nieuwe locatieverantwoordelijke aangesteld. 

Client dossier 

1. Iedere cliënt beschikt over een compleet en actueel dossier. 
2. Cliëntdossiers zijn op alle momenten voor de zorgverleners die direct betrokken zijn bij de zorgverlening 

toegankelijk. 
3. Ieder cliëntdossier bevat een logisch verband tussen enerzijds de wensen, behoeften, mogelijkheden en 

beperkingen van de cliënt en anderzijds de invulling van de zorg en behandeling. 

1. De dossiers zijn compleet en actueel. Er is een borgingsplan opgesteld om de dossiers op 
niveau te houden. De kwaliteitsverpleegkundige geeft de EW-ers coaching en controleert de 
dossiers. Er is zichtbaar aandacht geweest voor de levengeschiedenis en welzijnsactiviteiten. 

2. De toegankelijkheid van de dossiers door uitzendkrachten wordt bewaakt door de 
medewerkers. Ook de locatiemanager controleert in het dashboard of wordt ingelogd en 
gerapporteerd. Dat verloopt nog steeds naar tevredenheid. 

3. De samenhang tussen de formulieren in de gecontroleerde dossiers is zichtbaar. Er wordt 
steeds completer gerapporteerd met de SOAP-methode, maar de rapportage op doelen en 
het opvolgen van bijzonderheden is nog niet compleet. De behandelaren missen soms nog 
voldoende opvolging en onderbouwing in de rapportage. Op afdeling licht verblijf is een 
opdracht voor bloedsuikerdagcurve niet uitgevoerd, waarschijnlijk omdat deze niet is 
uitgewerkt in de agenda. Tijdens de gesprekken met behandelaren en zorgmedewerkers is 
niet helder wat eenduidige afspraken zijn over het gebruik van de agenda en de takenlijst. Op 
KSW wordt methodisch gewerkt aan de ZLP-bespreking met voorbereiding en verslaglegging. 
Er is een BOPZ-audit gehouden en er is een afbouwteam actief. Tevens worden structureel 
iedere twee weken gedragsvisites gehouden. 

Voldoende inzet van deskundig personeel 

1. Careyn voorziet zich zodanig van personele middelen (zowel kwantitatief als kwalitatief) dat een en ander 
redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van goede en passende zorg. 

2. Careyn roostert de medewerkers zodanig in dat het zorgaanbod kwantitatief en kwalitatief past bij de zorgzwaarte 
en behoefte van de cliënten. 

3. Careyn organiseert de zorg zodanig dat er voldoende werktijd beschikbaar is voor adequate rapportage en 
overdracht van zorg. 

1 1 onafhankelijk inspecteur kwaliteit en veiligheid 1 	 1 
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1. Afdeling licht verblijf is iets boven formatie. KSW is momenteel op formatie, maar helaas gaan 
per 1 september enkele zorgmedewerkers weg; hiervoor is nu al proactief een plan gemaakt. 
Er wordt geworven en gebruik gemaakt van langdurig vervang. Er zijn op dit moment 
voldoende (kwaliteits)verpleegkundigen. De bijscholingen en VRH worden in het dashboard 
gemonitord door de locatieverantwoordelijke; bij onvoldoende voortgang worden 
medewerkers aangesproken. Zorgmedewerkers zijn enthousiast over het scholingsaanbod. 
Behandelaren willen graag klinische lessen geven maar merken nog weinig behoefte 
daaraan. Er wordt wel nagedacht over een programma met klinische lessen maar uitgewerkt 
is dat nog niet. Behandelaren merken dat de deskundigheid van de medewerkers is gegroeid, 
maar aansturing van de teams en coaching van individuele medewerkers blijft wenselijk; er 
worden niveauverschillen per team opgemerkt. 

2. Gesprekspartners merken op dat de zorgvraag op piekmomenten hoger lijkt dan de bezetting. 
Er wordt gewerkt met een basisrooster, dat in principe altijd wordt gerealiseerd. 

3. De overdracht is geborgd door overlappende werktijden. Medewerkers ervaren voldoende tijd 
voor rapportage en overdracht. 

Sturen op kwaliteit en veiligheid 

1. Careyn verzamelt en registreert op systematische wijze gegevens betreffende de kwaliteit van zorg en toetst aan 
de hand van deze gegevens op systematische wijze of de wijze waarop de zorgaanbieder uitvoering geeft aan 
artikel 3 Wkkgz en redelijkerwijs moet leiden tot goede zorg. 

2. Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen. 
3. Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft op basis van die analyse. 
4. Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van verbeteringen evalueert. 

1. Op deze locatie is een ontwikkelteam actief, de behandelaren zijn daarin niet 
vertegenwoordigd maar lezen wel de notulen mee. Deze worden dan weer besproken in het 
eigen overleg. Het gebruik van een verbetermonitor is nog in ontwikkeling. Tijdens het 
gesprek met de zorgmedewerkers wordt ervaren dat kwaliteit leeft binnen de teams. 

2. De MIC wordt maandelijks in een locatiecommissie besproken en teruggekoppeld in de 
teambespreking. Het analyseren en opvolgen van alle geregistreerde MIC-meldingen is nog 
onvoldoende. Door coaching worden individuele medewerkers ondersteund bij het invullen en 
analyseren van de basisoorzaken. 

Bevindingen betreft medicatieveiligheid 

1. De toedienlijsten zijn goed afgetekend. 
2. Openingsstickers op zalven, druppels, dranken en insuline zijn nog niet consequent ingevuld 

bij opening. 
3. In de medicatiekoelkast op licht verblijf staat een potje urine; deze koelkast zou niet meer voor 

medicatie worden gebruikt. 
4. De kast voor de werkvoorraad medicatie is te klein, waardoor de voorraad niet overzichtelijk 

is. Hiervoor is een plan opgesteld, maar de uitvoering liet op zich wachten. 
5. De medicatiekoelkast voor de werkvoorraad is de klein voor de hoeveelheid insulinepennen 

die worden bewaard. 
6. In de kast met medicatie op naam was de geleverde Fentanyl niet opgeruimd in het kluisje. 

Bevindingen betreft hygiëne 

1. Op licht verblijf is een voorraadkast met steriele middelen, die zijn overgebleven van de 
cliënten. De middelen worden in noodgevallen gebruikt. Uit hygiëne-overwegingen mogen 
niet-gebruikte (steriele) middelen die op een cliëntenkamer zijn geweest niet worden 
teruggeplaatst in de afdelingsvoorraad cq het magazijn. 

2. Het is op KSW niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de schoonmaak van afgesloten 
berghokken. Deze zijn zichtbaar niet schoongemaakt. 
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3. Een keuken op KSW was onvoldoende schoon; een keukenlade was vies. In een niet-
afgesloten lade lag een scherp broodmes. Tevens lag er verbandmateriaal en alcohol voor 
medische doeleinden. 

4. Meestal hebben zorgmedewerkers geen ringen en horloges om. Een enkele keer werd een 
ring en armband gezien. 

Beschouwing 

De locatie heeft het sturen op voldoende deskundig personeel goed onder controle; er wordt pro-actief 
geacteerd op verloop van medewerkers in september. Er wordt gestuurd op het volgen van 
bijscholingen. De deskundigheid van alle medewerkers om volledig te rapporteren en de MIC goed in 
te vullen (inclusief analyse) is nog een aandachtspunt. De kwaliteitsverpleegkundigen bieden 
individuele coaching om medewerkers hier verder in te ontwikkelen. In het gesprek met 
zorgmedewerkers blijkt dat kwaliteit leeft in de teams. De medische regie is zichtbaar aanwezig op 
KSW. Er lijkt goed zicht te zijn op de onderwerpen die aangepakt moeten worden, maar in de 
gesprekken voelt het soms dat ideeën nog niet altijd concreet en aantoonbaar zijn uitgewerkt. 
Bijvoorbeeld het geven van klinische lessen is een plan voor september maar concreet is het nog niet. 
Het structureel gebruiken van de verbetermonitor kan helpen om meer systematisch en cyclisch met 
de verbeteringen bezig te zijn. 

Conclusies 

1. Client-dossier: bijna op orde. Het rapporteren op doelen en bijzonderheden en de opvolging 
daarvan heeft de aandacht, maar moet verbeteren de komende tijd. 

2. Voldoende deskundig personeel: bijna op orde. Medewerkers hebben al veel scholing gevolgd 
en er wordt aantoonbaar gestuurd. Er wordt actief gekeken welke inzet van medewerkers 
nodig is om aan de zorgzwaarte en behoeften van de cliënten te voldoen. Maar er zijn ook 
risico's wegens het vertrek van enkele medewerkers in september 2018. 

3. Sturen op kwaliteit en veiligheid: niet op orde. Het sturen kan nog concreter en systematischer 
door plannen in de hoofden op te nemen in het verbeterregister en deze planmatig te 
realiseren. De MIC-analyse en opvolging per melding moet nog verder worden ontwikkeld. 
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<in te vullen door coordinator 
auditteam> 
Nummer: 
Datum in ontvangst: 

Datum audit: 23 juli 2018 

Bedrijf, regio, team(s): Blankenburg 

Leidinggevende(n) (naam): 
(locatiemanager op vakantie tijdens audit) 

Auditors (namen): 
t,:a7.2:Egggi9 

Doel van de interne audit is te beoordelen in hoeverre Deskundigheid en inzet medewerkers, 
sturen op kwaliteit en veiligheid en zorgdossiers voldoen aan toetsingskader IGJ, ISO-normen de 
eisen uit het kwaliteitssysteem van Careyn. 

Onderwerpen en speerpunten audit onderzoek: 
1. Deskundigheid en inzet medewerkers. 
2. Sturen op kwaliteit en veiligheid. 
3. Zorgdossiers. 

Relevante documenten ingezien: 
- 	Notulen werkoverleg 
- 	Verbeterregister MIC 

Gesprekken gevoerd met (naam/functie): 
-   (Kwaliteitsverpleegkundige) 

-2,1:7214,1 (Verpleegkundige) 

Zorgdossier ingezien (aantal): 
- 	2 zorgdossiers 

Korte beschrijving regio / team(s). 

In totaal zijn er 40 clienten in Blankenburg. Daarvan hebben ongeveer 30 clienten een ZZP4, 
ongeveer 10 clienten hebben een VPT/ZVT/geen indicatie. Het team bestaat uit een 
kwaliteitsverpleegkundige, twee algemeen verpleegkundigen, één niveau 2 medewerker en 
daarnaast alleen maar niveau 3 medewerkers (ongeveer 16 medewerkers totaal). 

Er is een gemeenschappelijke ruimte genaamd Het Veerhuis. Clienten en buurtbewoners drinken 
hier koffie, gebruiken 's middags een warme maaltijd en er worden activiteiten georganiseerd. 
Het Veerhuis geeft een levendige indruk, er zijn altijd overdag welzijnsmedewerkers en 
vrijwilligers van Careyn aanwezig. 

Conclusies en aanbevelingen 

Wat gaat er goed: 

1. Blankenburg is een kleine locatie met een vast team. Mede-zorgverleners zoals huisartsen, 
fysiotherapeuten en apotheker wordt zeer regelmatig mee gesproken. Zowel inhoudelijk 
over clienten als over werkwijzes (bijvoorbeeld over de voortgang van de 
medicatiereviews bij clienten). 

Wat voldoet nog niet Et conclusies en adviezen: 

Onderwerp 1 Deskundigheid en inzet medewerkers: 

1. Alle medewerkers zijn geschoold echter ontbreken op de locatie nog wel eens inhoudelijke 
trainingen op bijvoorbeeld ziektebeelden of bijvoorbeeld werkwijzes. Een enkele keer 
wordt een dergelijke 'klinische les' ingepland. Er zijn voldoende medewerkers in het team 
om voor continuite zorgen. 
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Onderwerp 2 Sturen op kwaliteit en veiligheid: 

1. Er is een verbeterregister voor het team waarin verbetermaatregelen op locatieniveau 
worden afgesproken. De laatste versie van juli 2018 is ingezien. Verbeteracties worden 
hierin gevolgd en beschreven. Daarnaast worden per periode (maand) MIC overzichten 
gemaakt met daarin analyses van de MIC meldingen. Daarbij zijn in de actie- en 
besluitenlijst van het team werkoverleg acties beschreven om MIC op te pakken in hun 
verbeteracties. Echter in het MIC overzicht van Caress staan veel meldingen op initieel en 
niet op in behandeling/afgerond. Volgens de kwaliteitsverpleegkundige worden alle MIC 
meldingen bekeken en beoordeeld maar dit is niet aantoonbaar. 

Onderwerp 3 zorgdossier: 

1. Er zijn twee zorgdossiers ingezien. Opvallen is dat niet elk gesignaleerd gezondheidsrisico 
(bijvoorbeeld jeuk, pijn in mond, oedeem in benen, depressie) aantoonbaar is besproken 
in de zorgleefplanbespreking. Daarnaast is het rapporteren nog een aandachtspunt. De 
SOAP methodiek wordt onvoldoende gebruikt. Er wordt niet iedere week op elk doel 
gerapporteerd en ook niet bijvoorbeeld in opvolging van een bevinding van een 
dermatoloog. 

2. Bij een client (ZZP5 in aanvraag) is gestart met bedhekken. Familie is akkoord maar het is 
niet duidelijk hoe de client er over denkt. Er is niet aantoonbaar gekeken naar 
alternatieven en op welke wijze de huisarts betrokken is. Er is geen VBM ingevuld maar 
een formulier Verklaring Bedhekken Omhoog.  Hierin staat alleen een handtekening bij de 
opmerking dat de bedhekken omhoog gaan. 

Overige bevindingen: 

1. Evacuatie stoelen ontbreken op de etages van de locatie. 
2. Er is 1 huisartsenpost in Rozenburg die in het gebouw aanwezig is, tevens ook de 

apotheker, de labafname en fysiotherapie. Wekelijks is er overleg met de 
praktijkondersteuner (Verpleegkundig Specialist) over de clienten van Careyn Blankenburg. 
Tijdens deze overlegmomenten worden lopende zaken bij clienten doorgesproken. 
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Locatie: Careyn Grootenhoek Hellevoetsluis 
Datum: 19 juli 2018 

De locatie is getoetst op de onderwerpen uit de aanwijzing van IGJ dd. 7 november 2017: 
1. Cliënt dossier, 
2. Voldoende inzet van deskundig personeel 
3. Sturen op kwaliteit en veiligheid. 

Daarnaast is tijdens de rondleiding een oordeel gevormd over de medicatieveiligheid en hygiëne-
aspecten. 

Bevindingen 

Algemeen 

1. Op deze locatie verblijven 52 cliënten verspreid over 3 PG en 2 somatische afdelingen. 
2. Op één van de PG afdelingen verblijven op dit moment zes cliënten. Binnenkort wordt deze 

afdeling gesloten waarbij de cliënten worden overgeplaatst binnen de locatie. 
3. Afname van het aantal opnames op somatiek is een trend die wordt gezien; ook wordt meer 

cognitieve achteruitgang en psychische problematiek bij deze doelgroep opgemerkt. Vanwege 
de afname is de toekomst van deze locatie ter discussie komen te staan. 

4. Rond januari 2019 zou de toekomst voor deze locatie duidelijk moeten zijn. Dat geeft zeker 
onrust onder het personeel maar is nog geen aanleiding tot grote uitstroom op dit moment. 

Client dossier 

1. Iedere cliënt beschikt over een compleet en actueel dossier. 
2. Cliëntdossiers zijn op alle momenten voor de zorgverleners die direct betrokken zijn bij de zorgverlening 

toegankelijk. 
3. Ieder cliëntdossier bevat een logisch verband tussen enerzijds de wensen, behoeften, mogelijkheden en 

beperkingen van de cliënt en anderzijds de invulling van de zorg en behandeling. 

1. De gecontroleerde dossiers zien er compleet en actueel uit. De betrokkenheid van 
welzijn/activiteiten is goed zichtbaar. 

2. Medewerkers letten erop dat uitzendkrachten kunnen inloggen in het dossier. De 
locatieverantwoordelijke stuurt op de overzichten over het inloggen in het dashboard. 

3. Tijdens de rondgang wordt gezien dat frequent wordt gerapporteerd op doelen en dat 
bijzonderheden worden opgevolgd. Het frequent rapporteren blijft echter een aandachtspunt 
voor alle medewerkers waarvoor kwaliteitsverpleegkundige en EW-ers veel aandacht 
hebben. De zorg leefplanbespreking wordt systematisch gehouden met voorbereiding en 
verslaglegging. In het dossier is medische regie goed zichtbaar. Er is een wekelijkse visite en 
een maandelijkse grote visite; tevens wordt een gedragsvisite gehouden. 

Voldoende inzet van deskundig personeel 

1. Careyn voorziet zich zodanig van personele middelen (zowel kwantitatief als kwalitatief) dat een en ander 
redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van goede en passende zorg. 

2. Careyn roostert de medewerkers zodanig in dat het zorgaanbod kwantitatief en kwalitatief past bij de zorgzwaarte 
en behoefte van de cliënten. 

3. Careyn organiseert de zorg zodanig dat er voldoende werktijd beschikbaar is voor adequate rapportage en 
overdracht van zorg. 
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1. Volgens de inzetberekenaar is op deze locatie meer dan voldoende personeel. Het 
voornemen is de PG-afdeling met 6 cliënten samen te voegen. Dat is een slagvaardig besluit 
geweest om onder andere het toezicht op de afdeling te verbeteren. In het kader van toezicht 
is een plan geschreven om hulp bij de voeding en toezicht te organiseren; dat wordt nu 
besproken met de directie. Medewerkers ervaren dat zij veel extra taken hebben; 
ondersteuning bij de voeding is welkom. Voor wat betreft de bijscholing en VRH zijn 
medewerkers enthousiast bezig. De locatieverantwoordelijke stuurt aan de hand van de 
overzichten uit het dashboard; medewerkers die achterblijven worden aangesproken. Op dit 
moment is slechts één psycholoog betrokken bij deze locatie; dat geeft zichtbaar meer 
werklast maar taken worden niet uitgesteld; er is een plan gemaakt om een tweede 
psycholoog te werven. 

2. Het basisrooster zorgt ervoor dat met vaste bezetting wordt gestart. De omloopdienst van 
7:00 tot 11:00 helpt enorm. 

3. De overdracht is voor wat betreft overlappende werktijden geborgd. Medewerkers nemen de 
tijd om te rapporteren en over te dragen. 

Sturen op kwaliteit en veiligheid 

1. Careyn verzamelt en registreert op systematische wijze gegevens betreffende de kwaliteit van zorg en toetst aan 
de hand van deze gegevens op systematische wijze of de wijze waarop de zorgaanbieder uitvoering geeft aan 
artikel 3 Wkkgz en redelijkerwijs moet leiden tot goede zorg. 

2. Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen. 
3. Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft op basis van die analyse. 
4. Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van verbeteringen evalueert. 

1. De locatieverantwoordelijke geeft inzage in de structuur met onder meer het ontwikkelteam. 
Er is een verbetermonitor en er zijn verslagen van diverse overlegvormen beschikbaar. Er 
wordt aantoonbaar gewerkt aan kwaliteit. Tijdens de rondgang zijn overzichtelijke en rustige 
huiskamers gezien; dat was een groot verschil met de auditronde van vorig jaar. Deze locatie 
heeft een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt het afgelopen jaar; daar is zichtbaar heel 
hard aan gewerkt. 

2. Naast een actieve MIC-commissie bieden de kwaliteitsverpleegkundige en verpleegkundigen 
coaching aan de taakhouders en medewerkers om de meldingen zo volledig mogelijk in te 
vullen. Het aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen analyseren en opvolgen is nog 
een aandachtspunt. Met uitzicht op de komst van Triasweb is het een goede zet om 
medewerkers al zoveel mogelijk te coachen op de analyse van basisoorzaken. 

Bevindingen betreft medicatieveiligheid 

1. Op afdeling Piet Hein was de medicatievoorziening goed op orde. De toedienlijsten waren 
afgetekend. De medicatiekoelkast dagelijks gecontroleerd op temperatuur. Zalven, druppels, 
dranken voorzien van openingsdatum. Op de afdeling Tromp was de controle van de koelkast 
niet compleet en werd een zalf zonder openingsdatum aangetroffen. 

Bevindingen betreft hygiëne 

1. De locatie ziet er redelijk schoon uit; hoeken en onder kasten kan beter. Tevens zijn geen 
afspraken gemaakt over de schoonmaak van afgesloten bergingen. 

2. Medewerkers dragen geen ringen/horloges. Men spreekt elkaar actief daarop aan met 
zichtbaar resultaat. 

Beschouwing 

In vergelijking met een jaar geleden heeft deze locatie een grote ontwikkeling doorgemaakt. Er is 
keihard gewerkt om de kwaliteit van zorg op orde te brengen en dat is merkbaar en aantoonbaar. 
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Jammer is dat de toekomst van deze locatie nog niet bekend is; alertheid op uitstroom van 
medewerkers blijft van belang. 

Conclusies 

1. Client-dossier: bijna op orde. De dossiers zijn compleet en actueel; rapportage en opvolging 
van bijzonderheden zijn al zichtbaar en moet nu door alle medewerkers worden waargemaakt. 

2. Voldoende deskundig personeel: op orde. Medewerkers hebben al veel scholing gevolgd en 
er wordt aantoonbaar gestuurd. Er wordt actief gekeken welke inzet van medewerkers nodig 
is om aan de zorgzwaarte en behoeften van de cliënten te voldoen. 

3. Sturen op kwaliteit en veiligheid: niet op orde. Er wordt systematisch en aantoonbaar 
gestuurd, maar de MIC analyse en opvolging per melding moet nog verder worden 
ontwikkeld. Verwacht mag worden dat in november aan alle punten van de aanwijzing is 
voldaan. 

1 onafhankelijk inspecteur kwaliteit en veiligheid 1 	 3 



Auditors (namen): 
P2g2;f' 521 

Leidinggevende(n) (naam): 

Datum audit: 25 juli 2018 

Bedrijf, regio, team(s): Hart van Zuidland 

<in te vullen door coordinator 
auditteam> 
Nummer: 
Datum in ontvangst: 

Doel van de interne audit is te beoordelen in hoeverre Deskundigheid en inzet medewerkers, 
sturen op kwaliteit en veiligheid en zorgdossiers voldoen aan toetsingskader IGJ, ISO-normen de 
eisen uit het kwaliteitssysteem van Careyn. 

Onderwerpen en speerpunten audit onderzoek: 
1. Deskundigheid en inzet medewerkers. 
2. Sturen op kwaliteit en veiligheid. 
3. Zorgdossiers. 

Relevante documenten ingezien: 
- 	Overzicht inzet activeiten huiskamers. 

District scholingsplan. 
Verbeteroverzicht Hart van Zuidland. 
Hitteplan Careyn. 

Gesprekken gevoerd met (naam/functie): 
, locatiemanager 

, kwaliteitsverpleegkundige 
verzorgende IG tevens EWer. 

psycholoog. 
, verpleegkundige in opleiding. 

Zorgdossier ingezien (aantal): 
- 	2 dossiers 

Korte beschrijving regio / team(s). 

Hart van Zuidland is een locatie met 21 PG bedden en 07 somatische plekken, allemaal inclusief 
behandeling. De locatie is vrij nieuw, deze is geopende in 2017. Er werken onder andere vijf 
verpleegkundigen en de locatiemanager ervaart dat er voldoende medewerkers werken met het 
juiste niveau. Zeer recent is er een coach primair proces van Waardigheid en Trots gestart. 

Conclusies en aanbevelingen 

Wat gaat er goed: 

1. Ten opzichte van het eerdere auditbezoek zien we meer sturing op inzet van 
medewerkers, het oppakken van kwaliteit en veiligheid en de zorgdossiers. De tijdelijke 
locatiemanager is nu 8 weken aanwezig. Multidisciplinaire samenwerking wordt meer 
inzichtelijk en dit wordt tevens bevestigd door de gesproken psycholoog. De locatie dient 
nog veel zaken te realiseren maar de start is gemaakt. Zorgmedewerkers krijgen extra 
individuele ondersteuning van de kwaliteitsverpleegkundige over de zorgdossiers. 

Doc. 500 
Interne audit rapportage 

Interne audit rapport 
	

1/2 
Versie mei 2018 



al 10.2.e  Doc. 500 
Interne audit rapportage Care 

Wat voldoet nog niet a conclusies en adviezen: 

Onderwerp 1 Deskundigheid en inzet medewerkers: 

1. Toezicht op huiskamer is een aandachtspunt, er zijn stappen gezet in het op orde brengen 
van voldoende toezicht. Daarnaast is er een Waardigheid en Trots coach die hiermee aan 
de slag gaat. Voor de locatiemanager is steeds meer inzichtelijk hoe het met de 
vakbekwaamheid zit van medewerkers. Er wordt nu nagedacht over het inzetten van 
klinische lessen, medewerkers die nog niet alle verplichte scholingen hebben gedaan 
hebben een 'brandbrief ontvangen. 

Onderwerp 2 Sturen op kwaliteit en veiligheid: 

1. MIC commissie is bijeengeweest. Hierin wordt een Excel sheet met verbetermaatregelen 
bijgehouden. In dit overzicht staan recent ingezette acties maar ook nog informatie uit 
2017. Zorg ervoor dat deze opgeschoond wordt en de evaluaties goed bijgehouden en 
gedeeld worden. Daarnaast de afgesproken acties worden bijgesteld indien dit nodig is. 
Zorg ervoor dat er concrete cijfers worden besproken en casustiek in werkoverleg wordt 
gedeeld. Er zijn MIC meldigen niet bekeken door de afhandelaar en er zijn daar geen 
rapporten (analyses) van geschreven. Er worden nu extra afhandelaars opgeleid (van 
twee naar vier). 

Onderwerp 3 zorgdossier: 

1. Dossiers op afdeling Somatiek; 
Dossier is volledig met uitzondering van de rapportages. Niet altijd wordt er op elk doel, 
opvolgend en volgens de SOAP gerapporteerd. Verder was opvallend dat ik het taalgebruik 
op sommige onderdelen erg directief is. Bijvoorbeeld in het Zorgleefplan als actie: 'Mw. 
doet mee aan de activiteiten die door de instelling worden aangeboden'. In de afsrpaak = 
afspraak: Mw. corrigeren in negatieve uitspraken. Dit mag meer vanuit de client en 
genuanceerde opgeschreven worden. 

Dossiers op afdeling PG; 
GWI formulier en afspraak = afspraak formulier zagen er volledig uit. Daarnaast mag 
welzijn meer uitgewerkt worden in het zorgleefplan. Ook het formulier 
zorgleefplanbespreking leek niet volledig. Ik zou graag meer willen lezen over de 
voortgang van het benaderingsplan en niet alle aangekruiste onderdelen waren inhoudelijk 
besproken. Rapportages verdienen aandacht. Bij een client met probleemgedrag wordt 
hier wel op gerapporteerd maar niet op welke wijze het benaderingsplan helpt bij de zorg. 
Daarnaast komt er een vrijwilliger drie keer per week bij deze client met probleemgedrag. 
In de rapportages is niet herleidbaar hoe dit gaat en of hier extra informtie uitgehaald kan 
worden. Welzijn mag meer beschreven worden voor deze client. 

Overige bevindingen: 
- 	Aanwezige opiaten in werkvoorraad (Oxynorm) kwam niet overeen met de registratielijst. 

De ruimte met de werkvoorraad medicijnen wordt niet schoongemaakt. 
Keukenlade waarin messen liggen en die op slot hoort (en kan) was niet op slot. Dit is in 
een eerdere audit al geconstateerd. 
De HACCP schoonmaaklijst was niet altijd afgetekend bij de dagelijkse 
schoonmaakwerkzaamheden. De oven en de koelkast van de desbetreffende keuken waren 
ook niet schoon. 
Hitteprotocol is aanwezig op de afdeling, medewerkers zijn op de hoogte van de inhoud en 
de acties die hierbij horen ! 
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Locatie: Careyn Herman Gorterhof 
Datum: 19 juni 2018 

De locatie is getoetst op de onderwerpen uit de aanwijzing van IGJ dd. 7 november 2017: 
1. Cliënt dossier, 
2. Voldoende inzet van deskundig personeel 
3. Sturen op kwaliteit en veiligheid. 

Daarnaast is tijdens de rondleiding een oordeel gevormd over de medicatieveiligheid en hygiëne-
aspecten. 

Bevindingen 

Algemeen 

1. De afspraak voor de audit was niet goed doorgekomen; de kwaliteitsverpleegkundige had 
bezoek pas in de middag verwacht. 

2. Tijdens de audit werkt een kwaliteitsverpleegkundige en vier uitzendkrachten; een audit 
volgens programma uitvoeren was in deze situatie niet haalbaar. 

3. Er is gesproken met de kwaliteitsverpleegkundige en dossiers zijn ingezien. 
4. De locatie kan zorg verlenen aan cliënten met ZZP 4; indien meer zorg nodig is worden 

cliënten overgeplaatst. Deze mogelijkheden passen bij de bouwkundige voorzieningen (losse 
woonunits). 

Client dossier 

1. Iedere cliënt beschikt over een compleet en actueel dossier. 
2. Cliëntdossiers zijn op alle momenten voor de zorgverleners die direct betrokken zijn bij de zorgverlening 

toegankelijk. 
3. Ieder cliëntdossier bevat een logisch verband tussen enerzijds de wensen, behoeften, mogelijkheden en 

beperkingen van de cliënt en anderzijds de invulling van de zorg en behandeling. 

1. De levensgeschiedenis in de dossiers geeft voldoende informatie om de cliënt te kennen. Het 
volledig maken van de dossiers is nog in volle gang en wordt begeleid door Ron Moonen. Er 
was discussie over op welke plek in het dossier informatie opgenomen zou moeten worden; in 
het zorgleefplan of de afsprakenlijst. 

2. Uitzendkrachten kunnen goed inloggen in het ECD. Er zijn 3 tablets beschikbaar, dat is te 
weinig omdat in de ochtend wordt gestart met 4 medewerkers. 

3. Er wordt nog volop gewerkt om samenhang te brengen in de formulieren in het ECD. De 
rapportage op doelen is nog onvoldoende. De opvolging van bijzonderheden in de rapportage 
is nog onvoldoende. Het is onduidelijk voor welke onderwerpen de agenda mag worden 
gebruikt; het vervangen van een medicatiepleister mag niet meer in de agenda maar waar 
dan wel? De zorgleefplanbespreking is in volle gang. De huisarts is daarbij niet aanwezig. Het 
formulier zorgleefplanbespreking wordt nog niet eenduidig gebruikt. 

Voldoende inzet van deskundig personeel 

1. Careyn voorziet zich zodanig van personele middelen (zowel kwantitatief als kwalitatief) dat een en ander 
redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van goede en passende zorg. 

2. Careyn roostert de medewerkers zodanig in dat het zorgaanbod kwantitatief en kwalitatief past bij de zorgzwaarte 
en behoefte van de cliënten. 

3. Careyn organiseert de zorg zodanig dat er voldoende werktijd beschikbaar is voor adequate rapportage en 
overdracht van zorg. 
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1. In het relatief kleine team zijn 4 medewerkers uitgevallen door ziekte. Uitzendkrachten worden 
zoveel mogelijk langdurig ingezet. Ook van cliënten hoort men klachten dat medewerkers 
onvoldoende bekend zijn. De kwaliteitsverpleegkundige moet per half juli ook de locatie De 
Zes Rozen gaan begeleiden. Over de huidige stand van zaken betreft bijscholingen is geen 
informatie beschikbaar. 

2. In elke dienst is een niveau 3 verzorgende aanwezig. Overdag wordt altijd gestart met 4 
medewerkers. Tot op heden lukt het om deze uitgangspunten te handhaven. 

3. Er is voldoende tijd beschikbaar voor rapportage. De werktijden zijn zodanig geregeld dat er 
tijd is voor overdracht. 

Sturen op kwaliteit en veiligheid 

1. Careyn verzamelt en registreert op systematische wijze gegevens betreffende de kwaliteit van zorg en toetst aan 
de hand van deze gegevens op systematische wijze of de wijze waarop de zorgaanbieder uitvoering geeft aan 
artikel 3 Wkkgz en redelijkerwijs moet leiden tot goede zorg. 

2. Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen. 
3. Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft op basis van die analyse. 
4. Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van verbeteringen evalueert. 

1. Het systematisch sturen op kwaliteit en veiligheid is momenteel niet aan de orde door de 
huidige staat van het team. 

2. De individuele MIC-meldingen worden onvoldoende geanalyseerd. Een incident met het 
verwisselen van insulinepennen werd onvoldoende geanalyseerd. 

3. Verbetermaatregelen zijn onvoldoende herleidbaar. 
4. Evaluatie van verbetermaatregelen is nog niet aan de orde. 

Bevindingen betreft medicatieveiligheid 

1. Niet aan de orde geweest. 

Bevindingen betreft hygiëne  

1. Niet aan de orde geweest. 

Beschouwing 

Deze locatie probeert het hoofd boven water te houden door de inzet van uitzendkrachten. Het 
aanwezige team wordt aangestuurd door de kwaliteitsverpleegkundige. Zij zal per half juli tevens op 
een andere locatie gaan werken; gezien de noodzaak van aansturing en inhoudelijke coaching van de 
vaste teamleden en de uitzendkrachten is dat zorgelijk. Ook de cliënten geven aan dat het aantal 
wisselingen in personeel niet prettig is. Door deze situatie staat teamontwikkeling stil en wordt 
nauwelijks ontwikkeling gezien in punten van de aanwijzing. 

Conclusies 

1. Client-dossier: niet op orde. Goed is de volledigheid van de levensgeschiedenis. Het dossier 
op orde brengen is nog in ontwikkeling. Rapportage op doelen en opvolging van 
bijzonderheden is nog onvoldoende. Bij de ochtendstart van 4 medewerkers is de 
beschikbaarheid van 3 tablets onvoldoende. 

2. Voldoende deskundig personeel: niet op orde. Op de auditdag was de 
kwaliteitsverpleegkundige het enige vaste teamlid. De teamontwikkeling staat stil. De 
continuïteit van begeleiding door de kwaliteitsverpleegkundige is per half juli onvoldoende 
geborgd. 
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3. Sturen op kwaliteit: niet orde. Het analyseren van de MIC en nemen van verbetermaatregelen 
is onvoldoende. De PDCA is niet aantoonbaar. 
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Locatie: Careyn Nieuw Tamarinde Utrecht 
Datum: 28 juni 2018 

De locatie is getoetst op de onderwerpen uit de aanwijzing van IGJ dd. 7 november 2017: 
1. Cliënt dossier, 
2. Voldoende inzet van deskundig personeel 
3. Sturen op kwaliteit en veiligheid. 

Daarnaast is tijdens de rondleiding een oordeel gevormd over de medicatieveiligheid en hygiëne-
aspecten. 

Bevindingen 

Algemeen 

1. De planning van dit auditbezoek was niet ontvangen, berichtgeving van de kwaliteitsadviseur 
zat nog ongeopend in de email van de locatieverantwoordelijke. 

2. Doordat de audit niet was voorbereid, is niet gesproken met de behandelaren. Tijdens de 
audit is ervoor gekozen behandelaren niet van een andere locatie te laten komen. 

Client dossier 

1. Iedere cliënt beschikt over een compleet en actueel dossier. 
2. Cliëntdossiers zijn op alle momenten voor de zorgverleners die direct betrokken zijn bij de zorgverlening 

toegankelijk. 
3. Ieder cliëntdossier bevat een logisch verband tussen enerzijds de wensen, behoeften, mogelijkheden en 

beperkingen van de cliënt en anderzijds de invulling van de zorg en behandeling. 

1. De dossiers op de KSW zijn nog steeds compleet en actueel naar aanleiding van de controle 
in het voorjaar. De EVV-ers hebben hard gewerkt om informatie te verzamelen over de 
levensgeschiedenis van de cliënten en dit door te vertalen naar bewonersgerichte zorg. Op de 
PG afdeling zijn de gecontroleerde dossiers meer compleet dan tijdens een vorige audit in 
februari 2018 het geval was; de levensgeschiedenis was uitgebreider geworden, formulieren 
en ZLP compleet ingevuld. 

2. Gesprekspartners geven aan dat het inloggen in het ECD door uitzendkrachten niet altijd lukt; 
dan wordt in het account van de vaste medewerker gerapporteerd. Er wordt nog onvoldoende 
gestuurd op de wekelijke metingen hierover die in het dashboard te vinden zijn. Medewerkers 
zijn nog onvoldoende stellend dat je niet kan/mag werken zonder eigen inlog in het ECD. 

3. Het verband tussen de formulieren in het ECD is nog steeds aantoonbaar aanwezig. De 
SOAP rapportage wordt zichtbaar beter maar rapporteren op doelen en bijzonderheden (en 
de aantoonbare opvolging daarvan) is nog onvoldoende. 

Voldoende inzet van deskundig personeel 

1. Careyn voorziet zich zodanig van personele middelen (zowel kwantitatief als kwalitatief) dat een en ander 
redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van goede en passende zorg. 

2. Careyn roostert de medewerkers zodanig in dat het zorgaanbod kwantitatief en kwalitatief past bij de zorgzwaarte 
en behoefte van de cliënten. 

3. Careyn organiseert de zorg zodanig dat er voldoende werktijd beschikbaar is voor adequate rapportage en 
overdracht van zorg. 

1. De formatie van de KSW lijkt op orde te zijn. Ten aanzien van de PG afdeling is dat niet 
duidelijk geworden tijdens de audit, maar er lijkt meer gestuurd te worden met de inzet van 
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langdurig vervang. Een gastvrouw en "helpende handjes" worden ingezet. Het volgen van 
bijscholingen en VRH wordt nog onvoldoende gestuurd door de locatieverantwoordelijke. 
Tijdens de audit wordt het overzicht geraadpleegd dat nog diverse rode vlakken laat zien. De 
betreffende medewerkers gaan nu benaderd worden waarom scholingen nog niet zijn 
afgerond. Medewerkers op de KSW noemen diverse doelgroepgerichte opleidingen die zijn 
gevolgd. Op de PG merken de medewerkers op dat er te weinig gelegenheid is om scholing te 
volgen. Na de zomer start de locatieverantwoordelijke met functioneringsgesprekken. De 
psycholoog is nauw betrokken bij de behandeling; dat is zichtbaar in de beschikbare 
benaderingsplannen. De SOG wil klinische lessen gaan geven maar een programma is er nog 
niet. 

2. Passend rooster: voor de KSW is de indruk dat een passende bezetting wordt gerealiseerd 
die aansluit op de zorgvraag/behoefte van de cliënten. Voor de PG kon een oordeel over dit 
onderwerp tijdens de audit niet goed worden gevormd. 

3. De overdracht is geborgd en gestructureerd volgens een vastgestelde procedure. 
Medewerkers op de PG ervaren onvoldoende tijd voor rapportage. 

Sturen op kwaliteit en veiligheid 

1. Careyn verzamelt en registreert op systematische wijze gegevens betreffende de kwaliteit van zorg en toetst aan 
de hand van deze gegevens op systematische wijze of de wijze waarop de zorgaanbieder uitvoering geeft aan 
artikel 3 Wkkgz en redelijkerwijs moet leiden tot goede zorg. 

2. Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen. 
3. Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft op basis van die analyse. 
4. Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van verbeteringen evalueert. 

1. Gegevens over kwaliteit van zorg worden nog niet structureel verzameld, geanalyseerd en 
opgevolgd. De locatie heeft een ontwikkelteam; agenda en notulen zijn tijdens de audit niet 
ingezien. Een verbetermonitor wordt niet aantoonbaar gebruikt om sturen en ontwikkelen te 
ondersteunen. 

2. De analyse en opvolging van alle MIC-meldingen is nog onvoldoende. Er is een MIC-
commissie actief; opgemerkt wordt dat de MIC nog verder vorm moet krijgen. Medewerkers 
noemen het aftekenen van toedienlijsten als voorbeeld van een verbetertraject naar 
aanleiding van MIC-analyse. 

Bevindingen betreft medicatieveiligheid 

1. Toedienlijsten zijn goed afgetekend. Het aftekenen van zalven gebeurt niet consequent. 
2. Zalven, druppels, dranken en insulinepennen zijn voorzien van een openingsdatum. 
3. De medicatiekoelkast wordt op temperatuur gecontroleerd. 
4. Tijdens de audit kwam een koerier van de apotheek een zakje met insulinepennen brengen. 

Deze werd afgegeven aan de eerste persoon die de deur met een tag opende, zonder dat 
bekend was of deze persoon bevoegd was om de medicatie in ontvangst te nemen. Er werd 
niet getekend voor ontvangst. 

Bevindingen betreft hygiëne 

1. Tijdens de audit is een medewerker met een horloge gezien. Bij navraag blijken hygiëne en 
het elkaar aanspreken hierop wel te leven in het team. 

2. De keuken op de KSW is beschadigd. 
3. De stroomvoorziening voor de batterijen van tilliften is aangesloten op een niet goedgekeurd 

stekkerblok dat in het stof ligt. 
4. De schoonmaak van afgesloten bergingen is niet geregeld. Het is onbekend wat de afspraken 

zijn met de schoonmaakdienst. 
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Beschouwing 

De locatie heeft voortgang geboekt met het compleet en actueel krijgen van de dossiers. De 
rapportage op doelen, bijzonderheden en de opvolging daarvan is echter nog onvoldoende. De 
bijscholing van medewerkers loopt achter en hier is nog niet op gestuurd. De terugkoppeling van de 
audit kon plaatsvinden in de teamvergadering van de PG-afdeling die op dat moment werd gehouden. 
Er ontstond veel discussie over de inhaalslag die gemaakt moet worden ten aanzien van bijscholingen 
en VRH. Medewerkers gaven aan hier geen tijd voor te hebben en gingen in discussie met de 
kwaliteitsverpleegkundige en locatieverantwoordelijke. Eén medewerker gaf aan niet te kunnen 
inloggen in het leerportaal en daarom nog niks had gedaan. 
Medewerkers geven zelf aan dat de formatie stabieler is geworden, ook door de inzet van 
medewerkers die langdurig als uitzendkracht worden ingezet. Maar daarnaast wordt de werkdruk op 
PG ook als hoog ervaren. Er zijn tijdens de audit ook onderwerpen gezien waarop men trots mag zijn. 
Naast een behoorlijk compleet dossier was de medicatievoorziening netjes en goed op orde. 

Conclusies 

1. Client-dossier: niet op orde. De rapportage op doelen en opvolging van bijzonderheden zijn 
nog onvoldoende. Het kan nog voorkomen dat uitzendkrachten rapporteren onder het account 
van een vaste medewerker. 

2. Voldoende deskundig personeel: niet op orde. Er was nog onvoldoende gestuurd op de 
informatie over de status van bijscholingen en VRH. Medewerkers van de PG gaan in 
discussie over de inhaalslag die nog gemaakt moet worden. De ervaren werkdruk lijkt daarbij 
een rol te spelen. 

3. Sturen op kwaliteit en veiligheid: niet op orde. Analyse van alle MIC-meldingen alsmede de 
opvolging gebeurt onvoldoende. Een stijgende lijn wordt gezien, maar er moet nog heel veel 
gebeuren om te voldoen aan de aanwijzing. 
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Locatie: Careyn Rosendael Utrecht 
Datum: 18 juli 2018 

De locatie is getoetst op de onderwerpen uit de aanwijzing van IGJ dd. 7 november 2017: 
1. Cliënt dossier, 
2. Voldoende inzet van deskundig personeel 
3. Sturen op kwaliteit en veiligheid. 

Daarnaast is tijdens de rondleiding een oordeel gevormd over de medicatieveiligheid en hygiëne-
aspecten. 

Bevindingen 

Algemeen 

1. De locatie heeft drie kwaliteitsverpleegkundigen die in nauwe samenwerking met de 
zorgmedewerkers werken aan het verder ontwikkelen en borgen van kwaliteit en veiligheid. 

2. Tijdens de audit viel op hoe nauw er wordt samengewerkt tussen alle betrokken disciplines. 
Ook binnen het district zijn dwarsverbanden merkbaar tussen de behandelaren. De lijnen 
tussen locatieverantwoordelijke en districtsdirecteur zijn helder en kort; communicatie loopt 
niet meer via de regiomanager zoals in het verleden. 

Client dossier 

1. Iedere cliënt beschikt over een compleet en actueel dossier. 
2. Cliëntdossiers zijn op alle momenten voor de zorgverleners die direct betrokken zijn bij de zorgverlening 

toegankelijk. 
3. Ieder cliëntdossier bevat een logisch verband tussen enerzijds de wensen, behoeften, mogelijkheden en 

beperkingen van de cliënt en anderzijds de invulling van de zorg en behandeling. 

1. De gecontroleerde dossiers zijn nog steeds compleet en actueel. Er is een borgingsplan 
opgesteld dat wordt uitgevoerd. 

2. Uitzendkrachten hebben toegang tot het dossier. Medewerkers zien bij de aanvang van de 
dienst daarop toe; de locatieverantwoordelijke stuurt op basis van de gegevens uit het 
dashboard en spreekt het uitzendbureau en medewerkers daarop aan. 

3. De samenhang tussen de diverse formulieren in het ECD is zichtbaar aanwezig. In het ECD is 
zichtbaar dat ook vanuit welzijn regelmatig wordt gerapporteerd. Inde gecontroleerde 
dossiers wordt zichtbaar frequent op doelen gerapporteerd. Ook bijzonderheden worden 
gerapporteerd en opgevolgd. Dat iedere medewerker dat blijft doen is een punt van aandacht 
waaraan hard wordt gewerkt de komende tijd als onderdeel van het borgingsplan. Opgemerkt 
wordt dat uitzendkrachten nog wel eens vergeten om in de agenda te kijken. Maar in het 
algemeen worden de opdrachten goed opgepakt. 

Voldoende inzet van deskundig personeel 

1. Careyn voorziet zich zodanig van personele middelen (zowel kwantitatief als kwalitatief) dat een en ander 
redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van goede en passende zorg. 

2. Careyn roostert de medewerkers zodanig in dat het zorgaanbod kwantitatief en kwalitatief past bij de zorgzwaarte 
en behoefte van de cliënten. 

3. Careyn organiseert de zorg zodanig dat er voldoende werktijd beschikbaar is voor adequate rapportage en 
overdracht van zorg. 
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1. De inzet van voldoende personeel is lastig gebleken. Vacaturestelling heeft nauwelijks reactie 
opgeleverd. Er is een plan gemaakt waarin maatregelen worden genomen. Er is onder andere 
een opnamestop vastgesteld. Zonder hier in te gaan op de inhoud van het plan straalt het uit 
dat er daadwerkelijk wordt gestuurd op voldoende personeel in afstemming op de 
zorgzwaarte en behoeften van de cliënten. Er wordt gebruik gemaakt van de inzet van 
langdurig vervang en kortdurend vervang bij incidentele uitval. Opmerkelijk is dat 
medewerkers zijn aangesloten op een groeps-app, zodat bij onverwachte tekorten snel met 
elkaar naar een oplossing kan worden gezocht. Tijdens de gesprekken met medewerkers 
blijkt dat hard wordt gewerkt aan de bijscholingen en VRH-toetsen. De 
locatieverantwoordelijke stuurt op basis van de overzichten uit het dashboard en spreekt 
medewerkers actief aan. De behandelaren geven aan dat zij klinische lessen geven maar dat 
gebeurt momenteel nog niet structureel volgens bijvoorbeeld een rooster. Opgemerkt wordt 
dat van de zorgmedewerkers veel geëist wordt ten aanzien van bijscholingen. De formatie 
behandelaren is momenteel stabiel; wel wordt een tekort aan psychologen voorzien maar 
daarvoor is direct een plan gemaakt en worden de acties nu al ingezet. 

2. Alle afdelingen werken met een basisrooster. Gezien de maatregelen die zijn genomen naar 
aanleiding van de krapte van personeel mag de conclusie zijn dat er voldoende op wordt 
gestuurd. 

3. De diensten overlappen elkaar; medewerkers nemen tijd om over te dragen en gebruiken 
daarvoor een format. Er is voldoende tijd om te rapporteren en men spreekt elkaar daarop 
aan. 

Sturen op kwaliteit en veiligheid 

1. Careyn verzamelt en registreert op systematische wijze gegevens betreffende de kwaliteit van zorg en toetst aan 
de hand van deze gegevens op systematische wijze of de wijze waarop de zorgaanbieder uitvoering geeft aan 
artikel 3 Wkkgz en redelijkerwijs moet leiden tot goede zorg. 

2. Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen. 
3. Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft op basis van die analyse. 
4. Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van verbeteringen evalueert. 

1. Er wordt structureel gewerkt met een ontwikkelteam, supportteam en een MIC-commissie. 
Een verbetermonitor wordt gebruikt om verbeterprojecten te volgen. De overlegmomenten 
worden aantoonbaar gemaakt met verslaglegging. Er wordt op deze locatie zichtbaar 
gestuurd op kwaliteit en veiligheid. Maandelijks vindt structureel afstemming plaats met de 
districtsdirecteur; zij is tevens laagdrempelig benaderbaar. 

2. De MIC-analyse gebeurt aantoonbaar op trend-niveau. Voldoende analyse en opvolging van 
iedere melding is op dit moment nog onvoldoende. Voor de implementatie van Triasweb is het 
belangrijk dat iedere medewerker die een MIC invult voldoende in staat is een analyse van de 
basisoorzaken te maken. De kwaliteitsverpleegkundigen ondersteunen hier nu al bij; naar 
aanleiding van deze bevindingen gaat het team verder uitwerken hoe de analyse per melding 
verbeterd kan worden. 

Bevindingen betreft medicatieveiligheid 

1. De gecontroleerde toedienlijsten waren goed afgetekend. 
2. De medicatiekoelkasten worden gecontroleerd op temperatuur. 
3. Zalven, druppels en dranken zijn voorzien van een openingsdatum. Er werd 1 insulinepen 

aangetroffen die hier niet van was voorzien. 

Bevindingen betreft hygiëne 

1. De locatie ziet er redelijk schoon uit maar dat kan beter. Men is niet altijd tevreden. Het is niet 
duidelijk in hoeverre afgesloten (opslag-)ruimten ook structureel worden schoongemaakt. 

2. Tijdens de rondgang was zichtbaar dat zorgmedewerkers geen ringen en horloges dragen. Bij 
navraag bleek dat medewerkers elkaar aanspreken op hygiëne-aspecten. 
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Beschouwing 
Afgelopen periode is het lastig gebleken om voldoende deskundig personeel voor deze locatie te 
krijgen. De uitgevoerde werving heeft onvoldoende opgeleverd. De maatregelen die hierop zijn 
genomen geven aan dat er daadwerkelijk wordt gestuurd op kwaliteit en veiligheid; de conclusie mag 
zijn dat deze locatie "in control" is. Tegelijkertijd wordt er keihard gewerkt om de kwaliteit van zorg 
verder te ontwikkelen en te borgen. Met aantoonbaar resultaat. 

Conclusies 

1. Client-dossier: bijna op orde. De dossiers zijn compleet en actueel, er wordt door 
behandelaren en zorgmedewerkers methodisch gewerkt. De rapportage op doelen en 
opvolging van bijzonderheden is al goed zichtbaar, maar blijft een aandachtspunt voor alle 
medewerkers. Individuele coaching door de kwaliteitsverpleegkundigen wordt hier voortgezet 
conform plan. 

2. Voldoende deskundig personeel: op orde. Er wordt goed gestuurd op tekorten, zodat de 
beschikbaarheid van medewerkers blijft passen bij zorgvraag en behoeften van cliënten. Op 
bijscholingen en VRH wordt aantoonbaar gestuurd. Het aantoonbaar inplannen van klinische 
lessen is aan te bevelen. 

3. Sturen op kwaliteit en veiligheid: niet op orde. Er wordt systematisch en aantoonbaar 
gestuurd, maar de MIC analyse en opvolging per melding moet nog verder worden 
ontwikkeld. Deze locatie is "in control"; verwacht mag worden dat in november aan alle punten 
van de aanwijzing is voldaan. 
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Locatie: Careyn Rozenhoek Hellevoetsluis 
Datum: 20 juni 2018 

De locatie is getoetst op de onderwerpen uit de aanwijzing van IGJ dd. 7 november 2017: 
1. Cliënt dossier, 
2. Voldoende inzet van deskundig personeel 
3. Sturen op kwaliteit en veiligheid. 

Daarnaast is tijdens de rondleiding een oordeel gevormd over de medicatieveiligheid en hygiëne-
aspecten. 

Bevindingen 

Algemeen 

1. Deze locatie heeft in totaal 83 bedden, waarvan momenteel er 16 zijn gesloten. 
2. Een arts is tijdens de auditdag niet beschikbaar voor gesprek en de locatieverantwoordelijke 

is met vakantie; dit is voorafgaand aan de audit besproken. 
3. Het team op de begane grond heeft veel veranderingen meegemaakt de afgelopen tijd; het 

team wordt nu begeleid door een kwaliteitsverpleegkundige. 
4. De locatie heeft een actief ontwikkelteam dat maandelijks vergadert. 
5. De medische regie wordt ingevuld door een vast team van artsen van Gericall. De afstemming 

tussen artsen en zorg is aanzienlijk verbeterd vergeleken bij de vorige audit in maart. 

Client dossier 

1. Iedere cliënt beschikt over een compleet en actueel dossier. 
2. Cliëntdossiers zijn op alle momenten voor de zorgverleners die direct betrokken zijn bij de zorgverlening 

toegankelijk. 
3. Ieder cliëntdossier bevat een logisch verband tussen enerzijds de wensen, behoeften, mogelijkheden en 

beperkingen van de cliënt en anderzijds de invulling van de zorg en behandeling. 

1. Dossiers zijn nog steeds compleet conform de status in april. De levensgeschiedenis, 
risicosignalering en het ZLP zijn volledig en actueel ingevuld. De medische regie is goed 
zichtbaar in de rapportages. 

2. Er wordt goed gestuurd op toegang tot het ECD door uitzendkrachten; de afgelopen meting 
betrof 100%. Door elkaar aanspreken wordt bereikt dat het ECD ook daadwerkelijk wordt 
gebruikt. 

3. Het verband tussen de formulieren is nog steeds voldoende zichtbaar. Na de zomer is de 
gehele ZLP-cyclus doorlopen, zodat alle evaluaties dan ook actueel zichtbaar zijn. 
Aandachtspunt blijft het regelmatig (SOAP) rapporteren op doelen en het opvolgen van 
bijzonderheden; dat is bekend bij de kwaliteitsverpleegkundigen. In de dossiers werden 
enkele inconsistenties aangetroffen die met de aanwezige verzorgenden zijn besproken. 

Voldoende inzet van deskundig personeel 

1. Careyn voorziet zich zodanig van personele middelen (zowel kwantitatief als kwalitatief) dat een en ander 
redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van goede en passende zorg. 

2. Careyn roostert de medewerkers zodanig in dat het zorgaanbod kwantitatief en kwalitatief past bij de zorgzwaarte 
en behoefte van de cliënten. 

3. Careyn organiseert de zorg zodanig dat er voldoende werktijd beschikbaar is voor adequate rapportage en 
overdracht van zorg. 
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1. Momenteel zijn er 3 kwaliteitsverpleegkundigen op deze locatie; in juli zal één van hen 
vertrekken. Er is nog vacatureruimte op deze locatie. Er is veel geïnvesteerd in het opleiden 
van verzorgenden tot verpleegkundigen (9 in opleiding). Tevens worden niveau 2 
medewerkers opgeleid naar niveau 3 (3 plaatsen). In hoeverre bijscholing en VRH op dit 
moment gevolgd zijn, is niet bekend bij de kwaliteitsverpleegkundigen. De 
locatieverantwoordelijke stuurt daarop. Klinische lessen worden naar behoefte gegeven, er is 
daarvoor geen planning. 

2. Het roosteren wordt ondersteund door een planner, dat gebeurt naar tevredenheid. Er wordt 
gebruik gemaakt van zoveel mogelijk vaste uitzendkrachten waar nodig. Zorgzwaarte en 
zorgbehoefte worden structureel geëvalueerd in de zorgleefplanbespreking. 

3. De overdracht is geborgd in overlappende werktijden. De overdracht is gestructureerd met 
behulp van een checklist. 

Sturen op kwaliteit en veiligheid 

1. Careyn verzamelt en registreert op systematische wijze gegevens betreffende de kwaliteit van zorg en toetst aan 
de hand van deze gegevens op systematische wijze of de wijze waarop de zorgaanbieder uitvoering geeft aan 
artikel 3 Wkkgz en redelijkerwijs moet leiden tot goede zorg. 

2. Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen. 
3. Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft op basis van die analyse. 
4. Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van verbeteringen evalueert. 

1. Het structureel verzamelen en toetsen van kwaliteitsgegevens kon niet worden besproken met 
de locatieverantwoordelijke, zodat daarover onvoldoende inzicht is verkregen. Het structureel 
en systematisch bespreken van kwaliteitsgegevens (en vastleggen in bijvoorbeeld een 
verbetermonitor) zou in het ontwikkelteam kunnen zijn belegd. 

2. Het aantoonbaar analyseren van MIC-meldingen is nog onvoldoende. De verwachtingen van 
Triasweb zijn groot. 

Bevindingen betreft medicatieveiligheid 

1. Nog niet op alle zalven en dranken is een openingsdatum vermeld. 
2. De gecontroleerde medicatie-deellijsten zijn goed afgetekend. 
3. Enkele steriele materialen in de medicatieruimte moeten worden opgeruimd, dat is besproken 

met de aanwezige verzorgenden. 

Bevindingen betreft hygiëne  

1. Tijdens de rondleiding zijn geen ringen/horloges en dergelijke bij de medewerkers gezien. 

Beschouwing 

Op deze locatie is de afgelopen tijd veel verbeterd op de medische regie en dossiervoering. De 
uitbreiding van het aantal kwaliteitsverpleegkundigen geeft veel ondersteuning bij de 
deskundigheidsontwikkeling van de teams. Jammer is dat één van hen de locatie in juli gaat verlaten. 
Er is veel geïnvesteerd in het opleiden van medewerkers tot bijvoorbeeld verpleegkundige; daar wordt 
een mooie kwaliteitsslag mee gemaakt. Maar de volledigheid van de rapportage blijft een 
aandachtspunt en eist nog veel coaching van de betrokken medewerkers. Helaas kon tijdens de 
auditdag geen oordeel worden gevormd over de stand van zaken ten aanzien van bijscholing en VRH. 
Het sturen op kwaliteit en veiligheid komt nog onvoldoende uit de verf; ten aanzien van de MIC 
uitgekeken naar de komst van Triasweb. Dit is echter een hulpmiddel en voor een goede analyse van 
de MIC blijft deskundigheid van de medewerkers een belangrijke factor. 

Conclusies 
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1. Client-dossier: bijna op orde. Rapportage (SOAP) op doelen en opvolging van bijzonderheden 
is nog onvoldoende. Er wordt goed gestuurd op de toegankelijkheid van het ECD voor 
uitzendkrachten. 

2. Voldoende deskundig personeel: niet op orde. Op de auditdag was onvoldoende informatie 
over de status van de bijscholingen en VRH beschikbaar. Er wordt goed gestuurd op roosters 
en inzet van bekende uitzendkrachten. 

3. Sturen op kwaliteit en veiligheid: niet op orde. Analyse van alle MIC-meldingen gebeurt 
onvoldoende. Er wordt gewacht op Triasweb. 
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Locatie: Careyn Rozenhof Naaldwijk 
Datum: 10 juli 2018 

De locatie is getoetst op de onderwerpen uit de aanwijzing van IGJ dd. 7 november 2017: 
1. Cliënt dossier, 
2. Voldoende inzet van deskundig personeel 
3. Sturen op kwaliteit en veiligheid. 

Daarnaast is tijdens de rondleiding een oordeel gevormd over de medicatieveiligheid en hygiëne-
aspecten. 

Bevindingen 

Algemeen 

1. De locatie heeft 26 plaatsen voor PG-cliënten (momenteel 25 opgenomen); sinds 1 januari 
2018 is de medische behandeling overgenomen van de huisartsen en heeft de locatie 
verpleeghuisstatus; ZZP 5 en 7 zorg wordt verleend. 

2. Het team is lange tijd verwaarloosd geweest; er is coaching ingezet om medewerkers te 
ondersteunen en de zaken weer op orde te krijgen. 

3. De kwaliteitsverpleegkundige van deze locatie is goed bekend op de andere locaties in het 
district; verbinding om van elkaar te leren wordt als belangrijk ervaren. 

Client dossier 

1. Iedere cliënt beschikt over een compleet en actueel dossier. 
2. Cliëntdossiers zijn op alle momenten voor de zorgverleners die direct betrokken zijn bij de zorgverlening 

toegankelijk. 
3. Ieder cliëntdossier bevat een logisch verband tussen enerzijds de wensen, behoeften, mogelijkheden en 

beperkingen van de cliënt en anderzijds de invulling van de zorg en behandeling. 

1. De gecontroleerde dossiers zijn (nog steeds) actueel en compleet. De 
kwaliteitsverpleegkundige en EW-ers sturen hier goed op zodat het niveau behouden blijft. 
Bij één dossier werd een basaal ingevulde levensgeschiedenis gezien; deze bleek bij cliënt en 
zijn naasten moeilijk opvraagbaar. In dat geval mag dit in het formulier worden vermeld. Ook 
welzijn is zichtbaar betrokken bij de zorg. 

2. De toegankelijkheid van de dossiers voor uitzendkrachten wordt op toegezien door de 
medewerkers; de overzichten uit het dashboard worden structureel gecontroleerd door de 
locatieverantwoordelijke en zo nodig volgt actie naar het uitzendbureau en/of de medewerker. 
Ook de behandelaren zien erop toe dat dienstdoende artsen inloggen en voldoende in het 
dossier noteren. Is dat onvoldoende dan wordt contact gezocht met de betreffende 
behandelaar. 

3. Het verband tussen de formulieren en het zorgleefplan is nog steeds zichtbaar. De evaluatie 
van het zorgleefplan ziet er goed uit; goede voorbereiding en duidelijke verslaglegging worden 
gezien. Het rapporteren volgens SOAP gaat zichtbaar steeds beter; dit is in ontwikkeling. Het 
rapporteren op doelen, bijzonderheden en de opvolging daarvan is terug te vinden in de 
gecontroleerde dossiers. De deskundigheid van alle medewerkers om dit goed te doen blijft 
een aandachtspunt voor de komende tijd. 

Voldoende inzet van deskundig personeel 

1. Careyn voorziet zich zodanig van personele middelen (zowel kwantitatief als kwalitatief) dat een en ander 
redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van goede en passende zorg. 

2. Careyn roostert de medewerkers zodanig in dat het zorgaanbod kwantitatief en kwalitatief past bij de zorgzwaarte  
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en behoefte van de cliënten. 
3. 	Careyn organiseert de zorg zodanig dat er voldoende werktijd beschikbaar is voor adequate rapportage en 

overdracht van zorg. 

1. Ten aanzien van de formatie zijn geen bijzonderheden aan de orde geweest in de zin van 
tekorten. Op deze locatie is een vaste basisarts, waarbij de SOG van Woerdblok superviseert. 
Er zijn nog geen vast supervisiemomenten; wel is de wens om daar invulling aan te geven. 
Districtsbreed wordt artsenoverleg gehouden. Wekelijks loopt de arts visite, waarbij de EW-er 
betrokken is. De arts merkt dat de rapportages merkbaar beter worden. Ook de psycholoog is 
betrokken bij de ZLP-bespreking, gedragsvisite en het afbouwteam VBM. Door de 
locatieverantwoordelijke wordt structureel gestuurd op het volgen van verplichte bijscholingen 
en VRH. Medewerkers die achterblijven worden aangesproken. In het gesprek met de 
medewerkers klinkt door dat er actief gewerkt wordt aan de eigen deskundigheid en het 
werken aan kwaliteit op basis van het kwaliteitskader. Medewerkers praten enthousiast over 
hun werk en het aanbod van opleidingen om de eigen deskundigheid te ontwikkelen. De 
gevolgde opleidingen/scholingen (GVP, Ideon) passen bij de doelgroep. Klinische lessen 
worden nog niet structureel georganiseerd. 

2. Het rooster wordt zodanig gerealiseerd dat de inzet van personeel past bij de zorgzwaarte. Er 
wordt gesproken over het ondersteunen van de late dienst door inzet van een omloop; dat om 
de zorgvraag tijdens piekmomenten op te vangen en het toezicht op de huiskamers te 
waarborgen. Het toezicht is een actueel onderwerp; recent is weer een familieavond 
gehouden waarop dit aan de orde is geweest. Naast betrokkenheid van familie worden ook 
welzijn en vrijwilligers betrokken. 

Sturen op kwaliteit en veiligheid 

1. Careyn verzamelt en registreert op systematische wijze gegevens betreffende de kwaliteit van zorg en toetst aan 
de hand van deze gegevens op systematische wijze of de wijze waarop de zorgaanbieder uitvoering geeft aan 
artikel 3 Wkkgz en redelijkerwijs moet leiden tot goede zorg. 

2. Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen. 
3. Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft op basis van die analyse. 
4. Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van verbeteringen evalueert. 

1. Op deze locatie is een ontwikkelteam actief. Er wordt gebruik gemaakt van een 
verbetermonitor waarin de voortgang van verbeterprojecten inzichtelijk wordt gemaakt. 

2. Er is een MIC-commissie die maandelijks vergadert. Conform procedure wordt één MIC 
verder uitgediept en besproken. Medicatieveiligheid is een onderwerp dat is opgepakt. Vallen 
wordt per cliënt waar mogelijk multidisciplinair besproken. De analyse en opvolging van iedere 
MIC-melding is nog onvoldoende zichtbaar. Er wordt gekozen voor individuele coaching van 
de zorgmedewerkers om de MIC zo compleet mogelijk in te vullen. Dit lijkt een goede 
voorbereiding op de komst van Triasweb. Zowel de kwaliteitsverpleegkundige als de arts ziet 
alle MIC-meldingen. 

Bevindingen betreft medicatieveiligheid 

1. De gecontroleerde toedienlijsten zijn volledig afgetekend. 
2. Geopende zalven, druppels, dranken en insulinepennen zijn voorzien van een 

openingsdatum. 
3. De medicatiekoelkast wordt niet consequent dagelijks op temperatuur gecontroleerd. 

Bevindingen betreft hygiëne 

1. Bij de rondgang zijn geen medewerkers met ringen/horloges gezien. 
2. De schoonmaak van afgesloten bergingen is niet goed geregeld. Het is onbekend of er 

afspraken hierover zijn met de schoonmaakdienst. 
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Beschouwing 

Op deze locatie werken behandelaren en zorg zichtbaar nauw met elkaar samen. Iedereen vertelt 
enthousiast over de manier van werken en de ontwikkelingen. Er wordt over kwaliteit gepraat met het 
kwaliteitskader als bais. Voorbeelden van bewonersgerichte zorg worden tijdens de rondgang 
gezien. Er wordt gestuurd op inzet van voldoende en deskundig personeel. De individuele coaching 
van zorgmedewerkers bij het rapporteren en analyseren van de MIC is een goede manier om deze 
onderwerpen verder te verbeteren. 

Conclusies 

1. Client-dossier: bijna op orde. De dossiers zijn compleet en actueel. Het SOAP rapporten op 
doelen en bijzonderheden wordt steeds beter zichtbaar. Het blijft een aandachtspunt voor alle 
medewerkers de komende tijd. 

2. Voldoende deskundig personeel: op orde. Het zou mooi zijn als de besproken ondersteuning 
voor de avonddienst wordt gerealiseerd. De sturing op bijscholingen en VRH is goed en moet 
voortvarend worden voortgezet. 

3. Sturen op kwaliteit en veiligheid: niet op orde. De MIC-analyse en opvolging van alle 
meldingen is nog onvoldoende. De individuele coaching bij het rapporteren en het invullen van 
de MIC lijkt een goede keuze. Deze locatie is "in control"; verwacht mag worden dat in 
november aan alle punten van de aanwijzing is voldaan. 
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Locatie: Careyn Swellengrebel Utrecht 
Datum: 26 juni 2018 

De locatie is getoetst op de onderwerpen uit de aanwijzing van IGJ dd. 7 november 2017: 
1. Cliënt dossier, 
2. Voldoende inzet van deskundig personeel 
3. Sturen op kwaliteit en veiligheid. 

Daarnaast is tijdens de rondleiding een oordeel gevormd over de medicatieveiligheid en hygiëne-
aspecten. 

Bevindingen 

Algemeen 

1. De locatie heeft in de periode februari-maart een flinke inhaalslag gemaakt; er is al veel 
bereikt en wat nog moet gebeuren is goed in beeld. 

2. Het plan van aanpak wordt gevolgd op een "brown paper" waarop de diverse doelen en 
planning is aangegeven. De voortgang is met de locatieverantwoordelijke besproken. 

3. Iedere afdeling heeft een verpleegkundige "coordinator" en locatiebreed zijn er twee 
kwaliteitsverpleegkundigen. 

Client dossier 

1. Iedere cliënt beschikt over een compleet en actueel dossier. 
2. Cliëntdossiers zijn op alle momenten voor de zorgverleners die direct betrokken zijn bij de zorgverlening 

toegankelijk. 
3. Ieder cliëntdossier bevat een logisch verband tussen enerzijds de wensen, behoeften, mogelijkheden en 

beperkingen van de cliënt en anderzijds de invulling van de zorg en behandeling. 

1. De gecontroleerde dossiers zien er compleet en actueel uit. Wat bereikt is voor de IGJ 
controle in april is zichtbaar behouden. 

2. Op de toegankelijkheid van de dossiers en het gebruik door de uitzendkrachten wordt nog 
steeds voortvarend gestuurd. Ook vertellen zorgmedewerkers dat zij er alert op zijn dat de 
tablet daadwerkelijk worden gebruikt en dat er wordt gerapporteerd. 

3. Het verband tussen de formulieren in het ECD is nog steeds aantoonbaar voldoende. De 
rapportage op doelen en de opvolging van bijzonderheden zijn nog niet voldoende. Het 
rapporteren volgens de SOAP is zichtbaar in ontwikkeling. Behandelaren melden dat het 
observeren van gedrag met de stoplichtmethode goed werkt. Daar wordt nu op afdeling 1 een 
pilot mee gedaan; het aparte formulier werkt goed. De rapportage biedt niet altijd voldoende 
informatie om de doelen en gevraagde observaties te kunnen evalueren. Dat blijft een punt 
van aandacht, waarbij behandelaren, kwaliteitsverpleegkundigen en coordinerend 
verpleegkundigen zoveel mogelijk uitleg geven aan de zorgmedewerkers. 

Voldoende inzet van deskundig personeel 

1. Careyn voorziet zich zodanig van personele middelen (zowel kwantitatief als kwalitatief) dat een en ander 
redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van goede en passende zorg. 

2. Careyn roostert de medewerkers zodanig in dat het zorgaanbod kwantitatief en kwalitatief past bij de zorgzwaarte 
en behoefte van de cliënten. 

3. Careyn organiseert de zorg zodanig dat er voldoende werktijd beschikbaar is voor adequate rapportage en 
overdracht van zorg 
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1. Langzaam begint de bezetting op deze locatie op orde te komen. Het ziekteverzuim is 
gedaald en er wordt geworven op de openstaande vacatures. Er wordt goed gebruik gemaakt 
van langdurig vervang. De behandelaren zien veel nieuwe gezichten en zien teams completer 
worden. Op de deskundigheid wordt gestuurd door de locatieverantwoordelijke door het 
dashboard met de status van bijscholingen en VRH te volgen en medewerkers aan te 
spreken. Klinische lessen zijn nog niet structureel ingepland. Er moet nog veel coaching aan 
individuele medewerkers worden geboden om rapportage en MIC-analyse onder de knie te 
krijgen. Dat is een langdurig proces, maar de enige manier om deskundigheid te bevorderen. 
De coordinerend verpleegkundigen hebben geen hiërarchische bevoegdheid ten aanzien van 
de medewerkers. Eén van hen merkt op dat een teamleider-achtige functie dan handig zou 
zijn om effectiever aan te kunnen sturen in plaatst dit via de locatieverantwoordelijke te 
regelen. Afdeling 4 gaat goed. Op afdeling 3 is nog veel aandacht nodig voor de 
deskundigheid; hier is langdurig vervang ingezet om het team compleet te maken. Ook 
afdeling 2 is nog bezig met het compleet maken van het team. Afdeling 1 ervaren 
gesprekspartners dat het team nog niet compleet is en dat de start van de dagdienst met 3 
medewerkers niet voldoende is om de intensieve zorg aan enkele cliënten (die met twee 
personen verzorgd moeten worden) te verlenen. De locatieverantwoordelijke was hiermee 
bekend. 

2. Zie laatste deel hierboven over afdeling 1. Kennelijk ervaart men onvoldoende inzet van 
personeel om de gevraagde zorg te kunnen leveren. Het gesprek over oplossingen en 
misschien aanpassing van roosters of werkprocessen lijkt nog onvoldoende te zijn gevoerd. 

3. De overdracht is voldoende geborgd. Men ervaart voldoende tijd om te rapporteren. 

Sturen op kwaliteit en veiligheid 

1. Careyn verzamelt en registreert op systematische wijze gegevens betreffende de kwaliteit van zorg en toetst aan 
de hand van deze gegevens op systematische wijze of de wijze waarop de zorgaanbieder uitvoering geeft aan 
artikel 3 Wkkgz en redelijkerwijs moet leiden tot goede zorg. 

2. Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen. 
3. Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft op basis van die analyse. 
4. Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van verbeteringen evalueert. 

1. Een ontwikkelteam is actief op deze locatie. Het systematisch sturen op kwaliteit en veiligheid 
moet nog verder aantoonbaar worden gemaakt. Er wordt gestuurd op diverse 
kwaliteitsonderwerpen zoals hygiëne en medicatieveiligheid. De MIC wordt maandelijks in de 
commissie besproken. 

2. De analyse van alle MIC-meldingen alsmede de opvolging is nog onvoldoende. Dit is bekend 
bij de locatieverantwoordelijke en kwaliteitsverpleegkundigen. 

Bevindingen betreft medicatieveiligheid 

1. Het aftekenen van de medicatiedeellijsten ziet er goed uit; dat heeft aandacht gehad vanuit de 
MIC. 

2. Het vermelden van een openingsdatum op geopende zalven, dranken, druppels en 
insulinepennen wordt nog niet consequent gedaan. 

3. Enkele medicijnen (D-Cura, Macrogol) worden uit één verpakking (niet op naam) gebruikt. 
Niet bekend is of hierover afspraken zijn gemaakt met de apotheek, maar medicatie niet op 
naam mag alleen in de werkvoorraad worden bewaard en iedere cliënt heeft zijn eigen 
medicatie op naam. 

Bevindingen betreft hygiëne 

1. De afgesloten bergruimten zijn niet schoon; het is niet bekend wat de afspraken zijn met de 
schoonmaakdienst. 

2. Zorgmedewerkers dragen geen ringen en horloges tijdens de audit. 
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3. Op afdeling 4 is al langere tijd een rooster bij de buitendeur kapot, wat gevaarlijke situaties 
oplevert. Er is wel melding gemaakt maar nog steeds geen opvolging. De buitendeur wordt 
met mooi weer open gehouden door een zwachtel. Dat moet beter geregeld worden. 

Beschouwing 

De locatie is volop in ontwikkeling. Er lopen veel verbetermaatregelen, teams worden langzaam maar 
zeker weer compleet. Er is nog veel coaching van de medewerkers nodig om het methodisch werken 
aan te leren, zodat rapportage en MIC-analyse beter kunnen worden uitgevoerd. Het lijkt erop dat er 
voldoende sturing en deskundigheid aanwezig is door locatieverantwoordelijke, 
kwaliteitsverpleegkundigen en coordinerend verpleegkundigen per afdeling. 

Conclusies 

1. Client-dossier: niet op orde. De dossiers zijn nog steeds volledig en actueel, maar de 
rapportage en opvolging van bijzonderheden moeten aantoonbaar beter. 

2. Voldoende deskundig personeel: niet op orde. De indruk is dat er voldoende op wordt 
gestuurd om teams compleet te maken. Het verkrijgen van meer deskundigheid om 
rapportage en MIC-analyse meer inhoud te geven vereist nog veel individuele coaching van 
behandelaren en verpleegkundigen. 

3. Sturen op kwaliteit: niet op orde. Het verbeterproject wordt planmatig en systematisch 
uitgevoerd, maar de analyse en opvolging van alle MIC-meldingen is nog onvoldoende. 
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Interne audit rapportage 

Datum audit: 27 juli 2018 	 <in te vutten door coordinator 
auditteam> 

Bedrijf, regio, team(s): Torenhoeve 	 Nummer: 
Datum in ontvangst: 

Leidinggevende(n) (naam): 	 Auditors (namen): 

Doel van de interne audit is te beoordelen in hoeverre Deskundigheid en inzet medewerkers, 
sturen op kwaliteit en veiligheid en zorgdossiers voldoen aan toetsingskader IGJ, ISO-normen de 
eisen uit het kwaliteitssysteem van Careyn. 

Onderwerpen en speerpunten audit onderzoek: 
1. Deskundigheid en inzet medewerkers. 
2. Sturen op kwaliteit en veiligheid. 
3. Zorgdossiers. 

Relevante documenten ingezien: 
- 	Document 'Evaluatie verbetermaatregelen vorige periode'. 

Document 'Analyse MIC per periode per OE'. 
Scholingskalender Torenhoeve 2018. 
Overzicht medewerkers afdeling tegen profiel Verzorgende IG intramuraal. 
EVV werkoverleg Torenhoeve juli 2018 
Kalender groepsactiviteiten 

Gesprekken gevoerd met (naam/functie): 
1 , locatiemanager 

Specialist ouderengeneeskunde 
, kwaliteitsverpleegkundige 

, verpleegkundige 

Zorgdossier ingezien (aantal): 
- 	2 dossiers 

Korte beschrijving regio / team(s). 

Torenhoeve is een kleine locatie met clienten met ZZP 5, ZZP 6, en ZZP 8. Er wonen 25 bewoners 
in een nieuwe locatie die in 2013 is geopend. Torenhoeve ligt naast de locatie Grootenhoek in 
Hellevoetssluis. 

Conclusies en aanbevelingen 

Wat gaat er goed: 

1. Er is veel aandacht voor begeleiding van het team vanuit behandelaars. Elke 
maandagochtend is er gedragsvisite onder leiding van de psycholoog. Daarnaast sluit de 
psycholoog elk werkoverleg van het zorgteam aan en is er ruimte op te praten over 
casuestiek. Er zijn nu vier medewerkers met EVV taken, dit waren er eerst twee. Eén keer 
per maand is er EVV overleg om de voortgang van hun werkzaamheden te bespreken. 

Wat voldoet nog niet a conclusies en adviezen: 

Onderwerp 1 Deskundigheid en inzet medewerkers: 
1. Op de locatie zijn vier medewerkers met zwangerschapsverlof, dit houdt in dat er 96 uur 

per week opgevuld dient te worden met tijdelijke krachten. Het is niet makkelijk om altijd 
voldoende medewerkers te krijgen. Locatiemanager is 'blij als er iemand komt' van een 
bureau waarvan je niet altijd op de hoogte bent of de betreffende tijdelijke medewerker 
voldoende kennis heeft om met de doelgroep om te gaan. 
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Interne audit rapportage 

Onderwerp 2 Sturen op kwaliteit en veiligheid: 
1. De Specialist ouderengeneeskunde vertelde dat zij en de psycholoog weken lang geen 

inloggegevens had om via het nieuwe MIC (Melding Incidenten Clienten) systeem meldingen 
te kunnen doen als dit nodig was geweest. Niet elke medewerker is geschoold of heeft 
uitleg gekregen over het nieuwe meldsysteem. Hierdoor is er een risico dat niet alle 
incidenten worden gemeld. 

2. De MIC taakhouder die gesproken is vertelde dat hij onvoldoende kennis had over het 
nieuwe meldsysteem Triasweb net als zijn collega. Op de MIC meldingen die hij diende te 
analyseren stond geen naam van de betreffende client over wie het incident betreft. Dit 
maakt het moeilijk om een melding in zijn hele context te beoordelen. De afspraak op de 
locatie is dat elke melding in een maand voor het einde van de maand beoordeeld is. Dit is 
een risico, want dit betekent bijvoorbeeld dat een melding aan het begin van de maand 
pas na vier weken wordt beoordeeld. 

3. Na aanleiding van een MIC melding en een taakrapport is afgesproken om een klinsiche les 
over Zwachtelen te organiseren. Echter heeft deze klinische les nooit plaats gevonden. 

4. Toezicht op huiskamers is een aandachtspunt. Er is niet continue toezicht op elke 
huiskamer. Maak met elkaar afspraken hoe dit op een verantwoorde wijze (en inzichtelijk 
voor clienten en mantelzorgers) wordt vormgegeven. 

Onderwerp 3 Zorgdossier: 

1. In formulieren Zorgleefplanbespreking is niet altijd duidelijk welke actie wordt ingezet na 
een constatering. Er staan opmerkingen in het verslag: `Bloedsuikers zijn aan de hoge 
kant', en 'Mw. is bekend met chronische pijnen'. Daarna volgt niet wat hier over gezegd 
is en hoe deze zaken worden opgepakt. In rapportages worden verpleegkundige 
observaties beschreven zoals smetplekken bij een client en een afspraak over rapporteren 
op voeding. Echter zien we daarna geen vervolgrapportages in de dossiers. 

Overige bevindingen: 
1. Er stond een kast met schoonmaakmiddelen niet op slot. Het slot hing er omheen los. 

Volgens zorgmedewerkers hoorde deze kast op slot. 
2. HACCP stickers werden niet geplakt op produkten in de koelkast terwijl dit wel de 

afsrpaak is. 
3. Lade met scherpe voorwerpen zoals messen was niet op slot terwijl de afspraak is dat deze 

op slot gaat. 
4. De bak met beschermende kleding voor bij een uitbraak van een onbekende 

ziekteverwekker was rommelig en onvolledig. 
5. Aftekenen van medicatie was een aandachtspunt. Er is gekozen om medicatie die wordt 

meegegeven alleen in de toedienlijst met een puntje in het aftekenhokje te benoemen. 
Dit is op de locatie afgesproken maar is dit ook Careyn beleid ? 

6. Sommige medewerkers lopen op slippers en niet met dichte schoenen. 

Ondersteuning ICT wordt als onvoldoende ervaren door locatiemanager. Het duurt soms 1 week 
voordat er inloggegevens beschikbaar zijn voor een nieuwe medewerker. 

Ad Hoc aanleveren van informatie is niet altijd haalbaar en wordt als hinderlijk ervaren door de 
locatiemanager. 

Tablets worden als onhandig ervaren, de wens is een telefoon. 

Medewerkers hebben het hitteprotocol ontvangen en kennen de afspraken ! 
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Locatie: Careyn Tuindorp-Oost 
Datum: 21 juni 2018 

De locatie is getoetst op de onderwerpen uit de aanwijzing van IGJ dd. 7 november 2017: 
1. Cliënt dossier, 
2. Voldoende inzet van deskundig personeel 
3. Sturen op kwaliteit en veiligheid. 

Daarnaast is tijdens de rondleiding een oordeel gevormd over de medicatieveiligheid en hygiëne-
aspecten. 

Bevindingen 

Algemeen 

1. Voor deze locatie geldt een opnamestop in verband met afbouw en realisatie van nieuwbouw. 
Het tijdpad is ten tijde van de audit nog niet duidelijk. 

2. Momenteel verblijven nog 42 cliënten op locatie, verspreid over het gebouw van 12 
verdiepingen. 

3. Careyn vermeldt de zorgprofielen per locatie 2018 op haar website. Bij deze locatie is geen 
vermelding meer opgenomen. Het ZZP-overzicht wordt nog steeds geactualiseerd maar voor 
enkele bewoners nog te laag geïndiceerd. De locatiemanager heeft een actueel overzicht, 
waarin ongeveer de helft van de cliënten hoger dan ZZP 4 is geïndiceerd. 

4. Gesprekspartners nemen bij diverse cliënten cognitieve achteruitgang waar, waarvoor 
gespecialiseerde dementiezorg is geïndiceerd. Echter de huiskamer voor dagopvang wordt 
niet volledig benut en het aantal behandelplaatsen (15) wordt niet benut; op dit moment vallen 
10 cliënten onder behandeling van de SOG, terwijl meerdere cliënten daarvoor in aanmerking 
komen (ZZP 5 en 6 gezien die nog onder de medische verantwoordelijkheid van de huisarts 
vallen). 

5. Gesprekspartners delen hun zorgen over de huidige situatie; de bouwkundige voorziening 
biedt geen veilige omgeving voor dementerende ouderen. De SOG hanteert wel een 
risicomodel, waarin bijvoorbeeld neiging tot dwalen wordt afgewogen. Er is echter geen 
sprake van een veilige leefomgeving. De verdeling van cliënten over 12 verdiepingen vereist 
een andere manier van werken, die iets weg heeft van een route in de thuiszorg. 

Client dossier 

1. Iedere cliënt beschikt over een compleet en actueel dossier. 
2. Cliëntdossiers zijn op alle momenten voor de zorgverleners die direct betrokken zijn bij de zorgverlening 

toegankelijk. 
3. Ieder cliëntdossier bevat een logisch verband tussen enerzijds de wensen, behoeften, mogelijkheden en 

beperkingen van de cliënt en anderzijds de invulling van de zorg en behandeling. 

1. Bij de dossiercontrole blijken de dossiers nog behoorlijk compleet te zijn. Er is verband tussen 
de formulieren. 

2. De nieuwe locatieverantwoordelijke is op de hoogte hoe de toegang tot het ECD door 
uitzendkrachten kan worden gecontroleerd; dit moet nog worden uitgevoerd. 

3. Het rapporteren op doelen, bijzonderheden en de opvolging daarvan is nog onvoldoende; het 
is een bekend aandachtspunt bij gesprekspartners. 

Voldoende inzet van deskundig personeel 

1. 	Careyn voorziet zich zodanig van personele middelen (zowel kwantitatief als kwalitatief) dat een en ander 
redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van goede en passende zorg.  
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2. Careyn roostert de medewerkers zodanig in dat het zorgaanbod kwantitatief en kwalitatief past bij de zorgzwaarte 
en behoefte van de cliënten. 

3. Careyn organiseert de zorg zodanig dat er voldoende werktijd beschikbaar is voor adequate rapportage en 
overdracht van zorg. 

1. Het ziekteverzuim is op dit moment hoger dan 20%. 
2. Voor de vakantieperiode zijn veel uitzendkrachten nodig. 
3. Het rooster wordt nu door het team zelf gemaakt; de inzet van een planner is gestopt. 
4. Gesprekspartners merken op dat werkdruk wordt ervaren; volgens de inzetberekenaar van 

Careyn zou er juist nog een medewerker af moeten. Men heeft het vermoeden dat geen 
rekening wordt gehouden met de complexe routing door de omvang van het gebouw en de 
spreiding van cliënten. 

5. Het team bestaat deels uit oudere werknemers, die al op deze locatie werkten, toen het nog 
een verzorgingshuis was. 

6. Gesprekspartners merken op dat niet alle zorgmedewerkers in staat zijn om technische 
handelingen uit te voeren en om te gaan met de cliënten met een cognitieve stoornis. 

7. De status van scholing en VRH moet nog worden uitgezocht door de nieuwe locatiemanager. 
8. Er zijn twee kwaliteitsverpleegkundigen; vanaf half juli 2018 zal er nog één zijn. 
9. Gesprekspartners merken op dat de kwaliteitsverpleegkundigen tot een maand geleden nog 

veel taken van de ontbrekende locatiemanager overnamen. Opgemerkt wordt dat zij ook veel 
"brandjes blussen". Tijdens de audit is merkbaar dat zij tevens bezig zijn met het inrichten van 
werkprocessen; bijvoorbeeld logische deelronde van medicatie door het gebouw. 

10. De inzet van behandelaren zoals SOG, psycholoog, fysiotherapeut is geregeld. 

Sturen op kwaliteit en veiligheid 

1. Careyn verzamelt en registreert op systematische wijze gegevens betreffende de kwaliteit van zorg en toetst aan 
de hand van deze gegevens op systematische wijze of de wijze waarop de zorgaanbieder uitvoering geeft aan 
artikel 3 Wkkgz en redelijkerwijs moet leiden tot goede zorg. 

2. Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen. 
3. Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft op basis van die analyse. 
4. Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van verbeteringen evalueert. 

1. Maandelijks komt het ontwikkelteam van de locatie bijeen. Dan wordt ook de MIC-registratie 
besproken. 

2. In de MIC is aandacht geweest voor medicatieveiligheid; bij controle tijdens de audit blijken de 
toedieningslijsten goed afgetekend en zalven / druppels voorzien van een openingsdatum. 

3. Het op cliënt niveau goed analyseren en opvolgen van de MIC moet nog verder ontwikkeld 
worden. 

Bevindingen betreft medicatieveiligheid 

1. Tijdens de audit blijken de gecontroleerde toedieningslijsten goed afgetekend en zalven / 
druppels voorzien van een openingsdatum. 

Bevindingen betreft hygiëne 

1. Tijdens de rondgang hebben medewerkers geen ringen/horloges om. 

Beschouwing 

De locatie is al langere tijd in afbouw met uitzicht op nieuwbouw; dat speelt al een tijd en zowel 
medewerkers als cliënten weten niet goed welke stappen wanneer worden genomen. Cliënten wonen 
nu verspreid door het gebouw wat invloed heeft op de werkprocessen. Tevens biedt het gebouw 
onvoldoende een veilige woonomgeving, terwijl toenemend cliënten met cognitieve stoornissen 
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worden gezien. Ongeveer de helft van het aantal cliënten heeft een ZZP hoger dan 4; niet alle cliënten 
hebben een actuele (hogere!) indicatie. Opvallen is dat het aantal behandelplaatsen nog niet wordt 
benut. 
Op dit moment zijn er onvoldoende deskundige medewerkers om de zorg te bieden die cliënten nodig 
hebben. Naast het forse ziekteverzuim lijkt geen rekening te worden gehouden met de extra tijd die 
nodig is voor de andere werkprocessen ten gevolge van het gebouw. De deskundigheid van de 
medewerkers is nog niet voldoende om de cliënt met cognitieve stoornissen passende zorg te 
verlenen. Momenteel wordt het team ondersteund door twee kwaliteitsverpleegkundigen. Zij hebben 
een coordinerende en coachende taak; dat brengt de nodige deskundigheid in het team. Het vertrek 
van één van de kwaliteitsverpleegkundigen rond half juli is dan ook zorgelijk voor de continuïteit. De 
MIC moet nog verder inhoudelijk worden ontwikkeld. 
Bovenstaande bevindingen beschouwende rijst de vraag of op deze locatie opvang van cliënten met 
een ZZP hoger dan 4 mogelijk is. In de huidige bouwkundige omgeving is de conclusie dat dit niet 
wenselijk is in verband met de onveilige woonomgeving. In de tweede plaats is de beschikbaarheid 
van voldoende deskundige medewerkers momenteel niet geborgd. Het cliëntdossier is momenteel 
voor wat betreft volledigheid en samenhang op orde, maar rapportage en opvolging van 
bijzonderheden is nog onvoldoende. Dat laatste heeft vermoedelijk te maken met de beschikbaarheid 
van onvoldoende deskundig personeel. 

Conclusies 

1. De locatie is momenteel niet geschikt om goede zorg te verlenen aan cliënten met een ZZP 
hoger dan 4. 

2. De beschikbaarheid van voldoende deskundig personeel kan momenteel niet worden 
gewaarborgd. 

3. De voldoende beschikbaarheid van kwaliteitsverpleegkundigen is per half juli 2018 niet meer 
gewaarborgd. 

4. De cliëntdossiers hebben voldoende inhoud en samenhang, maar de rapportage is nog 
onvoldoende. 

5. De analyse van de MIC is nog onvoldoende. 

1 onafhankelijk inspecteur kwaliteit en veiligheid iminamin 3 



Overal 10.2.e 	 Doc. 500 
Audit kwaliteit en veiligheid 

Locatie: Careyn Warande Utrecht 
Datum: 27 juni 2018 

De locatie is getoetst op de onderwerpen uit de aanwijzing van IGJ dd. 7 november 2017: 
1. Cliënt dossier, 
2. Voldoende inzet van deskundig personeel 
3. Sturen op kwaliteit en veiligheid. 

Daarnaast is tijdens de rondleiding een oordeel gevormd over de medicatieveiligheid en hygiëne-
aspecten. 

Bevindingen 

Algemeen 

1. De planning van dit auditbezoek was niet ontvangen, berichtgeving van de kwaliteitsadviseur 
zat nog ongeopend in de email van de locatieverantwoordelijke. 

2. De formatie kwaliteitsverpleegkundigen is weer op orde; gesproken werd met twee 
kwaliteitsverpleegkundigen; één van beide is ook betrokken bij de GRZ-afdeling van Nieuw 
Tamarinde. 

3. Tijdens deze audit is niet gesproken met de behandelaren. 

Client dossier 

1. Iedere cliënt beschikt over een compleet en actueel dossier. 
2. Cliëntdossiers zijn op alle momenten voor de zorgverleners die direct betrokken zijn bij de zorgverlening 

toegankelijk. 
3. Ieder cliëntdossier bevat een logisch verband tussen enerzijds de wensen, behoeften, mogelijkheden en 

beperkingen van de cliënt en anderzijds de invulling van de zorg en behandeling. 

1. De dossiers zijn nog steeds compleet en actueel naar aanleiding van de controle in het 
voorjaar. De kwaliteitsverpleegkundigen streven ernaar om de dossiers wekelijks te 
controleren zodat dit niveau behouden blijft. 

2. Gesprekspartners geven aan dat het inloggen in het ECD door uitzendkrachten niet altijd lukt; 
dan wordt in het account van de vaste medewerker gerapporteerd. Er wordt nog onvoldoende 
gestuurd op de wekelijke metingen hierover die in het dashboard te vinden zijn. Medewerkers 
zijn nog onvoldoende stellend dat je niet kan/mag werken zonder eigen inlog in het ECD. 

3. Het verband tussen de formulieren in het ECD is nog steeds aantoonbaar aanwezig. De 
rapportage op doelen en bijzonderheden is echter nog onvoldoende. Medewerkers hebben 
ECD opleiding gevolgd en krijgen coaching van de kwaliteitsverpleegkundigen, maar dat leidt 
nog niet altijd tot resultaat. 

Voldoende inzet van deskundig personeel 

1. Careyn voorziet zich zodanig van personele middelen (zowel kwantitatief als kwalitatief) dat een en ander 
redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van goede en passende zorg. 

2. Careyn roostert de medewerkers zodanig in dat het zorgaanbod kwantitatief en kwalitatief past bij de zorgzwaarte 
en behoefte van de cliënten. 

3. Careyn organiseert de zorg zodanig dat er voldoende werktijd beschikbaar is voor adequate rapportage en 
overdracht van zorg. 

1. 	Langzaam maar zeker worden teams completer en is de vacatureruimte nog maar beperkt. 
Daar is hard aan gewerkt om dat op orde te brengen. Er zijn voldoende EW-ers en 
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verpleegkundigen beschikbaar. Het volgen van bijscholingen en VRH wordt nog onvoldoende 
op gestuurd door de locatieverantwoordelijke. Tijdens de audit wordt het overzicht 
geraadpleegd en dat laat nog diverse rode bollen zien. De betreffende medewerkers worden 
nu benaderd waarom scholingen nog niet zijn afgerond. Na de zomer start de 
locatieverantwoordelijke met functioneringsgesprekken. 

2. Het rooster lijkt nu op orde en voldoende aan te sluiten op de zorgzwaarte en behoefte van de 
cliënten. Zo nodig wordt een districtsondersteuner ingeschakeld. 

3. De overdracht is geborgd en gestructureerd volgens de vastgestelde procedure. Medewerkers 
ervaren voldoende tijd voor rapportage. 

Sturen op kwaliteit en veiligheid 

1. Careyn verzamelt en registreert op systematische wijze gegevens betreffende de kwaliteit van zorg en toetst aan 
de hand van deze gegevens op systematische wijze of de wijze waarop de zorgaanbieder uitvoering geeft aan 
artikel 3 Wkkgz en redelijkerwijs moet leiden tot goede zorg. 

2. Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen. 
3. Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft op basis van die analyse. 
4. Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van verbeteringen evalueert. 

1. Gegevens over kwaliteit van zorg worden nog niet structureel verzameld, geanalyseerd en 
opgevolgd. De locatie heeft een ontwikkelteam; agenda en notulen zijn tijdens de audit niet 
ingezien. 

2. De analyse en opvolging van alle MIC-meldingen is nog onvoldoende. Een MIC-commissie is 
actief waarbij tevens behandelaren en een kwaliteitsadviseur aansluiten. Er is een 
verbetertraject geweest om meer aandacht te vragen voor het melden. Verdere coaching 
wordt opgepakt door de kwaliteitsverpleegkundigen. 

Bevindingen betreft medicatieveiligheid 

1. Zalven, druppels, dranken en insulinepennen zijn niet consequent voorzien van een 
openingsdatum. 

2. Na het toedienen van de een verneveling was deze niet afgetekend. 
3. De koelkast met medicatie was sinds 21 juni 2018 niet meer op temperatuur gecontroleerd. 

Bevindingen betreft hygiëne  

1. Tijdens de audit zijn geen medewerkers gezien met ringen of horloges. 

Beschouwing 

De locatie heeft hard gewerkt om de teams weer compleet te maken. Waar nodig worden 
uitzendkrachten ingezet om kortdurend verzuim op te vangen. Gelukkig zijn er weer 
kwaliteitsverpleegkundigen om de zorgmedewerkers te coachen. Er zijn nog belangrijke 
kwaliteitsonderwerpen te verbeteren, zoals rapportage, MIC-analyse, inloggen in het ECD en de 
medicatieveiligheid. Maar met de huidige inzet van behandelaren en kwaliteitsverpleegkundigen mag 
verwacht worden dat dit gaat lukken. 

Conclusies 

1. Client-dossier: niet op orde. De rapportage op doelen en opvolging van bijzonderheden zijn 
nog onvoldoende. Het kan nog voorkomen dat uitzendkrachten rapporteren onder het account 
van een vaste medewerker. 

2. Voldoende deskundig personeel: niet op orde. Er was nog onvoldoende gestuurd op de 
informatie over de status van bijscholingen en VRH. 
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3. Sturen op kwaliteit en veiligheid: niet op orde. Analyse van alle MIC-meldingen alsmede de 
opvolging gebeurt onvoldoende. 

4. Medicatieveiligheid: niet op orde. Eerder genoemde details waren onvoldoende op orde. 
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Locatie: Careyn Woerdblok Naaldwijk 
Datum: 3 juli 2018 

De locatie is getoetst op de onderwerpen uit de aanwijzing van IGJ dd. 7 november 2017: 
1. Cliënt dossier, 
2. Voldoende inzet van deskundig personeel 
3. Sturen op kwaliteit en veiligheid. 

Daarnaast is tijdens de rondleiding een oordeel gevormd over de medicatieveiligheid en hygiëne-
aspecten. 

Bevindingen 

Algemeen  

1. De locatie voorziet in 63 zorgappartementen en 4 KSW-voorzieningen, met maximaal 6 
bewoners per woning. 

Client dossier 

1. Iedere cliënt beschikt over een compleet en actueel dossier. 
2. Cliëntdossiers zijn op alle momenten voor de zorgverleners die direct betrokken zijn bij de zorgverlening 

toegankelijk. 
3. Ieder cliëntdossier bevat een logisch verband tussen enerzijds de wensen, behoeften, mogelijkheden en 

beperkingen van de cliënt en anderzijds de invulling van de zorg en behandeling. 

1. De dossiers zien er (nog steeds) compleet en actueel uit. De uitvoering van het borgingsplan 
werkt aantoonbaar. 

2. De toegang tot het dossier voor uitzendkrachten wordt door de locatieverantwoordelijke op 
gestuurd. Incidenteel blijkt het nog lastig om toegang te waarborgen, bijvoorbeeld in de ANW-
uren; de afdeling ICT voorziet niet in een bereikbaarheidsdienst om dit op te lossen. 

3. Het verband tussen de formulieren en het zorgleefplan is aantoonbaar aanwezig. De evaluatie 
van het ZLP wordt zorgvuldig voorbereid, uitgevoerd en beschreven. De psycholoog is tevens 
betrokken, maar een gedragsvisite wordt nog niet gehouden; Men is voornemens dit vanaf 
september structureel te organiseren. Goed zichtbaar is het beperken van het gebruik van 
gedragsmedicatie. De rapportage in de gecontroleerde dossiers is nog niet altijd volledig wat 
betreft het rapporteren op doelen en bijzonderheden en de opvolging daarvan. Hiervoor wordt 
individuele coaching gegeven aan de zorgmedewerkers door kwaliteitsverpleegkundigen en 
EW-ers. Opdrachten vanuit de behandelaren worden in de agenda genoteerd. Er zou ook 
een takenlijst zijn maar het gebruik daarvan is niet bekend. De afspraken hierover zijn nog 
niet eenduidig; dat is een onderwerp van gesprek binnen de artsengroep. In het algemeen 
worden opdrachten door de zorg goed opgevolgd; observaties volgens de stoplichtmethode 
worden structureel uitgevoerd. Het is niet goed duidelijk of alle betrokken fysio- en 
ergotherapeuten toegang hebben tot Caress en kunnen rapporteren. 

Voldoende inzet van deskundig personeel 

1. Careyn voorziet zich zodanig van personele middelen (zowel kwantitatief als kwalitatief) dat een en ander 
redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van goede en passende zorg. 

2. Careyn roostert de medewerkers zodanig in dat het zorgaanbod kwantitatief en kwalitatief past bij de zorgzwaarte 
en behoefte van de cliënten. 

3 	Careyn organiseert de zorg zodanig dat er voldoende werktijd beschikbaar is voor adequate rapportage en 
overdracht van zorg. 
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1. De formatie op de KSW is nu op orde. Er wordt gestuurd op een goede balans tussen niveau 
2 en 3. De aandachtspunten voor ieder team zijn bekend en daar wordt op gestuurd. Voor de 
zorgappartementen is de formatie nog niet op orde. Er zijn langdurig zieken en er is frequent 
verzuim. Er is een groep van vaste invallers waar gebruikt van wordt gemaakt. Het aantal 
EVV-ers is krap door ziekte. Op het volgen van bijscholingen en de VRH wordt goed gestuurd; 
de locatieverantwoordelijke (LV) kijkt iedere maandag in het dashboard en spreekt 
medewerkers zo nodig aan. Volgens medewerkers gaat dat daadwerkelijk zo in geval van 
achterstand. De LV is voornemens weer functioneringsgeSprekken te gaan voeren; ook de 
medewerkers vinden dat prettig. Het scholingsjaarplan is voor het district uitgewerkt en wordt 
per locatie geprioriteerd naar de onderwerpen per doelgroep. Er is veel actie op 
deskundigheidsontwikkeling, bijvoorbeeld een GVP in bijna ieder team en 19 medewerkers 
zijn vanuit niveau 2 ingestroomd naar de opleiding tot Verzorgende IG. Een vast programma 
met klinische lessen is er nog niet. 

2. Naast het gebruik van de inzetberekenaar wordt aan de hand van de zorgzwaarte en 
behoeften van de cliënten beoordeeld of de beschikbare bezetting voldoende is. 

3. De overdracht van zorg is randvoorwaardelijk geborgd; de zorgmedewerkers nemen tijd voor 
een goede overdracht van zorg. 

Sturen op kwaliteit en veiligheid 

1. Careyn verzamelt en registreert op systematische wijze gegevens betreffende de kwaliteit van zorg en toetst aan 
de hand van deze gegevens op systematische wijze of de wijze waarop de zorgaanbieder uitvoering geeft aan 
artikel 3 Wkkgz en redelijkerwijs moet leiden tot goede zorg. 

2. Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen. 
3. Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft op basis van die analyse. 
4. Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van verbeteringen evalueert. 

1. Relevante kwaliteitsindicatoren worden in het ontwikkelteam besproken. Er wordt gebruik 
gemaakt van een verbetermonitor waarin alle lopende verbeterprojecten worden bijgehouden. 

2. Naar aanleiding van de analyse van de MIC-meldingen betreft medicatie en vallen zijn er 
verbeteringen gerealiseerd. De meldingen worden structureel in de MIC-commissie 
besproken. De kwaliteitsverpleegkundige ziet alle meldingen; ook hier wordt individuele 
coaching ingezet om te realiseren dat iedere MIC-melding voldoende wordt geanalyseerd en 
waar mogelijk leidt tot aantoonbare verbetermaatregelen voor de cliënt. De dokter krijgt ook 
standaard alle MIC-meldingen, maar de taakverdeling is nog niet goed helder afgesproken. 
De analyse en opvolging van alle MIC-meldingen is nu nog onvoldoende. 

Bevindingen betreft medicatieveiligheid 

1. De gecontroleerde toedienlijsten waren volledig afgetekend. 
2. De geopende zalven, druppels, dranken en insulinepennen zijn voorzien van een 

openingsdatum. 
3. De medicatiekoelkast was nog niet consequent iedere dag aantoonbaar gecontroleerd op 

temperatuur. 

Bevindingen betreft hygiëne 

1. Tijdens de rondgang op de afdelingen zijn geen medewerkers met ringen en/of horloges 
gezien. Men spreekt elkaar hierop aan mocht dat nodig zijn. 

2. De afgesloten bergingen zijn niet altijd schoongemaakt. Het is onduidelijk wie daarvoor 
verantwoordelijk is en of er afspraken zijn gemaakt met de schoonmaakdienst. 
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Beschouwing 

Tijdens alle gespreken stralen medewerkers enthousiasme en betrokkenheid uit. Iedereen is goed op 
de hoogte van de ontwikkelingen en aandachtspunten; op alle niveaus wordt dezelfde uitleg gehoord. 
Er wordt structureel gewerkt en gestuurd op kwaliteit en inzet van voldoende deskundige 
medewerkers. Er zijn zorgen over de formatie van de teams van de zorgappartementen. Het lukt nog 
niet goed om deze op orde te krijgen maar de indruk is dat er wel goed op wordt gestuurd door het 
blijven zoeken naar oplossingen en de inzet van "langdurig vervang" waar dat nodig is. 
Kwaliteitsverpleegkundigen en EVV-ers kiezen voor individuele coaching van zorgmedewerkers bij het 
rapporteren en invullen van de MIC. Dat is een intensief traject maar de beste manier om 
deskundigheid van medewerkers te ontwikkelen. 

Conclusies 

1. Client-dossier: bijna op orde. De dossiers zijn compleet en actueel. De medische regie is 
zichtbaar in de dossiers. Het rapporteren met de SOAP-methode wordt steeds meer 
zichtbaar; het rapporteren op doelen en bijzonderheden en de opvolging daarvan blijft nog 
een aandachtspunt. Individuele coaching wordt daarop ingezet conform plan. 

2. Voldoende deskundig personeel: op orde. Er wordt intensief gestuurd op de formatie en de 
deskundigheid van personeel. Er zijn zorgen over de beschikbare formatie voor de 
zorgappartementen, maar dat wordt met een flexibele schil met de inzet van bekende 
medewerkers hanteerbaar gemaakt. 

3. Sturen op kwaliteit en veiligheid: niet op orde. Er wordt systematisch en aantoonbaar 
gestuurd, maar de MIC analyse en opvolging per melding moet nog verder worden 
ontwikkeld. Deze locatie is "in control"; verwacht mag worden dat in november aan alle punten 
van de aanwijzing is voldaan. 
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Interne audit rapportage 

<in te vullen door coordinator 
auditteam> 
Nummer: 
Datum in ontvangst: 

Datum audit: 30 juli 2018 

Bedrijf, regio, team(s): Zes Rozen 

Leidinggevende(n) (naam): EkkOWL,JgMl Auditors (namen): 
4tn: 

Doel van de interne audit is te beoordelen in hoeverre Deskundigheid en inzet medewerkers, 
sturen op kwaliteit en veiligheid en zorgdossiers voldoen aan toetsingskader IGJ, ISO-normen de 
eisen uit het kwaliteitssysteem van Careyn. 

Onderwerpen en speerpunten audit onderzoek: 
1. Deskundigheid en inzet medewerkers. 
2. Sturen op kwaliteit en veiligheid. 
3. Zorgdossiers. 

Relevante documenten ingezien: 
Actie/besluitenlijst werkoverleg, 
MIC overzicht juni 2018 
Sjabloon verbetterplan algmeen 
Leerportaal per medewerker 
Locatiedashboard intramuraal 
Inwerkprogramma nieuwe medewerkers De Zes Rozen 

Gesprekken gevoerd met (naam/functie): 
, locatiemanager 

, Specialist ouderengeneeskunde 
, Ergotherapeut 

kwaliteitsverpleegkundge 
verpleegkundige 

, Verzorgende IG 

Zorgdossier ingezien (aantal): 
- 	2 zorgdossiers 

Korte beschrijving regio / team(s). 

De Zes Rozen is een locatie met 5 appartementen met ieder zes bewoners. Op dit moment is er 1 
lege plek. Hier wonen bewoners met een ZZP 5 en twee bewoners hebben een ZZP7. Op de locatie 
is recent een nieuwe vaste kwaliteitsverpleegkundige gestart. 

Conclusies en aanbevelingen 

Wat gaat er goed: 

1. Behandelaren en zorgmedewerkers geven aan dat er op de locatie gewerkt wordt aan 
verbeteringen. De appartementen met gezamelijke huiskamers geven een rustige indruk 
waarbij activiteiten met bewoners werden gedaan. 

Wat voldoet nog niet a conclusies en adviezen: 

Onderwerp 1 Deskundigheid en inzet medewerkers: 
1. Toezicht op de huiskamers is niet altijd geregeld. Medewerkers staan alleen op een 

huiskamer met zes bewoners. Vaak is er een omloop die kan ondersteunen maar deze is 
zeker niet alle dagen aanwezig. 

2. Er worden geen extra scholingen op de locatie gegeven om deskundigheid van 
medewerkers te bevorderen. Behandelaren zijn hier niet pro-actief in. 
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Onderwerp 2 Sturen op kwaliteit en veiligheid: 
1. Bij een appartement met zes bewoners wordt besloten om bij alle bewoners de bedhekken 

omhoog te doen als ze uit bed zijn. Dit na aanleiding van een bewoner die op alle bedden 
gaat liggen. Het is niet inzichtelijk geworden of deze vrijheidsbeperking voor alle 
bewoners is besproken en/of dit is toegestaan. 

2. Er is een MIC melding over het voorschrijven van een medicijn van een arts. Dit is te laat 
op de toedienlijst geschreven. Na herhaalde communicatie gebeurde dit nog steeds niet. 
Het is niet inzichtelijk hoe dit met de betreffende arts is opgepakt. 

3. MIC meldingen worden aan het einde van de maand nagekeken door de MIC taakhouden. 
Op deze wijze kunnen er weken aan voorbij gaan voordat een MIC melding is beoordeeld. 

4. Ergotherapeut vertelt dat zij en/of collega fysiotherapeut niet bij elk valincident 
betrokken wordt. Dit is wel de wens van deze behandelaars. 

5. Het MIC commissie sjabloon bevat geen volledige evaluaties. Een aantal beschreven 
meldingen komen uit maart 2018 waar vervolgens verbeteractiviteiten in worden 
beschreven. Deze verbeteractiviteiten hebben dan een 1 e  evaluatie maar geen 2e  en ook 
geen 3e  evaluatie. 

Onderwerp 3 Zorgdossiers: 

1. In het formulier zorgleefplan bespreking mag eenduidiger worden geevalueerd. Er wordt 
bij een client niet inzichtelijk beschreven hoe het benaderingsplan werkt. Daarnaast staat 
er bij een actie `eventueel psychiater inschakelen'. Wat is dan `eventueel'? 

2. Rapportages zien er over het algemeen zorgvuldig uit, waarbij de SOAP methodiek wordt 
gebruikt. Echter komen we ook nog enkele hiaten in de rapportages tegen. 

Overige bevindingen: 
Ladekast in de keuken die op slot kan zoals dit is afgesproken is niet op slot. 
Niet alle voedingsmiddelen worden in 1 huiskamer gestickers volgens de HACCP regels. 
In 1 keuken was de oven vies en vertelde de zorgmedewerker dat er geen HACCP 
schoonmaaklijsten worden gehanteerd. In een andere huiskamer werden wel HACCP 
schoonmaaklijsten gebruikt die niet altijd zorgvuldig werden ingevuld. 
Op 1 huiskamer was een branddeken niet opgehangen en stond los in de keuken. In een 
andere huiskamer was de branddeken wel opgehangen. 
De voorraad verpleegartikelen bevinden zich in een open ruimte en niet in een afgesloten 
kast. 
In de ruimte met verpleegartikelen liggen nog papieren zorgdossiers los met 
clienteninformatie. 
Aftekenen van risicovolle medicijnen: in vijf verschillende situaties is hier niet aan voldaan 
in de afgelopen week (dubbele controle niet uitgevoerd). 
De werkvoorraad medicijnen ziet er rommelig uit, onderin de kast staan bijvoorbeeld volle 
naaldencontainers. 
Het hitteprotocol is bekend bij de medewerkers en er wordt na gehandeld. 
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a) Dashboardgegevens over de kwaliteit van zorg 

Hierna voorbeelden van de dashboardgegevens op drie 
niveaus: district, locatie en team. 
Deze gegevens zijn voor alle districten, locaties en teams 
beschikbaar. 
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C) Verbeterplannen 

De verbeterplannen cq draaiboeken worden op de locaties vormgegeven. 

De plannen zijn hierna gebundeld per district. 
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De inwerkperiode voor de nieuwe professionals is o de juiste ma HR en coach 

Overal le ?..e 	 Doc. 502 

Gezamenlijke visie op -Jorg en begeleiding 	 Toelichting Actie Borging 

Medewerkers kenne, en delen de visie van Careyn Kwaliteets VPK / Teamcoaches Op orde 

Professionals van de werkvloer voelen zich onvoldoende 
verbonden met de missie en visie van Careyn. Men heeft 
niet het idee onderdeel te zijn van één grote organisatie. 
Een basisvoorwaarde om kwaliteit te leveren is dat men 
zich verbonden met Careyn voelt en trots is op het werk 
wat gedaan wordt. 

Bespreekbaar maken op 
teamvergaderingen en op momenten van 
coaching on the Job. Tevens aandacht in 
nieuwsbrieven voor de visie en de missie 
van Careyn. 

Blijkt uit de notulen van de 
teamvergaderingen dat dit punt 
besproken wordt. Geven professionals 
desgevraagd aan dat de missie en de 
visie van Careyn regelmatig 
onderwerp van gesprek is. 

Veranderoraganisatie en structuur 

Zorgdragen voor de planning en de 
verslaglegging (Coach WenT) 

RM Coach WenT Geen Ontwikkelteam is opgezet en functioneert Voor beide regio's wordt er een ontwikkelteam gehouden Op orde 

Om het ontwikkelteam uitvoerende kracht te geven is er 
een afstemmingsoverleg tussen Kvpk / Coach WenT en 
aandachtsvelders om de besluiten uit het ontwikkelteam 
om te zetten in concrete acties 

RM / Coach WenT / Kvpk Op orde Ondersteuningsteam is opgezet en functioneert Zorgdragen voor de planning en de 
verslaglegging (Coach WenT) 

Voortgang bewaken 

Voorwaardelijke oren nisatie structuren / procedures 

Coach W&T / RM 

Kvpk 

Careyn organiseert de zorg zodanig dat er voldoende tijd is 
voor adequate rapportage en overdracht. 

RM / KVPK 

Op orde 	 MIC procedure is uitgerold, locatie en district. 

Er moet zorg voor worden gedragen dat de roosters 
voldoen aan de CAO voorwaarden en de voorwaarden 
gesteld in Careyn beleid. Tevens dient er voor de locatie 

1-8-2018 	 passende methode gevolgd te worden om te komen tot 
een goed rooster (centraal/decentraal plannen). 
Momenteel zijn de roosters op orde echter wordt er nog 
gewerkt aan de borging hiervan. 

Op orde 	
inhoud van deze overdracht is nog niet juist 
Er is voldoende tijd gepland per 1-1-2018, echter de 

Geen 

Op de Vloot, Woerdblok en Rozenhof 
wordt de planning per team gedaan. 
Hiervoor wordt coaching gegeven door de 
coach van WenT 

Kwaliteitsverpleegkundigen zijn wekelijks 
bij de overdracht aanwezig en coachen op 
de inhoud van de overdracht. 

1-let proces van en de ontwikkeling van 
de verschillende MIC's worden 
periodiek besproken in het 
ontwikkelteam  
De berging ligt enerzijds bij de 
verschillende teamleden. In het kader 
van gekanteld roosteren geven zij aan 
of de roosters aansluiten bij de 
behoeften van de cliënten. Anderzijds 
wordt door de 
locatieverantwoordelijke geborgd op 
bezettingsgraad en de controle op de 
kilste kwalitatieve hinertine 
Kwaliteitsverpleegkundigen zullen 
wekelijks bij de overdracht aanwezig 
zijn om de kwaliteit van de overdracht 
te bewaken 

MIC procedure functioneert zoals verplicht 

De regio's roosteren/plannen medewerkers zodanig in dat het 
aanbod past bij de behoeften en zorgzwaarte van cliënten. 

Doorlopend 

Op orde 

Van het dashboard kan meer gebruik 
gemaakt worden. Gepland is om hier 
een start mee te maken in het tweede 
kwartaal 2018. Op dat moment zullen 
ook aanvullende actie worden 
eformuleerd  

Er is een dashboard toegankelijk voor alle medewerkers om 
het proces van continu verbeteren te volgen en daarmee te 
stimuleren 

Aantal kwaliteitsverpleegkundigen (Kvpk) is op orde 

In het proces van continu verbeteren kunnen de 
zorgprofessionals op de hoogte worden gehouden van de 
verbeteringen die bereikt worden. Een dashboard zorgt 
voor draagvlag en kan onderdeel zijn van de borging van 
verbeteracties 

geen 

RM en TC en KV 

RM, HR en primair coach 

Het huidige dashboard (professionele 
sturing) is gevuld. 

geen , bewaken aflopen contract van ZZPIlif formatie op orde houden en tijdig 
kwaliteitsverpleegkundige actie zetten 

Op orde 

Momenteel is het inwerkprogramma op alle afdelingen 
geïntroduceerd. Het structureel gebruik van dit 
inwerkprogramma is nog niet binnen alle teams 
gemeengoed 

Medewerkers krijgen instructie over het 
inwerkprogramma. Aan iedere nieuwe 
medewerker wordt een vaste medewerker 
gekoppeld t.b.v. de inwerkperiode. Dit duo 
is verantwoordelijk voor de inwerkperiode. 

De RM introduceert het 
inwerkprogramma bij de nieuwe 
medewerker tijdens de kennismaking. 
Na een periode van vier weken is er 
een vervolggesprek tussen RM en 
nieuwe medewerker waar het 
inwerkprogramma en het resultaat 
ervan besproken wordt 
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Door het niet planmatig omgaan met einde proeftijd 
gesprekken gaat een interventie mogelijkheid voor de 
medewerkers verloren 

Bij aanname nieuwe medewerker wordt 
standaard het inwerkprogramma gepland 
en het einde proeftijd gesprek 

RM zal de planning en voortgang 
hierin bewaken 

IN de afgelopen periode is er onvoldoende gebruik 
gemaakt van informatie die professionals Careyn kunnen 
geven op het moment dat ze de keuze maken om niet 
meer bij Careyn te willen werken. Deze einde 
dienstverband moeten structureel gehouden worden 

HR plant bij het binnenkomen van een 
opzegging standaard een exit gesprek met 
RM 

RM zal de planning en voortgang 
hierin bewaken 

Met name op de thema's "dossiers" en "medicatie" 
worden er veel interventies ondernomen maar is de 
monitoring en de borging van de (resultaten) interventies 
onvoldoende. Hier is een tooi voor ontwikkeld die 
wekelijks wordt bijgehouden. 

Wekelijks invullen van de monitor tool en 
versturen naar RM en coach WenT 

RM zal de planning en voortgang 
hierin bewaken 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Einde proeftijd gesprekken worden tijdig en juist gevoerd 
	

HR en Coach 

Einde dienstverband gesprekken worden tijdig en juist gevoerd 

Er is een systeem beschikbaar waarmee er een doorlopende 
monitor is op de voortgang en borging van te ontwikkelde 	KVPK en Coach WenT 
items 

HR en RM 

Op orde 

Op orde 

Op orde 

De volgende thema's vallen hieronder: 

Verloop/nieuwe instroom medewerkers 

Doorlopend 

RM'ers Profilering specifiek per locatie 
1-7-2018 

DWO NWN voorziet zich zodanig van personele middelen dat 
e.e.a. redelijkerwijs de voorwaarde moet scheppen tot goede 
en passende zorg. 

In de regio is er een projectgroep 
opgericht. Daarnaast blijft het probleem 
dat er geen recruter nog is in de regio. We 
gaan de teams motiveren om leuke 
momenten te delen op facebook 

Plan van aanpak vaststellen door beide 
RM'ers 

RM'er 

De nieuwe in en exclusie criteria zijn 
vastgesteld en worden juni 2018 
geëvalueerd 

Op orde onderwerp in elk prestatieoverleg en 
speerpunt van de Kwalverplk Clientmix kloppend maken en houden prestatieoverleg 

Personeelsmix kwalitatief en kwantitatief afstemmen op 
clientenmix idem Op orde prestatieoverleg 

doorgelopen en gaat mee in de evaluatie 
juni 2018 na evaluatie 2018 Facilitair (her) inrichten op orde 

op orde 

Cliëntdossiers zijn voor de zorgverleners toegankelijk. 
Kvpk 

Aan de Planners wordt gevraagd om toe te 
zien dat iedereen in poolmanager wordt 
gezet. Wekelijks lopen we de lijstjes na tav 
inloggen PNIL en PIL in portaal en sturen 
bij/ Contact met DuoZorg 

Kwaliteitsverpleegkundigen zullen met 
regelmaat controleren of men er nog 
mee kan omgaan. Format is in 
dashboard PNIL ECD en PIL ECD is 
hiervoor het hulpmiddel 

Dagdagelijkse overdracht is gefaciliteerd in tijd 

RM'ers 

Gerical artsen gebruiken de VBM (middelen maatregelen) 
module uit het dossier niet juist. Stand van zaken op 
dit moment niet duidelijk. Er wordt informatie 
opgegevraagd.  

Dienstcodes zijn beschikbaar, informatie naar 
medewerkers is verzonden 

Besproken met leidinggevende 
behandeldiensten zij maakt hier een plan 
voor 

Aanpassen in de roosters vanaf januari 2018 

RM blijven monitoren of dit probleem 
wordt opgelost 

Kwaliteitsverpleegkundigen zullen 
wekelijks bij de overdracht aanwezig 
zijn om de kwaliteit van de overdracht 
te bewaken 

1-4-2018 

Op orde 
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Teaminrichting ACTIES BORGING 

Er is een cyclus georganiseerd van continu verbeteren 

Benoemen van aandachtsvelders 

Verbeterpunten uit cliënttevredenheidsonderzoek 

Medewerkers waarbij de noodzaak of behoefte is, ontvangen 
de training methodisch werken/rapporteren (training blijft 
beschikbaar voor nieuwe medewerkers) 

Werkvoorraad medicatie op orde brengen en houden 

Legenda 
Gerealiseerd 
Aan begonnen 
In de afronding 
Nog niets aan gedaan 

EVV/ KV 

RM 

RM - HR 

RM/KV/ BEH en 
zorg team, 

taakhouder IvP 
voor district 

RM/ KV i.s.m. de 
teams - i.s.m. 
primair coach 

coach i.s.m. RM en 
KV 

RM i.s.m. KVPK en 
team 

Medewerker / KVPK 

Kvpk / 
instellingsapotheek 

Op orde en geborgd 

Op orde, ziekteverzuim is een verstorende factor hierin 

er zijn vacutures in een aantal teams 

De samenwerking wordt momenteel als "beter" 
benoemd. Daarnaast is er een aanpak 
kwaliteitsontwikkeling behandeling ontwikkeld 

Indicatoren: worden MIC's besproken / komen er 
verbeterpunten uit MDO / Is opvolging van overdracht op 
orde 
De aandachtsvelders zijn er, de rollen moeten echter 
worden herverdeeld door instroom en uitstroom van 
medewerkers. Op KSW liggen de taken met name bij een 
paar mensen. 

Onderzoek dateert uit 2015. In 2017 wordt er een nieuw 
onderzoek gedaan. Aan de hand van onderzoek 2017 
wordt er een verbeterplan opgesteld. 

Training methodisch werken met als uitingsvorm o.a. de 
rapportage blijft een doorlopend aandachtspunt. 

Instellingsapotheek moet worden gecontroleerd in hun 
werkzaamheden betreffende de werkvoorraad 

Bij veranderende zorgententiteit en of 
Behoefte zal de EVV'er beoordelen of de 
ZZp indicatie moet worden aangepast 

RM en BEH manager stellen alles in het 
werk om het team compleet te krijgen/ 
houden incl. behandelaren. 
Bij afwijking nieuwe medewerkers 
aannemen. 

Vanuit de coach van WenT behandeling is 
een plan opgesteld wat de komende 
maanden wordt uitgerold. 

Primair coach maakt plan t.a.v. continue 
verbeteren i.s.m. de KVPK. 

In overleg met de medewerkers waar nodig 
een nieuwe verdeling maken. 

Planning maken voor het werken aan 
verbeterpunten uit verbeterplan. 

Wensen en behoefte van medewerkers 
onderzoeken en trainingen aanbieden. 
Elearning rapporteren verplicht volgen alle 
zorgmedewerkers voor 1-5-2018 

Overleg met de instellings apotheek / 
afspraken herijken 

Kvpk borgen dit 

Signalen vanuit de werkvloer 
monitoren en acties ondernemen om 
de juiste mix te vinden. 
Doorlopende aandacht voor het 
aannemen van de juiste mensen. 

WenT en RM monitoren de voortgang 
van het plan behandeling 

Borging instrument / ontwikkelteam 
en ondersteuningsteam 

Periodieke evaluatie met 
aandachtsvelders of zij de juiste rollen 
toegedeeld hebben gekregen. 

Periodieke controle op de planning en 
resultaten. 

Periodieke evaluatie op methodisch 
werken/rapporteren. 

Steekproef controles door de Kvpk 

01-07-2018 gepland 

Doorlopend 

Doorlopend 

31-02-2018 

7-11-2018 

1-7-2018 

1-7-2018 

Op orde 

1-5-2018 

!Bepalen van juiste ZZP indicatie en deze actueel houden 

Bepalen van juiste personele inzetmix en deze actueel houden 

Zorgdragen voor de juiste kwantiteit van medewerkers 

Integratie / samenwerking tussen behandelteams en teams 
van verzorgenden 

19072018 Draaiboek Naaldwijk Woerdblok 	 overall 
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19072018 Draaiboek Naaldwijk Woerdblok Kwaliteit Locatie Wcerdblok 

ACTIE 
Agendapunten opstellen aan de hand van de overlegstructuur 
n notuleren van overleggen 

Doc. 502 

BORGING 

Kvpk monitoren op kwaliteit en kwantiteit 

Medicatie veiligheid geborgd, wat blijkt uit de 

Afronding inhaalslag dossiervoering (100% dossiers actueel en 
compleet conform vigerende richtlijnen) 

Borgen zorgvuldige dossiervoering m.b.v. training methodisch 
werken/rapporteren (zie actie 8) en coaching-on-the-job door 
kwaliteitsverpleegkundige volgens ZLP-cyclus 

de behandelcyclus is geborgd 

BOPZ en psychofarmaca (probleemgedrag) worden gemonitord 

Medewerkers werken hvgienisch en voldoen aan de normen voor 
persoonlijke hygiene 

Integratie welzijn/welbevinden in clientagenda / Zinvolle dagbesteding 
ingevoerd 

Familie participatie is beschreven en geborgd 

Bevoegd en bekwaamheden van teamleden inzichtelijk maken en waar 
ze te kort schieten voor scholing ingepland 

Teamtaken en teamactiviteiten zijn eenduidig beschreven en 
vastgesteld 

Cultuur van samenwerking en flexibliteit professionele autonomie 
(indirect communiceren praten over elkaar maar niet met elkaar 

Verzuim is v 7,5% 

De audit wordt 1 x per drie maanden uitgevoerd door de taakhouder. 
Deze wordt gerapporteerd in een maandelijkse rapportage. Stavaza 
nieuw audit document, ligt bij ingrid voor laatste naslag en lay out. 19-
07-2018 
De komende maanden zal er een wekelijkse controle zijn op de 
voortgang van het op orde brengen en houden van de dossiers. Hét 
moment waarop deze strenge "externe"controle kan vervallen is nog 
niet te voorspellen. Dit is afhankelijk van hoe snel de uitvoerende 
professionals hier eigenaarschap over kunnen nemen. Kvpk 
rapporteert wekelijks de voortgang aan de regiomanager en de 
regiodirecteur. Borging vraag was 1 x per maand alle dossiers de 
controleren. vraag vanuit de KV is of 1 x per twee maanden nu niet 
haalbaarder is. daarnaast kijken welke taakhouders hier een rol in 
kunnen spelen. SOAP rapporteren 1 op 1 training door kvp van april 
tot en met oktober 

sla elke zorgleefplanbespreking zal de locatie KVP a.d.h.v. "de kwaliteitscheck 
dossiers" de dossiers beoordelen op kwaliteit. Dit gebeurt voorafgaand aan 
net accorderen zodat eventuele feedback meegenomen kan worden. 
lo per kwartaal zal een KVP van een andere locatie middels een steekproef 
4 dossiers per locatie) opnieuw de kwaliteitscheck uitvoeren, teneinde 
'blinde vlekken" KVP eigen locatie. 

Periodiek evalueren met behandelaren over aandachtspunten als 
samenwerking en optimalisatie tijdens ZLP gesprekken 

Berging in de ZLP / BOPZ bespreking 

Berging middels steekproeven van Kvpk, opnemen in borgingstool een maal 
per 3 maanden echter ook audit op locatie iedere 3 maanden door 
taakhouders per zorgteam. Nu voor woerdblok een verbeterplan opgesteld 
naar aanleiding van de laatste audits woerdblok. alle aandachtsvelders zijn op 
de hoogte en aan de slag hiermee. 

Wordt gemonitord in de ZLP bespreking en de teamvergaderingen 

Voortgang van het plan van aanpak is onderwerp op het ontwikkelteam en 
loopt vertraging op door de druk op de personele bezetting 

31.09-2018 gereed 

Audits HACCP worden uitgevoerd. Berging blijft een 
aandachtspunt. Momenteel focus op tussentijdse incidenten 
(Griep en NORO) 

Integratie van AB op KSW gaat goed. Zijn duidelijk aanwezig 
met doelen in het plan en nemen actief deel aan ZLP. OP VL is 
dit groeiende. 

Maandelijks wordt er een audit uitgevoerd om te controleren 
of de meditatieveiligheid nog geborgd is. 

Overal 10.2.e 

Op orde 

Kvpk 

Kvpk en Beh. 

Kvpk 

KVPK en 
Behandelaren/ HA, zn 
RM en primair coach 

KV en Behandelaren 

Kvpk 

AB ism de coach-
primair coach 

primair coach, KV en 
teams/ AB 

Op orde 

01.05-2018 gereed 

31-03-2018 gereed 

Momenteel is deze op orde. De borging blijft een voortdurend 
aandachtspunt. Kvpk heeft hier grip op 

Dossiers op orde op 01-04-2018 is behaald. Berging is nu een 
apart onderdeel geworden 

Methodisch proces nog niet op orde bij de uitvoerend 
professionals, hiermee zijn ook de zorgdossiers niet duurzaam 
geborgd. Door het trainen in methodisch werken wordt er een 
voorwaarde geschapen om de zorgprofessionals daadwerkelijk 
eigenaarschap te kunnen laten hebben over de zorgdossiers. 

Dit is op orde, de huisarts zorgt voor de berging hierin. 
Samenwerking en optimalisatie HA en 50 is punt ter evaluatie. 
Zorgmail is nog niet gerealiseerd 

Geborgd en op orde 

Dit onderwerp wordt meegenomen in het plan van coach 
WenT behandeling 

De familie participeert wel, echter hier wordt niet op een 
planmatige manier optimaal voordeel mee behaald voor de 
client. 

Proces loopt goed en is in control 

la maar actueel houden is een aandachtpunt en het evenwicht 
in verdeling moet gevonden worden. 
Voor wat betreft de samenwerking is er op KSW en VB1 winst 
te behalen. Momenteel is hier aandacht voor van de Kvpk en is 
er een stijgende lijn 

verzuim tm week 23 6,95% 

Interne planning is realisatie voor 1 maart 2018 
Bijeenkomst KVP, coach W&T, regiemanagers~1 
eenduidige wijze van inzet dossiers/ methodisch handelen. 
(dec. 2017). 
Coaching-on-the-job: elke EW krijgt individuele coaching-on-
the-job door locatie KVP. KVP gaat letterlijk naast EW zitten en 
doorloopt de dossiers. 
Planning: dec 2017 t/m feb. 2018. Per locatie eigen planning 
inzichtelijk maken voor 8 december a.s. 
KVP geven RM (wekelijkse update a.d.h.v meetinstrument 
kwaliteitscheck EW 
Rapporteren: KVP lezen dagelijks op hun werkdagen mee met 
de rapportage en spreken zorgrnedewerkers individueel aan, 
daar waar nodig worden aparte afspraken voor coaching-on-
the-job gemaakt. Taakhouders ECD hierin ook een rol geven. 

Training in methodisch werken en begeleiding op het werk 
door de Kvpk / Elearning rapporteren verplicht volgen alle 
zorgmedewerkers voor 1.5-2018 / Kwaliteitsverplk werkt plan 
uit op inhoud hoe rapporteren mee 

Plan ontwikkelen waarmee de berging door periodieke 
controle op orde komt en daarnaast het onderwerp 
geintegreerd wordt in de beroepshouding van de verzorgende 

Zorgprofessionals worden gemotiveerd om dit als onderdeel 
van het werk te zien. Daarnaast worden de AB medewerkers 
gestimuleerd ook een regie rol in te nemen. Kwalverpk coachen 
de AB ook tav ECD en hun aandeel in deze. 

Plan is in werking gezet. Enquete wordt nu uitgerold 

Aan de hand van beschikbaar digitaal registratie systeem periodieke check 
)ontwikkelteam bijeenkomst) of medewerkers bevoegd en bekwaam zijn 

Berging moet plaatsvinden op de teamvergadering (vast onderdeel van de 
nda. Dit loopt. 

Met de juiste regelmaat bepreken op de teamvergaderingen 

Verzuim blijft onder de 7,5% 

Overlegstructuur voos 	van de teams's vastgelegd 	 RM Kvpk op orde 

op orde 

op orde 

07-11-2018 gepland 

Op orde 

Geen specifieke actie 

Regeltaken actualiseren, ligt als voorstel bij MT 4-8/ bijwerken 
door coach ism de teams 

Kvpk benoemt dit als de signalen zijn van indirect 
communiceren 

Verzuimplan en analyse is gemaakt, overleg met CMV en BA, 
bijhouden Hummanet, contact met medewerkers, sturen op 
kort verzuim in januari is aandachtpunt van RM, alle zieke zijn 
scherp in beeld 

Planning is rond 

coach evt ism RM 

RM en CMV-HR-coach 

Op orde 

31.12-2018 
gepland 

Doorlopend 



Als de regiomanager wordt aangehaakt gebeurt dit, onduidelijk 
is of regiomanager altijd op het juiste moment wordt 
aangehaakt 

Kvpk en RM communiceren indien er geescaleerd moet worden 
naar RM 

Corrigeren van personen die onvoldoende blijven functioneren RM.HR/coach  RM en Kvpk monitoren dit 

In en exclussie criteria Knor nieuwe clienten Blijven communiceren met nieuwe bewoners, bij achteruigang 
van huidige bewoners en met medewerkers 

Kvpk monitoren actueel clienten bestand, heeft een ieder een passende ZZP , 
evaluatie juni 2018 

RM/ KVPK Er is een vernieuwde beschrijving 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Legenda 

Gerealiseerd 
Aan begonnen 
In de afronding 
Nog niets aan gedaan 
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Bijeenkomst KVP, coach W&T, mg.omanagers,1111111111111111111: eenduidige wijze 
van inzet dossiers/ methodisch handelen. 

KVP jan•18 

RM  jan 18 

Bijeenkomst behandelaren DWO / 	 eenduidige wijze van 
meet dossiers / methodisch handelen (jan 2018) 

apr-18 

continue 

maandelijks 

wekelijks 

Overal 10.2.e 

_0? 
o

0 	
Só 

	Qa 

Methodisch werken; dossierrvering (korte termijn realisatie voor 1 april 2018) 

Toelichtinp, 	 ACTIE 

Coaching-on.theijob: elke EW krijgt individuele coaching-on-thejob door 
locatie KVP. KVP gaat letterlijk naast EW zitten en doorloopt de dossiers aan de 
hand van de kwaliteitscheck OCT. Dossiers welke in jan, febr, maart worden 	KVP 
geëvalueerd in ZLP bespreking tijn op orde na betreffende ZIP. 

Doc. 502 

WORGING 

Kvpk monitoren 

De komende maanden tal er een wekelijkse controle zijn op de 
voortgang van het op orde brengen en houden van de dossiers. Het 
moment waarop deze strenge "externe"controle kan vervallen is 
nog niet te voorspellen. Dit is afhankelijk van hoe snel de 
uitvoerende professionals hier eigenaarschap over kunnen nemen. 
Kvpk rapporteert wekelijks de voortgang aan de regiemanager en 
de regiedirecteur. 

Na elke zorgleefplanbespreking zal de locatie KVP a.d.h.v. "de 
kwaliteitscheck dossiers" de dossiers beoordelen op kwaliteit. Dit 
gebeurt voorafgaand aan het accorderen zodat eventuele feedback 
meegenomen kan worden. 
lx per kwartaal zal een KVP van een andere locatie middels een 
steekproef 
(4 dossiers per locatie) opnieuw de kwaliteitscheck uitvoeren, 
teneinde "blinde vlekken" KVP eigen locatie. 

Periodiek evalueren met behandelaren over aandachtspunten als 
amenwerking in het kader van de voorbereiding van de ZLP 

gesprekken 

Dec 2017 t/m feb. 2018. Per locatie eigen planning Inzichtelijk maken, Planning 
wordt aangeleverd aan primair coach W&T en RM. 

KVP geven RM wekelijkse update a.d.h.v meetinstrument kwaliteitscheck EW. 
Rapporteren: KVP lezen ten minste elke week 1 keer mee met de rapportage en 
spreken zorginedewerkers individueel aan, daar waar nodig worden aparte 
afspraken voor coaching•on-tne-job gemaakt. Taakhouders ECD krijgen hierin 
ook een rol. 

1-mrt-18 

KVP 
	

jan-18 

KVP 	 apr-18 

Tijdens het ontwikkelteam en ondersteuningsteam bespreking 
wordt deze voortgang gemonitord en zo nodig worden er extra 	• 
acties geinitieerd. 
Berging middels steekpro n van Kvpk 

Wordt gemonitord in de teamvergadegingen en tijdens het 
ondersteuningsteam overleg 

KVP 	 apr-18 

Voor 1 april wordt vooral gecoacht op rapporteren op de gestelde doelen en 
daarmee op het methodisch werken. Na I april zal de kwaliteit van de 
rapportage hierbij betrokken (SOAP rapportage). Methodisch werken blijft dan 
ook actueel. 

Methodisch werken; dossIervcrering (lange termijn realisatie voor 1 november 
2018) 

De kwaliteit van de overdracht client verhoogd te worden. KVP zullen 
steekproefsgewijs aansluiten bij  overdrachtsmomenten en aan de hand van 
vastgestelde criteria monitoren of de kwaliteit van de overdracht voldoet. 

Na elke zorgleefplanbespreking zal de locatie KVP a.d.h.v. "de kwaliteitscheck 
dossiers" de dossiers beoordelen op kwaliteit. Dit gebeurt voorafgaand aan het 
accorderen zodat eventuele feedback meegenomen kan worden. De KVP neemt 
hierin ook de feedback mee no het behandelarenstuk. 

KVP plannen voor zich telt le oer week een "dossierdag" in om kwalitei 
blijvend te monitoren. 

	 KVP 

Voortgang van plan van aanpak zal onderwerp zijn in het 
ondersteuingsteam 

an de hand van beschikbaar digitaal registratie systeem 
errodieke check of medewerkers bevoegd en bekwaam zijn. 

Berging moet plaatsvinden op de teamvergadering (vast onderdeel 
van de agenda 

In het ontwikkelteam zal deze interventie gevolgd en geborgd 
warden 

Of een client voldoet aan de criteria van de afdeling zal een vast 
onderdeel zijn van het ZLP gesprek 

KVP 

KVP 

KVP 

Meetinstrument borging dossier wordt maandelijks op de laatste vrijdag van de 
maand naar managers gestuurd. VP 	 maandelijks 

Taakhouders zullen later in het jaar hierin een taak krijgen als de dossiers 
volledi op orde zin 
Elke maand vindt er volgens planning een inwerkmiddag in het PC lokaal plaats 
op de Torendijk, hier worden alle nieuwe medewerkers die binnen het districts 
in dienst komen en die moeten kunnee werken in Caress geïnstrueerd in Caress. 

In elk behandelarenoverleg komt expliciet de berging van dossiesr en afspraken 
hierover teru 
Samenwerking behandelaren neg wordt geborgd middels ZLP bespreking en de 
lokale BZTO, waarvoor ook niet•EVV'ers warden uitgenodigd. 

Methodisch werken als een jaarlijkse bijscholing in gaan bedden, aparte notitie 
moet vanuit KOP komen. Beters:roep klinisch redeneren wordt nu per locatie  
nog opgepakt. 
Zelftoets ontvangen vanall en ineetinstrumentje rapporteren integreren in 
individuele coaching . 

KVP/TH 

KVP 

KVP 

50 

nader te bepalen 

1-apr-18 

continue 2018 

continue 

n het gesprek tussen RM en Kvpk zal dit een standaard 
esprekspunt zin 

Tijdens het ontwikkelteam en ondersteuningsteam bespreking 
wordt deze voortgang gemonitord en zo nodig warden er extra 
acties geinitieerd. 

Ze plan van aanpak behandelerkenning 

KVP 
	

28-mei-18 

KVP 
	

28-mei-18 

Eind 2018 wordt professioneel en SOAP gerapporteerd door alk 
medewerkers binnen DWO/NWN 
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Iedere maand voor de 20ste wordt door de KV een maandplanning aan de hand 
van de dlenstlijst gemaakt om medewerkers individueel te coachen. Periode 
van coaching vanaf heden 1 april 2018 tot 1 oktober 2018. 

Gedurende deze zes maanden worden de medewerkers minimaal 2 
individueel gecoacht. 
KV coacht op haar werkdagen 1 medewerker op professioneel en SOAP 
rapporteren, aan de hand van de rapportage die vastgelegd moet wonden op 
die dag. De rapportagemomenten zijn — overdag- rond 11uur en rond 14 uur. 
De coachin wordt enoteerd oe de da 	ten. 
De folders Professioneel Rapporteren en SMART formuleren zijn daarbij de 
leidraad, om iedereen dezelfde informatie te even 
Na de eerste coaching door de KV krijgt de medewerker een maatje 
toegewezen met wie zij la per week samen rapporteert, zo kan geoefend 
worden in feedback geven / ontv.ingen. Gedurende 6 maanden ontvangen de 
medewerkers meerdere malen feedback van de KV en van een collega. 

Begin juli 2018 vindt een tussentijdse evaluatie plaats hoe het professioneel en 
SOAP rapporteren in algemene zin is verbeterd. 
Na 1 oktober ondersteunen de KV de medewerkers die extra hulp nodig hebben 
en coachen :ij nieuwe medewerkers. De coaching van nieuwe medewerkers 
worcnspienomen in het inwerkprogramma.  
Indien de individuele progressie in het professioneel/ SOAP rapporteren op 1 
oktober 2018 onvoldoende is wordt samen met de regiomanager geëvalueerd 
en worden eventuele vervolgacties bepaald. 

Audits op locatie rondom meditatie, hygiëne, dossier, 
le per maand zal elke KVP volgens een vastgesteld schema 5 dossiers van een 
andere legatie binnen het district auditen, teneinde "blinde vlekken" KVP eigen 
locatie te ondervangen. 

Vanaf 2«  kwartaal 2018 zal volgens planning een KVP van een andere locatie 
een mini audit doen op een specifiek onderwerp. In 2018 zijn dit de 	

KVP 
onderwerpen dossier, hygiëne en medicatie. (planning op volgende pagina) 

TH 80P2 

KVP 

KVP 

Le ende 
Gerealiseerd 
Aan begonnen 
In de afronding 
Nog niets aan gedaan 

KVP 	continue 

ROPZ audits blijft voorlopig bij I aakhouders BOPZ belegd maar worden wel 
gevolgd door KVP. 
Om die kwaliteit ook op andere wijze te stimuleren, anders dan via een au dit, 
zal er in de tweede helft van het jaar 2018 ook themamaanden worden 
georganiseerd, waarbij een extra thema een maand lang ander de aandacht 
omt. 

Calamiteiten 
Op basis van een vermoeden vis een calamiteit zal een andere KVP ( niet van 
de eigen legatie) conform de werkinstructie calamiteitenprocedure beoordelen 
of er een opschaling nodig is naar de afdeling kwaliteit. 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 
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Roulatie schema dossier audit KVP - locaties 
gemiddeld 5x per KVP per maand  Juni 	Juli 	Sept 	Okt 	Nov 	Dec 

Woerdblok 	Ark 

Ark 	RH/Vloot 

RH/Vloot 	Woerdblok 

Aantal te auditeren dossiers per maand op basis 
van omvang locatie (richtlijn) 	 KSW 	VL 

De Ark (30 KSW, 60 ?? VL) 	 4 	7 

Rozenhof (26) 	 3 

De Vloot (26 ksw, 26 VL) 	 3 	3 

Woerdblok (26 KSW, 63 VL) 	 3 	7 

Totaal DWO/NWN 
30 

19072018 Draaiboek Naaldwijk Woerdblok 	 Audit schema Dossiers 



Gezamenlijke visie op zorg en begeleiding 

rtr 

Actie Borging 

Professionals van de werkvloer voelen zich onvoldoende 
verbonden met de missie en visie van Careyn. Men heeft 
niet het idee onderdeel te zijn van één grote organisatie. 
Een basisvoorwaarde om kwaliteit te leveren is dat men 
zich verbonden met Careyn voelt en trots is op het werk 
wat gedaan wordt. 

Bespreekbaar maken op 
teamvergaderingen en op momenten 
van coaching on the Job. Tevens 
aandacht in nieuwsbrieven voor de 
visie en de missie van Careyn. 

Blijkt uit de notulen van de 
teamvergaderingne dat dit punt 
besproken wordt. Geven professionals 
desgevraagd aan dat de missie en de 
visie van Careyn regelmatig onderwerp 
van gesprek is. 

Medewerkers kennen en delen de visie van Careyn 

Kwaliteits 
VPK / 

Teamcoach 
es 

Op orde 

Toelichting 

Om het ontwikkelteam uitvoerende kracht te geven is er 
een afsteminingsoverleg tussen Kvpk / Coach WenT en 
aandachtsvelders om de besluiten uit het ontwikkelteam 
om te zetten in concrete acties 

Voortgang bewaken Ondersteuningsteam is opgezet en operationeel. Op orde Zorgdragen voor de planning en de 
verslaglegging (Coach WenT) 

RM / Coach 
WenT / 

Kvpk 

RM Coach 
WenT 

Zorgdragen voor de planning en de 
verslaglegging (Coach WenT) Ontwikkelteam is opgezet en functioneert Op orde Er is een ontwikkelteam geinstaleerd. Geen 

Voorwaardelijke organisa',  ... structuren / proceduren 

MIC procedure is uitgerold, locatie en district. 

Er moet zorg voor worden gedragen dat de roosters 
voldoen aan de CAO voorwaarden en de voorwaarden 
gesteld in Careyn beleid. Tevens dient er voor de de 
locatie een passende methode gevolgd te worden om te 
komen tot een goed rooster (centraal/decentraal plannen) 

Geen 

Er wordt gewerkt aan de 
implementatie van centrale 
roostering. Hiervoor wordt coaching 
gegeven door de coach van WenT 
en RM. Basisrooster is gemaakt. 

Het proces van en de ontwikkeling van 
de verschillende MIC's worden 
periodiek besproken in het 
ontwikkelteam en in de locale MIC 
commissie,De inhoud is nog niet altijd 
concreet genoegt. De nieuwe MIC 
aandachtsvelders moeten een training 
krijgen . Training is gepland op 8 juni 
door Jolanda Peijnenbrug 
(kwaliteitsadviseur) voor alle 
taakhouders 
De borging ligt enerzijds bij de 
verschillende teamleden. In het kader 
van gekanteld roosteren geven zij aan 
of de roosters aansluiten bij de 
behoeften van de clienten. Anderzijds 
wordt door de locatieverantwoordelijke 
geborgd op bezettingsgraad en de 
controlle op de juiste kwalitatieve 
bezetting 

MIC procedure functioneert zoals verplicht Kvpk Op orde 

De regio's roosteren/plannen medewerkers zodanig in 
dat het aanbod past bij de behoeften en zorgzwaarte van 
cliënten. 

Coach 
W&T / RM 1-3-2018 

Nieuwe routes maken VL en 
aanpassen bij wijziging van 
cllientvraag. Ook voor KSW routes 
maken om zo de zorg efficient en 
passend aan te kunnen bieden 

Aandachtsv 
elders / 

Coach W&T 
1-6-2018 De dagroutes zijn passend en efficient en effectief 

beschreven Maandelijkse steekproeven 

Er is voldoende tijd gepland per 1-1-2018, echter de 
inhoud van deze overdracht kan kwalitatief verbetert 
worden 

Kwaliteitsverpleegkundigen zijn 
wekelijks bij de overdracht aanwezig 
en coachen op de inhoud van de 
overdracht. 

Kwaliteitsverpleegkundigen zijn 
wekelijks bij de overdracht aanwezig 
zijn om de kwaliteit van de overdracht 
te bewaken 

Careyn organiseert de zorg zodanig dat er voldoende tijd 
is voor adequate rapportage en overdracht. RM / KVPK Op orde 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Veranderoraganisatie en structuur 
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Personeelsmix kwalitatief en kwantitatief afstemmen op 
clientenmix idem prestatieoverleg Op orde 

el
zb
itebb/eb  / 

Actie Borging Toelichting 

In het proces van continu verbeteren kunnen de 
zorgprofessionals op de hoogte worden gehouden van de 
verbeteringen die bereikt worden. Een dashboard zorgt 
voor draagvlag en kan onderdeel zijn van de borging van 
verbeteracties 

Van het dashbord kan meer gebruik 
gemaakt worden. Gepland is om hier 
een start mee te maken in het tweede 
kwartaal 2018. Op dat moment zullen 
ook aanvullende actie worden 
geformuleerd  

Er is een dashboard toegangkelijk voor alle medewerkers RM en TC om het proces van continu verbeteren te volgen en en KV daarmee te stimuleren 
Op orde Het huidige dashboard (professionele 

sturing) is gevuld. 

Aantal kwaliteitsverpleegkundigen (Kvpk) is op orde Door lopend Op orde door inzet van ZZP Kvpk Vacature staat nog open voor vaste 
kracht RM, HR 

Medewerkers krijgen instructie over 
het inwerkprogramma. Aan iedere 
nieuwe medewerker wordt een vaste 
medewerker gekoppeld t.b.v. de 
inwerkperiode. Dit duo is 
verantwoordelijk voor de 
inwerkperiode. 

De RM introduceert het 
inwerkprogramma bij de nieuwe 
medewerker tijdens de kennismaking. 
Na een periode van vier tot 6 weken is 
er een vervolggesprek tussen RM en 
nieuwe medewerker waar het 
inwerkprogramma en het resultaat 
ervan besproken wordt 

De inwerkperiode voor de nieuwe professionals is op de 
juiste manier georganiseerd 

Momenteel is het inwerkprogramma op alle afdelingen 
geintroduceerd. Het structureel gebruik van dit 
inwerkprogramma is nog niet binnen alle teams 
gemeengoed 

Einde proeftijd gesprekken worden tijdig en juist gevoerd 

Einde dienstverband gesprekken worden tijdig en juist 
gevoerd 

Door het niet planmatig omgaan met einde proeftijd 
gesprekken gaat een interventie mogelijkheid voor de 
medewerkers verloren 

In de afgelopen periode is er onvoldoende gebruik 
gemaakt van informatie die professionas Careyn kunnen 
geven op het moment dat ze de keuze maken om niet 
meer bij careyn te willen werken. Deze einde 
dienstverband moeten structureel gehouden worden 

Bij aanname nieuwe medewerker 
wordt standaard het 
inwerkprogramma gepland en het 
einde proeftijd gesprek  

HR plant bij het binnenkomen van 
een opzegging standaard een exit 
gesprek met RM 

RM zal de planing en voortgang hierin 
bewaken 

RM zal de planning en voortgang hierin 
bewaken 

HR en RM 
	

Op orde 

Er is een systeem beschikbaar waarmee er een 
doorlopende monitor is op de voortgang en borging van te 
ontwikkelde items 

Met name op de thema's "dossiers'.  en "medicatie" worden 
er veel interventies ondernomen maar is de monitoring en 
de borging van de (resultaten) interventies onvoldoende. 
Hier is een tool vor ontwikkeld die wekelijks wordt 
bijgehouden. 

Wekelijks invullen van de monitor 
tool en versturen naar RM en coach 
WenT 

KVPK en 
Coach 
	

Op orde 
WenT 

RM zal de planing en voortgang hierin 
bewaken 

De vol gende thema s vallen h ieronder: 

Verloop/nieuwe instroom medewerkers 

Profilering specifiek per locatie 

Clientmix kloppend maken en houden 

Plan van aanpak met werving en 
selectie maken (KSW) 

Plan van aanpak vaststellen door 
beide RM'ers 

onderwerp in elk prestatieoverleg en 
speerpunt van de Kwalverplk 

RM'er (dit zal door de nieuwe 
zorgmanager opgepakt worden 

De nieuwe in en exclussie criteria zijn 
vastgesteld en worden juni 2018 
geevalueerd  

prestatieoverleg 

1-4-2018 

DWO NWN voorziet zich zodanig van personele middelen 
dat eea redelijkerwijs de voorwaarde moet scheppen tot 
goede en passende zorg. 

RM 'ers 1-7-2018 

Op orde 

doorgelopen en gaat mee in de 
evaluatie juni 2018 na evaluatie 2018 Op orde Facilitair (her) inrichten 

HR en 
coach Op orde 

HR en 
Coach Op orde 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 
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Cliëntdossiers zijn voor de zorgverleners toegankelijk. 

Dagelijkse overdracht is gefaciliteerd in tijd 

e 

-Z%  

Kvpk 

RM'ers 
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1-4-2018 

1-4-2018 

Op orde  

Toelichting 

Alle flexkrachten hebben toegang tot het dossier 

Gerical artsen gebruiken de VBM (middelen maatregelen) 
module en rapportage uit het dossier niet juist. 

Dienstcodes zijn beschikbaar, informatie naar 
medewerkers is verzonden 

Actie 

Er wordt gemonitord op fouten en 
deze worden terug gekoppeld en 
houden ook de opvolging bij.  

De leidinggevende is veranderd en 
het zal opnieuw worden aangekaart 
(29-06-2018 

Borging 
Dagoudste zorgt voor oplossing als er 
toegangsproblemen zijn. KVP monitort 
en coacht hierbij de dagoudste. RM 
neemt steekproeven.  

Borging ligt primair bij leidinggevende 
behandeldienst 

Kwaliteitsverpleegkundigen zullen 
wekelijks bij de overdracht aanwezig 
zijn om de kwaliteit van de overdracht 
te bewaken 

EVV/ KV 

RM 

Teaminrichting   

Bepalen van juiste ZZP indicatie en deze actueel houden 

Bepalen van juiste personele inzetmix en deze actueel 
houden 

ACTIES 
Bij veranderende zorgintentiteit en of 
Behoefte zal de EVV'er beoordelen 
of de ZZp indicatie moet worden 
aangepast  

RM en BEH manager stellen alles in 
het werk om het team compleet te 
krijgen/ houden incl. behandelaren. 

BORGING 

Kvpk borgen dit 

Signalen vanuit de werkvloer monitoren 
en acties ondernemen om de juiste mix 
te vinden. 

Op orde 

Op orde 

Op orde en geborgd 

Op orde, ziekteverzuim is een verstorende factor hierin 

doorlopend 

7-11-2018 

Zorgdragen voor de juiste kwantiteit van medewerkers 

Integratie / samenwerking tussen behandelteams en 
teams van verzorgenden 

RM - HR 

RM/KV/ 
BEH en 

zorg team, 
taakhouder 

IvP voor 
district 

Geen vacatures op VBL / 2 vacatures op KSW 

De samenwerking wordt momenteel als "beter" benoemd. 
Daarnaast is er een aanpak kwaliteitsontwikkeling 
behandeling ontwikkeld 

Bij afwijking nieuwe medewerkers 
aannemen. 

Vanuit de coach van WenT 
behandeling is een plan opgesteld 
wat de komende maanden wordt 
uitgerold. 

Doorlopende aandacht voor het 
aannemen van de juiste mensen. 

WenT en RM monitoren de voortgang 
van het plan behandeling 

1-7-2018 

RM/ KV ism 
de teams -
ism primair 

coach 

Indicatoren: worden MIC's besproken / komen er 
verbeterpunten uit MDO / Is opvolging van overdracht op 
orde 

Borging instrument / ontwikkelteam en 
ondersteuningsteam Er is een cyclus georganiseerd van continu verbeteren Primair coach maakt plan tav 

continue verbeteren ism de KVPK. 

Benoemen van aandachtsvelders 

Pilot Dagoudste is ingevoerd welke de clientenzorg 
faciliteert en de clientenzorg soepel laten verlopen 
gedurende de diensten. De dagoudste neemt geen 
dingen over van de teams maar overziet dat de dingen 
gebeuren die moeten gebeuren en neemt waar nodig het 
voortouw in het wegnemen van verstoringen.  

coach ism 
RM en KV 

Team / Kvpk 

31-03-2018 
gereed 

15 mei 
evaluatie  

aandachtsvelders zijn nog niet op orde door het vele 
personeelsverloop 

Alle flexkrachten hebben toegang tot het dossier  

In overleg met de medewerkers waar 
nodig een nieuwe verdeling maken. 

start 2 april  

Periodieke evaluatie met 
aandachtsvelders of zij de juiste rollen 
toegedeeld hebben gekregen.  

De Kvpk zal het proces van de pilot 
stroomlijnen en monitoren. 

RM ism 
KVPK en 

team 

Onderzoek dateert uit 2015. In 2017 wordt er een nieuw 
onderzoek gedaan. Aan de hand van onderzoek 2017 
wordt er een verbeterplan opgesteld. 

Periodieke controle op de planning en 
resultaten. Alle teams hebben een 
overzicht ontvangen (ZK nederland). 
RM gaat op prestatie overleg navragen 
wat het plan hierop is 

Verbeterpunten uit cliënttevredenheidsonderzoek 01-07-2018 
gepland 

Planning maken voor het werken aan 
verbeterpunten uit verbeterplan. 
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Actie Borging Toelichting 

1-4-2018 

31-02-2018 

Medewerkers waarbij de noodzaak of behoefte is, 
ontvangen de training methodisch werken/rapporteren 
(training blijft beschikbaar voor nieuwe medewerkers) 

Werkvoorraad medicatie op orde brengen en houden 

Medewerker 
/ KVPK 

Kvpk / 
instellingsap 

otheek 

Training methodisch werken met als uitingsvorm o.a. de 
rapportage blijft een doorlopend aandachtspunt. Met 
ontwikkeld worden bij coach waardigheid en trots gelegd 
(29/11/2018)  

Instellingsapotheek moet worden gecontroleerd in hun 
werkzaamheden betreffende de werkvooraad 

Wensen en behoefte van 
medewerkers onderzoeken en 
trainingen aanbieden. 

Overleg met de instellings apotheek / 
afspraken hereiken 

Periodieke evaluatie op methodisch 
werken/rapporteren. 

Steekproef controlles door de Kvpk en 
apotheek (1 maal per maand) 

Legenda 

lj
Gerealiseerd 
Aan begonnen 
In de afronding 
Nog niets aan gedaan 
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Toelichtin 9 ACTIE BORGING 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

De teams van VBL en KSW hebben 	overlegstructuur 
die past bij het kwaliteitsbeleid 

Medicatie veiligheid geborgd, wat blijkt uit de audit 
rapporten 

Er is een vaste overleg structuur afgesproken. 

Momenteel is deze op orde. De borging blijft een 
voortdurend aandachtspunt. Kvpk heeft hier grip op  

Agendapunten opstellen aan de hand van de 
overlegstructuur en notuleren van overleggen 

Maandelijks wordt er een audit uitgevoerd om te 
controleren of de meditatieveiligheid nog geborgd is. 

Kvpk monitoren op kwaliteit en kwantiteit 

De audit wordt maandelijks uitgevoerd door de 
kwaliteitsverpleegkundige. Deze wordt gerapporteerd in een wekelijkse 
rapportage. 

RM/KVP 

KVP 

op orde 

op orde 

KVP en BH 

• Interne planning is: realisatie uiterlijk 1 maart 2018 

iel
e
n
e
i
romst KVP, coach W&T, regiomanagers, 

: eenduidige wijze van inzet dossiers/ methodisch 
handelen. (januari 2018). 
• Coaching-on-the-job: elke EW krijgt individuele 
coaching-on-the-job door locatie KVP. KVP gaat letterlijk 
naast EW zitten en doorloopt de dossiers. 
• Planning: dec 2017 t/m feb. 2018. Per locatie eigen 
planning inzichtelijk maken voor 8 december a.s. 
• KVP geven RM (wekelijkse update a.d.h.v 
meetinstrument kwaliteitscheck EW) 
• Rapporteren: KVP lezen dagelijks op hun werkdagen 
mee met de rapportage en spreken zorgmedewerkers 
individueel aan, daar waar nodig worden aparte 
afspraken voor coaching-on-the-job gemaakt. • 
Taakhouders ECD krijgen hierin een rol geven. 

Afronding inhaalslag dossiervoering (100% dossiers 
actueel en compleet conform vigerende richtlijnen) 

Momenteel wordt er veel inspanning gepleegd om de 
clientendossiers op orde te brengen. Om de dossier tijdig 
op orde te brengen zijn twee duidelijke risico's te 
onderscheiden: De kwaliteit van de rapoortages; ze 
worden gedaan maar zijn nog niet van de gewenste 
kwaliteit. Een tweede risico is dat input van de 
behandelaren in de clientendossiers. Deze is momenteel 
nog onvoldoende. 

De komende maanden zal er een wekelijkse controle zijn op de 
voortgang van het op orde brengen en houden van de dossiers. Het 
moment waarop deze strenge "externe"controle kan vervallen is nog 
niet te voorspellen. Dit is afhankelijk van hoe snel de uitvoerende 
professionals hier eigenaarschap over kunnen nemen. Kvpk 
rapporteert wekelijks de voortgang aan de Manager en de 
Districtsdirecteur. 

Borgen zorgvuldige dossiervoering m.b.v. training 
methodisch werken/rapporteren (zie actie 8) en coaching-
on-the-job door kwaliteitsverpleegkundige volgens ZLP-
cyclus 

KVP Training in methodisch werken en begeleiding op het 
werk door de Kvpk 

Methodisch proces nog niet op orde bij de uitvoerend 
professionals, hiermee zijn ook de zorgdossiers niet 

7-11- 	 duurzaam geborgd. Door het trainen in methodisch 
2018 	 werken wordt er een voorwaarde geschapen om de 

zorgprofessionals daadwerkelijk eigenaarschap te 
kunnen laten hebben over de zorgdossiris.  

Na elke zorgleefplanbespreking zal de locatie KVP a.d.h.v. "de 
kwaliteitscheck dossiers" de dossiers beoordelen op kwaliteit. Dit 
gebeurt voorafgaand aan het accorderen zodat eventuele feedback 
meegenomen kan worden, 
le per kwartaal zal een KVP van een andere locatie middels een 
steekproef. (4 dossiers per locatie) opnieuw de kwaliteitscheck 
uitvoeren, teneinde "blinde vlekken" KVP eigen locatie. Nieuw 
medewerkers worden ingewerkt door KVP, dit door een speciale 
bijeenkomst gebruik Caress en rapporteren. Flyer rapporteren wordt 
uitgereikt. 

De behandelcyclus is geborgd. 

Kvpk en 
BA/ HA, 

zn RM en 
primair 
coach 

Momenteel op orde bij KSW. Aandachtspunt op VBL 
blijft de samenwerking tussen de huisarts en de 

31-3- 	 zorgprofessionals en de methodische werkwijze hierin, 
2018 	 waaronder het zorgdossier op orde houden. 

Samenwerking en optimalisatie HA en SO is punt ter 
evaluatie  

Dit onderwerp wordt meegenomen in de overleggen met 
de huisarts. Dit onderwerp wordt meegenomen in het 
Plan van Coach W&T behandeling 

Periodiek evalueren met behandelaren en huisartsen over 
aandachtspunten als samenwerking in het kader van de voorbereiding 
van de ZLP gesprekken. EW-er vragen HA hun bevindingen te mailen. 

KVP en BH 1-2-2018 BOPZ en psychofarmaca (probleemgedrag) worden 
gemonitord 

Tussen 1-1-2018 en 31-5-2018 vindt voor aantal 
medewerkers de ABC training plaats. 

Borging in de ZLP / BOPZ bespreking .BOPZ arts is periodiek (2 maal 
per jaar) aanwezig bij afbouwteam 

Geborgd en op orde 

KVP Medewerker werken hygienisch en voldoen aan de 
normen van de persoonlijke hygiene  

31-12- I 	Momenteel is deze nog onvoldoende. met name de 
2018 	 berging is afwezig (met name HCCP)  

Plan ontwikkelen waarmee de borging door periodieke 
controle op orde komt en daarnaast het onderwerp 
geintegreerd wordt in de beroepshouding van de 
verzorgende. 

Borging middels steekproeven van Kvpk, opnemen in borgingstool 

AB ism de 
coach-
primair 
coach 

Zorgprolessionals worden gemotiveerd om dit als 
onderdeel van het werk te zien. Daarnaast worden de AB 
medewerkers gestimuleerd ook een regie rol in te nemen. 
Kwalverpk coachen de AB ook tav ECD en hun aandeel 
in deze. 

Integratie welzijn/welbevinden in clientagenda / Zinvolle 
dagbesteding is ingevoerd 

31-3- 	 De aandacht voor welzijn (activiteiten) is nog geen 
2018 	 vanzelfsprekendheid bij de verzorgende. 

Wordt gemonitord in de teamvergadegingen en tijdens het 
ondersteuningsteam overleg 

primair 
coach, 

Kvpk en 
teams / AB 

1-8-2018 Familie participatie beschreven en geborgd  Momenteel (tot 15 april) loopt de inventarisatie in het 
kader van het plan 

Voortgang van het plan van aanpak is onderwerp op het 
ontwikkelteam en op districts ontwikkelteam Zie PVA "Familieparticipatie DWO/NWN" 

Aan de hand van beschikbaar digitaal registratie systeem (portaal) 
periodieke check of medewerkers bevoegd en bekwaam zijn. 

KVP op orde Medewerkers zijn bevoegd en bekwaam op orde geen specifieke actie 

KVP op orde Teamtaken en teamactiviteiten zijn eenduidig beschreven 
en vastgesteld 

Teamtaken zijn eenduidig beschreven en vastgesteld. 
Actueel houden is een aandachtpunt en de evenwichte 
verdeling tussen medewerkers. 

Borging vindt plaats op de teamvergadering (vast onderdeel van de 
agenda) Regeltaken acutaliseren. Er ligt een voorstel bij MT4-8. 

1-7-2018 
Er is sprake van een cultuur van profesionele autonomie. 
Er wordt feedback gegeven en medewerkers werken 	KVP 
construktief samen. 

De professionele autonomie is niet op orde. Vanaf de 
basis (afspraak is afspraak) zullen hier interventies op 
plaats gaan vinden. Op zowel KSW als VBL valt hier nog 
winst te behalen. 

De KVP benoemt de signalen bij de RM . De coach W&T 
in samehwerking met RM en HR stelt hier een plan van 
aanpak voor op . Alle teamleden krijgen Coaching op 
onder andere de onderlinge samenwerking 

In het ontwikkelteam zal deze interventie gevolgd en geborgd worden . 
Bespreken in het Teamoverleg. 

RM/ KVP op orde De medewerkers en bewoners werken met de In- en 
exclusiecriteria. 

De in- en exclusie criteria zijn aangepast en 
geimplementeerd. 

KVP monitort actueel clientenbestand. Periodiek blijven 
volgen. 

Of een client nog voldoet aan de criteria van de in -en exclusie criteria 
is een vast onderdeel van het ZLP gesprek. Indien de situatie dit 
wenst dan zal eerder actie ondernomen worden, 
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Afspraken maken en vastleggen wanneer 
(dis)functioneren van een medewerker opgeschaald 
wordt. Regelmatig incidenten bij medicatie, valincidenten, 
zorgdossiers niet op orde zal de taakhouder escaleren 
naar KVP. KVP escaleert bij geen verandering aan RM, 
die vervolgens in gesprek gaat met medewerker. 

Corrigeren van personen die onvoldoende blijven functione RM/HR op orde 
Als de Manager signalen doorkrijgt dan gebeurt dit . Het 
is onduidelijk op de RM op het juiste moment wordt 
aangehaakt. 

In het gesprek tussen RM en KVP zal dit een standaard gesprekspunt 
zijn 

Week 23 Totaal KSW 4,6%: 0,7% kort, midden 3,7% en 
lang 0,45 % / Totaal VBL 4,61, kort 0,6%, midden 3,6% 
en lang 0,5% 

Verzuiinplan en analyse is gemaakt, overleg met CMV 
en BA, bijhouden Hummanet, contact met medewerkers , 
sturen op kort verzuim in januari is aandachtpunt van 
RM, alle zieke collega's zijn in beeld 

Het verzuim is 7,5% of minder. RM en 
CMV/HR Maandelijks regio overleggen. samen met HR/CMV en RM. 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Legenda 
Gerealiseerd 
Aan begonnen 
In de afronding 
Nog niets aan gedaan 
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Toelichting ACTIE BORGING 

Kvpk monitoren Methodisch werken; dossiervoering (korte termijn realisatie voor 1 april 2018) 

De komende maanden zal er een wekelijkse controle zijn op de 
voortgang van het op orde brengen en houden van de dossiers. Het 
moment waarop deze strenge "externe"controle kan vervallen is 
nog niet te voorspellen. Dit is afhankelijk van hoe snel de 
uitvoerende professionals hier eigenaarschap over kunnen nemen. 
Kvpk rapporteert wekelijks de voortgang aan de regiomanager en 
de regiodirecteur. 

jan-18 

Bijeenkomst KVP, coach W&T, regiomanagers,L— 	: eenduidige wijze 
van inzet dossiers/ methodisch handelen. 

Na elke zorgleefplanbespreking zal de locatie KVP a.d.h.v. "de 
kwaliteitscheck dossiers" de dossiers beoordelen op kwaliteit. Dit 
gebeurt voorafgaand aan het accorderen zodat eventuele feedback 
meegenomen kan worden. 
lx per kwartaal zal een KVP van een andere locatie middels een 
steekproef 
(4 dossiers per locatie) opnieuw de kwaliteitscheck uitvoeren, 
teneinde "blinde vlekken" KVP eigen locatie. 

Bijeenkomst behandelaren DWO / NWN,11111~: eenduidige wijze van 
inzet dossiers / methodisch handelen (jan 2018) 

jan-18 

Methodisch werken; dossiervoering (lange termijn realisatie voor 1 november 
2018) 

Aan de hand van beschikbaar digitaal registratie systeem periodieke 
check of medewerkers bevoegd en bekwaam zijn. 

KVP 

RM 

KVP 

KVP 

KVP 

KVP 

KVP 

KVP 

De kwaliteit van de overdracht dient verhoogd te worden. KVP zullen 
steekproefsgewijs aansluiten bij overdrachtsmomenten en aan de hand van 
vastgestelde criteria monitoren of de kwaliteit van de overdracht voldoet. 

Borging moet plaatsvinden op de teamvergadering (vast onderdeel 
van de agenda 

continue 

Coaching-on-the-job: elke EVV krijgt individuele coaching-on-the-job door 
locatie KVP. KVP gaat letterlijk naast EVV zitten en doorloopt de dossiers aan de 
hand van de kwaliteitscheck ECD. Dossiers welke in jan, febr, maart worden 
geëvalueerd in ZLP bespreking zijn op orde na betreffende ZLP. 

Dec 2017 t/m feb. 2018. Per locatie eigen planning inzichtelijk maken. Planning 
wordt aangeleverd aan primair coach W&T en RM. 

1-mrt-18 

jan-18 

Periodiek evalueren met behandelaren over aandachtspunten als 
samenwerking in het kader van de voorbereiding van de ZLP 
gesprekken 

Tijdens het ontwikkelteam en ondersteuningsteam bespreking 
wordt deze voortgang gemonitord en zo nodig worden er extra 
acties geinitieerd. 

KVP geven RM wekelijkse update a.d.h.v meetinstrument kwaliteitscheck EVV. 
Rapporteren: KVP lezen ten minste elke week 1 keer mee met de rapportage en 
spreken zorgmedewerkers individueel aan, daar waar nodig worden aparte 
afspraken voor coaching-on-the-job gemaakt. Taakhouders ECD krijgen hierin 
ook een rol. 
Voor 1 april wordt vooral gecoacht op rapporteren op de gestelde doelen en 
daarmee op het methodisch werken. Na 1 april zal de kwaliteit van de 
rapportage hierbij betrokken (SOAP rapportage). Methodisch werken blijft dan 
ook actueel. 

apr-18 

apr-18 

apr-18 

Borging middels steekproeven van Kvpk 

Wordt gemonitord in de teamvergadegingen en tijdens het 
ondersteuningsteam overleg 

Voortgang van plan van aanpak zal onderwerp zijn in het 
ondersteuingsteam 

Overal 10‘2.e 	 Doc. 502 
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In elk behandelarenoverleg komt expliciet de borging van dossiers en afspraken 
hierover terug. 50 

Het staat op de agenda, nu nog 
meten of het inhoudelijk ook op 
orde is 

continue 2018 

Na elke zorgleefplanbespreking zal de locatie KVP a.d.h.v. "de kwaliteitscheck 
dossiers" de dossiers beoordelen op kwaliteit. Dit gebeurt voorafgaand aan het 
accorderen zodat eventuele feedback meegenomen kan worden. De KVP neemt 
hierin ook de feedback mee op het behandelarenstuk. 

KVP maandelijks 
Op KSW is hier een achterstand op 
opgelopen 

In het ontwikkelteam zal deze interventie gevolgd en geborgd 
worden 

KVP plannen voor zich zelf lx per week een "dossierdag" in om kwaliteit blijvend 
te monitoren. 
Taakhouders zullen later in het jaar hierin een taak krijgen als de dossiers 
volledig op orde zijn.  
Elke maand vindt er volgens planning een inwerkmiddag in het PC lokaal plaats 
op de Torendijk, hier worden alle nieuwe medewerkers die binnen het districts 
in dienst komen en die moeten kunnen werken in Caress geïnstrueerd in Caress. 

Of een client voldoet aan de criteria van de afdeling zal een vast 
onderdeel zijn van het ZLP gesprek 
In het gesprek tussen RM en Kvpk zal dit een standaard 
gesprekspunt zijn 

Tijdens het ontwikkelteam en ondersteuningsteam bespreking 
wordt deze voortgang gemonitord en zo nodig worden er extra 
acties geinitieerd. 

KVP 

KVP / TH 

KVP 

wekelijks 

nader te bepalen 

1-apr-18 

Samenwerking behandelaren zorg wordt geborgd middels ZLP bespreking en de 
lokale BZTO, waarvoor ook niet-EW'ers worden uitgenodigd. 	 KVP 

Ze plan van aanpak behandelerkenning 
continue 

Methodisch werken als een jaarlijkse bijscholing in gaan bedden, aparte notitie 
moet vanuit KVP komen. Bezemgroep klinisch redeneren wordt nu per locatie 
nog opgepakt. 

KVP 
	

Q4 2018 

Zelftoets ontvangen van 	en meetinstrumentje rapporteren integreren in 
individuele coaching . 	 KVP 

In de ark is 1 ieder geweest naar 
bijeenkomst klinisch redeneren in 
Q4 wordt er nog eenmalige een 
bijeenkomst georganiserd met 
Bruno. Methodisch werken als 
jaarlijkse bijscholing organiseren 
zal voor 1 november worden 
georganiseerd. 

De coaching loopt en de 
medewerkers gebruiken het 
meetinstrument 

q3 2018 

Eind 2018 wordt professioneel en SOAP gerapporteerd door alle medewerkers 
binnen DWO/NWN  
Iedere maand voor de 20ste wordt door de KV een maandplanning aan de hand 
van de dienstlijst gemaakt om medewerkers individueel te coachen. Periode van 
coaching : vanaf heden 1 april 2018 tot 1 oktober 2018. 

Gedurende deze zes maanden worden de medewerkers minimaal 2 x 
individueel gecoacht. 

q4 2018 

KVP 

KV coacht op haar werkdagen 1 medewerker op professioneel en SOAP 
rapporteren, aan de hand van de rapportage die vastgelegd moet worden op die 
dag. De rapportagemomenten zijn — overdag- rond 11uur en rond 14 uur. De 
coaching wordt genoteerd op de daglijsten.  
De folders Professioneel Rapporteren en SMART formuleren zijn daarbij de 
leidraad, om iedereen dezelfde informatie te geven.  
Na de eerste coaching door de Kvp krijgt de medewerker een maatje 
toegewezen met wie zij lx per week samen rapporteert, zo kan geoefend 
worden in feedback geven / ontvangen. Gedurende 6 maanden ontvangen de 
medewerkers meerdere malen feedback van de Kvp en van een collega. 

Er zijn nog onvoldoende maatjes 
beschikbaar. Dit zal veranderen als 
er meer gecoached is 

Begin juli 2018 vindt een tussentijdse evaluatie plaats hoe het professioneel en 
SOAP rapporteren in algemene zin is verbeterd. 

juli 2018 op agenda 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 
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KVP 

Audits op locatie rondom medicatie, hygiëne, dossier. 
lx per maand zal elke KVP volgens een vastgesteld schema 5 dossiers van een 
andere locatie binnen het district auditen, teneinde "blinde vlekken" KVP eigen 
locatie te ondervangen.  
Vanaf 2' kwartaal 2018 zal volgens planning een KVP van een andere locatie 
een mini audit doen op een specifiek onderwerp. In 2018 zijn dit de 
onderwerpen dossier, hygiëne en medicatie. (planning op volgende pagina) 

KVP 

Calamiteiten  
Op basis van een vermoeden van een calamiteit zal een andere KVP ( niet van de 
eigen locatie) conform de werkinstructie calamiteitenprocedure beoordelen of 
er een opschaling nodig is naar de afdeling kwaliteit. 

Na 1 oktober ondersteunen de Kvp de medewerkers die extra hulp nodig 
hebben en coachen zij nieuwe medewerkers. De coaching van nieuwe 
medewerkers wordt opgenomen in het inwerkprogramma.  
Indien de individuele progressie in het professioneel/ SOAP rapporteren op 1 
oktober 2018 onvoldoende is wordt samen met de regiomanager geëvalueerd 
en worden eventuele vervolgacties bepaald. 

BOPZ audits blijft voorlopig bij taakhouders BOPZ belegd maar worden wel 
gevolgd door KVP.  
Om die kwaliteit ook op andere wijze te stimuleren, anders dan via een audit,'zal 
er in de tweede helft van het jaar 2018 ook themamaanden worden 
georganiseerd, waarbij een extra thema een maand lang onder de aandacht 
komt. 

continue 

KVP 

TH BOPZ 

KVP 

q3 2018 

oF 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Legenda 
Gerealiseerd 
Aan begonnen 
In de afronding 
Nog niets aan gedaan 

2018 07 19 Draaiboek de Ark-Careyn def 	 Borging Kwaliteit 



Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Roulatie schema dossier audit KVP - locaties 
gemiddeld 5x per KVP per maand 	 Juni Juli Sept Okt Nov Dec 

      

       

 

Woerdblok 

Ark 

Ark 

RH/Vloot 

Woerdblok 

Ark 

Ark 

RH/Vloot 

Ark 

RH/Vloot 

Woerdblok 

Ark 

       

       

       

       

RH/Vloot  Woerdblok  RH/Vloot  Woerdblok  Woerdblok  RH/Vloot 

Aantal te auditeren dossiers per maand op basis 
van omvang locatie (richtlijn) 	 KSW 

	
VL 

De Ark (30 KSW, 50 VL) 	 4 
	

7 

Rozenhof (26) 	 3 	 x 

De Vloot (26 ksw, 26 VL) 	 3 
	

3 

Woerdblok (26 KSW, 63 VL) 	 3 
	

7 

Totaal DWO/NWN 30 
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temperatuur 
koelkasten is volgens 
lijsten bijgehouden en 
afgetekend 

in TO afspraken 
onder de 
aandacht 
gebracht 

1 niet volgens afspraak gewerkt april TO TO juli 

mrt-18 
temperatuur van de keelkasten niet 
bijgehouden. 

let op persoonlijke hygiëne kleding 
voorschrift en nagels. 

aftekenlijsten niet altijd compleet. 

koelkast reinigen en vriezer door veroudering 
lastig bij te houden. 

aandachtspunt, is incidenteel niet 
op orde 

inzet flex en deels ook vergeten 
door medewerkers terwijl zij het 
wel uitvoeren 

door veroudering lastig bij te 
houden. 

stuctureel volgens 
afspraak werken en 
aftekenen 

elkaar 
aanspreken als 
dit niet volgens 
voorschriften 
wordt gedaan  
elkaar 
aanspreken en 
in TO 2x per jaar 
op de agenda 

in TO afspraken 
onder de 
aandacht 
gebracht 

alle 
medewerkers 

alle 
medewerkers, 
	 zet op 
agenda TO 

taw 

mrt-18 

mrt-18 

4 

5 

3 

continu bij 
incidenten 

continu bij 
incidenten 

april TO 

TO juli 

mrt-18 

TO juli 

TO juli 

alle was wordt 
structureel in de 
daarvoor bestemde 
waszak gedeponeerd 

elkaar direct 
aanspreken bij 
incident en in To 
bespreken 

direct en op 
TO april 

alle 
medewerkers, 
2E2 zet op 
agenda TO 

2 TO juli 

mrt-18 

hygiëne op de cliënten kamers : bevuilde 
washandjes over handvat : uitwassen of in de 
daarvoorbestemde waszak deponeren. 

niet werken volgens afspraak in TO afspraken 
onder de 
aandacht 
gebracht en 
aftekenlijst 
koelkast maken 

direct en op 
TO juni 

TO augustus 

mei-18 de afzuigkap is vies 

koelkast verouderd en aan 
vernieuwing toe 

niet volgens afspraak gewerkt 

nieuwe koelkast 
bestellen 

koelkast wordt 
structureel lx per 
kwartaal gereinigd, bij 
zichtbare verviuling 
vaker. 

bespreken met 
RM en nieuwe 
bestellen  
in TO afspraken 
onder de 
aandacht 
gebracht en 
aftekenlijst 
koelkast maken 

direct 

direct en op 
TO juni 

TO augustus 

TO augustus 

mei-18 

mei-18 

vriezerdeur rubber vies en los 

koelkast niet goed schoon 

niet volgens afspraak gewerkt alle tubes op naam 
worden bewaard in 
de medicatie-
(koel)kast 

in TO afspraken 
onder de 
aandacht 
gebracht 

direct en op 
TO juni 

TO augustus 

mei-18 
tubes zalf/creme op naam bewaren in de 
meditatiekast 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Verbetermaatregelen deArk nav hygiene audit GEREEDSCHAP 

Toelichting / doel Deze lijst bevat een overzicht van ingezette verbetermaatregelen n.a.v. hygiene audit binnen de Ark 
Referenties 
Systeem 
Tips en aandachtspunten In kolom Conclusies de vraagstelling en het resultaat vermelden ; In kolom Gewenst resultaat de SMART geformuleerde doelen vermelden 

datum Conclusies uit hygiene-audit Prioriteit 	Oorzaak analyse Gewenst resultaat Activiteiten 	Wanneer? 	Wie? Evaluatie 1: Evaluatie 2: Eindevaluatie 
stand van stand van de bereikte 
zaken zaken resultaten d.d. 
d.d. d.d. 
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mei-18 
verwijderen direct protocollen in de aftekenlijstmap (horen 

niet in te zitten) 
niet volgens afspraak gewerkt  TO augustus 
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Nr. 	Conclusies uit MIC-analyses 	Priorit Oorzaak analyse 

het aantal medicatie incidenten 
op VL neemt nog niet af 

Onoplettendheid bij losse 
medicatie welke niet gebaxterd 
zit. 2. storingsfactor groot 3. niet 
houden aan gemaakte afspraken 
(gedrag); 4 onoverzichtelijk 
opbergen van medicatie per client 
waardoor aangebroken en 
voorraad door elkaar lagen 

Afname van de medicatie 
incidenten tgv de gewijzgde 
werkwijze. 

1. Alle zorgmedewerkers controleren 
elkaar en spreken elkaar aan wanneer 
niet afgetekend zodat deze dit kan 
corrigeren binnen 24 uur; 2. dagoudste 
invoeren om storingsfactor te verlagen 
miv 1 april ; 3. elkaar herinneren en 
aanspreken als men zich niet aan 
afspraken houdt en als na 2x 
aanspreken dit niet veranderd naam 
doorgeven aan KVP zodat deze met 
medewerker kan bespreken wat deze 
nodig heeft om dit beter te doen. RM 
zal hierover geinformeerd worden door 
KVP; 4. bij iedere client mandjes op 
naam boven in de medicijnkast op de 
woning waarin de voorraad van 
medicatie is opgeborgen en onderin de 
aangebroken verpakkingen voor 
dagelijks gebruik. 

1-3-2018 alle 
zorgmedewerkers 
niveus 3 per etage 
samen met KVP 

april 2018 in 
teamoverleggen, 
voorbereieidng MIC cie met 
alle taakhouders en MIC 
cie: 1. VL blijven medicatie 
incidenten veel voorkomend 
ondanks verschillende 
maatregelen. medewerkers 
zijn nog niet zo bereid om 
bv collega direct hierop aan 
te spreken; 2.per 1 april 
dagoudste ingevoerd 
waardoor storingsfactor 
hopelijk verkleind wordt; 3. 
collega's lijken zih niet te 
realiseren wat risico's voor 
client kunnen zijn wanneer 
zij zich niet houden aan 
gemaakte afspraken; 4 alle 
losse medicatie is 
overzichtelijk opgeborgen. 

Gewenst resultaat 
	

Activiteiten 

juli 2018 in teamoverleg, 
voorbereieidng MIC cie met 
alle taakhouders en MC cie: 

Evaluatie 1: Wanneer? Wie? Eindevaluatie Evaluatie 2: 

de bereikte resultaten d.d. stand van zaken 
d.d. 

stand van zaken 
d.d. 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

GEREEDSCHAP 

Verbetermaatregelen MIC-commissie de ark 
Toelichting /doel 

Referenties 

Systeem 

Tips en aandachtspunten  

Deze lijst bevat een overzicht van ingezette verbetermaatregelen n.a.v. mic-meldingen binnen de Ark 

In kolom Conclusies de vraagstelling en het resultaat vermelden ; In kolom Gewenst resultaat de SMART geformuleerde doelen vermelden 
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2 2 1. doordat aanwezige clienten 
achteruit gaan fysiek en mentaal; 
2. doordat 1 nieuwe client door 
verhuizing van huis naar de Ark 
minder stabiel was, rollator vergat 
etc en valgevaar daardoor groot 

op KSW valinicidenten 
toegenomen 

conitinu op 
geleide van 
incidenten 

zorgmedewerkers/E 
VV, 50, ergo, fysio 

1. 50, fysio en ergo advies vragen mbt 
oorzaak en acties 2. met familie en SO 
bespreken of valrisico wel/niet 
aanvaardbaar is 

afname aantal valincidenten jul-18 april 2018 in: 1. in MIC cie 
zijn ergo/fysio aangesloten 
ten behoeve van advies mbt 
extra hulpmiddelen, extra 
loopoefeningen, medicatie 
die van invloed kan zijn en 
mogelijke aanpassingen 
worden opgenomen in het 
dossier van client en 
besproken met de EVV; 2 
SO heeft aanvaard valrisico 
opgenomen in het dossier 
van individuele clienten. bij 
deze clienten hoeven 
valincidenten niet meer 
gemeld te worden maar 
worden beschreven in de 
rapportage 

3 3 1. door vertrek medicatie 
taakhouder werd dit onvoldoende 
gemonitord omdat nieuwe 
taakhouder hier nog zijn rol moest 
pakken; 2. door storingsfactor 
tijdens medicatie delen; 3. door 
onvoldoende stabiliteit en 
kwaliteit medewerkers en 
continuiteit binnen het team. 

incidenten medicatie op gebied 
van niet aftekenen zijn 
afgenomen 

op KSW2 zijn medicatie 
incidenten toegenomen met 
name niet aftekenen van losse 
medicatie 

taakhouder 
medicatieveiligheid, 
taakhouder 

werving en selectie 
en alle 
zorgmedewerkers 
niveau 3/4 

april2018: er zijn inmiddels 
medewerkers niveau 3 
geworven, er is nog wel een 
vacature voor 
verpleegkundige niveau 4. 
nu nog niet zichtbaar welk 
effect dat heeft op de 
meldingen 

continu 1. alle medewerkers niveau 3/4 en de 
taakhouder medicatie veiligheid in het 
bijzonder monitort actief en spreekt 
collega's aan waar nodig; 2 alle 
medewerkers op KSW die medicatie 
delen dragen een hesje om de 
storingsfactor te verkleinen; 3. 
werven van medewerkerss niveau 3/4 
om team te completeren zodat minder 
flexmedewerkers hoeven worden 
ingezet 

4 1-2-2018 tellijst oxycodon werkvoorraad en 
clienten vooraad weken af van de 
werkelijkheid 

4 op KSW specifiek incident waarbij 
telling opiaten werkvoorraad en 
voorraad op naam niet klopte. 
Onoplettendheid van veschillende 
medewerkers en niete werken 
volgens de instructies vanuit 
medicatie veiligheid 

telling van opiaten op lijst komt 
overeen met werkelijke voorraad  

taakhouder medicatie en KVP 
vergelijken medicatie lijsten, tellijsten 
werkvoorraad en tellijst individuele 
client om verschil te achterhalen  

taaakhouder 
medcatie en KVP  

maart 2018: voorraad klopte 
wel alleen was er op 
verkeerde dag op lijsten 
afgetekend (uit 
werkvoorraad gepakt, 
afgetekend bij dient en 
andersom). 
Onzorgvuldigheid van 
medewerker 

5 1-3-2018 

5 

op KSW opvallend incident 
waarbij voorraad opiaten van 
overleden clienten onnodig lang 
op de afdeling aanwezig waren 

2018 07 19 Draaiboek de Ark-Ca reyn def 

opiaten van overleden clienten 
worden binnen 1 maand 
opgehaald van de afdeling  

zorgmedewerker niveau 3/4 en/of 
taakhouder medicatie informeren 
instellingsapotheek over overlijden en 
maken afspraken wanneer de opiaten 
kunnen worden opgehaald 

Verbeter MIC 

taakhouder 
medicatie, EVV en 
KVP 

april 2018 in: tot op heden 
nog geen duidelijke 
afspraken over kunnen 
maken. is afhankelijk van 
chauffeur die medicatie 
brengt en haalt. 



er is niet meer voorraad 
oxycodon als voor 2 weken nodig 

er is basisvoorraad oxycodon bij 
client op voorraad en waar 
mogelijk is dit gebaxterd 

1. zorgmedewerker niveau 3/4 en/of 
taakhouder medicatie overleggen met 
huisarts of medicatie regulier of 
zonodig is; 2. apotheek baxtert 
oxycodon waar mogelijk; medewerkes 
bestellen tbv voorraad niet meer dan 
nodig is; apotheek levert niet meer 
dan voor mas 2 weken nodig. 

taakhouder 
medicatie en KVP 

maart 2018: 1. te grote 
voorraad teruggestuurd 
naar aportheek; alle 
medewerkers niveau 3/4 
geattendeerd op incident 
en afgesproken dat bij 
bestellen altijd goed naar 
gebruik en aanwezige 
voorraad wordt gekeken 
voor er besteld wordt; 

6 mrt-18 

6 

op VL incident waarbij bij 1 dient 
te grote voorraad losse oxycodon 
aanwezig was 

onzorgvolledigheid ligt hieraan 
ten grondslag en niet werken 
volgens instructies en richtlijnen 
(gedrag) 

op VL val incident bij gebruik 
7 
	

tillift 

medewerkers werken volgens de 
richtlijnen met de tillift 

1. alle medewerkers hebben de 
transferscholing gevolgd; 2. alle 
medewerkers zijn op de hoogte van de 
werking van de tillift; 3. alle 
medewerkers werken zorgvuldig en 
veilig met de tillift 

continu voor alle 
medewerkers 

april 2018: 1. alle 
medewerkers dragen er zorg 
voor dat zij de scholing 
jaarlijks volgen; 2. alle 
medewerkers werken veilig 
en volgens de instructie met 
de tillift 

mrt-18 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 
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Roulatie schema audit medicatie KVP - 1x per kwartaal 

2018 juni 	 september 	 december 
de Vloot 	KVP de RH 	 de Ark 	 WBL 

de Ark 	KVP WBL 	 de Vloot 	 RH 

WB 	 KVP de Vloot 	 RH 	 de Ark 

RH 	 KVP de Ark 	 WBL 	 de Vloot 

2019 februari 	 juni 	 september 	december 
de Vloot 	KVP de RH 	 de Ark 	 WBL 	 KVP de RH 

de Ark 	KVP WBL 	 de Vloot 	 RH 	 KVP WBL 

WB 	 KVP de Vloot 	 RH 	 de Ark 	 KVP de Vloot 

RH 	 KVP de Ark 	 WBL 	 de Vloot 	 KVP de Ark 

2018 07 19 Draaiboek de Ark-Careyn def 	 Medicatie 



1 onbekend met welke planten 
wel/niet giftig zijn en wat de 
risico's daarvan zijn 

Verbetermaatregelen deArk nav BOPZ audit 
Deze lijst bevat een overzicht van ingezette verbetermaatregelen n.a.v. BOPZ audit binnen de Ark 

In kolom Conclusies de vraagstelling en het resultaat vermelden ; In kolom Gewenst resultaat de SMART geformuleerde doelen vermelden 

Toelichting / doel 
Referenties 
Systeem 
Tips en aandachtspunten 

GEREEDSCHAP 

+nu 

medewerkers gingen er van uit 
dat dit alleen van belang was voor 
de EW'er 

er zijn nergens 
giftige planten op 
KSW en 
medewerkers zijn op 
de hoogte welke 
planten giftig zijn 

alle medewerkers 
kunnen de inhoud 
van de folder "leg 
vrijheidsbeperking 
aan banden" 
uitleggen aan 
mantelzorgers 

1 planten 
wegdoen 2 tuin 
herinrichten 3 
medewerkers 
kennen de 
gifwijzer en 
hanteren deze 
1 alle 
medewerkers 
instrueren 
kennis te nemen 
van deze folder 
zodat ook zij 
eventuele 
vragen hierover 
kunnen 
beantwoorden 

1 direct 2 
voor 1 
augustus 3 
voor 1 
augustus 

voor 1 
augustus 

1 taakhouders 
2 EW en AB in 
samenwerking 
met vrijwilligers 
3 KVP 

taakhouders 
BOPZ 

TO augustus 

TO augustus 

mei'18 

mei'18 

giftige planten in de huiskamers, in de tuin 
en op woning van individuele clienten 

EVV'ers dragen zorg voor het doornemen van 
de folder "leg vrijheidsbeperking aan 
banden" bij gesprekken met mantelzorgers 
nav de informatiemap. iedere medewerker 
zou deze ook inhoudelijk moeten kennen e 
nkunnen uitleggen 

bij bouw geen rekening mee 
gehouden 

client kan niet 
klimmen 

voor het hek een 
transparante 
plaat monteren 
en daarop 
tuinposters 
monteren 2 

voor 1 
september 

facilitair TO juli 

juni'18 

bovenkant hek zijn puntige spijlen zodat bij 
klimgedrag client zich kan bezeren 

de voortgangrapportage van het BOPZ deel 
is naar behoren bijgehouden in het dossier 

bij bouw geen rekening mee 
gehouden 

evaluaties afbouwteam wordt 
bijgehouden in de VBM module, 
en in de verslaglegging MD dit is 
niet inzichtelijk voor de 
zorg medewerkers 

bovenkant is 
afgeschermd 

iedere 
zorg medewerker 
moet per zorgteam 
inzage/leesrechten 
hebben in de VBM 
module 

koof over de 
spijl pu nten 
plaatsen 

dit inbrengen in 
de EZD cie door 
Ingrid v Putten 
(KVP 
taakhouder EZD) 

voor 1 
september 

voor 1 
september 

facilitair TO TO juli 

juni'18 

KVP 

juni'18 

TO oktober 

voorafgaand aan iedere VBM is een 
(probleem-) analyse verricht van het gedrag 
van de client en vastgelegd in het dossier 

wordt wel gerapporteerd in 
episodes van de psycholoog, 
echter die zijn niet inzichtelijk voor 
de zorgmedewerkers 

medewerkers hebben 
inzicht in 
probleemanalyses bij 
inzet VBM 

psycholoog 
evalueert direct 
in de 
rappiortage van 
het EZD 

TO juli 

juni'18 

spijlen hek in de tuin zijn dwars zodat dit 
uitnoodt tot klimmen, 

Evaluatie 1: 
stand van 
zaken 
d.d. 

Evaluatie 2: 
stand van 
zaken 
d.d. 

Eindevaluatie 
de bereikte 
resultaten d.d. 

datum Conclusies uit BOPZ-audit Prioriteit 	Oorzaak analyse Gewenst resultaat 	Activiteiten 	Wanneer? 	Wie? 
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juni'18 
bij tekenen van verzet op VBM gerihht 
hierop rapporteren 

juni'18 

brandmelders en brandslangen staan 
ongecamoufleerd op plaatsen waar 
clienten per ongeluk bij kunnen 

medewerkers doen dat wisselend. 
Is onvoldoende terug te vinden in 
de rapportage 

hier is niet specifiek op gelet bij 
installatie 

1 alle medewerkerst 
rapporteren 
standaard op doel 
"onvrijwillige zorg" 
met gebruik van 
kernwoord "VBM" 

waar mogelijk zijn 
brandmelders en 
brandslangen 
gecamoufleerd  

1 via mail alle 
medewerkers 
van KSW 
hierover 
informeren 2 in 
TO augustus 
extra onder de 
aandacht 
brengen 
bespreken bij 

brandweer 
ronde wat de 
mogelijkheden 
hierin zijn. 
navragen bij 
receptie 
wanneer deze 
plaatsvindt.  

voor 1 
augustus 

bij 
eerstvolgend 
e 
brandweerro 
nde 

1 KVP 2 
taakhouders 
BOPZ (_._._- 

taakhouders 
BOPZ 

TO september 

TO september 

niet adequaat op gereageerd bij 
beschadigen door medewerkers 

direct medewerker bij 
de audit (Leslie 
en Ineke) 
dragen zorg dat 
dit direct en met 
spoed wordt 
gerepareerd 

stopcontact is 
gerepareerd 

TO augustus 

1 stopcontact bleek niet beveiligd juni'18 

in 2 badkamers bleken kranen 
onvoldoende beveiligd en was het water te 
heet 

een aantal radiatoren zijn niet beveiligd  

was allemaal door TD eerder 
gecontroleerd en beveiligd, maar 
onvoldoende op resultaat 
gecontroleerd  
deze zijn niet meer functioneel en 
worden bij de verbouwing 
verwijderd 

alle kranen zijn 
beveiligd 

alle aanwezige 
radiatoren zijn 
beveiligd  

TD direct 
opdracht geven 
dit alsnog in 
orde te maken. 
bij verbouwing 	najaar 2018 

juni'18 

juni'18 

direct TO augustus 

TO oktober 
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Roulatie schema audit BOPZ KSW de Ark - 1x per kwartaal 

le en 3e kwartaal door taakhouders andere locatie 

2e en 4e kwartaal door taakhouders en BOPZ arts 

2018 mei 
	

juni 
	

september 
	

december 

taakhouders RH 	taakhouders de Ark, KVP en BOPZ arts 
	

taakhouders de Vloot 
	

taakhouders de Ark, KVP en BOPZ arts 

2019 maart 
	

juni 
	

september 
	

december 

taakhouders WBL 	taakhouders de Ark, KVP en BOPZ arts 	taakhouders RH 
	

taakhouders de Ark, KVP en BOPZ arts 
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Op orde 

Op orde 

Op orde De inwerkperiode voor de nieuwe professionals is ode juiste ma HR en coach 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Actie Borging Gezamenlijke visie op zorg en begeleiding 	 Toelichting 

Medewerkers kennen en delen de visie van Careyn Kwaliteit, VPK / Teamcoaches 

Professionals van de werkvloer voelen zich onvoldoende 
verbonden met de missie en visie van Careyn. Men heeft 
niet het idee onderdeel te zijn van één grote organisatie. 
Een basisvoorwaarde om kwaliteit te leveren is dat men 
zich verbonden met Careyn voelt en trots is op het werk 
wat gedaan wordt. 

Bespreekbaar maken op 
teamvergaderingen en op momenten van 
coaching on the Job. Tevens aandacht in 
nieuwsbrieven voor de visie en de missie 
van Careyn. 

Blijkt uit de notulen van de 
teamvergaderingen dat dit punt 
besproken wordt. Geven professionals 
desgevraagd aan dat de missie en de 
visie van Careyn regelmatig 
onderwerp van gesprek is. 

Veranderoraganisatie en structuur 

Zorgdragen voor de planning en de 
verslaglegging (Coach WenT) 

RM Coach WenT Geen Op orde Voor beide regio's wordt er een ontwikkelteam gehouden Ontwikkelteam is opgezet en functioneert 

Om het ontwikkelteam uitvoerende kracht te geven is er 
een afstemmingsoverleg tussen Kvpk / Coach WenT en 
aandachtsvelders om de besluiten uit het ontwikkelteam 
om te zetten in concrete acties 

RM / Coach WenT / Kvpk Op orde Ondersteuningsteam is opgezet en functioneert Voortgang bewaken 
Zorgdragen voor de planning en de 
verslaglegging (Coach WenT) 

Kvpk 

Coach W&T / RM 

RM / KVPK 

Voorwaardelijke organisatie structuren / procedures 

MIC procedure functioneert zoals verplicht 

De regio's roosteren/plannen medewerkers zodanig in dat het 
aanbod past bij de behoeften en zorgzwaarte van cliënten. 

Careyn organiseert de zorg zodanig dat er voldoende tijd is 
voor adequate rapportage en overdracht. 

Op orde 	 MIC procedure is uitgerold, locatie en district. 

Er moet zorg voor worden gedragen dat de roosters 
voldoen aan de CAO voorwaarden en de voorwaarden 
gesteld in Careyn beleid. Tevens dient er voor de locatie 

1-8-2018 	 passende methode gevolgd te worden om te komen tot 
een goed rooster (centraal/decentraal plannen). 
Momenteel zijn de roosters op orde echter wordt er nog 
gewerkt aan de borging hiervan. 

Op orde 
	 Er is voldoende tijd gepland per 1-1-2018, echter de 

inhoud van deze overdracht is nog niet juist 

Geen 

Op de Vloot, Woerdblok en Rozenhof 
wordt de planning per team gedaan. 
Hiervoor wordt coaching gegeven door de 
coach van WenT 

Kwaliteitsverpleegkundigen zijn wekelijks 
bij de overdracht aanwezig en coachen op 
de inhoud van de overdracht. 

Het proces van en de ontwikkeling van 
de verschillende MIC's worden 
periodiek besproken in het 
onryvikkrIteom  
De borging ligt enerzijds bij de 
verschillende teamleden. In het kader 
van gekanteld roosteren geven zij aan 
of de roosters aansluiten bij de 
behoeften van de cliënten. Anderzijds 
wordt door de 
locatieverantwoordelijke geborgd op 
bezettingsgraad en de controle op de 
luiste kwalitatieve he7ettine  
Kwaliteitsverpleegkundigen zullen 
wekelijks bij de overdracht aanwezig 
zijn om de kwaliteit van de overdracht 
te bewaken 

RM en TC en KV 

RM, HR en primair coach Doorlopend 

Er is een dashboard toegankelijk voor alle medewerkers om 
het proces van continu verbeteren te volgen en daarmee te 
stimuleren 

Aantal kwaliteitsverpleegkundigen (Kvpk) is op orde 

In het proces van continu verbeteren kunnen de 
zorgprofessionals op de hoogte worden gehouden van de 
verbeteringen die bereikt worden. Een dashboard zorgt 
voor draagvlag en kan onderdeel zijn van de borging van 
verbeteracties 

geen 

Het huidige dashboard (professionele 
sturing) is gevuld. 

geen , bewaken aflopen contract van ZZP 
kwaliteitsverpleegkundige 

Van het dashboard kan meer gebruik 
gemaakt worden. Gepland is om hier 
een start mee te maken in het tweede 
kwartaal 2018. Op dat moment zullen 
ook aanvullende actie worden 
,geformuleerd  
formatie op orde houden en tijdig 
actie zetten 

Medewerkers krijgen instructie over het 
inwerkprogramma. Aan iedere nieuwe 
medewerker wordt een vaste medewerker 
gekoppeld t.b.v. de inwerkperiode. Dit duo 
is verantwoordelijk voor de inwerkperiode. 

De RM introduceert het 
inwerkprogramma bij de nieuwe 
medewerker tijdens de kennismaking. 
Na een periode van vier weken is er 
een vervolggesprek tussen RM en 
nieuwe medewerker waar het 
inwerkprogramma en het resultaat 
ervan besproken wordt 

Momenteel is het inwerkprogramma op alle afdelingen 
geïntroduceerd. Het structureel gebruik van dit 
inwerkprogramma is nog niet binnen alle teams 
gemeengoed 

Draaiboek Rozenhof 3 juli 2018 	 overall 
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Op orde 
Door het niet planmatig omgaan met einde proeftijd 
gesprekken gaat een interventie mogelijkheid voor de 
medewerkers verloren 

Bij aanname nieuwe medewerker wordt 
standaard het inwerkprogramma gepland 
en het einde proeftijd gesprek  

RM zal de planning en voortgang 
hierin bewaken 

Einde proeftijd gesprekken worden tijdig en juist gevoerd HR en Coach 

HR en RM Op orde 

IN de afgelopen periode is er onvoldoende gebruik 
gemaakt van informatie die professionals Careyn kunnen 
geven op het moment dat ze de keuze maken om niet 
meer bij Careyn te willen werken. Deze einde 
dienstverband moeten structureel gehouden worden  

HR plant bij het binnenkomen van een 
opzegging standaard een exit gesprek met 
RM 

Einde dienstverband gesprekken worden tijdig en juist gevoerd 
RM zal de planning en voortgang 
hierin bewaken 

KVPK en Coach WenT Op orde 
Er is een systeem beschikbaar waarmee er een doorlopende 
monitor is op de voortgang en borging van te ontwikkelde 
items 

Met name op de thema's "dossiers" en "medicatie" 
worden er veel interventies ondernomen maar is de 
monitoring en de borging van de (resultaten) interventies 
onvoldoende. Hier is een tool voor ontwikkeld die 
wekelijks wordt bijgehouden. 

Wekelijks invullen van de monitor tool en 
versturen naar RM en coach WenT 

RM zal de planning en voortgang 
hierin bewaken 

De volgende thema's vallen hieronder: 

Doorlopend 

RM'ers 

1-7-2018 

DWO NWN voorziet zich zodanig van personele middeleb dat 
e.e.a. redelijkerwijs de voorwaarde moet scheppen tot goede 
en passende zorg. 

Verloop/nieuwe instroom medewerkers 

Profilering specifiek per locatie  

In de regio is er een projectgroep 
opgericht. Daarnaast blijft het probleem 
dat er geen recruter nog is in de regio. We 
gaan de teams motiveren om leuke 
momenten te delen op facebook 

Plan van aanpak vaststellen door beide 
RM'ers 

RM'er 

De nieuwe in en exclusie criteria zijn 
vastgesteld en worden juni 2018 
geëvalueerd 

Op orde 
onderwerp in elk prestatieoverleg en 
speerpunt van de Kwalverplk 

Clientmix kloppend maken en houden prestatieoverleg 

Personeelsmix kwalitatief en kwantitatief afstemmen op 
clientenmix 

idem Op orde prestatieoverleg 

doorgelopen en gaat mee in de evaluatie 
juni 2018 

na evaluatie 2018 Facilitair (her) inrichten 
op orde 

op orde 

Cliëntdossiers zijn voor de zorgverleners toegankelijk. 
Kvpk 

1-4-2018 

k..erical artsen georuixen ae vom (mit:meien maatregelen) 
module uit het dossier niet juist. Stand van zaken op 
dit moment niet duidelijk. Er wordt informatie 

Aan de Planners wordt gevraagd om toe te 
zien dat iedereen in poolmanager wordt 
gezet. Wekelijks lopen we de lijstjes na tav 
inloggen PNIL en PIL in portaal en sturen 
bij/ Contact met DuoZorg 

Besproken met leidinggevende 
behandeldiensten zij maakt hier een plan 
voor 

Kwaliteitsverpleegkundigen zullen met 
regelmaat controleren of men er nog 
mee kan omgaan. Format is in 
dashboard PNIL ECD en PIL ECD is 
hiervoor het hulpmiddel 

RM blijven monitoren of dit probleem 
wordt opgelost 

Op orde 

RM'ers 

Kwaliteitsverpleegkundigen zullen 
wekelijks bij de overdracht aanwezig 
zijn om de kwaliteit van de overdracht 
te bewaken 

Dagdagelijkse overdracht is gefaciliteerd in tijd 
Dienstcodes zijn beschikbaar, informatie naar 
medewerkers is verzonden 

Aanpassen in de roosters vanaf januari 2018 
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Bij veranderende zorgententiteit en of 
Behoefte zal de EVV'er beoordelen of de 
ZZp indicatie moet worden aangepast 

Bepalen van juiste ZZP indicatie en deze actueel houden EW/ KV Op orde Op orde en geborgd Kvpk borgen dit 

RM en BEH manager stellen alles in het 
werk om het team compleet te krijgen/ 
houden incl. behandelaren. 

Signalen vanuit de werkvloer 
monitoren en acties ondernemen om 
de juiste mix te vinden. 

Bepalen van juiste personele inzetmix en deze actueel houden RM 1-7-2018 Op orde, ziekteverzuim is een verstorende factor hierin 

Bij afwijking nieuwe medewerkers 
aannemen. 

Doorlopende aandacht voor het 
aannemen van de juiste mensen. Zorgdragen voor de juiste kwantiteit van medewerkers RM - HR Doorlopend er zijn vacutures in een aantal teams 

Integratie / samenwerking tussen behandelteams en teams 
van verzorgenden 

Er is een cyclus georganiseerd van continu verbeteren 

Benoemen van aandachtsvelders 

RM/KV/ BEH en 
zorg team, 

taakhouder IvP 
voor district 

RM/ KV i.s.m. de 
teams - i.s.m. 
primair coach 

coach i.s.m. RM en 
KV 

De samenwerking wordt momenteel als "beter" 
benoemd. Daarnaast is er een aanpak 
kwaliteitsontwikkeling behandeling ontwikkeld 

Indicatoren: worden MIC's besproken / komen er 
verbeterpunten uit MDO / Is opvolging van overdracht op 
orde 
De aandachtsvelders zijn er, de rollen moeten echter 
worden herverdeeld door instroom en uitstroom van 
medewerkers. Op KSW liggen de taken met name bij een 
paar mensen. 

WenT en RM monitoren de voortgang 
van het plan behandeling 

Borging instrument / ontwikkelteam 
en ondersteuningsteam 

Periodieke evaluatie met 
aandachtsvelders of zij de juiste rollen 
toegedeeld hebben gekregen. 

7-11-2018 
Vanuit de coach van WenT behandeling is 
een plan opgesteld wat de komende 
maanden wordt uitgerold. 

1-7-2018 
Primair coach maakt plan t.a.v. continue 
verbeteren i.s.m. de KVPK. 

Doorlopend 
In overleg met de medewerkers waar nodig 
een nieuwe verdeling maken. 

Verbeterpunten uit clidnttevredenheidsonderzoek 

Medewerkers waarbij de noodzaak of behoefte is, ontvangen 
de training methodisch werken/rapporteren (training blijft 
beschikbaar voor nieuwe medewerkers) 

RM i.s.m. KVPK en 
team 
	01-07-2018 gepland 

Medewerker / KVPK 

Onderzoek dateert uit 2015. In 2017 wordt er een nieuw 
onderzoek gedaan. Aan de hand van onderzoek 2017 
wordt er een verbeterplan opgesteld. 

Training methodisch werken met als uitingsvorm o.a. de 
rapportage blijft een doorlopend aandachtspunt. 

Planning maken voor het werken aan 
verbeterpunten uit verbeterplan. 

Wensen en behoefte van medewerkers 
onderzoeken en trainingen aanbieden. 
Elearning rapporteren verplicht volgen alle 
zorgmedewerkers voor 1-5-2018 

Periodieke controle op de planning en 
resultaten. 

Periodieke evaluatie op methodisch 
werken/rapporteren. 

1-5-2018 

Kvpk / 
instellingsapotheek 

Instellingsapotheek moet worden gecontroleerd in hun 
werkzaamheden betreffende de werkvoorraad 

Overleg met de instellings apotheek / 
afspraken herijken 

Werkvoorraad medicatie op orde brengen en houden 
31-02-2018 

Steekproef controles door de Kvpk 

Teaminrichting ACTIES BORGING 
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Legenda 
Gerealiseerd 
Aan begonnen 
In de afronding 
Nog niets aan gedaan 
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Kwak 
Borgen zorgvuldige dossiervoering m.b.v. training methodisch 
werken/rapporteren (zie actie P) en coaching-on.the.job door 
kwaliteitsverpleegkundige volgens ZIP-cyclus 

Al ism de 
coach 

pcoachr  

Integratie welzijn/welbevinden in clientagenda /Zinvolle dagbesteding is 
ingevoerd 

1 

Kvpk en Beh. 	op orde 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Agendapunten opstellen aan de hand van de overlegstructuur en notuleren van 

Maandelijks wordt er een audit uitgevoerd om te controleren of de meditatieveiligheid 
nog geborgd is. 

Interne planning is realisatie voor 1 maart 2018 
Bijeenkomst KVP, coach W&T, regiornanagers~11: eenduidige wijze van inzet 
dossiers/ methodisch handelen. (dec. 2017). 
Coaching.on-the.job: elke EW krijgt individuele coaching.on-the-job door locatie KVP. 
KVP gaat letterlijk naast EW zitten en doorloopt de dossiers. 
Planning: dec 2017 t/m feb. 2018. Per locatie eigen planning inzichtelijk maken voor 8 
december a.s. 
KVP geven RM (wekelijkse update a.d.h.v meetinstrument kwaliteitscheck EVV 
Rapporteren: KVP lezen dagelijks op hun werkdagen mee met de rapportage en 
spreken zorgmedewerkers individueel aan, daar waar nodig worden aparte afspraken 
voor coaching.on-the-job gemaakt. Taakhouders ECD hierin ook een rol geven. 

Training in methodisch werken en begeleiding op het werk door de Kvpk 
Elearning rapporteren verplicht volgen alle zorgmedewerkers voor 1-5-2018 
Kwaliteitsverplk werkt plan uit op inhoud hoe rapporteren mee 

Dit onderwerp wordt meegenomen in het plan van coach WenT behandeling 

Monitoren of de rol van o.a de huisarts wordt overgenomen door de 50 en overige 
behandeldisciplines 

Plan ontwikkelen waarmee de borging door periodieke controle op orde komt en 
daarnaast het onderwerp geintegreerd wordt in de beroepshouding van de verzorgende 

Evalueren of de match tussen de huidige AB medewerker en de locatie er is. Doorbraak 
forceren in het gewoontepatroon van de verzorgende door een welzijnsactiviteit 
verplicht te stellen. 

Plan uitwerken hoe meer familie participatie te krijgen en borgen 

geen specifieke actie 

geen specifieke actie 

RM / TC en WenT stellen hier een plan van aanpak voor op . Alle teamleden krijgen 
Coaching op onder andere de onderlinge samenwerking 

geen specifieke actie 

Afspraken maken en vastleggen wanneer (dis)funCtioneren van een medewerker 
opgeschaald wordt 

Er worden gesprekken gevoerd met alle medewerkers. Hierbij is een complicerende 
factor dat de teamcoach is weggevallen. De medewerkers veel andere prioriteiten op 
dit moment hebben waardoor ze de coaching niet als prioriteit zien. 

Verzuimplan en analyse is gemaakt, overleg met CMV en BA, bijhouden Hummanet, 
contact met medewerkers, sturen op kort verzuim in januari is aandachtpunt van RM, 
alle zieke zin scher in beeld 

Afronding inhaalslag dossiervoit ing (100% dossiers actueel en compleet 
conform vigerende richtlijnen) 

Oe teams van de Rozenhof heli ien een overlegstructuur die past bij het 
kwaliteitsbeleid 

Medicatie veiligheid geborgd, wat blijkt uit de 

Er 15 een vaste overleg structuur afgesproken. 

Momenteel is deze op orde. De borging blijft een voortdurend aandachtspunt. 
Kvpk heeft hier grip op 

07.114018 gepland 

Op orde 

01-08-2018 gereed 

3142-2018 gereed 

31-08-2018 gereed 

1-8-2018 

op orde 

op orde 

01.07-2018 gepland 

op orde 

op orde 

1-8-2018 

Doorlopend 

Dossiers op orde op 01-04-2018 is behaald. ((teging is nu een apart onderdeel 
geworden 

Dit zakt af, uit analyse blijkt dat dit samenhangt met tussentijdse wijzigingen van 
bewoners met complexe :org./raag en onvoldoende uitplannen EVV 

Overgang naar behandeling is goed verlopen: BA voert regie en scherpt 
momenteel daar waar nodig werkprocessen op detail aan. 

Dit behoeft extra aandacht gezien opmerking lal tijdens bezoek en op detail 
zaken uit audits. 

Momenteel is deze nog onvoldoende, zorgboxen is onvoldoende geborgd. 
Werken met Carebags in toiletstoelen behoeft ook extra aandacht. 

De aandacht voor welzijn (activiteiten) is nog geen vanzelfsprekendheid bij de 
verzorgende. De Activiteitenbegeleider moet hier meer een rnotiviverende en 
stimulerende rol krijgen naar de teamleder. 

De familie participeert wel, echter hier wordt niet op een planmatige manier 
optimaal voordeel mee behaald voor de client. 

op orde 

Teamtaken zijn eenduidig beschreven en vastgesteld. 

De professionele autonomie is niet op orde. Vanaf de basis (afspraak is afspraak) 
zullen hier interventies op plaats moeten vinden 

De in- en exclussie criteria zijn aangepast 

Als de regiomanager wordt aangehaakt gebeurt dit echter de berging moet er zijn 
dat de regiomanager altijd op het juiste moment wordt aangehaakt. 

Medewerkers hebben onvoldoende grip op hun dagelijkse werkzaamheden en 
ervaren hierdoor een te hoge werkdruk 

verzuim tm week 2,38% 

Kvpk en 
Behandelare 

n/ HA ,z 
RM en 
prima I' 
coach 

Borgen van behandelcyclus 

BOPZ en psychofarmaca (probleemgedrag) worden gemonitord 

Hygienisch werken en persoonlijke hygiene 

Familie participatie beschreven en geborgd 

Bevoegd en bekwaamheden va,  teamleden inzichtelijk Maken en waar ze te 
kort schieten voor scholing ingepland 

Teamtaken en teamactiviteiten zijn eenduidig beschreven en vastgesteld 

Er is sprake van een cultuur van profesionele autonomie, waaronder 
samenwerken, binnen de logstie. 

In. en exclusiecritena voor nieuwe clienten 

Corrigeren van personen die onvoldoende blijven functioneren 

Oe ervaren werkdruk is acceptabel voor de zorgprofessionals. Coach WenT 
sin Kvpk  

Verzuim is < 7,5% RM en CMV. 
HR coach 

Kvpk monitoren 

De audit wordt maandelijks uitgevoerd door de 
kwaliteitsverpleegkundige. Deze wordt gerapporteerd in een 
wekeli'kse ra • •orta •e. 

De komende maanden zal' er een wekelijkse controle zijn op de 
voortgang van het op orde brengen en houden van de dossiers. Het 
moment waarop deze strenge "externe"controle kan vervallen is 
nog niet te voorspellen. Dit Is afhankelijk van hoe snel de 
uitvoerende professionals hier eigenaarschap over kunnen nemen. 
Kvpk rapporteert wekelijks de voortgang aan de regiomanager en 
de regiodirecteur. 

Na elke zorgleefplanbespneking zal de locatie KVP a.d.h.v. "de 
kwaliteitscheck dossiers" de dossiers beoordelen op kwaliteit. Dit 
gebeurt voorafgaand aan het accorderen zodat eventuele feedback 
meegenomen kan worden. 
lx per kwartaal zal een KVP van een andere locatie middels een 
steekproef 
(4 dossiers per locatie) opnieuw de kwaliteitscheck uitvoeren, 
teneinde "blinde vlekken" KVP ei:en locatie. 

Periodiek evalueren met behandelaren over aandachtspunten als 
samenwerking in het kader van de voorbereiding van de 2LP 
gesprekken 

Tijdens het ontwikkelteam en ondersteuningsteam bespreking 
wordt deze voortgang gemonitord en za nodig worden er extra 
acties :einitieerd. 

Berging middels steekproeven van Kvpk 

Wordt gemonitord in de teamvergadegingen en tijdens het 
ondersteuningsteam overleg. Tevens wordt de 
activiteitenbegelidster gecoached om een sturende rol te hebben 
in het aandacht vest'. en o. welzi'n van de client. 

Voortgang van plan van aanpak zal onderwerp zijn in het 
ondersteuingsteam 

Aan de hand van beschikbaar digitaal registratie systeem 
periodieke check of medewerkers bevoegd en bekwaam zijn. 

Berging moet plaatsvinden op de teamvergadering (vast onderdeel 
van de agenda 
In het ontwikkelteam zal deze interventie gevolgd en geborgd 
worden 
Of een client voldoet aan de criteria van de afdeling zal een vast 
onderdeel zin van het 2LP .esprek 

In het gesprek tussen RM en Kvpk zal dit een standaard 
gesprekspunt zijn 

Tijdens het ontwikkelteam en ondersteuningsteam bespreking 
wordt deze voortgang gemonitord en zo nodig worden er extra 
acties geinitieerd. 

Verzuim blijft onder de 7,5% 

RM op orde 

op orde 

■ 

■ 

Kvpk en 
Behandelare 

pr !TW 
coach, Kvpk 
en teams / 

AB 

vpk en RM 

AM/ KL/PK 

coach evt 
m RM 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 
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KVP 

Coaching-on-the-job: elke EW krijgt individuele coaching-on-the-job door 
locatie KVP. KVP gaat letterlijk naast EW zitten en doorloopt de dossiers aan de 
hand van de kwaliteitscheck ECD. Dossiers welke in jan, )ebr, maart worden 
geëvalueerd in ZLP bespreking zijn op orde na betreffende ZLP. 

Doc. 502 

ty  

ACTIE 0000100 Toelichtin 

Methodisch werken; dossiervoering (korte termijn realisatie voor 2. april 2018) 

Bijeenkomst KVP, coach W&T, regionzanagers ii. eenduidige wijs 
van inzet dossiers/ methodisch handelen. 

KVP jan•18 

art IR 

Tijdens het ontwikkelteam en ondersteuningsteam bespreking 
wordt deze voortgang gemonitord en zo nodig worden er extra 
acties geinitieerd. 
orging middels steekproeven van Kvpk 

KVP 
Dec 2017 t/m feb. 2018. Per locatie eigen planning inzichtelijk maken. Planning 
wordt aangeleverd aan primair coach WAT en RM. 

KVP geven RM wekelijkse update a.d.h.v meetinstrument kwaliteitscheck EW. 
Rapporteren: KVP lezen ten minste elke week 1 keer mee met de rapportage en 
spreken zorgmedewerkers individueel aan, daar waar nodig worden aparte 
afspraken voor coaching-on-th,.-jnb gemaakt. Taakhouders ECD krijgen hierin 
ook een rol. 

jan-18 

KVP apr-18 

Wordt gemonitord in de teamvergadegingen en tijdens het 
ondersteuningsteam overleg 

KVP apr-18 

Voor 1 april wordt vooral gecoacht op rapporteren op de gestelde doelen en 
daarmee op het methodisch werken. Na 1 april tal de kwaliteit van de 
rapportage hierbij betrokken (SOAP rapportage). Methodisch werken blijft dan 
ook actueel. 

KVP Voortgang van plan van aanpak zal onderwerp zijn In het 
ondersteuingsteam 

apr-18 

Methodisch werken: dossiervoering (lange termijn realisatie voor 1 november 
2018) 

De kwaliteit van de overdracht dient verhoogd te worden. KVP zullen 
steekproefsgewijs aansluiten bij overdrachtsmomenten en aan de hand van 
vastgestelde criteria monitoren of de kwaliteit van de overdracht voldoet. 

Berging moet plaatsvinden op de teamvergadering (vast onderdeel 
van de agenda 

Aan de hand van beschikbaar digitaal registratie systeem 
periodieke check of medewerkers bevoegd en bekwaam Lijn. 

In het ontwikkelteam zal deze interventie gevolgd en geborgd 
worden 

f een client voldoet aan de criteria van de afdeling zal een vast 
onderdeel zijn van het ZLP gesprek 

KVP wekelijks 

KVP maandelijks 
Meetinstrument borging dossier wordt maandelijks op de laatste vrijdag van de 
maand naar managers gestuurd. 

KVP/TH In het gesprek tussen RM en Kvpk zal dit een standaard 
gesprekspunt zin 

Tijdens het ontwikkelteam en ondersteuningsteam bespreking 
wordt deze voortgang gemonitord en zo nodig worden er extra 
acties geinitieerd. 

Taakhouders tullen later in het jaar hierin een taak krijgen als de dossier 
volle di: 	 orde ''n nader te bepalen 

Elke maand vindt er volgens planning een inwerkmiddag in het PC lokaal plaats 
op de Torendijk, hier worden alle nieuwe medewerkers die binnen het districts 
in dienst komen en die moeten kunnen werken in Carels geïnstrueerd in Caress. 

continue 2018 

KVP continue 
Samenwerking behandelaren zorg wordt geborgd middels ZLP bespreking en d 
lokale 8Z70, waarvoor ook niehEtrv'ers worden uitgenodigd. 

Ze plan van aanpak behandelerkenning 

KVP 28-mei-18 

KVP 28-mei-18 

Methodisch werken als een jaarlijkse bijscholing in gaan bedden, aparte notitie 
moet vanuit KVP komen. Beter-temen klinisch redeneren wordt nu per locatie 
nog opgepakt. 
Zetkoets ontvangen vang en meetinstrumentje rapporteren integreren in 
individuele coaching . 

Berging Kwaliteit 

Overal 10.2.e 

o\ 

Kvpk monitoren 

De komende maanden zal er een wekelijkse controle zijn op de 
voortgang van het op orde brengen en houden van de dossiers. Het 
moment waarop deze strenge "externecontrole kan vervallen is 
nog niet te voorspellen. Dit is afhankelijk van hoe snel de 
uitvoerende professionals hier eigenaarschap over kunnen nemen. 
Kvpk rapporteert wekelijks de voortgang aan de regiomanager en 
de regiedirecteur. 

Bijeenkomst behandelaren DWO / NWN,~19: eenduidige wijze van 
inzet dossiers / methodisch handelen (jan 2018) 

RM 

Na elke zorgleefplanbespreking zal de locatie KVP a.d.h.v. de 
kwaliteitscheck dossiers" de dossiers beoordelen op kwaliteit. Dit 
gebeurt voorafgaand aan het accorderen zodat eventuele feedback 
meegenomen kan worden. 

per kwartaal zal een KVP van een andere locatie middels een • 
steekproef 
(4 dossiers per locatie) opnieuw de kwaliteitscheck uitvoeren, 
teneinde "blinde vlekken" KVP eigen locatie. 

Periodiek evalueren met behandelaren over aandachtspunten als 
samenwerking in het kader van de voorbereiding van de ZIP 
gesprekken 

KVP continue 

maandelijks 

Na elke zorgleefplanbespreking zal de locatie KVP a.d.h.v. "de kwaliteitscheck 
dossiers" de dossiers beoordelen op kwaliteit. Dit gebeurt voorafgaand aan het 
accorderen zodat eventuele feedback meegenomen kan worden. De KVP neemt 
hierin ook de feedback mee op het behandelarenstuk. 

KVP plannen voor och telt le pet week een "dossierdag" in om kwaliteit 
blijvend te monitoren. 

In elk behandelarenoverleg komt expliciet de borgmg van dossierr en afspraken 
hierover terug. 

Draaiboek Rozenhof 3 juli 2018 
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Iedere maand voor de 20ste wordt door de KV een maandplanning aan de hand 
van de dienstlijst gemaakt om medewerkers individueel te coachen. Periode 
van coaching: vanaf heden 1 april 2018 tot 1 oktober 2018. 

Gedurende deze zes maanden worden de medewerkers minimaal 2 
individueel gecoacht. 
KV coacht op haar werkdagen 1 medewerker op professioneel en SOAP 
rapporteren, aan de hand van de rapportage die vastgelegd moet worden op 
die dag. De rapportagemomenten zijn— overdag- rond fluor en rond 14 uur. 
De coachin wordt enoteerd 01/ de da "sten. 
De folders Professioneel Rapporteren en SMART formuleren zijn daarbij de 
leidraad, om iedereen dezelfde informatie te eve 
Na de eerste coaching door de KV krijgt de medewerker een maatje 
toegewezen met wie zij lx per week samen rapporteert, zo kan geoefend 
worden in feedback geven / omvangen. Gedurende 6 maanden ontvangen de 
medewerkers meerdere malen !eedback van de KV en van een collega. 

Begin juli 2018 vindt een tussentijdse evaluatie plaats hoe het professioneel en 
SOAP rapporteren in algemene• en is verbeterd. 
Na 1 oktober ondersteunen de KV de medewerkers die extra hulp nodig hebben 
en coachen zij nieuwe medewei kers. De coaching van nieuwe medewerkers 
wordt opgenomen in het inwerkprogramma.  
Indien de individuele progressie in het professioneel/ SOAP rapporteren op 1 
oktober 2018 onvoldoende is wordt samen met de regiomanager geèvalueerd 
en worden eventuele vervolgacties bepaald. 

Audits op locatie rondom medicatie, hygiëne, dossier. 
lo per maand zal elke KVP voloiens een vastgesteld schema 5 dossiers van een 
andere locatie binnen het distact midden, teneinde "blinde vlekken" KVP eigen 	KVP 
locatie te ondervangen. 
Vanaf 2' kwartaal 2018 zal voleens planning een KVP van een andere locatie 
een mini audit doen op een specifiek onderwerp. In 2018 Lijn dit de 
onderwerpen dossier, hygiëne en medicatie. (planning op volgende pagina) 

BOPZ audits blijft voorlopig bij taakhouders BOPZ belegd maar worden wel 
gevolgd door KVP. 
Om die kwaliteit ook op andere wijze te stimuleren, anders dan via een au dit, 
tal er in de tweede helft van het jaar 2018 ook themamaanden warden 
georganiseerd, waarbij een extra thema een maand lang onder de aandacht 
komt. 
Calamiteiten 
Op basis van een vermoeden v, r1 een calamiteit zal een andere KVP ( niet van 
de eigen locatie) conform de werkinstructie calarniteitenprocedure beoordelen 
of er een opschaling nodig d naar de afdeling kwaliteit. 

TM BOPZ 

continue 

KVP 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Legenda 
Gerealiseerd 
Aan begonnen 
In de afronding 
Nog niets aan gedaan 
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Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Roulatie schema dossier audit KVP - locaties 
gemiddeld 5x per KVP per maand 	 Juni 	 Juli 	 Sept 	 Okt 	 Nov 	Dec 

1 	 Woerdblok Ark 

~Mia 	 Ark 	 RH/Vloot 

	

RH/Vloot 	Woerdblok 

Aantal te auditeren dossiers per maand op basis 
van omvang locatie (richtlijn) 	 KSW 	 VL 

De Ark (30 KSW, 60 ?? VL) 	 4 	 7 

Rozenhof (26) 	 3 

De Vloot (26 ksw, 26 VL) 	 3 	 3 

Woerdblok (26 KSW, 63 VL) 	 3 	 7 

30 
Totaal DWO/NWN 

Draaiboek Rozenhof 3 juli 2018 	 Audit schema Dossiers 



cF  

Voor beide regio's wordt er een ontwikkelteam gehouden 

41.?   
et proces van en de ontwikkeling van 

de verschillende MIC's worden 
periodiek besproken in het 

DntyvikkrIte9rin  
e borging ligt enerzijds bij de 

verschillende teamleden. In het kader 
van gekanteld roosteren geven zij aan 
of de roosters aansluiten bij de 
behoeften van de cliënten. Anderzijds 
wordt door de 
locatieverantwoordelijke geborgd op 
bezettingsgraad en de controle op de 
illiCtP kwalitatieve be7ettine  

Geen 

Op de Vloot, Woerdblok en Rozenhof 
wordt de planning per team gedaan. 
Hiervoor wordt coaching gegeven door de 
coach van WenT 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Gezamenlijke visie oe zorg en begeleiding 	 Toelichting 

Professionals van de werkvloer voelen zich onvoldoende 
verbonden met de missie en visie van Careyn. Men heeft 
niet het idee onderdeel te zijn van één grote organisatie. 
Een basisvoorwaarde om kwaliteit te leveren is dat men 
zich verbonden met Careyn voelt en trots is op het werk 
wat gedaan wordt. 

Actie 

Bespreekbaar maken op 
teamvergaderingen en op momenten van 
coaching on the Job. Tevens aandacht in 
nieuwsbrieven voor de visie en de missie 
van Careyn. 

Borging  

Blijkt uit de notulen van de 
teamvergaderingen dat dit punt 
besproken wordt. Geven professionals 
desgevraagd aan dat de missie en de 
visie van Careyn regelmatig 
onderwerp van gesprek is. 

Medewerkers kennen en delen de visie van Careyn Kwaldelts VPK / Teamcoaches Op orde 

Veranderoraganisatie en structuur 

RM Coach WenT Geen Op orde 0 ntwikkelteam is opgezet en functioneert 
Zorgdragen voor de planning en de 
verslaglegging (Coach WenT) 

RM / Coach WenT / Kvpk Ondersteuningsteam is opgezet en functioneert Op orde 
Zorgdragen voor de planning en de 
verslaglegging (Coach WenT) 

Voortgang bewaken 

Om het ontwikkelteam uitvoerende kracht te geven is er 
een afstemmingsoverleg tussen Kvpk / Coach WenT en 
aandachtsvelders om de besluiten uit het ontwikkelteam 
om te zetten in concrete acties 

Op orde MIC procedure is uitgerold, locatie en district. 

Er moet zorg voor worden gedragen dat de roosters 
voldoen aan de CAO voorwaarden en de voorwaarden 
gesteld in Careyn beleid. Tevens dient er voor de locatie 

1-8-2018 	passende methode gevolgd te worden om te komen tot 
een goed rooster (centraal/decentraal plannen). 
Momenteel zijn de roosters op orde echter wordt er nog 
gewerkt aan de borging hiervan. 

Voorwaardelijke organisatie structuren / procedures 

MIC procedure functioneert zoals verplicht 

De regio's roosteren/plannen medewerkers zodanig in dat het 
aanbod past bij de behoeften en zorgzwaarte van cliënten. 

Kvpk 

Coach W&T / RM 

RM / KVPK Op orde 

RM en TC en KV 

Careyn organiseert de zorg zodanig dat er voldoende tijd is 
voor adequate rapportage en overdracht. 

Er is een dashboard toegankelijk voor alle medewerkers om 
het proces van continu verbeteren te volgen en daarmee te 
stimuleren 

Er is voldoende tijd gepland per 1-1-2018, echter de 
inhoud van deze overdracht is nog niet juist 

In het proces van continu verbeteren kunnen de 
zorgprofessionals op de hoogte worden gehouden van de 

. verbeteringen die bereikt worden. Een dashboard zorgt 
voor draagvlag en kan onderdeel zijn van de borging van 
verbeteracties 

Kwaliteitsverpleegkundigen zijn wekelijks 
bij de overdracht aanwezig en coachen op 
de inhoud van de overdracht. 

Het huidige dashboard (professionele 
sturing) is gevuld. 

Kwaliteitsverpleegkundigen zullen 
wekelijks bij de overdracht aanwezig 
zijn om de kwaliteit van de overdracht 
te bewaken 
Van het dashboard kan meer gebruik 
gemaakt worden. Gepland is om hier 
een start mee te maken in het tweede 
kwartaal 2018. Op dat moment zullen 
ook aanvullende actie worden 
geformuleerd  

Op orde 

Doorlopend Aantal kwaliteitsverpleegkundigen (Kvpk) is op orde RM, HR en primair coach 

1 

, 
, 

:a, 
,?..: De inwerkperiode voor de nieuwe professionals is o de juiste ma HR en coach Op orde 

geen 

Momenteel is het inwerkprogramma op alle afdelingen 
geïntroduceerd. Het structureel gebruik van dit 
inwerkprogramma is nog niet binnen alle teams 
gemeengoed 

geen , bewaken aflopen contract van ZZP 
kwaliteitsverpleegkundige 

Medewerkers krijgen instructie over het 
inwerkprogramma. Aan iedere nieuwe 
medewerker wordt een vaste medewerker 
gekoppeld t.b.v. de inwerkperiode. Dit duo 
is verantwoordelijk voor de inwerkperiode. 

formatie op orde houden en tijdig 
actie zetten 
De RM introduceert het 
inwerkprogramma bij de nieuwe 
medewerker tijdens de kennismaking. 
Na een periode van vier weken is er 
een vervolggesprek tussen RM en 
nieuwe medewerker waar het 
inwerkprogramma en het resultaat 
ervan besproken wordt 

Draaiboek Vloot 3juli 2018 	 overall 



Verloop/nieuwe instroom medewerkers 

Doorlopend 

HR en Coach Op orde 

Overal 10.2.e 

Einde proeftijd gesprekken worden tijdig en juist gevoerd  
Door het niet planmatig omgaan met einde proeftijd 
gesprekken gaat een interventie mogelijkheid voor de 
medewerkers verloren 

Bij aanname nieuwe medewerker wordt 
standaard het inwerkprogramma gepland 
en het einde proeftijd gesprek 

Doc. 502 

RM zal de planning en voortgang 
hierin bewaken 

HR en RM Op orde 

IN de afgelopen periode is er onvoldoende gebruik 
gemaakt van informatie die professionals Careyn kunnen 
geven op het moment dat ze de keuze maken om niet 
meer bij Careyn te willen werken. Deze einde 
dienstverband moeten structureel gehouden worden  

HR plant bij het binnenkomen van een 
opzegging standaard een exit gesprek met 
RM 

Einde dienstverband gesprekken worden tijdig en juist gevoerd 
RM zal de planning en voortgang 
hierin bewaken 

KVPK en Coach WenT Op orde 
Er is een systeem beschikbaar waarmee er een doorlopende 
monitor is op de voortgang en borging van te ontwikkelde 
items 

Met name op de thema's "dossiers" en "medicatie" 
worden er veel interventies ondernomen maar is de 
monitoring en de borging van de (resultaten) interventies 
onvoldoende. Hier is een tool voor ontwikkeld die 
wekelijks wordt bijgehouden. 

Wekelijks invullen van de monitor tool en 
versturen naar RM en coach WenT 

RM zal de planning en voortgang 
hierin bewaken 

De volgende thema's vallen hieronder: 

RM'ers Profilering specifiek per locatie 
1-7-2018 

DWO NWN voorziet zich zodanig van personele middelen dat 
e.e.a. redelijkerwijs de voorwaarde moet scheppen tot goede 
en passende zorg. 

In de regio is er een projectgroep 
opgericht. Daarnaast blijft het probleem 
dat er geen recruter nog is in de regio. We 
gaan de teams motiveren om leuke 
momenten te delen op facebook 

Plan van aanpak vaststellen door beide 
RM'ers 

RM'er 

De nieuwe in en exclusie criteria zijn 
vastgesteld en worden juni 2018 
geëvalueerd 

Op orde 
onderwerp in elk prestatieoverleg en 
speerpunt van de Kwalverplk 

Clientmix kloppend maken en houden prestatieoverleg 

Personeelsmix kwalitatief en kwantitatief afstemmen op 
clientenmix 

idem Op orde prestatieoverleg 

doorgelopen en gaat mee in de evaluatie 
juni 2018 

na evaluatie 2018 Facilitair (her) inrichten 
op orde 

op orde 

Cliëntdossiers zijn voor de zorgverleners toegankelijk. 
Kvpk 

1-4-2018 

L,ericai artsen geot uwen oe vesivi (mc:meien maatregelen, 
module uit het dossier niet juist. Stand van zaken op 
dit moment niet duidelijk. Er wordt informatie 

Aan de Planners wordt gevraagd om toe te 
zien dat iedereen in poolmanager wordt 
gezet. Wekelijks lopen we de lijstjes na tav 
inloggen PNIL en PIL in portaal en sturen 
bij/ Contact met DuoZorg 

Besproken met leidinggevende 
behandeldiensten zij maakt hier een plan 
voor 

Kwaliteitsverpleegkundigen zullen met 
regelmaat controleren of men er nog 
mee kan omgaan. Format is in 
dashboard PNIL ECD en PIL ECD is 
hiervoor het hulpmiddel 

RM blijven monitoren of dit probleem 
wordt opgelost 

Op orde 

RM'ers 

Kwaliteitsverpleegkundigen zullen 
wekelijks bij de overdracht aanwezig 
zijn om de kwaliteit van de overdracht 
te bewaken . 

Dagdagelijkse overdracht is gefaciliteerd in tijd 
Dienstcodes zijn beschikbaar, informatie naar 
medewerkers is verzonden 

Aanpassen in de roosters vanaf januari 2018 
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Teaminrichting 	 ACTIES 	 BORGING 

Bij veranderende zorgententiteit en of 
Behoefte zal de EW'er beoordelen of de 
22p indicatie moet worden aangepast 

Bepalen van juiste ZZP indicatie en deze actueel houden EVV/ KV Op orde Op orde en geborgd Kvpk borgen dit 

RM en BEH manager stellen alles in het 
werk om het team compleet te krijgen/ 
houden incl. behandelaren. 

Signalen vanuit de werkvloer 
monitoren en acties ondernemen om 
de juiste mix te vinden. 

Bepalen van juiste personele inzetmix en deze actueel houden RM 1-7-2018 Op orde, ziekteverzuim is een verstorende factor hierin 

Bij afwijking nieuwe medewerkers 
aannemen. 

Doorlopende aandacht voor het 
aannemen van de juiste mensen. 

Zorgdragen voor de juiste kwantiteit van medewerkers RM - HR Doorlopend er zijn vacutures in een aantal teams 

Integratie / samenwerking tussen behandelteams en teams 
van verzorgenden 

Er is een cyclus georganiseerd van continu verbeteren 

Benoemen van aandachtsvelders 

RM/KV/ BEH en 
zorg team, 

taakhouder IvP 
voor district  

RM/ KV i.s.m. de 
teams - i.s.m. 
primair coach 

coach i.s.m. RM en 
KV 

De samenwerking wordt momenteel als "beter" 
benoemd. Daarnaast is er een aanpak 
kwaliteitsontwikkeling behandeling ontwikkeld 

Indicatoren: worden MIC's besproken / komen er 
verbeterpunten uit MDO / Is opvolging van overdracht op 
orde 
De aandachtsvelders zijn er, de rollen moeten echter 
worden herverdeeld door instroom en uitstroom van 
medewerkers. Op KSW liggen de taken met name bij een 
paar mensen. 

WenT en RM monitoren de voortgang 
van het plan behandeling 

Borging instrument / ontwikkelteam 
en ondersteuningsteam 

Periodieke evaluatie met 
aandachtsvelders of zij de juiste rollen 
toegedeeld hebben gekregen. 

7-11-2018 

1-7-2018 

Vanuit de coach van WenT behandeling is 
een plan opgesteld wat de komende 
maanden wordt uitgerold. 

Primair coach maakt plan t.a.v. continue 
verbeteren i.s.m. de KVPK. 

Doorlopend In overleg met de medewerkers waar nodig 
een nieuwe verdeling maken. 

RM i.s.m. KVPK en 
team 

Onderzoek dateert uit 2015. In 2017 wordt er een nieuw 
onderzoek gedaan. Aan de hand van onderzoek 2017 
wordt er een verbeterplan opgesteld. 

Planning maken voor het werken aan 
verbeterpunten uit verbeterplan. 

Periodieke controle op de planning en 
resultaten. 

Verbeterpunten uit cliénttevredenheidsonderzoek 01-07-2018 gepland 

Medewerkers waarbij de noodzaak of behoefte is, ontvangen 
de training methodisch werken/rapporteren (training blijft 
beschikbaar voor nieuwe medewerkers) 

Wensen en behoefte van medewerkers 
onderzoeken en trainingen aanbieden. 
Elearning rapporteren verplicht volgen alle 
zorgmedewerkers voor 1-5-2018 

Medewerker / KVPK 1-5-2018 Training methodisch werken met als uitingsvorm o.a. de 
rapportage blijft een doorlopend aandachtspunt. 

Periodieke evaluatie op methodisch 
werken/rapporteren. 

Kvpk / 
instellingsapotheek 

Instellingsapotheek moet worden gecontroleerd in hun 
werkzaamheden betreffende de werkvoorraad 

Overleg met de instellings apotheek / 
afspraken herijken Steekproef controles door de Kvpk Werkvoorraad medicatie op orde brengen en houden 

31-02-2018 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Legenda 
Gerealiseerd 
Aan begonnen 
In de afronding 
Nog niets aan gedaan 
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Acties op teamniveau Toelichting ACTIE BORGING 
Agendapunten opstellen aan de hand van de overlegstructuur 
en notuleren van overleggen Kvpk monitoren op kwaliteit en kwantiteit 

Training in methodisch werken en begeleiding op het werk door 
de Kvpk 

Elearning rapporteren verplicht volgen alle 
zorgmedewerkers voor 1-5-2018 

klinische les SOAP 12-3 en 15-3 verplicht voor allen, EW 
ECD les 26-2 en 1-3/2018 

Plan ontwikkelen waarmee de borging door periodieke controle 
op orde komt en daarnaast het onderwerp geïntegreerd wordt 
in de beroepshouding van de verzorgende 

Zorgprofessionals worden gemotiveerd om dit als onderdeel 
van het werk te zien. Daarnaast worden de AB medewerkers 
gestimuleerd ook een regie rol in te nemen. Kwalverpk coachen 
de AB ook t.a.v. ECD en hun aandeel in deze. 

Plan uitwerken hoe meer familie participatie te krijgen en 
borgen 

geen specifieke actie 

Methodisch proces nog niet op orde bij de uitvoerend professionals, hiermee zijn 
ook de zorgdossiers niet duurzaam geborgd. Door het trainen in meer een 
voorwaarde geschapen om de zorgprofessionals daadwerkelijk eigenaarschap te 
kunnen laten hebben over de zorgdossiers.. 

It is op orde, de huisarts zorgt voor de borging hierin. Samenwerking en 
)ptimalisatie HA en SO is punt ter evaluatie 

Geborgd en op orde 

Momenteel is deze nog onvoldoende, met name de borging is afwezig (met name 
HCCP) Besloten om streefdatum te verzetten. 

optimalisatie AB en integratie in zorgteam 

De familie participeert wel, echter hier wordt niet op een planmatige manier 
optimaal voordeel mee behaald voor de client. 

op orde 

KVPK en 
Behandelaren/ HA, zn 
RM en primair coach 

Op orde 

KV en Behandelaren 

Kvpk 

AB i.s.m. de coach-
primair coach 

primair coach, Kvpk 
en teams/AB 

Kvpk 

Op orde 

8-2018 

op orde 

Kvpk 07 I E...cpb d 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Overlegstructuur voor cr,. van de teams is 
vastgelegd 

Medicatie veiligheid geborgd, wat blijkt 
uit de audit rapporten 

Afronding inhaalslag dossiervoering 
(100% dossiers actueel en compleet 
conform vigerende richtlijnen) 

RM Kvpk 

Kvpk 

Kvpk ee Beh. 

I op orde 11111 

op orde 

Planning is rond 

Momenteel is deze op orde. De borging blijft een voortdurend aandachtspunt. 

Dossiers op orde op 01-04-2018 is behaald. Borging is nu een apart onderdeel 
geworden 

Maandelijks wordt er een audit uitgevoerd om te controleren of 
de meditatieveiligheid nog geborgd is. 

Interne planning is realisatie voor 1 maart 2018 
Bijeenkomst KVP, coach W&T, regiomanagers,~iii: 
eenduidige wijze van inzet dossiers/ methodisch handelen. (dec. 
2017). 
Coaching-on-the-job: elke EW krijgt individuele coaching-on-
the-job door locatie KVP. KVP gaat letterlijk naast EW zitten en 
doorloopt de dossiers. 
Planning: dec 2017 t/m feb. 2018. Per locatie eigen planning 
inzichtelijk maken voor 8 december a.s. 
KVP geven RM (wekelijkse update a.d.h.v. meetinstrument 
kwaliteitscheck EVV 
Rapporteren: KVP lezen dagelijks op hun werkdagen mee met 
de rapportage en spreken zorgmedewerkers individueel aan, 
daar waar nodig worden aparte afspraken voor coaching-on-the-
job gemaakt. Taakhouders ECD hierin ook een rol geven. 

De audit wordt maandelijks uitgevoerd door de 
kwaliteitsverpleegkundige. Deze wordt 
gerapporteerd in een maandelijkse rapportage. 

De komende maanden zal er een wekelijkse 
controle zijn op de voortgang van het op orde 
brengen en houden van de dossiers. Het moment 
waarop deze strenge "externe "controle kan 
vervallen is nog niet te voorspellen. Dit is afhankelijk 
van hoe snel de uitvoerende professionals hier 
eigenaarschap over kunnen nemen. Kvpk 
rapporteert wekelijks de voortgang aan de 
regiomanager en de regiodirecteur. 

op orde 

Borgen zorgvuldige dossiervoering m.b.v. 
training methodisch werken/rapporteren 
(zie actie 8) en coaching-on-the-job door 
kwaliteitsverpleegkundige volgens ZLP-
cyclus 

de behandelcyclus is geborgd 

BOPZ en psychofarmaca 
(probleemgedrag) worden gemonitord 

Medewerkers werken hygiënisch en 
voldoen aan de normen voor persoonlijke 
hygiëne 

Integratie welzijn/welbevinden in 
clientagenda / Zinvolle dagbesteding 
ingevoerd 

Familie participatie beschreven en 
geborgd 

Bevoegd en bekwaamheden van 
teamleden inzichtelijk maken en waar ze 
te kort schieten voor scholing ingepland 

Na elke zorgleefplanbespreking zal de locatie KVP 
a.d.h.v. "de kwaliteitscheck dossiers" de dossiers 
beoordelen op kwaliteit. Dit gebeurt voorafgaand 
aan het accorderen zodat eventuele feedback 
meegenomen kan worden. 
1x per kwartaal zal een KVP van een andere locatie 
middels een steekproef 
(4 dossiers per locatie) opnieuw de kwaliteitscheck 
uitvoeren, teneinde "blinde vlekken" KVP eigen 
locatie. 

Periodiek evalueren met behandelaren over 
aandachtspunten als samenwerking en optimalisatie 
tijdens ZLP gesprekken 

Borging in de ZLP / BOPZ bespreking 

Berging middels steekproeven van Kvpk, opnemen 
in borgingstool 

Wordt gemonitord in de ZLP bespreking en de 
teamvergaderingen 

Voortgang van plan van aanpak zal onderwerp zijn 
in het ondersteuingsteam 

Aan de hand van beschikbaar digitaal registratie 
systeem periodieke check of medewerkers bevoegd 
en bekwaam zijn. 

Draaiboek Vloot 3juli 2018 	 Locatie de Vloot 



RM-HR/coach 

T
e 

 e
e 

 a
n 

 m
d u

t 
i
a
d
k
i 
 e
g 

 n
b 

 e
e s
n
c
t
h
e
r
a
e
m
v e

a
n
c ti v
en 

 i t
v
e
a
i t
s 
 eh 
t ge

z
s 

 i
t
jn 
e i d 

 

Cultuur van samenwerking en flexibiliteit 
professionele autonome (indirect 	

coach eet. i.s.m. RM communiceren praten over elkaar maar 
niet met elkaar 

Verzuim is < 7,5% 
	

RM en CMV-HR-coach 

Corrigeren van personen die onvoldoende 

le en exclusie criteria voor nieuwe cliënten 

Regeltaken actualiseren, ligt als voorstel bij MT 4-8/ bijwerken 
door coach i.s.m. de teams 

Kvpk benoemt dit als de signalen zijn van indirect 
communiceren. 

Verzuimplan en analyse is gemaakt, overleg met CMV en BA, 
bijhouden Hum manet, contact met medewerkers, sturen op 
kort verzuim in januari is aandachtpunt van RM, alle zieke zijn 
scherp in beeld 
Kvpk en RM communiceren indien er geëscaleerd moet worden 
naar RM 

Blijven communiceren met nieuwe bewoners, bij achteruitgang 
van huidige bewoners en met medewerkers 

Borging moet plaatsvinden op de teamvergadering 
(vast onderdeel van de agenda 

Met de juiste regelmaat bepreken op de 
teamvergaderingen 

Verzuim blijft onder de 7,5% 

RM en Kvpk monitoren dit 

Kvpk monitoren actueel cliënten bestand, heeft een 
ieder een passende ZZP , evaluatie juni 2018 

doorlopend 

doorlopend 

Op orde 

31-12- 
2018 

gepland 

Ja maar actueel houden is een aandachtpunt en het evenwicht in verdeling moet 
gevonden worden. 

Voor wat betreft de samenwerking is er winst te behalen. Momenteel is hier 
aandacht voor van de Kvpk en is er een stijgende lijn 

verzuim tm week 23 KSW de Vloot 4,67% Verblijf licht is 1,23% tm week 23 

Als de regiomanager wordt aangehaakt gebeurt dit. 

Er is een vernieuwde beschrijving. Het blijkt wel dat de werkelijke toestand van de 
client nog wel eens afwijkt van de indicatie waardoor er een achteraf niet 
passende plaatsingen voorkomen. 

coach 

RM/ KVPK 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Legenda 
Gerealiseerd 
Aan begonnen 
In de afronding 
Nog niets aan gedaan 

Draaiboek Vloot 3juli 2018 	 locatie de Vloot 



Doc. 502 

Ly  
41' 

BORGING ACTIE Toelichting 

Oe komende maanden zal er een wekelijkse controle zijn op de 
voortgang van het op orde brengen en houden van de dossiers. Het 
moment waarop deze strenge "externeicontrole kan vervallen is 
nog niet te voorspellen. Dit is afhankelijk van hoe snel de 
uitvoerende professionals hier eigenaarschap over kunnen nemen. 
Kvpk rapporteert wekelijks de voortgang aan de regiomanager en 
de regiodirecteur. 

Bijeenkomst behandelaren DWO / NWN,211210~: eenduidige wijze van 
inzet dossiers / methodisch handelen (jan 2018) • 

KVP 

Coaching.on•the•jote elke EVV krijgt individuele coaching-on-the-job door 
lootje KVP. KVP gaat letterlijk naast EW zitten en doorloopt de dossiers aan de 
hand van de kwaliteitscheck CCD. Dossiers welke le jan, febr, maart worden 
geëvalueerd in ZLP bespreking :ajn op orde na betreffende ZIP. 

Dec 2017 t/m feb. 2018. Per locatie eigen planning inzichtelijk maken. Planning 
wordt aangeleverd aan primair coach WAT en RM. 

Rapporteren: KVP lezen ten minste elke week 1 keer mee met de rapportage en 
spreken zorgmedewerkers ind•vidueel aan, daar waar nodig worden aparte 
afspraken voor coaching-on-thi.job gemaakt. Taakhouders ECD krijgen hierin 
ook een rol.  
Voor 1 april wordt vooral gewin ht op rapporteren op de gestelde doelen en 
daarmee op het methodisch werken. Na 1 april zal de kwaliteit van de 
rapportage hierbij betrokken (SOAP rapportage). Methodisch werken blijft dan 
ook actueel. 

Voortgang van plan van aanpak zal onderwerp zijn in het 
ondersteuingsteam 

Methodisch Werken; dossiervaering (lange termijn realisatie voor 1 november 
2018) 

De kwaliteit van de overdracht dient verhoogd te worden. KVP zullen 
steekproefsgewijs aansluiten bij overdrachtsmomenten en aan de hand van 
vastgestelde criteria monitoren of de kwaliteit van de overdracht voldoet. 

Na elke zorgleefplanbespreking zal de locatie KVP a.d.h.v. "de kwaliteitscheck 
dossiers'.  de dossiers beoordelen op kwaliteit. Dit gebeurt voorafgaand aan het 
accorderen zodat eventuele feedback meegenomen kan worden. De KVP neemt 
hierin ook de feedback mee on het behandelarenstuk. 

Borging Kwaliteit 

Kvpk monitoren Methodisch werken; dossiervaering (korte termijn realisatie voor 1 april 2018) 

Bijeenkomst KVP. coach W&T, revaomanagers,11111~: eenduidige wijze 
van inzet dossiers/ methodisch handelen. 

KVP jan-18 

pr-1.5 

KVP 

KVP 

wekelijks 

maandelijks 

KVP/TH nader te bepalen 

KVP plannen voor zich zelf lx per week een "dossierdag" in om kwaliteit 
blijvend te monitoren.  
Meetinstrument borging dossier wordt maandelijks op de laatste vrijdag van de 
maand naar managers gestuurd.  
Taakhouders zullen later in het jaar hierin een taak krijgen als de dossiers 
volledi: o • orde zijn. 

In elk behandelarenoverleg karnt expliciet de berging van dossiesr en afspraken 
hierover recu:. 
Samenwerking behandelaren zong wordt geborgd middels ZLP bespreking en de 
lokale BZTO, waarvoor ook niet-EVV'ers worden uitgenodigd. 

continue 2018 

e plan van aanpak behandelerkenning 
Methodisch werken als een jaarlijkse bijscholing in gaan bedden, aparte notitie 
moet vanuit KVP komen. Bezemgroep klinisch redeneren wordt nu per locatie 
nog opgepakt. 
Zelftoets ontvangen vanIES en meetinstrumentje rapporteren integreren in 
individuele coaching . 
Eind 2018 wordt professioneel en SOAP gerapporteerd door alle 
medewerkers binnen DWO/NWN 

28nmein18 

KVP 28-mei-18 

continue 

Overal 10.2.e 

Na elke zorgleefplanbespreking zal de locatie KVP a.d.h.v. "de 
kwaliteitscheck dossiers'.  de dossiers beoordelen op kwaliteit. Dit 
gebeurt voorafgaand aan het accorderen zodat eventuele feedback 
meegenomen kan worden. 
lo per kwartaal zal een KVP van een andere locatie middels een 
teekproef 

(4 dossiers per locatief opnieuw de kwaliteitscheck uitvoeren, 
teneinde "blinde vlekken" KVP eigen locatie. 

Periodiek evalueren met behandelaren over aandachtspunten als 
samenwerking in het kader van de voorbereiding van de ZLP 
gesprekken 

Tijdens het ontwikkelteam en ondersteuningsteam bespreking 
wordt deze voortgang gemonitord en zo nodig worden er extra 
cties geinitieerd. 
orging middels steekproeven van Kv. 

Wordt gemonitord in de teamvergadegingen en tijdens het 
ondersteuningsteam overleg 

KVP 

RM 

Aan de hand van beschikbaar digitaal registratie systeem 
periodieke check of medewerkers bevoegd en bekwaam zijn. 

Borging moet plaatsvinden op de teamvergadering (vast onderdeel 
van de agenda 

In het ontwikkelteam zal deze interventie gevolgd en geborgd 
warden 

Of een client voldoet aan de criteria van de afdeling zal een vast 
onderdeel zijn van het ZLP gesprek 

n het gesprek tussen RM en Kvpk zal dit een standaard 
esprekspunt zï 

ijdens het ontwikkelteam en ondersteuningsteam bespreking 
wordt deze voortgang gemonitord en zo nodig worden er extra 
acties geinitieerd. 

Elke maand vindt er volgens planning een inwerkmiddag in het PC lokaal plaats 
op de Torendijk, hier worden alle nieuwe medewerkers die binnen het districts 
in dienst komen en die moeten kunnen werken in Caress geinstrueerd in Caress. 

Draaiboek Vloot 3juli 2018 
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1-apr-18 

jan-18 

jan•18 

1nmrt-18 



Iedere maand voor de 20ste wordt door de KV een maandplanning aan de hand 
van de dienstlijst gemaakt om medewerkers individueel te coachen. Periode 
van maching vanaf heden 1 unrd 2018 tot 1 oktober 2018. 

Gedurende deze zes maanden worden de medewerkers minimaal 2 
individueel gecoacht. 
KV coacht op haar werkdagen 1 medewerker op professioneel en SOAP 
rapporteren, aan de hand van cie rapportage die vastgelegd moet worden op 
die dag. De rapportagemomenten zijn— overdag- rond 11uur en rond 14 uur. 
De coachin wordt enoteerd oe de da listen. 
De folders Professioneel Rapporteren en SMART formuleren zijn daarbij de 
leidraad, om iedereen dezelfde informatie te even. 
Na de eerste coaching door de KV krijgt de medewerker een maatje 
toegewezen met wie zij lo per week samen rapporteert, zo kan geoefend 
worden in feedback geven / ontvangen. Gedurende 6 maanden ontvangen de 
medewerkers meerdere malen feedback van de KV en van een collega. 

Begin juli 2018 vindt een tussen Pidse evaluatie plaats hoe het professioneel en 
OAP rapporteren in algemene zin is verbeterd. 

Na 1 oktober ondersteunen de KV de medewerkers die extra hulp nodig hebben 
en coachen zij nieuwe medewerkers. De maching van nieuwe medewerkers 
wordt opgenomen in het inwerkprogramma. 
Indien de individuele progressie in het professioneel/ SOAP rapporteren op 1 
oktober 2018 onvoldoende is wordt samen met de regiomanager geëvalueerd 
en warden eventuele vervolger:ries bepaald. 

Audits op tombe rondom medicatie, hygiëne, dossier. 
lo per maand zal elke KVP volgens een vastgesteld schema 5 dossiers van een 
andere locatie binnen het district :luchten, teneinde "blinde vlekken" KVP eigen 
locatie te ondervangen. 
Vanaf 2' kwartaal 2018 zal volgens planning een KVP van een andere locatie 
een mini audit doen op een sperafiek onderwerp. In 2018 zijn dit de 
onderwerpen dossier, hygiëne eb medicatie. (planning op volgende pagina) 

BOPZ audits blijft voodopig bij tankhouders BOPZ belegd maar worden wel 
gevolgd door KVP.  
Om die kwaliteit ook op andere wijze te stimuleren, anders dan via een audit 
zal er in de tweede helft van het baar 2018 ook themamaanden worden 
georganiseerd, waarbij een min thema een maand lang onder de aandacht 
komt. 
Calamiteiten 
Op basis van een vermoeden ven een calamiteit zal een andere KVP ( niet van 
dr eigen Ircatie) conform de werkinstructie calarniteitenprocedure beoordelen 
of er een opschaling nodig is naar de afdeling kwaliteit. 

KVP 

KVP 

TH BOP2 

KVP 

continue 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Legenda 
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Gerealiseerd 
Aan begonnen 
In de afronding 
Nog niets aan gedaan 
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Roulatie schema dossier audit KVP - locaties 
gemiddeld 5x per KVP per maand  Juni 	 Juli 	 Sept 	 Okt 	 Nov 	 Dec 

Woerdblok 	Ark 

Ark 	 RH/Vloot 

RH/Vloot 	Woerdblok 

Aantal te auditeren dossiers per maand op basis 
van omvang locatie (richtlijn) 	 KSW 	 VL 

De Ark (30 KSW, 60 'P VL) 	 4 	 7 

Rozenhof (26) 	 3 

De Vloot (26 ksw, 26 VL) 	 3 	 3 

Woerdblok (26 KSW, 63 VL) 	 3 	 7 

Totaal DWO/NWN 
30 
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5. 	directie/MT neemt op basis van maandelijkse 
analyse zo nodig maatregelen. directie Doorlopend tot 1 

nov 2018 
1 november 2018 A-b-lijst MT 

Cliëntdossier; artikel 2 Wkkgz 

A Iedere cliënt beschikt over een compleet en 
actueel dossier. 

B Cliëntdossiers zijn op alle momenten voor de 
zorgverleners die direct betrokken zijn bij de 
zorgverlening toegankelijk. 

C 

	

	Ieder cliëntdossier bevat een logisch verband 
tussen enerzijds de wensen, behoeften, 
mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en 
anderzijds de invulling van de zorg en 
behandeling. 

AOIC: 
- Elk dossier bevat een getekende 

zorgovereenkomst 
- Elk dossier bevat de registratie WID 
- Elk dossier bevat een getekend zorgleefplan 

1. Borgen zorgvuldige dossiervoering: 
a. Alle zorgmedewerkers en behandelaren 

werken methodisch en rapporteren 
zorgvuldig in het zorgdossier (ecd) 

b. Alle zorgdossiers voldoen aan de 
kwaliteitsnorm 

c. Alle dossiers voldoen aan de norm AOIC 
(getekende zorgovereenkomst, WID, 
getekend zlp) 

PNIL logt in met eigen  
inlogaccount en rapporteert in ecd  

1. zorgteammedewerkers krijgen zo nodig 
coaching on the job door coach Growwork 

2. 	Kwvpk toetst periodiek de dossiers samen met 
de EVV: 
a. Bij nieuwe inhuizing na 1 week (dossier 

conform afspraken bij inhuizing?)voorlopig 
zlp, risicosignalering, A=a 

b. 2 weken v661-  de zlp-bespreking van elke 
cliënt (dossier conform norm?) 

c. 2 weken na de zlp-bespreking van elke 
cliënt (resultaten zlp-bespreking correct 
verwerkt?) 

Maandelijkse 
rapportage door 
Growworks: 
aantal 
gecoachte 
medewerkers, 
bevindingen en 
knelpunten 

Registratie van 	Kwvpk 
toetsing in 
excel: 
'registratie 
borging 
zorgdossier' 

Doorlopend tot 1 1 november 2018 
november 2018 

Doorlopend tot 1 1 november 2018 
nov 2018 

Eigenaar 
Manager zorg, 
uitvoering door 
Growworks 

3. resultaten van de dossiertoetsen worden 
maandelijks teruggekoppeld naar zorgteam, 
behandelaren en manager zorg en adviseur 
kwaliteit 

'registratie 
borging 
zorgdossier' 

Doorlopend tot 1 1 november 2018 
nov 2018 

kwvpk 

4. Maandelijkse analyse van de resultaten van 
dossiertoetsingen op districtniveau en 
rapportage naar directie/MT. 

Rapportage 
aantal getoetste 
dossiers per 
locatie/district 

Aantal getoetste 
dossiers op orde 
conform norm 
wkkgz/AOIC 

Doorlopend tot 1 1 november 2018 
nov 2018 

Adviseur 
kwaliteit 

6. De resultaten van de dossiertoetsen worden 
besproken in elk periodiek werkoverleg 
team/afd. 

Verslag 
werkoverleg 

Taakhouder 
kwaliteit/EVV 

Doorlopend tot 1 1 november 2018 
nov 2018 

7. 	In het kader van multidisciplinaire 
samenwerking relevante resultaten van de 
dossiertoetsen worden maandelijks 
teruggekoppeld naar het ontwikkelteam. 

Agenda 
ontwikkelteam 

Doorlopend tot 1 1 november 2018 
nov 2018 

kwvpk 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 
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1 november 2018 Doorlopend tot 1 
nov 2018 

1 november 2018 Vastgestelde 	Manager 
beschrijving van zorg/kwaliteitsv 
de rol 	erpleegkundigen 
taakhouder  
kwaliteit 

12. 

11. instrument 'Zzp-tool' implementeren waarin 
zzp-mix, toegestane, aanwezige en benodigde 
personele inzet (personele deskundigheidsmix) 
wordt weergegeven 
Noodscenario personeelstekort ontwikkelen, 
vaststellen en implementeren 

31 december 
2017 

1 november 2018 manager zorg 

Deadline locatie 

8. Waar nodig in het kader van multidisciplinaire 
samenwerking maakt het ontwikkelteam een 
verbeterplan n.a.v. de resultaten en legt dit 
ter vaststelling voor aan de manager zorg. 

a-b-lijst 
ontwikkelteam 

verbeterplan 
(indien van 
toepassing) 

Voorzitter 
ontwikkelteam 

Doorlopend tot 1 1 november 2018 
nov 2018 

9. De manager zorg verwerkt het vastgestelde 
verbeterplan in het verbeterplan van de 
locatie. 

Nieuwe versie 
verbeterplan 

Manager zorg 

10. training methodisch werken/rapporteren voor 
zorgmedewerkers, behandelaren, 
voedingsassistenten en welzijn. 

Wordt periodiek herhaald in verband met 
natuurlijk verloop/nieuwe instroom en 
gesignaleerde behoefte/noodzaak bij 
medewerkers. 

LMS Doorlopend tot 1 
nov 2018 

1 november 2018 

11. monitoren in hoeverre medewerkers zorgteam 
de verplichte e-learning rapporteren hebben  
gedaan. Waar nodig wordt bijgestuurd  

1 november 2018 Manager zorg Doorlopend 

12. bij start van de dienst wordt aan uitzendkracht 
gevraagd of deze een inlogcode voor Caress  
heeft ontvangen. Zo nodig wordt dit direct 
alsnog geregeld volgens de daarvoor 
afgesproken procedure 

doorlopend 1 november 2018 

13. wekelijks wordt getoetst of PNIL gebruik 
maakt van/inlogt in het ecd. Waar nodig wordt 
bijgestuurd 

Check gebruik 
ecd PNIL 
intramuraal 

1 november 2018 Manager zorg doorlopend 

14. ontwikkelen van de rol van taakhouder 
kwaliteit binnen het zorgteam 1 november 2018 

II INZET VOLDOENDE EN DESKUNDIG PERSONEEL 

D Careyn voorziet zich zodanig van personele 
middelen dat e.e.a. redelijkerwijs moet leiden 
tot goede en passende zorg. 

E Careyn roostert medewerkers zodanig in dat het 
aanbod past bij de behoeften en zorgzwaarte 

2. 	teamsamenstelling en -formatie per 
locatie/afdeling passen conform Careyn-norm 
(begroting) bij: 
a. Vastgestelde profiel van de locatie 
b. Vastgestelde in- en exclusiecriteria 
c. Aanwezige Clientmix 

Roosters 
conform ZZP-
tool 

Growworks 

HRM (nieuwe 
instroom). 
Manager zorg 
(noodzaak) 

zorgteam 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 
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Q2 2018 manager zorg 

Q3 2018 Manager zorg 
verantwoordelijk 
voor 
zorgbemiddeling 

Q3 2018 Manager zorg 

Q2-3 2018 manager zorg/ 
kwvpk 

van cliënten. 

Resultaatmetin ..• Ei enaar / Deadline locatie 

3. 	Optimale cliëntsamenstelling o.b.v. lokale 
analyse, rekening houdend met 
omgevingsfactoren (mogelijkheden 
vastgoed/facilitair) 

13. In- en exclusiecriteria worden ge-evalueerd. 

14. Verbeteren instroomprocedure cliënten 
a. Opdracht formuleren 
b. Samenstellen multidisciplinaire werkgroep 
c. Inventariseren van knelpunten 
d. Aanpassen van instroomprocedure nieuwe 

cliënten 
e. Aangepaste procedure ter vaststelling naar 

directie 
15. Monitoren of cliënten de juiste indicatie 

hebben: 
a. Toetsen van indicatie bij voorbereiding zlp-

bespreking, incl ischatting van ontwikkeling 
in komende 6 maanden 

b. toetsen bij tweemaandelijks VEN-overleg 
c. Toetsen bij 2-maandelijks Paramedisch 

overleg 

Verslag 
evaluatie in- en 
exclusiecriteria 

Aangepaste 
instroomprocedu 
re 

1 november 2018 

1 november 2018 

16. Support-teams implementeren, monitoren en 
borgen: 

a. Jaarplanning maken 

b. vaste agendapunten 

c. afspraken vastleggen in a-b-lijst 

17. ondersteuning door coaches Waardigheid 
&Trots: 

a. Coachen van kwaliteitsverpleegkundigen 
in het coachen van teams 

b. Ondersteunen van zorgteams bij de 
teamontwikkeling 

IV. Optimale ondersteuning zorgteams 

V. Optimale multidisciplinaire samenwerking 
(zorgteam, behandeling, ondersteuning en 
cliënt/naasten) 

18. procedure MDO/zlp-bespreking evalueren en 
zo nodig opnieuw vaststellen 
(randvoorwaardelijk en procesmatig) 

Verslag 
evaluatie mdo-
procedureincl 
comm/inf 

1 november 2018 

19. Optimaliseren proces zlp-bespreking/MDO: 
a. 2 maal per jaar op de agenda 

ontwikkelteam ter evaluatie 
b. Een maal per 6 maanden een evaluatie 

binnen elk md.team (aansluitend op zlp-
bespreking 

c. N.a.v. de evaluatie maken afspraken ter 
verbetering 

Manager 
zorg/kwvpk 

a-b-lijst 
ontwikkelteam Doorlopend 

tot nov 2018 

Dealine Careyn Voortgang dd 

manager zorg 

- Jaarplanning 
aanwezig 
- Vaste agenda 
in gebruik 
- a-b-lijst in 
gebruik 

Coach WEtT 

1-6-2018 

1-6-2018 

1-6-2018 

Doorlopend 2018 

doorlopend 2018 

doorlopend 2018 
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VI. percentage verzuim verlagen naar 7,5% 20. Uitrol vernieuwde aanpak Verzuim.> Verzuim 	Verzuimcijfers 
terugleggen in de lijn. 	 (dashboard) 

Doorlopend 2018 1 november 2018 
(en verder) 

manager zorg 

21. Mandelijkse analyse op district-, locatie- en 
afdelingsniveau van de verzuimcijfers 

22. Implementeren Verzuim als vast agendapunt 
op de werkoverleggen (verzuimcijfers etc.) 

23. op basis van periodieke verzuimcijfers worden 
waar nodig gerichte maatregelen ingezet 

Maandelijkse 
	HR-adviseur 

analyse 
aanwezig 

Agenda conform manager zorg 
afspraken in 
gebruik 

a-b-lijst 
	manager zorg 

supportteam 

VII. deskundigheid van medewerkers is voldoende 
In relatie tot 
1. Vastgestelde profiel van de locatie 
2. Vastgestelde in- en exclusiecriteria 
3. Aanwezige Clientmix 

24. Scholing voor zorgmedewerkers n.a.v. reeds 
vastgestelde noodzaak: 
a. Klinisch redeneren 
b. Motiverende gespreksvoering  

25. Maandelijks monitoren LMS (vraag en 
noodzaak) van iedere medewerker 

presentielijsten 

Scholingsplan 
aanwezig 

kwaliteitsverple 
egkundigen 

manager zorg 

1 november 2018 

Q1-Q3 
	

1 november 2018 

26. N.a.v. bevindingen waar nodig bijsturen 
(locatie-/team-/medewerkerniveau). 
Afspraken vastleggen in scholingsplan en 
(indien van toepassing) in personeelsdossier 

manager zorg / 
HR/opl 

27. Scholingskalender (aanbod) is in beeld Scholingskalende HR/opl 
r aanwezig 

Q2 

28. Inventariseren scholingsbehoefte en -noodzaak 
en verwerken in scholingsplan 

Inventarisatie 	kwvpk / HR/opl 
scholingsbehoeft 
e aanwezig en 
verwerkt in 
scholingsplan 

Q3 

29. Ontwikkelen en implementeren van 
inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers 
a. Voor zorgteammedewerkers 
b. Voor behandelaren 
c. Voor managers 
d. Voor stafmedewerkers 

HR 
Inwerkprogramm 
a's beschikbaar 
in KMS 

Q3 2018 

VIII. vacatures in zorg- en behandelteams worden 
vervuld 

30. Vinden en gebruiken van andere 
wervingskanalen dan standaard (out-of the 
box) 

instroom nieuwe 
medewerkers 

Manager zorg, 
recruiter en HR 

Doorlopend 2018 1 november 2018 
(en verder) 
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37. Klachten/ongenoegen van cliënten die 
binnenkomen op niveau manager zorg worden 
geregistreerd in het excelbestand 'format 
klachtenregistratie manager CUS' 

Klachtenregistra Manager zorg 
tie per manager 
zorg aanwezig 

38. Maken van een periodieke rapportage (per 
kwartaal) van klachten per manager zorg/per 
locatie aan MT 

Kwartaalrapport 
age klachten per Manager zorg 
manager zorg 
aanwezig 

39. Implementeren en borgen MIC-procedure incl 
calamiteiten: 
a. Taakhouders mic per team instrueren 
b. Introduceren van hulpmiddel 

'oorzaakfactoren incidenten' 
C. 	Medewerkers instrueren op invullen 

oorzaak incident bij mic-melding met 
gebruik van hulpmiddel 'oorzaakfactoren 
incidenten' 

d. 	Wekelijks monitoren of mic-meldingen 
volledig en conform de afspraken worden 
ingevuld, en of er mogelijk incidenten 
met ernstig gevolg nog niet zijn gemeld 
bij manager zorg en adviseur kwaliteit. 
Waar nodig actie inzetten 
Resultaten van de monitoring periodiek 
(per maand) rapporteren aan manager 
zorg en adviseur kwaliteit 

39 a t/m e: 
kwvpk 

Maandrapportag 
e resultaten 
implementatie/b 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 
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Deadline locatie Dealine Careyn 	Voortgang dd 
uitvoerende 

31. Maken van een wervingsplan 

32. zelf opleiden daar waar mogelijk  

Wervingsplan 
aanwezig 

manager zorg F Careyn organiseert de zorg zodanig dat er 
voldoende tijd is voor adequate rapportage en 
overdracht. 

33. Optimaliseren basisrooster o.b.v. lokale 
analyse, rekening houdend met adequate 

	
basisrooster 

overdracht, rapportage, leer- en ontwikkeltijd 
en cliëntbezetting 

Sturen op 
borging: 1 
november 2018 

IX. Overdrachtstijd en rapportage tijd is 
opgenomen binnen dienstenpatroon 

doorlopend 1 
november 2018 

X. Overdracht vindt plaats conform de 
afgesproken richtlijn (zie bijlage) 

34. Periodiek toetsen van uitvoering overdracht 
(kwalitatief en kwantitatief) volgens planning. 

35. Planning gemaakt door kwvpk  

Planning 
toetsing 
overdracht 
aanwezig 

kwvpk 

36. Periodieke (3-maandellijks) rapportage over 
toetsing overdracht naar manager zorg en 
adviseur kwaliteit. Mager zorg brengt het in in 
ontwikkelteam.  

Kwartaalrapport kwvpk 
age overdracht 
aanwezig 

P KWALITEIT EN VEILIGHEID 

G Careyn verzamelt en registreert op 
systematische wijze de kwaliteit van zorg en 
toetst deze. 

H Careyn analyseert aantoonbaar alle 
geregistreerde MIC-meldingen. 

Xl. Sturing op K&V vindt plaats op basis van: 
a. Periodieke klachtenrapportage van 

klachtenfunctionaris en van manager zorg 
b. Periodieke mic-rapportage van de mic-

commissie 
c. Periodieke mim-rapportage van HR-

adviseur 
d. Rapporten Interne audits van 

kwaliteitsverpleegkundigen en van 
adviseur kwaliteit 

e. Rapporten externe audits 
(KIWA/IG.I/arbeidsinspectie enz) 

f. Calamiteitenrapportages aan IGJ 
XII. Alle mic-meldingen bevatten een basale 

analyse op hoofd-oorzaak en suboorzaken 

Doorlopend 2018 1 november 2018 
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Deadline locatie Dealine Car ,,,,f(e.kmtaart!e.O.Q1„ 

e.  

f.  

g- 

Waar nodig maatregelen inzetten/ 
bijsturen 
Rapportage verwerken in 
kwartaalrapportage op districtniveau 
t.b.v. MT 
Kwartaalrapportage op districtsniveau 
bespreken in overleg met 
kwaliteitsverpleegkundigen en in 
uitgebreid MT. 

kwvpk 
Kwaliteitsjaarpla 
n per locatie 
aanwezig, 
rapportages 
conform 
planning 
aanwezig 

orging mic per 
locatie aanwezig 

Kwartaalrapport 
age 
implementatie/b 
orging mic op 
districtniveau 
aanwezig 

39f: manager 
zorg/mic-
commissie 

41g: adviseur 
kwaliteit 

40. Kwvpk maken een kwaliteitsjaarplan 2018 
(audits, risico-sign, mic/mim, klachten, 
dossier, et cetera) voor locatie, afgestemd met 
manager zorg en collega kwvpk, en voeren dit 
uit conform planning 

41. Kwaliteitsthema's (mic-mim-klachten-
auditresultaten) komen als vaste agendapunten 
terug op werkoverleggen 

Agenda met 
vaste 
onderwerpen 
wordt gebruikt 

Taakhouder 
kwaliteit per 
team 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 
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Cliëntdossier; artikel 2 Wkkgz 

A Iedere cliënt beschikt over een compleet en 
actueel dossier. 

B Cliëntdossiers zijn op alle momenten voor de 
zorgverleners die direct betrokken zijn bij de 
zorgverlening toegankelijk. 

C Ieder cliëntdossier bevat een logisch verband 
tussen enerzijds de wensen, behoeften, 
mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en 
anderzijds de invulling van de zorg en 
behandeling. 

AOIC: 
- Elk dossier bevat een getekende 

zorgovereenkomst 
- Elk dossier bevat de registratie WID 
- Elk dossier bevat een getekend zorgleefplan 

a. Borgen zorgvuldige dossiervoering: 
b. Alle zorgmedewerkers en behandelaren 

werken methodisch en rapporteren 
zorgvuldig in het zorgdossier (ecd) 

c. Alle zorgdossiers voldoen aan de 
kwaliteitsnorm 

d. Alle dossiers voldoen aan de norm AOIC 
(getekende zorgovereenkomst, WID, 
getekend zlp) 

(Swellengrebel) 
• EW.ers/medewerkers dragen zichtbaar uit dat 

zij handelen volgens de methodiek en 
systematiek dat bijdraagt aan een compleet 
en actueel zorgdossier 

• EW is in staat om regie te nemen over het 
administratieve zorgproces en toont hierin 
eigenaarschap. 

1. zorgteammedewerkers krijgen zo nodig 
coaching on the job door coach Growwork 

(Swellengrebel) 

• EW.ers worden geschoold in kennis van het 
ecd februari en oktober geschoold. (Kwvpk) 

• Twee keer per jaar EW bijeenkomsten waarbij 
de rol van de EW centraal staat in de 
uitvoering van het zorgproces(regie en 
eigenaarschap en 
verantwoordelijkheden )(Kwvpk en MZ) 

• Op afdelingsniveau 1 x per twee maand EW 
overleg 

• EVV. ers worden tijdens hun werkzaamheden 
gecoached in hun rol.(Kwypk/co-vpk) 

• Voortgang en ontwikkeling ECD wordt 
besproken in het maandelijkse teamoverleg. 

• Bevindingen om adequaat bij te sturen worden 
genotuleerd. 

Maandelijkse 
rapportage door 
Growworks: 
aantal 
gecoachte 
medewerkers, 
bevindingen en 
knelpunten 

Rapportage in 
het ECD 

Goed opvolgend 
congruent 
proces in het 
ECD 

Notulen 
teamoverleg 

Eigenaar 
Manager zorg, 
uitvoering door 
Growworks 

Kwvpk/Co-VPK 

Kwvpk/Co-VPK 

Co-VPK 

Doorlopend tot 1 
november 2018 

1 november 2018 

• Kwvpk toetst periodiek de dossiers samen met 
de EVV: 
a. Bij nieuwe inhuizing na 1 week (dossier 

conform afspraken bij inhuizing?)voorlopig 
zlp, risicosignalering, 

(Swellengrebel) 

• KVP monitoren wekelijks een deel van de 
dossiers op actualiteit 

• Training on the job vindt plaatst naar 
aanleiding van bevindingen monitoring 

• Coördinerend verpleegkundigen ondersteunen 
de EVV op de afdeling in de uitvoering van het 
ECD 

Kwvpk Doorlopend tot 1 
nov 2018 

1 november 2018 

Kwvpk/Co-VPK 

Kwvpk/Co-VPK 

Registratie van 
toetsing in 
excel: 
'registratie 
borging 
zorgdossier' 

Wekelijkse 
agendering 
kwaliteitsoverle 
g Swellengrebel 

Checklist ECD 

b. 2 weken vóór de zlp-bespreking van elke 
cliënt (dossier conform norm?) 

c. 2 weken na de zlp-bespreking van elke 
cliënt (resultaten zip-bespreking correct 
verwerkt?) 

2. resultaten van de dossiertoetsen worden 
maandelijks teruggekoppeld naar zorgteam, 
behandelaren en manager zorg en adviseur 
kwaliteit 

'registratie 
borging 
zorgdossier' 

Doorlopend tot 1 
nov 2018 

kwvpk 1 november 2018 

Norm 	 Doel 	 Acties 	 Resultaatmeting Eigenaar / 	Deadline locatie Dealine Careyn 	Voortgang dd 
uitvoerende 

I. CLIENTDOSSIER 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 
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Rapportage 
aantal getoetste 
dossiers per 
locatie/district 

Aantal getoetste 
dossiers op orde 
conform norm 
wkkgz/AOIC 

A-b-lijst MT 

Verslag 
werkoverleg 

Agenda 
ontwikkelteam 

a-b-lijst 
ontwikkelteam 

verbeterplan 
(indien van 
toepassing) 

Nieuwe versie 
verbeterplan 

LMS 

Doorlopend tot 1 1 november 2018 
nov 2018 

Doorlopend tot 1 1 november 2018 
nov 2018 

Doorlopend tot 1 *I november 2018 
nov 2018 

Doorlopend tot 1 1 november 2018 
nov 2018 

Doorlopend tot 1 1 november 2018 
nov 2018 

Doorlopend tot 1 1 november 2018 
nov 2018 

Doorlopend tot 1 1 november 2018 
nov 2018 

Adviseur 
kwaliteit 

directie 

Taakhouder 
kwaliteit/EW 

kwvpk 

Voorzitter 
ontwikkelteam 

Manager zorg 

Growworks 

HRM (nieuwe 
instroom)- 
Manager zorg 
(noodzaak) 

D Careyn voorziet zich zodanig van personele 
middelen dat e.e.a. redelijkerwijs moet leiden 
tot goede en passende zorg. 

E Careyn roostert medewerkers zodanig in dat het 
aanbod past bij de behoeften en zorgzwaarte 

1. 	teamsamenstelling en -formatie per 
locatie/afdeling passen conform Careyn -norm 
(begroting) bij: 
a. Vastgestelde profiel van de locatie 
b. Vastgestelde in- en exclusiecriteria 
c. Aanwezige Clientmix 

11. instrument 'Zzp-tooi' implementeren waarin 
zzp-mix, toegestane, aanwezige en benodigde 
personele inzet (personele deskundigheidsmix) 
wordt weergegeven 

12. Noodscenario personeelstekort ontwikkelen, 
vaststellen en implementeren 

Roosters 
conform ZZP-
tool 

manager zorg 31 december 
2017 

1 november 2018 

Doc. 502 
Utrecht Stad 

3. Maandelijkse analyse van de resultaten van 
dossiertoetsingen op districtniveau en 
rapportage naar directie/MT. 

4. directie/MT neemt op basis van maandelijkse 
analyse zo nodig maatregelen. 

5. De resultaten van de dossiertoetsen worden 
besproken in elk periodiek werkoverleg 
team/afd. 

6. 	In het kader van multidisciplinaire 
samenwerking relevante resultaten van de 
dossiertoetsen worden maandelijks 
teruggekoppeld naar het ontwikkelteam. 

7. 	Waar nodig in het kader van multidisciplinaire 
samenwerking maakt het ontwikkelteam een 
verbeterplan n.a.v. de resultaten en legt dit 
ter vaststelling voor aan de manager zorg. 

8. 	De manager zorg verwerkt het vastgestelde 
verbeterplan in het verbeterplan van de 
locatie. 

9. training methodisch werken/rapporteren voor 
zorgmedewerkers, behandelaren, 
voedingsassistenten en welzijn. 

Wordt periodiek herhaald in verband met 
natuurlijk verloop/nieuwe instroom en 
gesignaleerde behoefte/noodzaak bij 
medewerkers. 

Overal 10.2.e 
Vervolg Pvt, KEtV fase II n.a.v. aanwijzing IGJ 
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13. In- en exclusiecriteria worden ge-evalueerd. 

14. Verbeteren instroomprocedure cliënten 
a. Opdracht formuleren 
b. Samenstellen multidisciplinaire werkgroep 
c. Inventariseren van knelpunten 
d. Aanpassen van instroomprocedure nieuwe 

cliënten 
e. Aangepaste procedure ter vaststelling naar 

directie 
15. Monitoren of cliënten de juiste indicatie 

hebben: 
a. Toetsen van indicatie bij voorbereiding zlp-

bespreking, incl ischatting van ontwikkeling 
in komende 6 maanden 

b. toetsen bij tweemaandelijks VBM-overleg 
c. Toetsen bij 2-maandelijks Paramedisch 

overleg 

van cliënten. 
2. 	Optimale cliëntsamenstelling o.b.v. lokale 

analyse, rekening houdend met 
omgevingsfactoren (mogelijkheden 
vastgoed /facilitair) 

Verslag 
evaluatie in- en 
exclusiecriteria 

Aangepaste 
instroomprocedu 
re 

Q2 2018 

Q3 2018 

Q3 2018 

1 november 2018 

1 november 2018 

16. Support-teams implementeren, monitoren en 
borgen: 

a. Jaarplanning maken 

b. vaste agendapunten 

c. afspraken vastleggen in a-b-lijst 

17. ondersteuning door coaches Waardigheid 
&Trots: 
a. Coachen van kwaliteitsverpleegkundigen 

in het coachen van teams 
b. Ondersteunen van zorgteams bij de 

teamontwikkeling 

IV. Optimale ondersteuning zorgteams 1-6-2018 

- Jaarplanning 
aanwezig 
- Vaste agenda 
in gebruik 
- a-b-lijst in 
gebruik 

Doorlopend 2018 

V. Optimale multidisciplinaire samenwerking 
(zorgteam, behandeling, ondersteuning en 
cliënt /naasten ) 

18. procedure MDO/zlp-bespreking evalueren en 
zo nodig opnieuw vaststellen 
(randvoorwaardelijk en procesmatig) 

Verslag 
evaluatie mdo-
procedureincl 
comm/inf 

manager zorg/ 
kwvpk 

Q2-3 2018 1 november 2018 

19. Optimaliseren proces zlp-bespreking/MDO: 
a. 2 maal per jaar op de agenda 

ontwikkelteam ter evaluatie 
b. Een maal per 6 maanden een evaluatie 

binnen elk md-team (aansluitend op zlp-
bespreking 

c. N.a.v. de evaluatie maken afspraken ter 
verbetering 

a-b-lijst 
ontwikkelteam Manager 

zorg/kwvpk 
Doorlopend 
tot nov 2018 

manager zorg 

Manager zorg 
verantwoordelijk 
Voor 
zorgbemiddeling 

Manager zorg 

doorlopend 2018 

doorlopend 2018 

manager zorg 

Coach WEtT 

1-6-2018 

1-6-2018 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 
Vervolg PvA KEtV fase II n.a.v. aanwijzing IGJ 

	
Utrecht Stad 
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manager zorg Agenda conform 
afspraken in 
gebruik 

1 november 2018 Q1-Q3 

HR/opl Scholingskalende 
r aanwezig 

Q3 kwvpk / HR/opl 

Doorlopend 2018 1 november 2018 
(en verder) 

VI. percentage verzuim verlagen naar 7,5% 20. Uitrol vernieuwde aanpak Verzuim.> Verzuim 	Verzuimcijfers 
terugleggen in de lijn. 	 (dashboard) 

Doorlopend 2018 1 november 2018 
(en verder) 

manager zorg 

21. Maandelijkse analyse op district-, locatie- en 
afdelingsniveau van de verzuimcijfers 

Maandelijkse 
analyse 
aanwezig 

HR-adviseur 

22. Implementeren Verzuim als vast agendapunt 
op de werkoverleggen (verzuimcijfers etc.) 

23. op basis van periodieke verzuimcijfers worden 
waar nodig gerichte maatregelen ingezet 

a-b-lijst 
supportteam 

manager zorg 

VII. deskundigheid van medewerkers is voldoende 
In relatie tot 
1. Vastgestelde profiel van de locatie 
2. Vastgestelde in- en exclusiecriteria 
3. Aanwezige Clientmix 

24. Scholing voor zorgmedewerkers n.a.v. reeds 
vastgestelde noodzaak: 
a. Klinisch redeneren 
b. Motiverende gespreksvoering 

25. Maandelijks monitoren LAAS (vraag en 
noodzaak) van iedere medewerker 

presentielijsten 

Scholingsplan 
aanwezig 

kwaliteitsverple 
egkundigen 

manager zorg 

1 november 2018 

26. N.a.v. bevindingen waar nodig bijsturen 
(locatie-/team-/medewerkerniveau). 
Afspraken vastleggen in scholingsplan en 
(indien van toepassing) in personeelsdossier 

manager zorg / 
HR/opl 

27. Scholingskalender (aanbod) is in beeld Q2 

28. Inventariseren scholingsbehoefte en -noodzaak 
en verwerken in scholingsplan 

Inventarisatie 
scholingsbehoeft 
e aanwezig en 
verwerkt in 
scholingsplan 

29. Ontwikkelen en implementeren van 
inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers 
a. Voor zorgteammedewerkers 
b. Voor behandelaren 
c. Voor managers 
d. Voor stafmedewerkers 

HR 
Inwerkprogramm 
a's beschikbaar 
in KMS 

Q3 2018 

VIII. vacatures in zorg- en behandelteams worden 
vervuld 

30. Vinden en gebruiken van andere 
wervingskanalen dan standaard (out-of the 
box) 

31. Maken van een wervingsplan 

instroom nieuwe 
medewerkers 

Wervingsplan 
aanwezig 

Manager zorg, 
recruiter en HR 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 
Vervolg PvA KEtV fase II n.a.v. aanwijzing IGJ 	 Utrecht Stad 
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37. Klachten/ongenoegen van cliënten die 
binnenkomen op niveau manager zorg worden 
geregistreerd in het excelbestand 'format 
klachtenregistratie manager CUS' 

Klachtenregistra Manager zorg 
tie per manager 
zorg aanwezig 

38. Maken van een periodieke rapportage (per 
kwartaal) van klachten per manager zorg/per 
locatie aan MT 

Kwartaalrapport 
age klachten per Manager zorg 
manager zorg 
aanwezig 

39. Implementeren en borgen MIC-procedure incl 
calamiteiten: 
a. Taakhouders mic per team instrueren 
b. Introduceren van hulpmiddel 

'oorzaakfactoren incidenten' 
c. Medewerkers instrueren op invullen 

oorzaak incident bij mic-melding met 
gebruik van hulpmiddel 'oorzaakfactoren 
incidenten' 

d. Wekelijks monitoren of mic-meldingen 
volledig en conform de afspraken worden 

41 a t/m e: 
kwvpk 

Overal 10.2.e 
Vervolg PvA KaV fase II n.a.v. aanwijzing IGJ 

Doc. 502 
Utrecht Stad 

32. zelf opleiden daar waar mogelijk 
IX. Overdrachtstijd en rapportage tijd is 

opgenomen binnen dienstenpatroon basisrooster manager zorg F Careyn organiseert de zorg zodanig dat er 
voldoende tijd is voor adequate rapportage en 
overdracht. 

doorlopend 1 
november 2018 

33. Optimaliseren basisrooster o.b.v. lokale 
analyse, rekening houdend met adequate 
overdracht, rapportage, leer- en ontwikkeltijd 
en cliëntbezetting 

Sturen op 
borging: 1 
november 2018 

(Swellengrebel) 
Kwvpk/Co-VPK 

• Medewerkers maken gebruik van tablets om 
de continuïteit en daarmee de kwaliteit van 
zorg te kunnen waarborgen 

34. Periodiek toetsen van uitvoering overdracht 
(kwalitatief en kwantitatief) volgens planning. 

35. Planning gemaakt door kwvpk? 

X. Overdracht vindt plaats conform de 
afgesproken richtlijn (zie bijlage) 

(Swellengrebel) 

• Medewerker maken structureel gebruik van de 
tablets conform afspraak 

Co-VPK 

Planning 
toetsing 
overdracht 
aanwezig 

Overdracht 

Notulen 
teamoverleg 

(Swellengrebel) 
• Tijdens de (gestandaardiseerde) overdracht is 

er aandacht voor de verdeling van de tablets. 
• Er wordt op toegezien door de dag 

verantwoordelijke dat de tablet 
daadwerkelijk wordt meegenomen tijdens de 
uitvoering van de zorg 

• Medewerkers rapporteren hun bevindingen 
direct na de zorgverlening in de tablet. 

• Gebruik tablets wordt besproken in het 
teamoverleg. 

Co-VPK 

kwvpk Kwartaalrapport 
age overdracht 
aanwezig 

36. Periodieke (3-maandellijks) rapportage over 
toetsing overdracht naar manager zorg en 
adviseur kwaliteit. Mager zorg brengt het in in 
ontwikkelteam. 

III. STUREN OP Kv, ,,ITEIT EN VEILIGHEID 

1 november 2018 Doorlopend 2018 G Careyn verzamelt en registreert op 
systematische wijze de kwaliteit van zorg en 
toetst deze. 

Xl. Sturing op K&V vindt plaats op basis van: 
a. Periodieke klachtenrapportage van 

klachtenfunctionaris en van manager zorg 
b. Periodieke mic-rapportage van de mic-

commissie 
c. Periodieke mim-rapportage van HR-

adviseur 
d. Rapporten Interne audits van 

kwaliteitsverpleegkundigen en van 
adviseur kwaliteit 

e. Rapporten externe audits 
(KIWA/ IGJ /arbeidsinspectie enz) 

f. Calamiteitenrapportages aan IGJ 
XII. Alle mic-meldingen bevatten een basale 

analyse op hoofd-oorzaak en suboorzaken 

H Careyn analyseert aantoonbaar alle 
geregistreerde MIC-meldingen. 
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e. ingevuld, en of er mogelijk incidenten 
met ernstig gevolg nog niet zijn gemeld 
bij manager zorg en adviseur kwaliteit. 
Waar nodig actie inzetten 
Resultaten van de monitoring periodiek 
(per maand) rapporteren aan manager 
zorg en adviseur kwaliteit 

f. Waar nodig maatregelen inzetten/ 
bijsturen 

g. Rapportage verwerken in 
kwartaalrapportage op districtniveau 
t.b.v. MT 

h. Kwartaalrapportage op districtsniveau 
bespreken in overleg met 
kwaliteitsverpleegkundigen ien in 
uitgebreid MT. 

(Swellengrebel) 

• Er vindt maandelijks een ontwikkelteam plaats 
op meso niveau. Beleidsafspraken worden 
praktisch toepasbaar vertaald naar de 
onderlinge samenwerking hoe we goede zorg 
vormgeven. 

• Er vindt tweewekelijks een multidisciplinair 
overleg plaats op micro niveau waarbij de 
(multidisciplinaire) samenwerking i.r.t het 
verlenen van goede centraal staat. 
Er wordt actief gestuurd op het stimuleren van 
een aanspreekcultuur door dit naar elkaar te 
benoemen. 

• Inzet van Coach en Coach 

Maandrapportag 
e resultaten 
implementatie/b 
orging mic per 
locatie aanwezig 

Kwartaalrapport 
age 
implementatie/b 
orging mic op 
districtniveau 
aanwezig 

41f: manager 
zorg 

41g: adviseur 
kwaliteit 

Manager Zorg 

Manager Zorg 

Kwvpk/Co-VPK 

Manager zorg 

Notulen 

Notulen 

ECD 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 
Vervolg PvA KEtV fase II n.a.v. aanwijzing IGJ 

	
Utrecht Stad 

• Monodisciplinaire samenwerking 

• Medicatieveiligheid (BEM score formulier is 
toereikend) 

• Medicatieveiligheid (bewust bekwaam gedrag) 

• Hygiëne (WIP richtlijnen)  

(Swellengrebel) 

• Er is sprake van een goede onderlinge 
verbinding tussen de verschillende disciplines 
en het zorgteam waardoor er sprake is van 
goede zorg 

• Er is sprake van een goede onderlinge 
verbinding tussen de verschillende disciplines 
en het zorgteam waardoor er sprake is van 
goede zorg 

• Voor iedere cliënt is duidelijk welke BEM score 
passend is bij de individuele cliënt 

• Er is sprake van bewust en bekwaam handelen 
van medewerkers volgens de veilige principes 
in de medicatieketen(zie acties punt 40) 

• Iedere medewerker is op de hoogte van de 
WIP richtlijn en handelt hiernaar(zie acties 
onder punt 41) 

Swellengrebel) 

• Multidisciplinaire samenwerking 
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Overal 10.2.e 
	

Doc. 502 
Vervolg PvA KEtV fase II n.a.v. aanwijzing IGJ 

	
Utrecht Stad 

Kwaliteitsjaapla 
40. Kwvpk maken een kwaliteitsjaarplan 2018 

	
n per locatie 
	

Kwvpk 
(audits, risico-sign, mic/mim, klachten, 	aanwezig, 
dossier, et cetera) voor locatie, afgestemd met rapportages 
manager zorg en collega kwvpk, en voeren dit 

	
conform 

uit conform planning 	 planning 
(Swellengrebel) 
	

aanwezig 
• ECO werkgroep pakt BEM op om beleid helder 

	
Voortgang plan 

uit te zetten 
• Bij uitspraken over beleid volgt de locatie de 

afspraken op 
• Training/scholing medicatieveiligheid 

	
Uitkomsten 
	Manager zorg 

• Aanstellen van een aandachtsvelder 
	Scholing 

(medicatie) in het team om een gedeelde 
	 Kwvpk/Co-VPK 

verantwoordelijkheid te creëren 

Agenda met 
41. Kwaliteitsthema's (mic-mim-klachten- 	vaste 

	
Taakhouder 

auditresultaten) komen als vaste agendapunten onderwerpen 
	

kwaliteit per 
terug op werkoverleggen 	 wordt gebruikt 

	
team 

(S ellenbrebel) 
• 0 meting per team laten plaatsvinden om na te 0 meting 

	Kwvpk/Co-VPK 
gaan welke interventies nodig zijn om de 
richtlijn eigen te maken. 

• Op basis van de uitkomsten van de 0 meting 
	Interne audit 

per team passende interventies inzetten die 
	 Kwvpk/AV 

noodzakelijk zijn om het bewustzijn te 
vergroten en daarmee het gedrag aanzetten 
tot een juiste uitvoering van de richtlijn. 

• Aandachtsvelder (hygiene en 
	 Co-VPK 

infectiepreventie) per team aanstellen. 

Kwaliteitsverpleegkundigen 

• Alle activiteiten in het kader van hun functiebeschrijving. 

Coaches WET: 

• Coachen van kwaliteitsverpleegkundigen in het coachen van teams 
• Ondersteunen van zorgteams bij de teamontwikkeling en multidisciplinaire samenwerking 
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Overal 10.2.e 	 Doc. 502 
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Growwor ks: 

• scholing ecd multidisciplinair methodisch werken (samenhang in dossier) 
• training on the job van individuele medewerkers zorg/welzijn/voeding 
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Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Snavelenburg Fase II 

eadltne locatie 	Voortgan 

I. CLIENTDOSSIER 

A. Iedere cliënt beschikt over een compleet en actueel 
dossier 

B. Cliëntdossiers zijn op alle momenten voor de 
zorgverleners die direct betrokken zijn bij de 
zorgverlening toegankelijk. 

C. Ieder cliëntdossier bevat een logisch verband tussen 
enerzijds de wensen, behoeften, mogelijkheden en 
beperkingen van de cliënt en anderzijds de invulling van 
de zorg en behandeling. 

Borgen zorgvuldige dossiervoering: 
a. Alle zorgmedewerkers en 
behandelaren werken methodisch en 
rapporteren zorgvuldig in het 
zorgdossier (eed) 
b. Alle zorgdossiers voldoen aan de 
kwaliteitsnorm 
c. Alle dossiers voldoen aan de norm 
AOIC (getekende zorgovereenkomst, 
WID, getekend zip) 

Binnen 24 uur na opname staan de eerste 
gegevens in het torgdossier; Binnen 6 weken 
wordt de eerste zorgleef plan bespreking 
gehouden met de bewoner en/zijn wettelijk 
vertegenwoordiger 

Elke maandag worden compleetheidscheck (en 
kwaliteitscheck) in het dashboard bekeken 
door manager en kvpk en acties ondernomen 
naar de betreffende EW'er van de betreffende 
bewoner 

Eigenaar is de manager voor alle onderdelen en 
wordt hierbij ondersteund door vermelde 
functionarissen 
planning bewaking door kvpk samen met 50 en 
EW'er 

manager en Kvpk  

Planning staat op k-schijf. Na een zorgleefpian 
bespreking wordt direct de nieuwe datum 
vastgelegd. 

dashboard compleetheidscheck 

1-nov-18 Medewerkers vinden nogal 
eens lastig , bewaking door 
Kvpk is nodig. 

elke maandag Wordt structureel 
uitgevoerd. 

Bij melding nieuwe bewoner wordt in 
dashboard nagekeken of registratie WID 
gedaan is en zorgverieningsovereenkomst 
getekend. Actie wordt ondernomen om alsnog 
te regelen. 

manager met administratief medewerkster (evt. 
teamondersteuner of kvpk) 

compleetheid check en kwaliteitscheck.  bij elke nieuwe opname  Wordt structureel 
uitgevoerd. Achteraf 
herstellen is soms lastig. 

komt twee wekelijks terug in ontwikkelteam 
samen met de andere igj thema's. 

Kvpk Er is een borgingsplan voor Snavelenburg. 
Bekijken welke onderdelen van Careyn plan 
toegevoegde waarde hebben voor de borging. 

15-jun Borgingsplan is gereed en 
wordt gevolgd. 24 juli is 
er een audit door Frans 
Versteegen. 

Kvpk zorgen conform borgingsplan na iedere 
dossiercheck voor een actueel overzicht welke 
dossiers wel en niet op orde zijn ; 
compleetheidscheck in dashboard en 
kwaliteitscheck op k-schijf en 
beoordelingscheck. Resultaten worden 
besproken in twee wekelijks ontwikkelteam 
overlee 

1 nov. 2018 Alle disciplines en kvpk 

Naast de ZIP cyclus houden de disciplines hun 
ECD up-to-date 
Kvpk toetsen doelen/acties of doelen acties 
concreet begrijpelijk geformuleerd zijn voor 
zorgmedewerkers. Ze sturen naar alle disciplines 
deze informatie. 

compleetheidscheck en kwaliteitscheck 

Steekproeven en twee weken voor en na 
zorgleefplanbespreking 

1 nov. 2018 Alle disciplines en kvpk conform borgingsplan 

dashboard. Wekelijks checken op inloggen en rapporteren 
door invalkrachten van afgelopen week. 
Vervolgens actie naar teams dat ze dit niet 
moeten toestaan. 

manager met teamondersteuner en kvpk  iedere maandag  inloggen neemt toe, 
rapporteren behoeft 
aandacht. 

Waar nodig maakt het ontwikkelteam en plan 
van aanpak om vereiste resultaten toch te gaan 
halen 

1-nov-18 

Jaardoelen Fase 11 2018 58 02-07-2018 lal Snavelenburg 



in beeld hebben van de vorderingen van de teams maandelijks 	kvpk geven aan steun te 
en teamleden. Wordt besproken in ontwikkelteam. 	 ervaren. 

coach W&T 

Coach W&T en Kvpk 

1 nov. 2018 

Scholingen hebben al 
plaats gevonden en gaan 
nog door. Ook training on 
the job 

Ontwikkelteam 	 ab lijst ontwikkelteam 

maandelijks 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Kwaliteitsverpleegkundigen worden gecoacht 
door coach Waardigheid & Trots in het 
meenemen van medewerkers bij alle 
ontwikkelingen. 

Afspraken maken over de aanpak hoe we 
methodisch werken bevorderen, is 'n continu 
agendapunt in ontwikkelteam. 

Inventarisatie/instrueren door kvpk van EVV'ers 
door training on the job en bijeenkomsten. 
extra scholing in methodisch werken. W&T 
coach ondersteunt PDCA van KVP 

Jaardoelen Fase II 2018 58 02-07-2018 IGJ Snavelenburg 



D. Careyn voorziet zich zodanig van personele middelen 
dat e.e.a. redelijkerwijs moet leiden tot goede en 
passende zorg 
E. Careyn roostert medewerkers zodanig in dat het 
aanbod past bij de behoefte en zorgzwaarte van de 
cliënten. 
F. Careyn organiseert de zorg zodanig dat er voldoende 
tijd is voor adequate rapportage en overdracht. 

teamsamenstelling en —formatie + 
herverdelen taken o.b.v. lokale 
analyse: 
a, vastgestelde profiel locatie 

b. vastgestelde in-exclusie criteria 
c. aanwezige clientmix 

•Aanvragen hogere ZZP gezien problematiek 
bewoners in samenwerking met behandelaars 
• Implementeren inzetberekenaar ? up tooi 
waarin zzp mix, aanwezige en benodigde 
personele inzet en deskundigheidsmix wordt 
weergegeven. 
*Waar nodig verschuiving in teams o.b.v. 
inventarisatie competenties 
• Hierop afgestemd: verdeling leerlingen 
• Voldoende volk zorg gegarandeerd in de 
roosters 

Inzetberekenaar 
zgn. driemaandelijkse vlootschouw op basis van 
competenties medewerkers en teamsamenstelling 

doorlopend en 
maandelijks actualiseren 
inzet berekenaar. 

Inzetberekenaar wordt 
binnen de teams 
geimplementeerd. 

Manager met leden ontwikkelteam 

Optimale cliëntsamenstelling o.b.v. 
lokale analyse, rekening houdend 
met omgevingsfactoren 
(mogelijkheden vastgoed/facilitair) 

Toetsen van indicatie bij elke ZLP bespreking en 
evt. aanvraag hogere up doen. 

Behandella ren met rorgmedewerkers ZLP bespreking doorlopend 

Inzet van kwaliteitsverpleegkundigen, 
teamondersteuner, administratief medewerker 
en coach W&T a.d.h.v. jaarplannen en 
teamoverleggen.  
bijwonen van de teamoverleggen met agenda 
en ab lijst. 
Scholingskalender met leeg,/ 
verbeterbijeenkomsten  
Vervolgtraject zoals beschreven in visie "Samen 
sterk in Snavelenburg"  

Kvpk en manager nemen met regelmaat deel 
aan overleg behandelaren en behandelaren 
maken deel uit van ontwikkelteam. 

Coaches W&T (voor zorg en voor behandeling) 
stemmen met elkaar af over acties in draaiboek 
teneinde multidisciplinaire samenwerking te 
bevorderen. 

Manager met leden ontwikkelteam 

Managers en Kvpk 

Managers met coaches W&T (zorg + behandeling) minimaal 2 wekelijks; 
continu 

Optimale ondersteuning zorgteams 

Optimale multidisciplinaire 
samenwerking (zorgteam, 
behandeling, ondersteuning en 
cliënt/naasten) 

Doorlopend 

ab lijsten 

l•nov-18 

1-nov-18 
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Optimaliseren proces zip bespreking 	ontwikkelteam 
- 2x per jaar op agenda ontwikkelteam en n.a.v. 
evaluatie verbeterplan 

evt. verbeterregister september en maart 

Met welzijnsmedewerkers bespreken hoe zij 
integreren op de woongroepen ter 
ondersteuning van de cliënt. (vraaggericht). 
Oppakken van concrete acties die hieruit 
voorkomen. 

manager en coach W&T overleg met welzijnsmedewerkers Nieuwe collega's gestart 

1-nov-18 

Direct en wekelijks contact met verzuimende 
medewerkers om zo spoedig mogelijk op een 
goede manier terug te laten keren in het team. 

Concrete afspraken maken door 
teamondersteuner met het team zodat zieke 
medewerker zich bij terugkeer welkom voelt en 
een goede begeleiding ervaart. 

manager en teamondersteuner en waar nodig HR 

manager, teamondersteuner 

Percentage verzuim naar 7 % met 
nieuw verzuimbeleid 

Fluctuerende % in 2018 
gemiddeld 8%? dashboard en Humannet 

1-11-2018 en verder 

Analyse verzuim en acties in relatie tot 
functioneren teams naar directeur 

manager Wekelijkse rapportage 

Aanpak (dis)functioneren 
medewerkers o.b.v. lokale analyse 

Driemaandelijkse "vlootschouw" van de 
teamsamenstelling en competenties 
medewerkers 
Waar noodzakelijk overgaan tot verschuiving in 
teams. 
Wekelijkse analyse over team functioneren naar 
de directeur door de manager 

Manager met teamondersteuner, kvpk en HR 1 april 2018 e.v. 

1-11-2018 (en verder) 

Teams zijn nog in 
ontwikkeling. 

Monitoren van het volgen verplichte scholingen, 
waaronder toetsing VRH, e-learning als 
methodisch werken, BOPZ, etc. 

Manager met kwaliteitsverpleegkundigen en 
teamondersteuner 

Verplichte percentages 
worden tot op heden 
gehaald. Scholingsdagen 
zijn gehouden 

Volgen en afronden scholing 
conform (individuele) afspraken 

Dashboard (iedere maandag) 

   

   

Persoonlijk aanschrijven van ind. medewerkers 
bij in gebreke blijven van het opvolgen 
verplichte scholingen. 

manager 

 

   

   

   

1.nov-18 

Mw ervaren goede begeleiding bij beroeps 
opleidende of kwalificerende opleidingen. 
Werkbegeleiders worden opnieuw geschoold 

Manager met HR/ praktijkopleiders 

Uitvoering geven aan het wervingsplan 

Starten met nieuwe leerlingen 

Inwerkplan voor nieuwe medewerkers uitvoeren 

Verder implementeren van het kader voor 
Snavelenburg voor het roosteren. Het rooster 
moet van het hele team zijn en niet van de 
rooster aar. 
Teamondersteuner wordt gecoacht door coach 
W&T 
Via afstemmingsoverleg met roosteraars en 
meekijken in het rooster borgen dat het beleid 
wordt uitgevoerd.  
Overdrachtstijd en werkwijze zijn 
geimplementeerd. 

manager en teamondersteuner met recruiter 

manager, teamondersteuner en praktijkopleider 
	

leerlingen en stagiaires planning 

Teamondersteuner met kwaliteitsverpleegkundigen 

Teamondersteuner met manager 

coach W&T 

Teamondersteuner en manager 

Werving en selectie nieuwe 
medewerkers 

Optimaliseren basisrooster o.b.v. 
lokale analyse, rekening houdend 
met adequate overdracht, 
rapportage, leer- en ontwikkeltijd en 
cliëntbezetting 

overzicht nieuwe en vertrekkende medewerkers 1-11-2018 (en verder) 

wekelijks 

in sept. starten 6 leerlingen 

introductiemap voor 
nieuwe medewerkers is 
gereed.  

afstemmingsoverleg vindt 
wekelijks plaats 

introprogramma nieuwe medewerkers 

roosters 

Basisroosters worden overal ingevoerd teamondersteuner nog wisselend succes 
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1-nov-18 mic cie. tijdelijk bij 
ontwikkelteam 
ondergebracht om zo 
taakhouders beter M hun 
kracht te kunnen zetten. 

G. Careyn verzamelt en registreert op systematische 
wijze de kwaliteit van zorg en toetst deze. 
H. Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde 
MIC-meldingen. 

Implementeren en borgen beleid 
Sturen op kwaliteit & veiligheid — 
integraal verbeteren. 

Monitoren van deskundigheid van ind. 
medewerkers t.a.v. de lal onderwerpen. 

Coach W&T met Kvpk SB menitoring formulier 

Klachten procedure 
Mim procedure 

Na elke mint melding wordt binnen 2 dagen 
contact opgenomen met de medewerker. Elke 
klacht wordt binnen een week opgepakt. 

18 Overzicht mim. in toekomst via Triasweb 
Verslag klachten van klachtenfunctionaris 

Manager met kvpk 

Ondersteunen taakhouders in analyseren , 
verbeterplannen maken en afhandelen van 
alle mic-meldingen. 
Voorbereiding van teamoverleg en opvolging 
van verbeteracties. 

Snavelenburg is een van de pilot locaties voor 
Triasweb 
Implementeren binnen Snavelenburg van 
digitaal ondersteunend systeem (Careyn breed) 
Triasweb 

Implementeren en borgen nieuwe 
MIC-procedure 

kvpk 

Verbeterregister,  , dashboard en mic cie. 

Triasweb 

kvpk 

Overral 10.2.e 	 Doc. 502 
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Norm Aanvullende acties Careyn 
Acties locatie 

Deadline locatie 	Deadline Careyn Eigenaar / uitvoerende 

A. KVP en EVP 

B. Dotter, 
Contactpersoon ICT 

C. KVP, 
contactpersoon ICT  

A. 1 februari 2018 

8. 15 december 2017 

C. 15 december 2017 

1-apr-16 

A. Projectmanager Caremái 

B. alle medewerkers, regie 
regionanager 

C. KVP en EVV  

. 1 februari 2018 

. I mei 2018 

.doorlopend 
I .nov.18. 

1 .jan.1 
Directeur K,mtnen 

Informatiemzea ement,, 

Directeur Kwal 
Leden  reviete," 

Directeur Kwaliteit 
1 dec-17 

1.'18 

ICT, Duo Doeg 

Directeur Kwaliteit 
1 de, 17 

ICT. Duo Zong 

A.Training melodisch werkeu en rapporteren wordt 
ontwikkeld 

B.Training methodisch werken en rapporteren wordt 
gevolgd door medewerkers. 

A. Projectmanager Carnnn 	
A.1 februari 2018 

1 1  

B. 
alle medewerkers, regie 

	EL 1 mei 2018 regliMarldePr (en verder) 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

1. CLIEOTDOSSIER 

1. Afronding inhaatslag / optimaliseren 
dosuervoenng. 100% dossiers cp orde: 

• compleet en actueel conform vigerende 
richtlijnen; 

• voor alle zorgverleners toegankelijk; en 

• bevat een logisch verband tussen de wensen 
en behoeften c.a. en de 'meeting van zorg en 
behandeling. 

Eind januari opnieuw inhoudelijke check day 
kwaliteitsverpleegkundigen van alle dossiers. En tweede 
ronde afstemming met desbetreffend oevers. 

Aal» zorgdossiers worden door de 
kwaliteitsverpleegkundigen gecontroleerd a.d.h.v. 
kwaliteitscheck ECD. Hierin is 80% reeds gecontroleerd, we 
gaan verder met de resterende 20%. 

Aanbevelingen voor verbetering zorgdossiers woeden 
mondeling toegelicht aan desbetreffend EVV-er. 

EVV.er past de zorgdossiers inhoudelijk aan. 

A. Iedere cliënt beschikt 
over een 

 
compleet en 

actueel dossier. 

2. Borgen zorgvuldige dossiermering m.b.v. training 
methodisch werken/rapporteren Me actie 8) en 
coachingon4heijob door kwaliteitsverpleegkundige 
volgens ZIP.cyclus. 

BiZedewerkers die problemen ervaren met toegang tot 
Caress melden dit direct bij districtondersteuner. Procedure 
toegang voor Caress coat uitzendkrachten/nieuwe 
medewerkers wordt geëvalueerd. Door distridondersteuners 
en ICT. 

[inventarisatie ronde naar huidige ervaren problemen 
rondom het werken met de tablets loopt momenteel. 

Verheterpunten nar inventarisatie doorvoeren met ICT. 
Instructie' Werken met tablet en waarvoor kun je de tablet 
gebruiken?' geven aan het team. Vervolg implementatie 
werken met de tablets in de teams. Papieren dossiers 
verwijderen. 

A.Training melodisch werken en rapporteren wordt 
ontwikkeld 

B.Training methodisch werken en rapporteren wordt 
gevolgd door medewerkers. 

C.Voor iedere zorgleefplanbespreking wordt het 
cliéntdossier gecheckt adhv kwaliteitscheck door 
KVP. Coaching on the job door KVP aan EVV 

B aiéntdossiers zijn voor 
de zorgverleners 
toegankelijk. 

3. Inventariseren en beoordelen van knelpunten (sla 
RKV) en uitvoeren relevante aanvullende acties 

1. Afronding implementatie beleid en werkafspraken 
inzake toegankelijkheid (specifiek voor inleenkrachten 
Duo Zorg) 

2. Inventariseren en beoordelen van knelpunten (via 
RKV) in implementatie beleid toegankelijkheid, 
specifiek voor inleenkrachten heten Duo Zorg.' 
Uitzetten aanvullende acties. 

3. Ontwikkelen en start van training methodisch 
werken/rapporteren. De training wordt periodiek 
herhaald in verband met natuurlijk verleop/nieuwe 
instroom. 

4. Volgen en afronden van de training methodisch 
werken/rapporteren voor die medewerkers waar de 
behoefte/roodzaak is (training blijft beschikbaar voor 
nieuwe medewerkers) 

Zie actie 1 

Zie actie 7 

C leder cliëntdossier be at 
een logisch verband tussen 
de wensen en behoeften 
c.a. en de invulling van 
zorg en behandeling. 
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Norm 	 Aanvullende acties Careyn Deadline 'oratie Eigenaar / uitvoerende Dealine Careyn 
Acties locatie 

B. Disciplines, KVP. B. Doorlopend 

II INZET VOLDOENDE EN DESKUNDIG PERSONEEL 

Careyn voorziet zich 
zodanig van personele 
middelen dat e.e.a. 
redelijkerwijs moet 
leiden tot goede en 
passende zorg. 

8,. Opstellen plan van aanpak herinrichting 
teamsamenstelling en -formatie • herverdelen 
taken o.b.v. lokale analyse: 

• Profiel locatie 

Geldende in- en exclusiecriteria 

Clientmix 

• Personeelsmix 

• Omgeving 

Plan schrijven met punten zoals aangegeven. Reeds 
gereed: 

A. Profiel locatie is beschreven. 

B. Geldende in- en exclusie criteria zijn reeds 
beschreven, warden nog opgenomen in bewoner- 
informatiemap en vermeld op internet. 	' 

15,1°,17 
C. Bewoner-informatiemap is herschreven. 
Daamaast wordt informatie verstrekt aan 
toekomstige bewoner vaar opname ook uitgewerkt. 
Daarin warden de in-exclusie criteria ook 
opgenomen. Bewoner-informatiemap wordt in 
januari uitgegeven. 

D. Clientmix: is beschreven, verdere analyse juiste 
up indicatie volgt. 

E. Omgeving is beschreven 

Nog te doen: 

• Personeelsmix wordt aangepast naar de 
begroting, fte idem. 

9. Optimaliseren cliéntsamenstelling o.b.v. 
lokale analyse, rekening houdend met 
orngeWngsfactoren (mogelijkheden 
vastgoed/facilitair) 

15-dec-1S 1-eovIE 

Analyse maken, zie boven 

A. Teamondersteuners starten 

B. Analyse naar problematiek teamfunctioneren en druk 
van de taken. 

C. PyA team Stromen en 3 de etage wordt opgesteld en 
uitgevoerd. (Deze teams behoeven extra aandacht). 

D. Taken voor team warden herbeoordeeld en 
ingekort. Dit betreft alle teams. 

mam 

Ontwikkelteam 

Ontwikkelteam 

Analyse problematiek teams 15 
december 2017 

pva 15 jan. 2018, 

Geïmplementeerd 1 juni 2018 

10. Optimaliseren ondersteuning zorgteams 1-novIE 

E. Behandeling en zorg moeten ondersteunend aan 
elkaar gaan werken. Wensen en problemen worden 
binnen het ontwikkelteam besproken. Waaruit acties 
volgen. Visie zorg en alle ontwikkelingspunten 
(trainingen) leiden tot verbetering in de werkwijze 

A.MDWO vindt ieder kwartaal volgens planning plaats. 
A. Disciplines, KVP, EVV 
KSW en EVV WMZ. 

A. Doorlopend 

11. Optimaliseren multidisciplinaire 
samenwerking (zorgteam, behandeling, 
ondersteuning en cliéntinaasten) 

B.BCO vindt iedere 6 weken plaats volgens planning. 

C. Wensen en problemen worden besproken in het 
ontwikkelteam, waaruit acties volgen. 

31-dec-17 
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1-feb-18 
HO 

onager HR 

dR 

1-nov•18 

Rokruiter, 
en 

pratijhbegeleiders 

1 ,nov•I oodopend 

A. Versneld 2' spoor traject, betreft 2 medewerkers. 

B. Alle zieke medewerkers zijn in beeld, actieve re-
integratie vindt plaats. 

12. Aanpak verzuim o.b.v. lokale analyse en 
verzuirnbeleid 

C. Vervolg stap inventarisatie medewerkers die risico 
lopen met uitval. Inzet op preventieve maatregelen. 

INMEMEOIR. 
bedrijfsarts en 
verzufmcoach/HR-
adviseur 

Doorlopend 

Enkele teams gaan werken aan module persoonlijke 
effectiviteit (wordt momenteel besproken). Verachting 
neon van 5,5% is niet realistisch. Het betreft 
voornamelijk langdurig fysieke problematiek. 
Verwachting 6,5% november 1018. 

(en verder) 

1 ,nov• 18 

len verder) 

13. Aanpak (dis)functioneren medewerkers 
o.b.v. lokale analyse 

14. Vaststelling scholingsbeleid na afronding 
traject medezeggenschap 

15. Implementatie scholingsbeleid conform 
kalender (niet scholingskalender Is op 
prioritaire gebieden aanbod verzorgd -
inhaalslag VRH, medkatieveiligheid etc.) 

Inventarisatie bij teams/overleggen, volgen 
teerportaal, gesprekken en volgen werkoverleggen 1 April en doorlopend 

16. Volgen en afronden scholing conform 
individuele afspraken 

Overleg met praktijkbegeleiders en afvaardiging team 
(twee wekelijkse gesprekken) 	 praktijk.begelelders I nov 1 oodopend 

lopend, stagiaires volgen voor vaste aanstelling, teams 
spreken net werk aan en acties district breed 

17. W11.5 nieuwe medewerkers 

en verdere 

18. W&S vast management (ipv intenn) 

E Careyn roostert 
medewerkers zodanig in 
dat het aanbad past bij 
de behoeften en 
zorgzwaarte van cliënten. 

Zie actie 12, 17 en 19 

Zie actie 19 

F Careyn organiseert de 
zorg zodanig dat er 
voldoende tijd is voor 
adequate rapportage en 
overdracht. 

19. Optimaliseren basisrooster o.b.v. lokale 
analyse, rekening houdend met adequate 
overdracht, rapportage, leer- en ontwikkeltijd 
en cliëntbezetting 

A. Basisroosters worden momenteel opgesteld. Inclusief 
overdrachtstijd inregelen. 

B. Roosterregels worden momenteel opgesteld. 

C. Teamondersteuners kijken mee met het rooster. 
Roosters wonden afgestemd op de begrote formatie. 

1 rs 
	tem" 	1 maart werken alle teams 

ondersteuners volgens een basistrooster 
ra en en  stea vc.  

1-apr16 
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e locatie Dealine Careyn 

, 	• 
Zie actie 20 t/m 24 

1. Afronden en vaststellen beleid Sturen op kwaliteit Et 
veiligheid - Integraal verbeteren. 

Dit beleid beschrijft: 

• Hoe Careyn haar meetbare en merkbare 
resultaten meet 

• Hoe Careyn verbetering faciliteert 

Het beleid is ontwikkeld en afgestemd met de (in oprichting 
zijnde) PAR, VVAR, kwaliteitsadviseurs, 
kwaliteitsverpleegkundigen en een lokaal ontwikkeltearn. 

2. Opstellen en vaststellen implementatieplan beleid 
Sturen op kwaliteit Et veiligheid - integraal verbeteren. 

• Ontwerp kwaliteitssysteem 

• Keuze ondersteunende software KMS 

• Bijscholen medewerkers in benodigde 
competenties (bijv. uitvoeren incidentanalyses) 

• Kwaliteitsadviseurs decentraliseren voor 
ondersteuning dichtbij 

• Team interne audits 

G Careyn verzamelt en 
registreert op systematische 
wijze de kwaliteit van zorg en 
toetst deze. 

3. Implementeren en borgen beleid Sturen op kwaliteit & 
veiligheid - integraal verbeteren. 

• Met de kanteling naar districten rusten we het 
management tevens toe op deugdelijke monitoring van 
kwaliteit, analyse en rapportage Er de PDCA-cyclus en 
verder geldende randvoorwaarden 

• Idem stimulerende en bewakende rol van het 
bestuur (zie strategie en nieuw besturingsmodel) 

4. Implementeren en borgen nieuwe MIC-procedure 

A. Nieuwe taakhouders MIC worden 
geïnstrueerd volgens de nieuwe 
procedure. 

B.MICcie voert overleg volgens 
planning, analyseren de meldingen en 
benoemen verbeterpunten. 

C.Verbeterplannen worden opgesteld 
en in werkoverleg van de teams 
besproken. 

D.Genomen maatregelen worden in 
eerstvolgend MICcie overleg 
geëvalueerd. 

E. MIC taakhouders worden 
geïnstrueerd over calamiteiten 
procedure. 

F. Calamiteit wordt besproken op 
MICcie overleg en MIC 
taakhoudersoverleg. 

1-nov-18 

H Careyn analyseert 
aantoonbaar alle 
geregistreerde MIC-meldingen. 

5. Implementeren en borgen nieuwe calamiteiten-
procedure 

• Visie op zorg van goede kwaliteit (waar stuurt 
Careyn op) 

• Hoe Careyn dit organiseert (besturingsmodel en 
ingerichte verbetercyclus) 

A. KVP 

B.KVP, RM, disciplines, MIC 
taakhouders 

C. KVP, disciplines, 
medewerkers team 

D. KVP, RM, disciplines, MIC 
taakhouders 

A. 15 nov e.v. 

B. 15 nov e.v. 

C. 15 nov e.v. 

D. 15 nov e.v. 

E.KVP 

F.KVP,RM, disciplines, MIC 
taakhouders 

E. 15 non e.v. 

F. 15 nov e.v. 
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deadline bijgesteld op 15-3: 
wordt nu planmatig 
aangepakt en wekelijks 
gevolgd; bijeenkomst met 
welzijnsmedewerkers voor 
extra instructie. 
stand 27-3 U11.1 

F: 
start vanaf 1-4 

loopt 	 F: zie 
C; borgingsplan waarin ook 
rest medewerkers 
meegenomen worden start 
vanaf 15-4 
bijec,:k 

Monitor- Opvolging -
Aanpassen acties 

CLIENTDOSSIER 
A. Iedere cliënt beschikt over een 
compleet en actueel dossier: 
• Zorgleefplannen in nieuw format 
• Ingekorte zorgdoelen 
• Hoe gaat het met u? ingevuld 
• Alle ZLP en zorgovereenkomsten 
getekend 
• Evaluatiedatum voor alle ZLP 
• Afspraak is afspraak formulier 
ingevuld en gebruikt 
• Rapportage op afspraken 
• Gebruik tablets door medewerkers 
• Zichtbaar methodisch werken 
vanuit cliënt visie 

B Cllëntdossiers zijn voor de 
zorgverleners toegankelijk. 

C ieder client dossier bevat een 
logisch verband tussen de 
behoeften c.a. en de invulling van 
zorg en behandeling 

Norm 	 Acties Maria Oord Uitvoerende 
Ondersteuner 

3. Check op implementatie werkafspraken in de 
praktijk door teamondersteuners bij inval- en 
uitzendkrachten. Bij elke inval- en uitzendkracht 

navragen of toegang tot dossier geregeld 

Regiomanager 
teamondersteuners -
KVP 

Terugkoppeling uitkomst in 15-dec-17 
OWT door 
teamondersteuners status 29-1 gaat steeds 

beter; elke dag wordt 
gecheckt of uitzendkrachten 
in hebben gelogd en indien 
nodig worden acties uitgezet 

1. Afronding inhaalslag / optimaliseren 
dossiervoering. 100% dossiers op orde, zie ormen. 

a) Alle teams inventarisatie dossiers en actiegroep o.l.v. 
KVP 
b) Alle dossiers op genoemde punten op orde 
c) Status en opvolging komt terug in bordbesprekingen 
en ontwikkelteam. 
d) Inventarisatie kennis en kunde van de medewerkers 
die ZLP maken nu, alleen nog ZLP door bekwame 
medewerkers. 
e) Medewerkers die nog niet bekwaam zijn in werken 
met tablets inventariseren en leren door KVP, via 
teamoverleggen. 
f) Iedere KVP met EVV-ers 10 dossiers audit maandelijks 
op methodiek en PDCA, behandelteam aangesloten 

2. Borgen zorgvuldige dossiervoering m.b.v. training 
methodisch werken/rapporteren) en coaching-on-
the-job door kwaliteltsverpleegkundige volgens 
ZLP-cyclus: 

a) Training KVP techniek ECD uitgebreid door 
projectmedewerker ECD 
b) Training KVP methodisch werken in dossier uitgebreid 
door projectmedewerker ECD. 
c) Uitrol training via KVP en projectmedewerker ECD 
met EVV-ers / verpleegkundigen, en behandeldienst. 
d) Met KVP wekelijks doornemen wat hun rol is tijdens 
MDWO door coach W en T, focus op cliëntgroep en inzet 
behandelaren. 
e) KVP sluit aan bij MDO's ingewikkelde casuïstiek -
check kennis en leuning on the job 
f) KVP met EVV-ers regelmatig overleg over methodisch 
werken in de praktijk, projectmedewerker ECD als 
ondersteuner op de achtergrond, focus op: voldoende 
kennis, ook In praktijk gebracht, doet team mee in 
rapportage. 

zie actie 1 en 2 

regiomanager 
Kwaliteitsverpleeg-
kundigen IM en coach 
W en T 

Audit maandelijks door kw 
vp start 1-12 Zie  1-feb-18 

Regiomanager 
Kwaliteitsverpleegkund 
igen en behandelaren 
IM en coach W en T 

Regiomanager en 
manager 
behandeldienst 
Kwaliteitsverpleegkund 
igen 
Projectmedewerker 
ECD en coach W en T 

Audit maandelijks door KVP 
met EVV- er start 01-12 -
terugkoppeling OWT. 
Compleetheidscheck alle 
dossiers maandelijks door 
KVP- terugkoppeling OWT 
30 maart audit KVP bij 
elkaar 

Maandelijks inbrengen 
stavaza eigen teams door 
KVP in OWT Maandelijks 10 
dossiers check door 
projectmedewerker ECD; 
bespreking in OWT 

A: deadline 15-12 
B: deadline 15-12 
C: per direct 
D: deadline 01-02 
E: deadline 01-02 
F: doorlopend 
vanaf 01-12 

a: deadline 15-12 
b: deadline 30-12 
c: deadline 01-03 
d: deadline 01-04 
e: deadline 01-04 
en volgend 
f: deadline 01-02 
en volgend 

verandering doelgroep clienten 2e 
etage 

indienen plan medezeggenschap , uitwerken plan in 
werkgroepen, uitvoeren plan 

regiomanager 
werkgroep 
multidisciplinair 

25-4: plan goedgekeurd, 
legroep gestart in werkgroep 	 1-jun-18 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Status F"'"'"''''7  Klaar 

Bijna klaar 

In ontwikkeling 

Niet aan gewerkt 
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Deadline 
Monitor - Opvolging -
Aanpassen acties 

Eigenaar 

Uitvoerende 

Ondersteuner 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Norm 	 Acties Maria Oord 

Per team is een plan in werking voor kleinschalig werken in 
huiskamers. 

Kleinschalig wonen en werken 

Er wordt methodisch kleinschalig 
gewerkt op de huiskamers 

Regiomanager 
EVV-er  

Ontwikkelteam maandelijks 
vanuit KV ingebracht voortgang 

apr-18 

kwaliteitsverpleegkundige 

Samenwerking professionals, familie en 
vrijwiligers Is zodanig dat er een 
stimulerende woonomgeving is en een 
zinvolle dagbesteding voor Iedere client 
gerealiseerd kan warden. 

EVV en pakken op, met coaching van Q vpken 
Inzet familie avonden 

Regiomanager 
EVV-er 

mantelzorgconsulent / 
kwaliteitsverpleegkundige 
n 

1-okt-18 

Extra huiskamer groepswonen creeëren 

Welzijn 

Welzijn, eten en toezicht zijn 
geintegreerd op de huiskamers  

Regiomanager 
team welzijn 

coach w en t  

Teamoverleg welzijn met 
regiemanager 

nov-18 
Formatie, taakverdeling en rooster helder van eigen team 
welzijn 

Werken aan motivatie en communicatie in het team 

Verdiepen visie vraagstukken binnen team welzijn 

nov-18 

nov-18 

nov-18 
Taakhouder welzijn in ieder team vinden, wekelijks overleg 

nov-18 
Gesprek met taakhouder, EVV, kwal verpleegkundigen 
inzetten: wie doet wat en hoe vinden we elkaar, vast overleg. 

nov-18 
Dagstructuur uitwerken samen met team waarin zorg/welzijn 
geintegreerd zijn en basisrooster hierop afstemmen 

mrt-18 
Clientagenda heeft aspecten zinvolle daginvulling in zich 

   

mrt-18 

     

     

     

     

Team welzijn Is meer aanwezig op de afdelingen 

Casus besprekingen 

Team welzijn neemt actief deel aan werkoverleggen, 
familieavonden, bordbesprekingen. 

samenwerkingsafspraken maken met multidisciplinair team 
maken 

start met coaching taakhouders en teams op activiteiten 
ZLP wordt een week van tevoren voorbereid met zorg en 
welzijn 

jan-17 

Mrt-18 

feb-18 

mrt-18 

mrt-18 

mrt-18 

Samenwerking familie, vrijwi ligers en professionals 
Samenwerking professionals, familie en 
vrijwlligers is zodanig dat er een 
stimulerende woonomgeving is en een 
zinvolle dagbesteding voor iedere client 
gerealiseerd kan worden. 

Werkwijze opname kritisch bekijken Regiomanager 
team welzijn 

kwaliteitsverpleegkundige 
n 

Teamoverleg welzijn met 
regiemanager 

Ontwikkelteam maart 
Per kwartaal met EW-ers en 

taakhouders evalueren hoe het 
gaat 

feb-18 
Vrijwilligers beleid implementeren 

familiebijeenkomst/familiegesprekken inspireren over welzijn 

Clienten / familleportaal in gebruik nemen 

mrt-18 

apr-18 

1-sep-18 
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Status 

Klaar 

Bijna klaar 

In ontwikkeling 

Niet aan gewerkt 

Status 

er wordt op KSW 
en GW kleinschalig 
gewerkt 

door vertrek 
mantelzorgcon-
sulent moet dit 
door de kw vp 
opgepakt worden 

gerealiseerd 

blijft wel punt van 
aandacht 

opnameprotocol 
wordt aangepast 

welzijn is 
aanwezig bij 
familieavonden 

familienet wordt 
op aantal 
afdelingen goed 
gebruikt; andere 
afdelingen moeten 
het weer oppakken 
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STUREN OP KWALITEIT & VEILIGHEID 

G Careyn verzamelt en 
registreert op systematische 
wijze de kwaliteit van zorg en 
toetst deze: 
We verzamelen en analyseren: 
- MIC en MIM 
- val incidenten 
- risicosignaleringen 
- decubitus 
- medicatiefouten 
• klachten 
- uitkomsten audits 

13. Check en Act borgen: 
a) Audits, Teamactieplan, activiteitenplanner, 
Team in 1 oogopslag worden op elkaar 
aangesloten, en worden tijdens elk 
teamoverleg en bordbespreking besproken. 
b) Implementeren en borgen nieuwe MIC-
procedure, kwaliteit analyse verbeteren, 
bewustwording In teams stimuleren van wat je 
met MIC analyse kan doen. 
• MIC-taakhouders trainen 
• Vast onderwerp op agenda alle overleggen 
c) Implementeren en borgen nieuwe 
calamiteiten-procedure 
• Instructie teams 
• Steekproefsgewijs incidenten analyseren 

Regiomanager 
Kwaliteitsverpleegkundigen 
Coach W en T 

KVP brengt voortgang in OWT 
maandelijks 
Voor MIC/MIM wordt dit 
gemonftord in MC-commissie; kan 
daarna naar OWT 

7-nov-18 ma.-commissie 
analyseert gegevens 
MIC en M1M; per 
team ook analyse; 
kwaliteit van deze 
analyses moet 
verbeteren; 29-3 
analyses worden 
door kw vp samen 
met team gemaakt; 
[Mc-commissie 
functioneert 
goedlincl Mihdh 

Teams dragen zelf 
verantwoordelijkheid voor inzet 
naar client maag. 

Er is sturingsinformatie beschikbaar op teamniveau 
over rooster, inzet, ZZPS, verzuim en 
kwaliteitsindicatoren. 

Regiomanager 
Teamondersteuner 
Coach W en T 

TO brengt voortgang in OWT 
januari dit is nog in 

ontwikkeling; dit 
wordt nu 
ondersteund door 
teamondersteuner 

1-mrt-18 

Eigenaar 
Uitvoerende 

Ondersteuner 

Monitor - Opvolging - Aanpas 
acties Norm 	 Acties Maria Oord 

Alle benodigde expertise 	Uitvoer plan van aanpak Behandelteam 	Regiomanager 	 Districtoverleg 	 1-sep-18 
wordt ingezet in goede 	 Manager Behandelaren 
afstemming, zodat zorgvraag 

	
Kwatiteitsverpleegkundig 

client wordt beantwoord. 	 en 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Status ~-9  Klaar 
Bijna klaar 
In ontwikkeling 

Niet aan gewerkt 

BORGEN KWALITEIT Et VEILIGHEID IN TEAMS 

P DC.A cyclus wordt 
besproken en geborgd in 
teams. 

Teams gebruiken tearnactieplannen en 
activiteitenplanners om verbeterplannen in te 
borgen. Deze worden besproken in teamoverleg en 
bordbesprekingen. 

Regiomanager 
Kwaliteitsverpleegkundigen 
Coach W en T 

Ontwikkelteam maandelijks 
bordbesprekingen 

1-feb-18 
door druk op orde 
brengen dossiers 
heeft dit minder 
aandacht gehad; 
wordt nu weer 
opgepakt 

1-apr-18 

1-okt-18 

Ondersteuningsstructuur wordt verder 
doorontwikkeld en ondersteuners worden 
toegerust voor rol richting teams 

Verdere toerusting taakhouders  

Regiomanager 
Kwaliteitsverpleegkundig 
en / teamondersteuners 
Coach Wen T 

Regiomanager 
Kwaliteitsverpleegkundig 
en / teamondersteuners 
Coach Wen T 

Ontwikkelteam maandelijks 

Ontwikkelteam maart  

rollen  .111r 
teamondersteuners 
en le, vp zijn stevig 
neergezet 

MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING 

dit heeft een flinke 
boost gekregen door 
het traject met de 
clientdossiers; ook 
MDWO's gaan steeds 
beter lopen 
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ZHEBRA 



Aug 

3. Zorginhoudelijke kwaliteitseisen medewerkers werken volgens vastgestelde richtlijnen, 
protocollen en procedures 

2. Kwaliteit op orde  Systematiek voor alle kwaliteitsprocessen geimplementeerd okt  Geimplementeerde eenduidige systematiek voor alle 
kwaliteitsprocessen als mic/mim/calimiteiten/ klachten 
ter bevordering van een lerende cultuur  

1. Gap analyse volgens format invullen 
juni/juli 2. 0-meting huidige processen 3. 
inrichten taken en rollen aug 4. 
implementeren nieuwe werkwijze okt  

Het proces van en de ontwikkeling van de 
verschillende MIC's worden periodiek besproken in 
de mic. Commissie 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

1 Dossier op orde 

O 

Qc 

Programmalijn 1 Client, kwaliteit en veiligheid 
Clientdossier op orde 100% beoordeling, beoordeling 
dienstverlening een 8, iedere zorgverlener heeft te allen tijde 
toegang tot het dossier (100%) 

1. eind juni format dossiers op orde 
houden implementeren 2. eind juni 
implementatieplan opstellen voor de 
locatie. 3. 1 jui q-plantform voor vpk 
starten volgens vast format. 4. 1 aug alle 
betrokkenen hebben e-learning ecd 
gevolgd 5. 1 juli zelftoets ecd 
implementeren 

Voortga ng/borging 
Kwaliteitsverpleegkundigen zullen wekelijks bij de 
overdracht aanwezig zijn om de kwaliteit van de 
overdracht te bewaken. Maandelijke opstart met 
behandelaren en uitzetten acties voor 
behandelaren in dossiers. Maandelijks overleg Q-
platvorm en inhoudelijke voortgang is zichtbaar in 
de notule van het q-plantvorm en terug te vinden 
in vernieuwde werkstandaarden en 
procesvereenvoudiging 

Methodisch werken is geimplementeerd en elke client 
heeft een compleet en actueel dossier conform de eisen 

4. Behandelteam op orde 

okt 
1 

Bij ons zijn de beschikbaarheid en inzet van behandelaren op 	behandelmanager 	mei 
orde  

Goede zorg (conform vigerende richtlijnen, protocollen, 
en procedures voor medicatie, advanced care planning, 
decubitus en vbm 

Behandelteam is compleet, bij zwangerschap, ziekte, 
vacature duurt het lang voordat er vervanging geregeld 
kan worden. 

1. aug uitvoering geven aan het 
toetsinstrument op locatie 2. sept 
opstellen plan van aanpak locatie 3. z.n 
vergroten deskundigheid okt 4. 
rapporteren op voortgang uitvoering 
plannen per locatie aan directie okt 

Aan alle zorgmedewerkers wordt gevraagd om toe 
te zien dat iedereen in poolmanager wordt gezet. 
Contact met Duo zorg. Het gaat om 
uitzendkrachten, die niet van DUO zorg zijn . 
Proces verbeteren/versnellen. 

duidelijkheid creeeren formatieplaatsen en Behandelformatie blijvend toetsen aan zzp 
inzet van behandeldiensten op 
locatie/team. Vaste afspraken maken 
aantal uren, dagen gekoppeld aan zzp 
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Programmalijn 2: Prestatieveld medewerkers 
Er is gestart met reperterend roosteren, duo wordt 
hierin meegenomen. Opzetten planbureau 
Nissewaard. Dialoogsessie met teams over het 
rooster staat gepland, om kaders en richtlijnen te 
toetsen aan bestaande planning en hier 
verbeteractie/afspraken over te maken. Planning is 
dagelijks inzichtelijk voor RM en Kvpk en wordt 
getoetst op gemaakte afsprakenTaken en rollen 
worden beschreven door verpleegkundige. District 
breed verpleegkunidig overleg opzetten. 
Aandachtsgebieden, taken en rollen niet alleen 
voor team/locatie verhelderen maar ook voor tiet 
district. 

5 teamtaakrollen (roosters en 
urenverantwoording) 

Passende inzet medewerkers gericht op goede zorgverlening okt 1: 0- meting maand mei 2: implementatie 
quick wins 3. implementatie teamrollen. 
Taken en rollen verder specificeren door 
de kwaliteitsverpleegkundige in hun kracht 
te zetten. Niet alleen op locatieniveau 
maar ook op districtsniveau. Taken en 
kwaliteiten optimaal benutten in het distict 
en standariseren van werkprocessen 

efficient en effectief roosteren, helderheid over 
teamrollen, flexible schil 
voldoende instroom van nieuw personeel en behoud van 
bestaand personeel 

1. 1 aug campagne voor arbeidsmarkt 
2.uitleg bijeenkomst nieuwe 
inwerkprogramma sept 

6. Instroom en uitstroom dasboard sept 

Hart van Groenewoud staat goed bekent, werkt 
veel met leerlingen en stagiaires die terug komen. 
Er is geen probleem met instroom. Vacature 
stellen voor LL VIG, helpende en zijinstroom 

Verlagen verzuim als hoogste prioriteit in de organisatie, 
waarna aandacht voor preventieve activiteiten. Gluren 
bij de buren: elke manager heeft aantoonbaar min 1 bij 
een anadere manager locatie gekeken die een veruim 
dan 6% heeft. 

1. sept informeren medewerkers nieuw 
verzuimbeleid 2. okt gluren bij de buren 
3.Leerprocessen zijn opgenomen in een 
verbeterregister en worden besproken okt 
4. eenmalige dossiercheck ism arbo dienst 
van alle langdurig verzuimers > 13 weken 
afwezig Sept 

7. Verzuim Verzuim < 7 okt 

Implementeren van personele aangelegenheden 
conform prestatievelden 

1. in kaart brengen opbouw taken en 
functies 2. Plan van aanpak per district Juli 
3. uitvoering geven aan het plan van 
aanpak nov 

8. Personele invulling districten dashboard nov 

Oveal 10.2.e 	 Doc. 502 
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dec 

10 Productiviteit en bedbezetting 	Optimale bezetting van 98% en productiviteit Financieel gezond 1. Juli opstellen plan van aanpak 
verbeteren bedbezetting 2. sept uitvoering 
geven aan plan van aanpak. 

11 Opleidingen Realiseren van noodzakelijke opleidingen in het kader van de 
aanwijzingen 

vaststellen noodzakelijke opleidingsaanbod bezien vanuit 1. juli opstellen scholingsplan 2. okt 
uitvoering geven aan opleidingsplan 3. 
rapportage op scholingsplannen 

Ove[-al 10.2.e 	 Doc. 502 
9. Hr Tools  weerbare en breed inzetbare medewerkers die met plezier en 

gezond bij Careyn kunnen werken. Management dat het 
gesprek aangaat met medewerkers en medewerkers onderling 
met elkaar 

Programmalijn 3: Prestatieveld bedrijfsvoering 

Professionaliseren Performance management 
(functioneren, verbeteren, ontwikkelen), verneteren van 
de kwaliteit van het management (MD programma), 
faciliteren van reflectie en lerenende organisatie  

1.2019 start MD traject, 2. sept start 
training gesprekstechnieken voor 
managers, sept start intergrale rapportage 
per team productiviteit, meer/min uren, 
verlofstuwmeren, verzuim, pop 
gesprekken status 3. Implementatie pop 
gesprekken 4. okt uitvoering geven aan 
intervisie ieder team 5. uitvoering geven 
aan spiegel/feedbackgesprek 1 per team  

De resultaten van de professionele sturing laten 
zien of er aan continu verbeteren wordt gewerkt. 
Teams kunnen zichzelf doelen stellen op de diverse 
onderwerpen en hier monitoren of doelen behaald 
worden. Hierdoor ook reflecteren op behaalde 
resulaten en geleerde lessen 
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11°  

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Overlegstructuur voor en van de t, als rs vastgelegd 
Medewerkers zorgen ervoor dat de clienten in een veilige (woon) 
leefomgeving verblijven. Bewustwoiding en scholing BOPZ. Goede invulling 
van de MIC en Inzet verbetermonitor  
Afronding Inhaalslag dossiervoering (100% dossiers actueel en compleet 
conform vigerende richtlijnen) 

MZ/Kvpk , BenE 

rsn 	 er is een duidelijke overegsstructuur 
maart/april 	 Mic loopt goed. Kvpk hebben dit onderwerp duidelijk in hun 

BOPZ scholing in eilearning is gevolgd 

Momenteel wordt er veel inspanning gepleegd om de 
clientendossiers op orde te brengen. Om de dossier tijdig op 
orde te brengen zijn twee duidelijke risico's te 
onderscheiden: De kwaliteit van de rapportages; ze woeden 
gedaan maar zijn nog niet van de gewenste kwaliteit. Een 
tweede risico is dat input van de behandelaren in de 
clientendossiers. 

ACTIE 
geen 
taak en rol verbreden en beleggen bij de verpleegkundige 

er Is een heldere planning welke en hoeveel dossiers er per 
week up to date moeten worden gemaakt. Iedere maandag 
vind er overleg plaats met de behandeldiensten om ook dit 
deel in het pp up to date te hebben/houden. Inhoudelijke 
kwaliteit wordt door de pvkp gecontroleerd, opvallende 
leerpunten warden meegenomen in een tweede training 
meth werken voor de teams. tot 1-4, daarna is er een 
maandelijkse cyclus 

BORGING  
planning overleggen en notulen 
In MIC cie en vast agendapunt op het teamoverleg 

De komende maanden zal er een maandelijkse controle zijn op de voortgang van het op orde 
brengen en houden van de dossiers. Het moment waarop deze strenge "externe" controle kan 
vervallen Is nog niet te voorspellen. Dit is afhankelijk van hoe snel de uitvoerende professionals hier 
eigenaarschap over kunnen nemen. Kvpk rapporteert maandelijks de voortgang aan de manager 
zorg. de m.z. iedere maand in de review naar de directie.. Door de KVPK Iedere maand KVPK- MZ 
en behandelteam overleg. Scholing EW en niet EVV heeft plaatsgevonden. Ew-
ers/verpleegkunidgigen hebben ook een 2e scholing gehad, om de samenhang te vinden in de 
dossiers. 

MZ Kvpk 
MZ/Kvpk/ VBM cie 

april 

MZ/Kvpk april/mei Borgen zorgvuldige dassiervoering m.b.v. training methodisch 
werken/rapporteren (zie actie 8) en i.oaching-on-the-job door 
kwaliteitsverpleegkundige volgens ZIP-cyclus  

Methodisch proces nog niet op orde bij de uitvoerend 
professionals, hiermee zijn ook de zorgdossiers niet 
duurzaam geborgd. Door het trainen in methodisch werken 
wordt er een voorwaarde geschapen om de zorgprofessionals 
daadwerkelijk eigenaarschap te kunnen laten hebben over de 
zorgdossiers. 

Training in methodisch werken en begeleiding op het werk 
door de Kvpk aan de ew-ers/verpleegkundigen en tijdens zip. 
bespreking 

Na elke zorgleefpianbespreking zal de locatie KVP a.d.h.v. "de kwaliteitscheck dossiers" de dossiers 
beoordelen op kwaliteit. Oit gebeurt voorafgaand aan het accorderen zodat eventuele feedback 
meegenomen kan warden. 
lo per kwartaal zal een KVP van een andere locatie middels een steekproef 
(4 dossiers per [oratie) opnieuw de kwaliteitscheck uitvoeren, teneinde "blinde vlekken" KVP eigen 
locatie, en op andere . 

de behandelcyclus is geborgd maart/april MZ/KVPK en Ben E 
,primair coach  

Momenteel is de samenwerking met de behandeldiensten 
nog niet zoals gewenst vanuit de zorgverwachtingen. 

Er is een gesprek gepland op 14 maan om de samenwerking 
te bespreken en tot verbeterpian te komen. Wensen zijn 
visite een vaste dag en tijd en overlegstructuur In kaart 
brengen 

Periodiek evalueren met behandelaren over aandachtspunten als samenwerking en optimalisatie 
tijdens ZIP gesprekken. Iedere maand is er een MDO , om communicatie te bespreken 

Apr ti 

jan 	 blijvende inzet anti decubitus hulpmiddelen en gebruik 
maken van de geldende richtlijnen en protocollen. Mocht er 
toch decubitus of ander huidletsel zijn ontstaan, dan wordt 
deze adequaat behandeld. 

lort 

feb 

Dit doen de medewerkers In overleg met de cliént en zijn 
naasten. Door middel van MDO/BZO, gedragsvisite en 
wondzorg controle komen de risico analyses aan bod. 
Gedragsvisite moet samen zorg en vpkp worden gelopen. 

De medewerkers nemen de tijd om te achterhalen wat de 
bewoner nog zelf kan door met regelmaat invullen van het 
GWI document. En bewustwording van het belang van het 
ken 	van de bewoner. En door de uitvoering van "Samen nen 
goed in gesprek" 

ABC methode wordt gebruikt 

Er wordt weer zelf gekookt. Villa 2 is tevreden. Villa 1 en 3 
niet 

De rol van de taakhouders meer vorm en inhoud geven door 
te werken.  aan kennisoverdracht en controlerende functie 
taakhouders/ HACCP Is nog niet op orde 

Decubitus en ander huidletsel wordt voorkomen 

Bij acties naar aanleiding van een gesignaleerd gezondheldsrisico houden wij 
	

MZ/KW,V 7 Ben E 
rekening met kwaliteit van leven. 	 zorgrnedewerker 

Medewerkers en clienten zijn "samen goed in gesprek"over de 	 Mz/ GV/ KW.V. 
zelfredzaamheid van de client en hebben dit verwerkt in het zorgleefplan 	/zorgteam 

BOPZ en psychofarmaca (probleemgedrag) worden gemonitord 
	

MZ/ VBM commissie 

Maaltijden naar tevredenheid van de clienten villa 1 en 3 
	

MZ/fac. Coordinator 

Medewerkers werken hygienisch en voldoen aan de normen voor persoonlijke 	MZ/ Kook en 
hygiëne 	 taakhouders  

controle check plannen op juiste inzet 

Gedragsvisite zorg en behandelteam verder vom geven. 

geen 

Voorafgaand aan de inzet van de psychofarmaca vindt een 
psychosociale- of gedragsinterventie plaats 

facilitair coordinator is in gesprek met Totaal Vers en de 
menucommissie. Familie avond villa; 2 juli bespreek 

inplannen controlemomenten en e-learning  

Periodiek evalueren met behandelaren over aandachtspunten als samenwerking en optimalisatie 
tijdens ZIP gesprekken. Vast review onderdeel 

Periodiek evalueren met behandelaren over aandachtspunten als samenwerking en optimalisatie 
tijdens ZLP gesprekken 

regelmatige dossiercheck op onderwerp zelfredzaamheid. Onderwerpen toolbox samen gead In 
gesprek zijn besproken in de team overleggen, 

Berging in de ZIP / BOPZ bespreking / BOPZ scholing via e-learning en scholing 

Op de agenda van het menu commissie overleg 

Berging middels steekproeven, opnemen in borgingstool 

MZ/KVP en 
behandelaren 

Integratie welzijn/welbevinden in clientagenda / Zinvolle dagbesteding 
ingevoerd 

M2/ Kw.V/ 
klantcoach, 

aandachtrvelder 
welzijn per team/ evv- 

juli 	 er is een nieuwe welzijnscoach aangesteld. Plan van aanpak welzijn ook buiten kantoor uren d.m.v. een 
bewonersgericht activiteiten plan. 2 inventarisatie van de 
middelen. 

Wordt gemonitord In de ZIP bespreking en de teamvergaderingen met klantcoach 
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Familie/ Informele zorg en participatie is beschreven en geborgd 

Bevoegd en bekwaamheden van teamleden inzichtelijk maken en waar ze te 
kort schieten voor scholing ingepland 

Teamtaken en teamactivitelten zijn eenduidig beschreven en vastgesteld 

Cultuur van samenwerking en tlexibditeit professionele autonomie 

Verzuim is <7% 
Formatie is kwalitatief en kwantitatief op orde 
Gebouw en techniek hygiene 

In en exclusie criteria voor nieuwe bewoners 

MZ/ Kw.V. primair 
coach, klantcoach 

MZ/Kvpk 

rei/ 
verpleegkundigen per 

ma/ medewerker 

ma/medewerker  
MZ 

rnz/fc 

MZ/ KVPK 

in de interne audit is naar voren gekomen dat de alp 
besprekingen 2x per jaar gebeuren in smamenspraak met 
client en familie. Er is een dossier gevonden waar dit nog niet 
het geval was. Reden waarom niet geschreven. 

la maar actueel houden is een aandachtpunt en het 
evenwicht in verdeling moet gevonden worden. 

Persoonlijke kennismaking en ontwikkeling in gang gaan ' 
zetten 
verzuim is onder controle 
Formatie is  op opde  
60 M is rood, onderhoud en schoonmaak enquette: score 
een 4 

Er Is een vernieuwde beschrijving 

Regeltaken actualiseren 

aansluiten bij teamoverleg, en het overleg van de 
verpleegkundigen 
vast agenda punt. MZ beheert proces 
maandelijkse controle door MZ 

Communiceren met nieuwe bewoners, bij achteruitgang van 
huidige bewoners en met medewerkers tijdens zip 
Uitleggen bij opname, toevoegen opnamemap 

interne audit onderzoeken 

check dashboard verplichte scholing 

Berging moet plaatsvinden op de teamvergadering (vast onderdeel van de agenda/ vaardigheden 
matrix 

vaste overlegstructuur en agendapunt op de agenda 

zie dashboard 
zie dashboard 

MZ en 'O.V.V. monitoren maandelijks actueel clienten bestand, heeft een ieder een passende ZZP 

maart ook waarom dingen niet gebeurt zijn goed rapporteren. 
Familie avonden per team 1 maal per jaar houden. 

edearning maandelijks controleren en men erop wijzen. 
welke scholing nog gevolgd moet worden 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Legenda 

!

Gerealiseerd 
Aan begonnen 
In de afronding 
Nog niets aan gedaan 
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Geimplementeerde eenduidige 
systematiek voor alle 
kwaliteitsprocessen als 
mic/mim/calimiteiten/ klachten ter 
bevordering van een lerende cultuur 

1. Gap analyse volgens format invullen juni/juli 
2. 0-meting huidige processen 3. inrichten taken 
en rollen aug 4. implementeren nieuwe 
werkwijze okt 

Overal 10.2.e Doc. 502 

Programmalijn 1 Client, kwaliteit en veiligheid 	 Doel 	 Actie 	 Voortgang/borging 
1 Dossier op orde 

2. Kwaliteit op orde 

3. Zorginhoudelijke kwaliteitseisen 

4. Behandelteam op orde  

Clientdossier op orde 100% beoordeling, beoordeling 
dienstverlening een 8, iedere zorgverlener heeft te 
allen tijde toegang tot het dossier (100%) 

Systematiek voor alle kwaliteitsprocessen 
geimplementeerd 

medewerkers werken volgens vastgestelde 
richtlijnen, protocollen en procedures 

Bij ons zijn de beschikbaarheid en inzet van 
behandelaren op orde 

Aug 

okt 

okt 

Methodisch werken is geimplementeerd 
en elke client heeft een compleet en 
actueel dossier conform de eisen 

Goede zorg (conform vigerende 
richtlijnen, protocollen, en procedures 
voor medicatie, advanced care planning, 
decubitus en vbm 

Behandelteam is compleet, bij 
zwangerschap, ziekte, vacature duurt 
het lang voordat er vervanging geregeld 
kan worden. 

1. eind juni format dossiers op orde houden 
implementeren 2. eind juni implementatieplan 
opstellen voor de locatie. 3. 1 jui q-plantform 
voor vpk starten volgens vast format. 4. 1 aug 
alle betrokkenen hebben e-learning ecd gevolgd 
5. 1 juli zelftoets ecd implementeren 

1. aug uitvoering geven aan het toetsinstrument 
op locatie 2. sept opstellen plan van aanpak 
locatie 3. z.n vergroten deskundigheid okt 4. 
rapporteren op voortgang uitvoering plannen 
per locatie aan directie okt 

duidelijkheid creeeren formatieplaatsen en inzet 
vanbehandeldiensten op locatie/team. Vaste 
afspraken maken aantal uren, dagen gekoppeld 
aan zzp 

Kwaliteitsverpleegkundigen zullen wekelijks bij 
de overdracht aanwezig zijn om de kwaliteit van 
de overdracht te bewaken. Maandelijke opstart 
met behandelaren en uitzetten acties voor 
behandelaren in dossiers. Maandelijks overleg Q-
platvorm en inhoudelijke voortgang is zichtbaar 
in de notule van het q-plantvorm en terug te 
vinden in vernieuwde werkstandaarden en 
procesvereenvoudiging 

Het proces van en de ontwikkeling van de 
verschillende MIC's worden periodiek besproken 
in de mic. Commissie 

Aan alle zorgmedewerkers wordt gevraagd om 
toe te zien dat iedereen in poolmanager wordt 
gezet. Contact met Duo zorg. Het gaat om 
uitzendkrachten, die niet van DUO zorg zijn. 
Proces verbeteren/versnellen. 

Behandelformatie blijvend toetsen aan zzp behandelmanager me 
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5 teamtaakrollen (roosters en 
urenverantwoording) 

Programmalijn 2: Prestatieveld medewerkers  
Passende inzet medewerkers gericht op goede 
zorgverlening 

1: 0- meting maand mei 2: implementatie quick 
wins 3. implementatie teamrollen. Taken en 
rollen verder specificeren door de 
kwaliteitsverpleegkundige in hun kracht te 
zetten. Niet alleen op locatieniveau maar ook op 
districtsniveau. Taken en kwaliteiten optimaal 
benutten in het distict en standariseren van 
werkprocessen 

Er is gestart met reperterend roosteren, duo 
wordt hierin meegenomen. Opzetten 
planbureau Nissewaard. Dialoogsessie met 
teams over het rooster staat gepland, om kaders 
en richtlijnen te toetsen aan bestaande planning 
en hier verbeteractie/afspraken over te maken. . 
Planning is dagelijks inzichtelijk voor RM en Kvpk 
en wordt getoetst op gemaakte afsprakenTaken 
en rollen worden beschreven door 
verpleegkundige. District breed verpleegkunidig 
overleg opzetten. Aandachtsgebieden, taken en 
rollen niet alleen voor team/locatie verhelderen 
maar ook voor het district. 

okt 

efficient en effectief roosteren, 
helderheid over teamrollen, flexible schil 
voldoende instroom van nieuw 
personeel en behoud van bestaand 
personeel 

1. 1 aug campagne voor arbeidsmarkt 2.uitleg 
bijeenkomst nieuwe inwerkprogramma sept 

Hart van Groenewoud staat goed bekent, werkt 
veel met leerlingen en stagiaires die terug 
komen. Er is geen probleem met instroom. 
Vacature stellen voor LL VIG, helpende en 
zijinstroom 

6. Instroom en uitstroom ? KPI sept 

Verlagen verzuim als hoogste prioriteit 
in de organisatie, waarna aandacht voor 
preventieve activiteiten. Gluren bij de 
buren: elke manager heeft aantoonbaar 
min 1 bij een anadere manager locatie 
gekeken die een veruim < dan 6% heeft. 

1. sept informeren medewerkers nieuw 
verzuimbeleid 2. okt gluren bij de buren 
3.Leerprocessen zijn opgenomen in een 
verbeterregister en worden besproken okt 4. 
eenmalige dossiercheck ism arbo dienst van alle 
langdurig verzuimers > 13 weken afwezig Sept 

7. Verzuim Verzuim < 8 okt 

8. Personele invulling districten Implementeren van personele 
aangelegenheden conform 
prestatievelden 

1. in kaart brengen opbouw taken en functies 2. 
Plan van aanpak per district Juli 3. uitvoering 
geven aan het plan van aanpak nov 

KPI? nov 

weerbare en breed inzetbare medewerkers die met 
plezier en gezond bij Careyn kunnen werken. 
Management dat het gesprek aangaat met 
medewerkers en medewerkers onderling met elkaar 

Professionaliseren Performance 
management (functioneren, verbeteren, 
ontwikkelen), verneteren van de 
kwaliteit van het management (MD 
programma), faciliteren van reflectie en 
lerenende organisatie 

1.2019 start MD traject, 2. sept start training 
gesprekstechnieken voor managers, sept start 
intergrale rapportage per team ( productiviteit, 
meer/min uren, verlofstuwmeren, verzuim, pop 
gesprekken status 3. Implementatie pop 
gesprekken 4. okt uitvoering geven aan intervisie 
ieder team 5. uitvoering geven aan 
spiegel/feedbackgesprek 1 per team 

De resultaten van de professionele sturing laten 
zien of er aan continu verbeteren wordt 
gewerkt. Teams kunnen zichzelf doelen stellen 
op de diverse onderwerpen en hier monitoren of 
doelen behaald worden. Hierdoor ook 
reflecteren op behaalde resulaten en geleerde 
lessen 

9. Hr Tools dec 

Over,-al 10.2.e 	 Doc. 502 
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Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Programmalijn 3: Prestatieveld bedrijfsvoering 
sept 

okt 

10 Productiviteit en bedbezeti ing 

11 Opleidingen 

Optimale bezetting van 98% en productiviteit 

Realiseren van noodzakelijke opleidingen in het 
kader van de aanwijzingen 

Financieel gezond 

vaststellen noodzakelijke opleidingsaanbc 

1. Juli opstellen plan van aanpak verbeteren 
bedbezetting 2. sept uitvoering geven aan plan 
van aanpak. 
1. juli opstellen scholingsplan 2. okt uitvoering 
geven aan opleidingsplan 3. rapportage op 
scholingsplannen 

Legenda 
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Kvpk 

Er wordt volgens vaste werkafspraken gewerkt rondom het delen-geven van 
medicatie.  
Er wordt passende persoonlijke zorg geleverd aan de hand van de vastgestelde juiste 
indicatie 

Er is een duidelijk locatiebelefd welke welgroepen er geplaatst worden en passend 
zijn op de Herman Gorterhoff 

Toelichting 
Herman gorterhof is geschikt voor clienten tot zzp4 , momenteel wonen hier 
[Renten met een verkeerde indicatie, die veel hoger is dat de passensde zap 4 
Indicatie. Deze clienten kunnen hier niet de passende zorg voor ontvangen. De 
vraag is wat gaat er met deze clienten gebeuren en is het rendabel om alleen 
zzp 4 indicaties op te nemen in de Herman Gorterhof? Of moet er een andere 
doelgroep geplaatst gaan worden? En zo ja welke dan? Wat gaat er gebeuren 
met de huidige clienten? 

ACTIE 
bespreken in het overleg met de directie op 12 maart, clienten screenen op huidige 
zzp en herindicaties aanvragen CIZ. [Renten met een indicatie zzp5 en artikel 60 
indicatie worden overgeplaatst naar een passende andere plek. De toekomst van de 
locatie wordt door directie en RVB besproken en meegenomen In het 
huisvestingsplan. Nieuwe opnames hebben een ZZP4 en niet hoger. 

BORGING 
In het ontwikkelteam zal deze interventie gevolgd en geborgd 
worden 

RM 

01-04-2018 gepland 

jun-18 

jul-18 

apr-18 

Er wordt veilige en verantwoorde zorg gegeven op de Herman Gorterhof 

Afronding inhaalslag dossiervoering (100% dossiers actueel en compleet conform 
vigerende richtlijnen) 

Borgen zorgvuldige dossiervoering m.b.v. training methodisch werken/rapporteren 
en coaching-on-the-job door kwaliteitsverpleegkundlge volgens ZLP-cyclus 

De huisvesting zorgt voor een onveilige omgeving voor de clienten met een 
dementie (zzp 5/7 inicatie) De relingen zijn laag en gevaarlijk, de trap is open en 
men kan ieder moment van de dag verdwalen, omdat toezicht niet gerealiseerd 
is. 
Momenteel wordt er veel inspanning gepleegd om de clientendossiers op orde 
te brengen. Om de dossier tijdig op orde te brengen Is er een duidelijke risico's 
te onderscheiden: De indicaties van 20 van de 24 clienten zijn niet conform de 
zorgzwaarte 

Om de dossiers goed op orde te houden Is training van het personeel nodig, er Is 
veel verloop geweest In het team, een hoog ziekte verzuim met als risico dat dit 
Invloed heeft op methodisch werken 

Uit de Rie analyse Is naar voren gekomen dat er risco aanwezig Is op het veilig 
delen van medicatie en het voorkomen van fouten 
Careyn heeft clienten en famille van de Herman Gorterhof verkeerde 
verwachtingen gegeven bij opname. Hierdoor denkt men dat ze hier kunnen 
wonen tot overlijden. Het team werkt onvoldoende vanuit zzp's, doen vaak 
teveel. en grondslag ligt hier te kort aan kennis van de zzp finaciering en 
pakketten, en het werkjen aan eigen regie bij de clienten, we nemen nog over 
en zorgen voor ipv zorgen dat. Door een verkieerde Indicatie ontvangen clienten 
niet de juiste professionele zorg en behandeling die In veel gevallen wel nodig is, 
of een passende benadering aan de hand van een benaderingsplan opgesteld 
door de psycholoog. De juiste zorg geven hangt vast aan toeval. Dit zorgt voor 
veel risico's vallen, medicatieveillgheid, dwaalgedrag, vereenzaming, vervuiling, 
uitdroging, haccp(eten over de datum), depressie, decubitus. Dit komt ook naar 
voren uit de analyse van de RIE 

1. iedere client wordt in kaart gebracht en hier worden de risico's van in kaart 
gebracht. 2. Toezicht mogelijkheden onderzoeken en vergroten door eventueel 
gebruik van domitica. 

Er is een extra kvpk toegevoegd ter ondersteuning van alleen het op orde brengen van 
de dossiers 

Coaching-on-the-job: elke EW krijgt individuele coaching-on-the-job door locatie 
KVPk. KVPk gaat letterlijk naast EW zitten en doorloopt de dossiers. 

KVPk's geven RM wekelijkse update 

Coaching °n the job,begeleldIng bij de uitvoer en controiechecks door de Kvpk 

Medicatleproces In kaart brengen, analyseren en het proces en werkafspraken 
verbeteren naar aanleiding van de analyse 
1. persoonlijke gesprekken met clienten en familie. 2. juiste Indicatie aanvragen. 3. 
beleid ontwikkelen blijven of verhuizen. 4. Risico's feitelijk in kaart bregen Mic/Mirn 
meldingen. 5. gesprek met het team op, 13 maart eerste stap naar bewustwording. 6. 
scholingsplan opstellen 

In het ontwikkelteam zal deze interventie gevolgd en geborgd 
worden 

De komende maanden zal er een wekelijkse controle zijn op de 
voortgang van het op orde brengen en houden van de dossiers. 
Het moment waarop deze strenge "externe"controle kan vervallen 
is nog niet te voorspellen. Dit is afhankelijk van hoe snel de 
uitvoerende professionals hier eigenaarschap over kunnen nemen. 
Kvpk rapporteert wekelijks de voortgang aan de reglornanager en 
de regiodirecteur. 

Na elke zorgleefplanbesprekIng zal de locatie KVP a.d.h.v. "de 
kwaliteltscheck dossiers" de dossiers beoordelen op kwaliteit. Dit 
gebeurt voorafgaand aan het accorderen zodat eventuele 
feedback meegenomen kan worden. 
lx per kwartaal zal een KVP van een andere locatie middels een 
steekproef 
(4 dossiers per locatie) opnieuw de kwaliteltscheck uitvoeren, 
teneinde "blinde vlekken" KVP eigen locatie. 

MIC meldingen 

In het ontwikkelteam zal deze interventie gevolgd en geborgd 
warden en het scholingsplan 

eind maart Kvpk 

Kvpk en Beh. 

Kvpk 

KVPK 

Er wordt continultelt van zorg geleverd jun-18 	 Er Is een heel hoog ziekte verzuim van 32% hierdoor wordt er veel gebruik 
gemakt van Flex en PRIL Uit de analyse van de Rio komt naar voren dat er een 
zeer hoog ns co Is op Inzet personeel, Intern coordinatie terkon, en 
overdrachtsrisico's 

1. In kaart brengen hoeveel verschillende gezichten een cliënt per maand ziet 2. 
zorgen voor een tijdelijk vast flexibel team. 3. plan in samenspraak met de HR hoe 
stabiliteit in teammix aan te brengen. 4. aannemen nieuwe krachten. 5. roosteren 
onderbrengen bij vast teamlid. 6. overdarchtsmomenten plannen 

strategisch personeelplan opstellen en cyclisch evalueren met HR Kvpk en RM 

Er worden geen activiteiten aan derde uitgezet we besteden activiteiten uit aan derde en hebben niet In beeld wie dit betaald ( 
fyslofit, 10 clienten naar de dagbesteding) gebruik van andere ruimte door 
gebrek aan eigen maatschappelijke ruimte 

In gesprek met clienten en familie over de afbouw van deze diensten In het ontwikkelteam zal deze Interventie gevolgd en geborgd 
worden 

kvpk en rm jun-18 

Er worden passende taken en rollen verdeeld in het team en uitgevoerd 

Gebruik en kosten hulpmiddelen zijn in beeld 

Oneigelijke taken in kaart brengen en aantal uren extra werk (een voorbeeld is 
uitgewerkt (maaltijden ontvangen en delen. dit kost 62 min per week per client x 24: 
dit komt neer op 24, 8 uur in de week wat niet gebruikt wordt voor directe clienten 
zorg)  
aantal hulpmiddelen in beeld brengen en achterhalen van wie deze eigendom zijn 

in het ontwikkelteam zal deze interventie gevolgd en geborgd 
worden 

In het ontwikkelteam zal deze Interventie gevolgd en geborgd 
worden, hierna wordt dit opgenomen in het persoonlijk plan van 
de cliënt 

Maaltijdvoorziningenbekostiging is overzichtelijk en wordt juist afgehandeld 

Integratie welzijn/welbevinden in cllentilgenda / Zinvolle dagbesteding Is ingevoerd 

Momenteel weten we dat we voor 24 clienten broodgeld betalen, voor 6 
clienten maaltijdgeld betalen maar hebben we geen zicht en beleid op 
boodschappen etc. wie moet wat betalen en hoe regelen we dat?  
We besteden activiteiten uit aan derde en hebben niet In beeld wie dit betaald ( 
fyslofit, 10 clienten naar de dagbesteding) gebruik van andere ruimte door 
gebrek aan eigen maatschappelijke ruimte 

Beleidsontwikkeling maaltijdvoorziening 

per client aantal uren dagbesteding In kaart brengen, uitzoeken hoe dize uren 
momenteel gefInancleerd woeden, In gesprek met clienten en fallmlie (familieavond 
geweest in februari) vervolg individuele gesprekken en het maken van nieuwe 
passende afspraken 

eind maart 

Kvpk, RM 
coach w ent 

Kvpk 

jun.18 	 Er lekt momenteel veel geld weg: niet passende indicaties maar wel de zorg 
leveren, veel oneigelijke taken waar veel tijd en uren in verloren gaan 
(maaltijden ronddelen,boodschappen ontvangen, brievenbussen legen, mensen 
wegbregen en halen etc) 

apr-18 	 Er Is geen overszicht welke hulpmiddelen er door wie gefinancierd woeden. wat 
is nog vanuit de WMO gelden, wat is eigendom van de cliénten? 

beleid 

Kvpk 

jun.18 

31-03-2018 gereed Wordt gernonitord In de teamvergadegingen en tijdens het 
ondersteuningsteam overleg 
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Kvpk en AM Familie participatie Is beschreven en geborgd 31-03-2018 gereed 	 De familie participeert wel, echter hier wordt niet op een planmatige manier 
optimaal voordeel mee behaald voor de dient. 

Plan uitwerken hoe meer familie participatie te krijgen en borgen Voortgang van het plan van aanpak is onderwerp op het 
ontwikkelteam 

Bevoegd en bekwaamheden van teamleden Inzichtelijk maken en waar ze te kort 
schieten voor scholing Ingepland 	• 

rI 

Teamtaken en teamactiviteiten zijn eenduidig beschreven en vastgesteld 

mei-18 	 Door de veranderende zorgvraag, worden er andere competenties van het team 
gevraagd. Hier is bij en nacholing ver nodg. Om hier een goed plan op te maken 
is het belangrijk eerst goed te weten welke doelgroep we willen laten wonen in 
de Herman Gorterhof. Uit de Rie is naar voren gekomen dat het team 
onvoldoende bevoegd en bekwaam is, VRH. BHV  

jun-18 ■ van oermeezinger verworven taken en rollen, er zal bekeken moeten worden of 
hier veranderingen wenselijk zijn en of taken en rollen nog passend rijn, welke 
behouden en van welke gaan we afscheid nemen. Uit de Rie analyse is naar 
voren gekomen dat er sprake Is van hoge spychische druk in het team. 

Kvpk. RM, 
opleidingen 

Kvpk 

Scholingsplan opstellen naar aanleiding van vastgestelde doelgroep clienten en 
verwachte benodigde competenties 

Teamsessies plannen over taken rollen en verwachtingen, bespreekbaar maken van de 
werkdruk 

Aan de hand van beschikbaar digitaal registratie systeem 
periodieke check of medewerkers bevoegd en bekwaam zijn. 

Berging moet plaatsvinden op de teamvergadering (vast 
onderdeel van de agenda 

Er Is sprake van een cultuur van profes:oneie autonomie, waaronder samenwerken, 
binnen de locatie, 

••,,, In- en excluslecrIteria voor nieuwe clienten 

Samenwerking en inzet van de huisarren en eventueel behandeldiensten van Careljn 

Er is een heledere en duidelijke communtcatle structuur Coach WenT 
ism Kvpk 

Kvpk en RM jun.18 	 De professionele autonomie Is niet op orde. Vanaf de basis (afspraak Is afspraak) 
uilen hier interventies op plaats moeten vinden. 

mrt-18 	 De in- en exclussie criteria zijn bekent maar worden niet nageleek. 

mrt-18 	 De samenwerking wordt momenteel verbetered en besproken. Hierdoor kunnen 
nieuwe en duidelijke afspraken worden gemaakt  

mrt-18 	 Medewerkers hebben onvoldoende grip op hun dagelijkse werkzaamheden en 
ervaren hierdoor een te hoge werkdruk 

jun-18 	 er is een onduidelijke communicatiestructuur onderling en naar clienten en hun huidige communicatiestructuur In beeld brengen en op basis van verkregen Inzicht 
familie. 	 gewenste structuur uitzetten 

In het ontwikkelteam zal deze Interventie gevolgd en geborgd 
werden 
Of een dient voldoet aan de criteria van de afdeling tal een vast 
onderdeel zijn van het ZIP gesprek  

In het ontwikkelteam zal deze interventie gevolgd en geborgd 
worden 
Tijdens het ontwikkelteam en ondersteuningsteam bespreking 
wordt deze voortgang gemonitord en zo nodig worden er extra 
acties gelnItieerd. 
In het ontwikkelteam zal deze interventie gevolgd en geborgd 
werden 

is opgestart en afgesproken 
De ervaren werkdruk is acceptabel voor de zorgprofesslonals. 

RM/ KVPK 

RM/kvpk 

Coach WenT 
ism Kvpk 

RM / TC en WenT stellen hier een plan van aanpak voor op . Alle teamleden krijgen 
CoachIng op onder andere de onderlinge samenwerking 

In en exclusie criteria hanteren en gebruiken bij de gesprekken met clienten en familie 

geprekken met de huisartsen en in een later stadium met de behandeldiensten van 
Careljn 
actieplan opstellen in ontwikkelteam 

Legenda 

!Gerealiseerd 
Aan begonnen 
In de afronding 
Nog niets aan gedaan 
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RM Kvpk 

Kvpk 

Overlegstructuur voor en van 	teams is vastgelegd 

Medicatie veiligheid geborgd, wat blijkt uit de  

we hebben geen overzicht van de overlegstructuur en we 
missen een CR op de locatie 

mrt-18 	 Onvoldoende reflectie en verbetercyclus op gemaakte fouten  

overlegstructuur in kaart brengen, 

Mic cie fouten onder de loop laten nemen en 
verbetermaatregelen laten opstellen incl. evl datum. Review 
apotheek als vast onderdeel in de team overleggen met 
aandachtsvelder apotheek plannen. Scholing op kennis hiaten  

planning overleggen en notulen 

planning overleggen en notulen 

Kvpk en Beh. 01.04-2018 gepland Afronding inhaalslag dossiertnering (100% dossiers actueel en 
compleet conform vigerende richtlijnen) 

Momenteel wordt er veel inspanning gepleegd om de 
clientendossiers op orde te brengen. Om de dossier tijdig op 
orde te brengen zijn twee duidelijke risico's te onderscheiden: 
De kwaliteit van de rapportages; ze worden gedaan maar zijn 
nog niet van de gewenste kwaliteit. Een tweede risico is dat 
input van de behandelaren in de clientendossiers. Deze is . 
momenteel nog onvoldoende. 

Interne planning is realisatie voor 1 maart 2018 
Bijeenkomst KVP, coach W&T, regiomanagers,811~: 
eenduidige wijze van inzet dossiers/ methodisch handelen. 
(dec. 2017). 
Coaching-on-the-job: elke EVV krijgt individuele coaching-on-
the-job door locatie KVP. KVP gaat letterlijk naast EVV zitten en 
doorloopt de dossiers. 
Planning: dec 2017 t/m feb. 2018. Per locatie eigen planning 
inzichtelijk maken voor 8 december a.s. 
KVP geven RM (wekelijkse update a.d.h.v. meetinstrument 
kwaliteitscheck EVV 
Rapporteren: KVP lezen dagelijks op hun werkdagen mee met 
de rapportage en spreken zorgmedewerkers individueel aan, 
daar waar nodig worden aparte afspraken voor coaching-on-
the-job gemaakt. Taakhouders ECD hierin ook een rol geven. 

De komende maanden zal er een wekelijkse controle zijn op de voortgang 
van het op orde brengen en houden van de dossiers. Het moment waarop 
deze strenge "externe" controle kan vervallen is nog niet te voorspellen. Dit is 
afhankelijk van hoe snel de uitvoerende professionals hier eigenaarschap 
over kunnen nemen. Kvpk rapporteert wekelijks de voortgang aan de 
regiomanager en de regiodirecteur. 

Kvpk Training in methodisch werken en begeleiding op het werk 
door de Kvpk 

Borgen zorgvuldige dossiervocring m.b.v. training methodisch 
werken/rapporteren (zie actie 8) en coaching-on-the-job door 
kwaliteitsverpleegkundige volgens ZLP-cyclus 

Na elke zorgleefplanbespreking zal de locatie KVP a.d.h.v. "de 
kwaliteitscheck dossiers" de dossiers beoordelen op kwaliteit. Dit gebeurt 
voorafgaand aan het accorderen zodat eventuele feedback meegenomen kan 
worden. 
lx per kwartaal zal een KVP van een andere locatie middels een steekproef 
(4 dossiers per locatie) opnieuw de kwaliteitscheck uitvoeren, teneinde 
"blinde vlekken" KVP eigen locatie. 

1-4-2018 	 Methodisch proces nog niet op orde bij de uitvoerend 
professionals, hiermee zijn ook de zorgdossiers niet duurzaam 
geborgd. Door het trainen in methodisch werken wordt er een 
voorwaarde geschapen om de zorgprofessionals daadwerkelijk 
eigenaarschap te kunnen laten hebben over de zorgdossiers. 

apr-18 

april 

MCI 

de behandelcyclus is geborgd 

Decubitus en ander huidletsel wordt voorkomen 

Bij acties naar aanleiding van een gesignaleerd gezondheidsrisico 
houden wij rekening met kwaliteit van leven: 

BOPZ en psychofarmaca (prohleemgedrag) worden gemonitord 

KVPK en 
Behandelaren/ HA, zn.  
RM en primair coach 

KVP en taakhouders 

Arts en psycholoog 
met zorgrnedewerker 

KV en Behandelaren  

Momenteel is de samenwerking met de behandeldiensten nog 
niet zoals gewenst vanuit de zorgverwachtingen. 

blijvende inzet anti decubitus hulpmiddelen en gebruik 
maken van de geldende richtlijnen en protocollen. Mocht er 
toch decubitus of ander huidletsel zijn ontstaan, dan wordt 
deze adequaat behandeld. 
Dit doen de medewerkers in overleg met de cliënt en zijn 
naasten. Door middel van MDO/BZO, gedragsvisite en 
wondzorg controle komen de risico analyses aan bod. 
Gedragsvisite moet samen met zong opgezet worden, nu alleen 
arts en psycholoog. 

Er is lange tijd geen psycholoog geweest, deze cyclus en 
achterstalligonderhoud moet opnieuw opgestart worden  

Er is een gesprek gepland op 14 maart om de samenwerking te 
bespreken en tot verbeterptan te komen. Wensen zijn visite 
een vaste dag en tijd en overlegstructuur in kaart brengen 

controle check plannen op juiste inzet 

Gedragsvisite zorg en behandelteam opzetten 

Voorafgaand aan de inzet van de psychofarmaca vindt een 
psychosociale- of gedragsinterventie plaats  

Periodiek evalueren met behandelaren over aandachtspunten als 
samenwerking en optimalisatie tijdens ZLP gesprekken 

Periodiek evalueren met behandelaren over aandachtspunten als 
samenwerking en optimalisatie tijdens ZLP gesprekken 

Periodiek evalueren met behandelaren over aandachtspunten als 
samenwerking en optimalisatie tijdens ZLP gesprekken 

Borging in de ZIP / BOPZ bespreking 

Kvpk en taakhouders Medewerkers werken hygiënisch en voldoen aan de normen voor 
persoonlijke hygiëne 

De rol van de taakhouders meer vorm en inhoud geven door te 
werken aan kennisoverdracht en controlerende functie 
taakhouders 

Inplannen controlemomenten en klinische lessen  Borging middels steekproeven van Kvpk, opnemen in borgingstool 
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Integratie welzijn/welbevinden in clientagenda / Zinvolle dagbesteding 
ingevoerd 

Familie/ informele zorg en participatie is beschreven en geborgd 

AB i.s.m. de coach-
primair coach 

KV en teams/ AB/ 
primair coach 

31-03-2018 	 De familie participeert wel, echter hier wordt niet op een 
gereed ??? 	 planmatige manier optimaal voordeel mee behaald voor de 

cliënt. 

Plan van aanpak welzijn ook in de weekenden d.m.v. een 
bewonersgericht activiteiten plan. 2 inventarisatie van de 
middelen. 3 gebruik maken van de gezamenlijke k-schijf 

plan opstellen en uitwerken en samen goed in gesprek 
implementeren. Overzicht vrijwilligers actief en wat ze doen op 
dek schijf zichtbaar maken, informatieavond inplannen over 
dementie voor mantelzorgers, 

Wordt gemonitord in de ZIP bespreking en de teamvergaderingen 

Voortgang van het plan van aanpak is onderwerp op het ontwikkelteam 

jun-18 

Bevoegd en bekwaamheden van teamleden inzichtelijk maken en 
waar ze te kort schieten voor scholing ingepland 

De teams signaleren zorg en gedragsproblemen, maar weten 
niet altijd de juiste vervolgstappen te zetten. Er lijkt meer 
behoefte aan scholing en deskundigheidsbevordering te zijn 

Plan opstellen met de psycholoog, bewonersbespreking en 
benaderingsplannen ABC methode voor de teams op gaan 
zetten. Uitvraag overige scholingsbehoefte en check stand van 
zaken verplichte scholingen. Medewerkers kennen de werking 
en bijwerking van het toegediende geneesmiddel door middel 
van een klinische les en de e-learning. En zorg is bekend met 
de FK app. Planning VRH toetsen maken 

Aan de hand van beschikbaar digitaal registratie systeem periodieke check 
(ontwikkelteam bijeenkomst) of medewerkers bevoegd en bekwaam zijn 

Kvpk jun-18 

Cultuur van samenwerking en flexibiliteit professionele autonomie Persoonlijke kennismaking en ontwikkeling in gang gaan zetten Format ontwikkelen voor individuele gesprekken met 
medewerkers, individuele gesprekken met medewerkers 
plannen, 

LM 

bedrijfsarts in zetten. Verzuimplan en analyse maken, overleg 
met CMV en BA, bijhouden Hummanet, contact met 
medewerkers, alle zieke zijn scherp in beeld 
Per team in beeld brengen van de formatie (zorg, welzijn en 
facilitair) opstellen plan van aanpak, inclusief leerlingen en 
stagiaires. Leerlingen en stagiaires werven, verdeling 
nachtdiensten en aanpak Kvpk 24/7 incl. vak. 

Verzuim is < 7,5% RM Verzuim is hoog 

Formatie is kwalitatief en kwee titatief op orde RM jan-18 Er is onvoldoende in beeld of dit nu op orde is 

Verzuim onder de norm monitoren in dashboard 

Voortgang van het plan van aanpak is onderwerp op het ontwikkelteam 

Klimaatbeheersing is gerealiseerd Er zijn grote verschillen in het klimaat. Regelmatig zijn ruimtes 
erg koud en worden momenteel met straalkacheltjes verwarmt 

oorzaken achterhalen en werkopdracht uitzetten RM 

Onderhoud en leefklimaat is gerealiseerd 

Sommige ruimtes zijn rommelig, duidelijkheid krijgen wanneer 
je welk bedrijf moet inschakelen voor onderhoud etc. 

Opruimen van de extra ruimtes, voorraad en werkruimte 
inplannen. ABC map op locatie, zodat duidelijk is welk bedrijf 
te bellen. Nachtdienst alarmering realiseren, hekje laten 
plaatsen rondom de keukens 

halfjaarlijkse ronde door de locatie en opruimactie uitzetten RM/teams 

Gebruik en kosten hulpmiddelen zijn in beeld Er is geen overszicht welke hulpmiddelen erin voorraad zijn aantal hulpmiddelen in beeld brengen.(lijst met voorraad), 
voorraadbeheer toewijzen, samen werken met andere locaties 

in het ontwikkelteam zal deze interventie gevolgd en geborgd worden, hierna 
wordt dit opgenomen in het persoonlijk plan van de cliënt 

Kvpk 

In en exclusie criteria voor nieuwe cliënten jan-18 	 Er is een vernieuwde beschrijving Blijven communiceren met nieuwe bewoners, bij 
achteruitgang van huidige bewoners en met medewerkers 

Kvpk monitoren actueel cliënten bestand, heeft een ieder een passende ZZP, 
evaluatie juni 2018 

RM/ KVPK 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Legenda 

!

Gerealiseerd 
Aan begonnen 
In de afronding 
Nog niets aan gedaan 
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Regiomanager 
Kwaliteitsverpleegkundi 
gen en behandelaren 
IM en coach W en T 

Audit maandelijks door KVP 
met EVV- er start 01-12 -
terugkoppeling OWT. 
Compleetheidscheck alle 
dossiers maandelijks door 
KVP- terugkoppeling OWT 
30 maart audit KVP bij 
elkaar 

A: deadline 15-12 
B: deadline 30-12 
C: per direct 
D: deadline 01-02 
E: deadline 01-02 
F: doorlopend 
vanaf 01-12 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Status 
Klaar 

Bijna klaar 

In ontwikkeling 

Niet aan gewerkt 

Eigenaar 
Uitvoerende 

Ondersteuner 

Monitor - Opvolging -
Aanpassen acties 

Norm Acties Plantage Status Deadline 

CLIENTDOSSIER 
A. Iedere cliënt beschikt over een 
compleet en actueel dossier: 
• Zorgleefplannen in nieuw format 
• Ingekorte zorgdoelen 
• Hoe gaat het met u? ingevuld 
• Alle ZLP en zorgovereenkomsten 
getekend 
• Evaluatiedatum voor alle ZLP 
• Afspraak is afspraak formulier 
ingevuld en gebruikt 
• Rapportage op afspraken 
• Gebruik tablets door medewerkers 
• Zichtbaar methodisch werken 
vanuit cliënt visie 

Geen papieren dossier 

1. Afronding inhaalslag / optimaliseren 
dossiervoering. 100% dossiers op orde, zie ormen. 

a) Alle teams inventarisatie dossiers en actiegroep o.l.v. 
KVP 
b) Alle dossiers op genoemde punten op orde 
c) Status en opvolging komt terug in bordbesprekingen en 
ontwikkelteam. 
d) Inventarisatie kennis en kunde van de medewerkers 
die ZLP maken nu, alleen nog ZLP door bekwame 
medewerkers. 
e) Medewerkers die nog niet bekwaam zijn in werken met 
tablets inventariseren en leren door KVP, via 
teamoverleggen. 
f) Iedere KVP met EVV-ers 10 dossiers audit maandelijks 
op methodiek en PDCA, behandelteam aangesloteng 

Draaiboek k&v Plantage juli 2018 
	

1. Persoonsgerichte zorg 



Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

B Cliëntdossiers zijn voor de 
zorgverleners toegankelijk. 

Clienttevredenheid wordt continue 
gemeten en meegenomen in 
verbeteracties. 

De wens en behoefte van de 
bewoner staat centraal in de 
gevoerde gesprekken en gemaakte 
afspraken. 

Maandelijks inbrengen 
stavaza eigen teams door 
KVP in OWT Maandelijks 10 
dossiers check door 
projectmedewerker ECD; 
bespreking in OWT 

2. Borgen zorgvuldige dossiervoering m.b.v. training 
methodisch werken/rapporteren) en coaching-on-the-job 
door kwaliteitsverpleegkundige volgens ZLP-cyclus: 
a) KVP sluit aan bij MDO's - check kennis en leuning on 
the job 
b) KVP met EW-ers over methodisch werken in de 
praktijk, Mi als ondersteuner op de achtergrond. E-
learning maken 
c) Opvolging en borging methodisch werken coaching door 
W en T coach met KVP elke week. 
d) Gezamenlijke sessie methodisch werken ECD voor 
behandelaren en zorg door .7'-'7777  
ook in praktijk gebracht, doet team mee in rapportage. 

e) Kvp werken met verpleegkundigen 1 op 1 met alle 
medewerkers aan de dossiers, check, opvolging, scholing. 

f) scholing ECD en methodisch werken op maat door 
projectmedewerker ecd en kvp aan behandelaren en 
welzijn. 

3. Check op implementatie werkafspraken in de 
praktijk door teamondersteuners bij inval- en 

Via CTO, zorgkaart NL en GWI wordt informatie 
verzameld over klanttevrdenheid. Teamondersteuner 
brengt dit maandelijks in in ontwikkelteam, zodat bij 
verbeterplannen deze input meegenomen wordt. 

EVV-ers volgen de e-learning 'het goede gesprek' 

Regiomanager 
Kwaliteitsverpleegkundi 
gen 
Ron en coach W en T 

1-sep-18 

Regiomanager 
roosteraar 

Terugkoppeling uitkomst in 
OWT door roosteraar 

15-jan-17 

Regiomanager 
Teamondersteuner 
KVP 

Regiomanager 
EVV-ers 
KVP 

Ontwikkelteam maandelijks 

e-learning overzicht 

1-sep-18 

1-9-2018 

CLIENTTEVREDENHEID 
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KVP 	 1-8-2018 Herijken ZLP besprekingen / nieuwe stijl 

Client en familie ervaren regie over 
zorg, welzijn en wonen 

MDO in aanwezigheid client en familie. Regiomanager 
EVV-ers 
KVP 

Ontwikkelteam juli 2018 1-1-2018 

RM/KVP/EVV. MD  team 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

REGIEVOERING 
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Eigenaar 
Uitvoerende 

Ondersteuner 

Monitor - Opvolging - Aanpassen Deadline  acties 
Norm Acties Plantage Status 

jun-18 

sep-18 

sep-18 

kwaliteitsverpleegkundige 
n 

Regiomanager 
team welzijn 

/mantelzorgconsulent 

Werkwijze opname kritisch bekijken 

Vrijwilligers beleid implementeren 

Samenwerking professionals, familie en 
vrijwlligers is zodanig dat er een 
stimulerende woonomgeving is en een 
zinvolle dagbesteding voor iedere client 
gerealiseerd kan worden. 

Teamoverleg welzijn met 
regiomanager 

Ontwikkelteam maart 
Per kwartaal met EVV-ers en 

taakhouders evalueren hoe het 
gaat 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Status 
Klaar 
Bijna klaar 
In ontwikkeling 

Niet aan gewerkt 

Kleinschalig wonen en werken 
Er wordt methodisch kleinschalig 
gewerkt op de huiskamers 

Ontwikkelteam maandelijks 
vanuit KV ingebracht voortgang 

Per team is een plan in werking voor combineren eten, 
drinken, wonen, toezicht en welzijn in huiskamers. 

Per afdeling wordt bekeken welke kleine aanpasssingen 
gedaan kunnen worden om inrichting meer kleinschalig te 
maken, en persoonsgerichte zorg te faciliteren. 

Regiomanager 
EVV-er 

kwaliteitsverpleegkundige 
n 

jul-18 

Regiomanager 
EVV-er / team 

kwaliteitsverpleegkundige 
n 

Ontwikkelteam maandelijks 
vanuit KV ingebracht voortgang 

1-sep-18 

Welzijn 
Welzijn, eten en toezicht zijn 
geintegreerd op de huiskamers  

Welzijn: optimale inzet medewerkers 

Jaarplan Welzijn opstellen 
Plan voor PG afdelingen 

Regiomanager 
team welzijn 

coach w en t  

Teamoverleg welzijn met 
regiomanager 

jan-18 

mrt-18 

Samenwerking familie, vrijwilligers en professionals 
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procedure opstellen 

inrichting kamers bewoners naar eigen 
inzicht ( kleur / ophangen schilderijen 
ed. 

Inzet algemene ruimte voor welzijn en daginvulling 

familiebijeenkomst/familiegesprekken inspireren over 
welzijn 

Clienten / familieportaal in gebruik nemen 

Recreatie/restaurant ruimte is 365 open Plan van aanpak Halte door facilitair coordinator 
voor client en familie 	 Vacature vullen 

Regiomanager 
facilitair coordinator 

team 

Overleg facilitair RM 

1-7-2018 
facilitair coordinator / RM Overleg facilitair RM 

1-5-2018 

sep-18 
1-sep-18 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 
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Eigenaar 
Uitvoerende 
Ondersteuner !

Monitor - Opvolging - Aanpassen 
acties 

Deadline 
	

iStatus 	 Status 	Status 	Status 
	

!Status 
	

!Status 

Teams gebruiken jaarplan en vaste teamagenda om 
verbeterplannen in te borgen per taakhouder. Deze 
worden besproken in teamoverleggen. 

Regiomanager 
Kwaliteitsverpleegkundigen 
Coach W en T 
Teamondersteuner 

Ontwikkelteam maandelijks 1-aug-18 

Ondersteuningsstructuur wordt verder 
doorontwikkeld en toegerust voor rol richting teams. 

A. verdeling taken onder ondersteuning, heldere 
aanspreekpunten. 

B. Eigenaarschap bij ondersteuningsstructuur 
voor eigen onderwerp / teams en bjhorende 
verbetertrajecten. 

Ontwikkelteam maandelijks A. 01-01-2018. 
B. 01-08-2018 

Ontwikkelteam is centrale plek waar alle relevante 
disciplines vanuit eigen vakgebied voortgang 
monitoren op K en V. Aangestuurd en voorgezeten 
door de regiomanager. 

Regiomanager 
deelnemers ontwikkelteam 
Coach W en T 

Evaluatie W en T 3 maandelijks 1-jun-18 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Status 
Klaar 
Bijna klaar 
In ontwikkeling 

Niet aan gewerkt 

Norm 
	

!Acties Plantage 

STUREN OP KWALITEIT & VEILIGHEID 
MIC 
	

MIM 	 valinc 	risico sign 
	

decubitus 
G Careyn verzamelt en 
registreert op systematische 
wijze de kwaliteit van zorg en 
toetst deze: 
We verzamelen en analyseren: 
- MIC en MIM 
- val incidenten 
- risicosignaleringen 
- decubitus 
- meditatiefouten 

Teams dragen zelf 
verantwoordelijkheid voor inzet 
naar client vraag. 

Auditstructuur borgt monitoren 
kwaliteit met zowel externe 
toets als intern leren van elkaar.  

11. Check en Act borgen: 
a) Audits, Draaiboek, agenda overleggen OWT 
en teams sluiten op elkaar aan, en worden 
tijdens elk teamoverleg en ontwikkelteam 
besproken. 
b) KVP analyseert wat er nu in teams met MICS 
en analyse gebeurd, doel is dat mw-er zorg 
snapt wat MIC is en hoe zij het kunnen 
gebruiken. 
c) MIM wordt opgevolgd door de RM. 
d) Implementeren en borgen nieuwe 
calamiteiten-procedure 

Er is sturingsinformatie beschikbaar op teamniveau 
over rooster, inzet, ZZP's, verzuim en 
kwaliteitsindicatoren. 

Auditstructuur en planning wordt ingevoerd, en 
getinkt met ontwikkelteam en teamoverleggen. 

Regiomanager 
KVP 
coach W en T 

Regiomanager 
Teamondersteuner 
Coach W en T 

Regiomanager 
Kwaliteitsverpleegkundigen 
Coach W en T 

Regiomanager 
Kwaliteitsverpleegkundigen 
Coach W en T KVP brengt voortgang 
in OWT maandelijks 
Voor MIC/MIM wordt dit gemonitord 
in MIC-commissie; kan daarna naar 
OWT 

TO brengt voortgang in OWT januari 

Ontwikkelteam maandelijks  

"A: 1 september 
2018 
B: februari 2018 
C: Vanaf januari 
2018 
D: september 
2018 
E: maart 2018 

1-sep-18 

1-sep-18 

BORGEN KWALITEIT & VEILIGHEID 
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PDCA cyclus wordt besproken en 
geborgd in teams, en met 
behandelaren en ondersteuning.  
Locatiebreed. 



MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING 

Districtoverleg 1-sep-18 Uitvoer plan van aanpak Behandelteam: BZTO's op 
elke afdeling, Ontwikkelteam werkend 

PASSEND AANBOD BIJ ZORGVRAAG 

Beoordeling per cliënt 
Huisbezoek NAH client 

1-1-2018 

Regiomanager 
Manager Behandelaren 
Kwaliteitsverpleegkundigen 

Regiomanager 
EVV-ers 
Kwaliteitsverpleegkundigen 

Alle benodigde expertise wordt 
ingezet in goede afstemming, 
zodat zorgvraag client wordt 
beantwoord. 

Opnamebeleid voorziet in goede 
match bewonersgroepen en 
beschikbare zorg met zorgvraag 
nieuwe client. 

Taakhouders als eigenaars van PDCA cyclus binnen 
teams versterken. 

a. Taakhouders worden verdeeld in 
de teams op 4 deelgebieden. 

b. Ondersteuningsstructuur 
richt zich op de taakhouders en EVV-ers in het team. 

c. Op maat 
worden taakhouders gecoacht, na inventarisatie 
behoefte. 

Regiomanager 
Kwaliteitsverpleegkundigen 
/ teamondersteuner 
Coach W en T 

a. 15-01-18 
b. 01-02-18. 

c. 01-09-
2018 

Ontwikkelteam maandelijks 

Continue cyclus PDCA inbouwen: 
a. Verbeteronderwerpen uit draaiboek 

worden verdeeld over de verscheidene 
overlegvormen. 	 B. Van elk 
overleg eigenaar bekend, en vaste lijst van 
actiepunten. Elke deelnemer is eigenaar van eigen 
actiepunten en haalt bij zijn achterba relevante 
informatie op. 

Regiomanager 
Iedereen die overleg heeft 
Coach W en T 

Evaluatie W en T 3 maandelijks a. 01-01-18 
b. 15-07-18. 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 
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Norm Deadline Status 
Eigenaar 
Uitvoerende 
Ondersteuner 

Acties Plantage Monitor - Opvolging -
Aanpassen acties 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

status 
Klaar 
Bijna klaar 
In 
ontwikkeling 
Niet aan 
oewerkt 

INZET VOLDOENDE EN DESKUNDIG PERSONEEL 
4. Opstellen plan van aanpak herinrichting teamsamenstelling en 
-formatie + herverdelen taken o.b.v. lokale analyse: 
• Profiel locatie 
• Geldende in- en exclusiecriteria 
• Clientmix 
• Personeelsmix 
• Kleinschalig werken 
a) In kaart brengen wat er al is, wat mist nog in personeelsmix; 
b) Plan op opleiden, teamwissel, werving en selectie. 

Districtsdirecteur 
Regiomanager 
HR adviseur/ 
teamondersteuner / 
roosteraar 

RM brengt voortgang in OWT 
maandelijks 

Jaarplan teams 

a: 31 december 2017 
b: 31 januari 2018 

5. Optimaliseren cliëntsamenstelling o.b.v. lokale 
analyse, rekening houdend met 
omgevingsfactoren (mogelijkheden 
vastgoed /facilitair) 

a. Kleinschalig werken is gedeeltelijk ingericht, nog gebouw grote 
verbouwing nu niet mogelijk. We gaan per afdeling kijken hoe we 
met kleine ingrepen kleinschalig werken kunnen invoeren. 

6. Optimaliseren ondersteuning zorgteams: 
- Optimaliseren inzet huidige medewerkers als 
ondersteuningsstructuur, o.b.v. W en T coach, toevoegen 
teamondersteuner 
- Evaluatie van ondersteuning maart 2018 OWT 

Districtsdirecteur 
regiomanager 
facilitair coordinator 

RM brengt voortgang in OWT 
maandelijks 

1 juni evaluatie stavaza 
KSW door RM 

1-sep-18 

Districtsdirecteur 
regiomanager 
coach W en T 

Bespreken in OWT december 
2017 

1-mei-18 

D Careyn voorziet zich zodanig 
van personele middelen dat e.e.a. 
redelijkerwijs moet leiden tot 
goede en passende zorg. 
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7. Optimaliseren multidisciplinaire samenwerking (zorgteam, 
behandeling, ondersteuning en cliënt/naasten): 
a) Gezamenlijke visie op cliënt centraal concreet maken voor 
Plantage 
b) BZTO het team en team behandelaren voor die cliënt groep, 
regulier rode draad voor cliënten eruit halen, intervisie 
c) Integratie Welzijn en zorg vormgeven, activiteiten sluiten aan 
bij individuele wensen. 
d) Plan van aanpak behandeldienst uitvoeren 

Districtsdirecteur 
Regiomanager en manager 
behandeldienst , KV 

team welzijn en coach W 
en T 

Bespreken OWT adhv Check 
ECD door KV 

1 sep 2018 en verder 

8. Aanpak verzuim medewerkers o.b.v. lokale analyse en 
verzuimbeleid: 
a) SMT overleg maandelijks 
b) Verzuim beleggen bij teamondersteuner, taakhouders teams 
bijstellen 

1 Ancrirnlenn Annr AAA in tinminnunrInn 
9. Aanpak (dis)functioneren medewerkers o.b.v. 

lokale analyse 
a. In kaart brengen of er disfunctionerende medewerkers zijn 
b. Traject gesprekken met ev. Disfunctionerende medewerkers 

Districtsdirecteur 
Regiomanager 
HR adviseur en 
teamondersteuner 

Districtsdirecteur 
Regiomanager 
HR adviseur en 
teamondersteuner 

verzuimcijfer en overzicht 
zieke medewerkers worden 2 
wekelijks besproken 

1-sep-18 

SMT overleg 2 maandelijks 1 mei 2018 en verder 

10. Zorgen dat alle medewerkers voldoende deskundig zijn: 
- Jaarplan klinische lessen maken en uitvoeren door KV samen met 
MD team, NAH etc passend bij client groepen plantage 
- Zorgen dat alle individuele scholingsafspraken worden gevolgd 

Ontwikkelteam 3 maandelijks 
door KV 

leerportaaloverzicht 

Regiomanager 
KVP 
HR en praktijkopleiders 

1 september 2018 en verder 

Optimaliseren basisrooster gericht op cliënt groep: 
a) M.b.v. inzetberekenaar basisroosters teams maken door 
roosteraar. Per team regels vaststellen, i.r.t. clientgroep. 
b) Tweede stap is schuiven binnen de teams om deskundigheid zo 
optimaal mogelijk te verdelen. 

E Careyn roostert medewerkers 
zodanig in dat het aanbod past bij 
de behoeften en zorgzwaarte van 
cliënten. 

Roosteraar brengt voortgang 
in OWT maandelijks 

A: 1 februari 2018 
B: 1 juni 2018 

Regiomanager 
Roosteraar en KVP 
HR, FIN en coach W en T 
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MIK 
Eigenaar 

Uitvoerende 

Ondersteuner 

Monitor - Opvolging - Aanpassen 
acties Acties Plantage Deadline 	 Status 

dec-18 

ICT is faciliterend aan lagere 
administratiedruk teams, en 
maakt toepassen van innovaties 
voor betere zorg mogelijk 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Status 
Klaar 
Bijna klaar 

In ontwikkeling 

Niet aan gewerkt 

Vastgoed (hulpbronnen) 

Vastgoed is toegerust op 
clientvraag 

Districtdirecteur 
Regiomanager 

Facilitair 
coordinator 

Districtoverleg per kwartaal Huiskamers worden gesplitst, samenwerking met 
binnenhuisarchitect volgens ontwerp. 
Vastgoedplan district : onderzoek woonvoorziening 
NAH. Onderzoek en voorstel naar 
"houdbaarheid"de Plantage als groot verpleeghuis 
versus cliëntvraag 
Plan van aanpak Facility 
Onderzoek opslag materiaal op VPR 
Inventarisatie ruimtes en voor juiste bestemming 
inzetten 

ICT (hulpbronnen) 
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Cliënt 
• Zorgpad opname 
• Welzijn geïntegreerd in 

zorg 
• Inzet intormele zorg 
• Multidkciplinair 

samenwerken 
• Visie op kleinschalig 

wonen, zorg en welzijn 
• Familieparticipatie 

OveE-al 10.2.e 	 Doc. 502 

Draaiboek Dierenriem 
Hel 

Klantteam 
zorgteam / behandelteam / informele zorg 

Ontwikkelteam 
Locatieverantwoordelijke 
Basisarts 
P&O adviseur 
Psycholoog (..1 
Fysiotherapeut 
Welzijnsregisseur 
Kwaliteitsverpleegkundigen 

Bezig 

Klaar 

Gepland 

rMedewerkers 
• Teamontwikkeling 
• Persoonlijke ontwikkeling 

/ Kwaliteit 
Deskundigheidsbevorderin 
g medewerkers 
Zorgdossier 
Meditatieveiligheid 
Vrijheidsbeperkende 
maatregelen 
MIC/MIM 

Monitoren 
Interne audit 
Grootenhoek op ECD, 
MIC, Veiligheid, medicatie 
en mondhygiëne 
Verbetermonitor IGZ 
Careyn 

• Resultaatverslag IGZ 
• Interne 

voortgangsrapportage IGZ 
Zorgkaartnederland 

/ Bedrijfsvoering 
Formatie 
Behandelaren 
Productiviteit 
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nov mrt 	april 	mei 	jun 	juli 	sept 	okt 

Doc. 502 

vs 

Door wie Met wie 
2018 

ian 	feb dec 

± .n Se:a  

1:71i7W,2M-raRiZI2245111701ffil> 

Sh13Y   

Over:-al 10.2.e 

Cliënt 
Acties 

1. 	Zorgpad opname 
In- en excusiecrge, 
Informatiemap voor cliënten 
Implementatie informatiemap/folder cliënten 
Beschrijving opnameproces 
Opnamemap maken ter ondersteuning van goede dossiervoering 
Evalueren opnamemap 

Plan van aanpak welzijn Dierenriem 2017 
Plan van aanpak welzijn Dierenriem 2013 
Integral bewonersgericht activiteitenplan adv GWI 
Inventarisatie mogelijkheden opdeling individuele - en groepsactiviteiten 
Inventarisatie van middelen 
Aanschaf middelen, zoals Paro, zilverfit, hometrainers, Qwik, chroomkasten 

:4ZY-S.  'inzet inforMele zorg .„, 	 wat doet 
Vast aanspreekpunt vrijwilligers 
Kenis en vaardigheden over dementie voor vrijwilligers/ mantelzorgers 
Inzicht krijgen in reiskostenvergoeding en verzekering vrijwilligers 

7g- 
Stroomschema zorgleefplanbespreking/BZTO 
MDO achterwacht inregelen 

5. 	Visie op kleinschalig wonen, zorg en welzijn 
Visie conform kwaliteitskader, IGZ normen en kaders Careyn 

Familieparticipatie 
ramilleavond: envitre 	) 

Familieavond 
Check gelden voor begeleiding mantelzorgers 

Draaiboek ontwikkelteam Dierenriem mrt 2018 
Cliënt 



2018 
jan 	feb mrt Met wie? Door wie? april 	mei 	juni 	juli 

effibilEaseal~t A  r'57-irargffi   !2,   
Check van de ZZP's 
ZZP check als onderdeel van zorgleefplanbespreking 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Bedrijfsvoering 
Activiteiten 

1. Formatie (kwantitatief en kwalitatief) 
Per team in beeld brengen van de formatie (zorg, welzijn), kwantitatief/kwalitatief 
Plan van aanpak formatie per team incl . deskundigheidsmix passend bij zorgzwaarte 
Plan van aanpak nachtdiensten 
Aanpak 24/7 bezetting verpleegkundigen (tijdelijk op basis van beschikbaarheidsfunctie) 
Aanpak 24/7 bezetting verpleegkundigen (toekomstig op basis van beschibaarheid op locatie) 
Aanpak stagiaires (aantal, niv, momenten aanwezig) 
Bezetting stagiaires elke woning 32 uur 

432.0 M '740,;r"45'',-~771'07»:31717,'3  
Plan van aanpak behandelaren (bezetting, vervanging, functieomschrijving) 
Bezettingsplan behandelaren Dierenriem 
Transparantie/samenhang uitgave behandeling in totale begroting Dierenriem 2019 

J7,13 
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Door wie? 	Met wie? 
774"je, 

Medewerkers 
Acties 

1. Teamontwikkeling MISMitkt 727-ágn 

^Kirt.r, 

Over-al 10.2.e  Doc. 502 

2018 
jan 	feb 	mrt 	april 	mei 	juni 	juli 

Programma voor teamontwikkeling 
Start teamontwikkeling woning AB meerdere bijeenkomst op basis van behoefte 
Samen goed in gesprek 

2. Persoonlijke ontwikkeling 	lirdriegkr".~,~3,9en:M~1 
d uele ontwikkelgesprekken met medewerkers 

Individuele ontwikkelgesprekken met elke medewerker 

Draaiboek ontwikkelteam Dierenriem mrt 2018 	 Medewerkers 



'a2:75-g5t;r=gr 

Door wie? 	Met wie? 

-- 	.'• egig 	arts)  ENIE  50, Psycholoog, Fysio, Ergo, zorgmedw 
(BOPZ arts)  IER  50, Psycholoog, Fysio, Ergo, zorgmedw 

MEI 50, Psycholoog, Fysio, Ergo,zorgmedw 	111~ 

774‘5,e2gg07kk,  
medewerkers/behandelaren 

WEE 	 zorgmedw 

ragmwr".o± 

MMS  

'T7gY"  /ft 

MIC/MIM 
Begeleiding teams bij bespreken MIC analyse, cultuurverandering van zien als straf naar continu willen ontwikkelen 

Tr:'W1151MIZICTO: 

Ove-al 10.2.e 

Kwaliteit 
Acties 

1. 	Deskundig», i cfsbevordering medewerkers 
ABC scholing (onbegrepen gedrag) 100% geschoold 
Benoemen ABC aandachtsvelder 
E•learning dementie en onbegrepen gedrag inhoudelijk beoordelen 
Monitoren of inhoudelijke aanpassing in e-learningsmoduel onbegrepen gedrag staan 
Scholingskalender 2017 
Scholingskalender 2018 
Plan van aanpak, planning toetsing VREI-handelingen 
Toetsing VRH•handelingen (iedereen volledig afgetoetst) 
Werkschema "Werk je mee met ABC?" 
Orngang,soverleggen gekoppeld aan leamoverleggen 
Scholing ECD voor behandelaren (verplichte deelname) 
Scholing, ECD voor welzijnsmedewerkers 

.Mja4ikliC-WingWrz4k- 
Eindverantwoordelijk verplicht wekelijks rapporteren, mag dit nok door een andere  
Nieuwe module vrijheidsbeperking zorgleefplan Met duidelijk 
Procedure rapportage voor behandelaren 
Evaluatien, check zorgdossier bekendmaken aandachtspunten bespreken 
Multidisciplinaire workshop zorgdossiers op basis  check® 
Begeleiding alle zorgteams gebruik zorgdossiers 
Zorgleefplan gericht op welzijn, scholing 
Begeleiding welzijnsmed hij formuleren doel in zorgleeTplan, A=A invullen 
Monitoren en informeren stagiaires dat ze inloggen in het ECD, bespreken met praktijkopleider 
Klinische les rapporteren en gebruik SOAP methodiek 

MERWMffig=„.~7X. 2~77339M~,,2 
Bijeenkomst over terugdringen vr ijheldsbeperkende maatregelen 
Check alle cliënten VBM 
Afbouwteam VI3M aansluitend na Brro 

4. 	Vrtjheidsbeperkende maatregelen w.sw4-47142,1áLe.: 	  
J./a.i.iandelaren, doornemen stappenplan 

Op elke woning een hoekje met 8o alternatieve maatregelen en foldermateriaal voor familie 

Doc. 502 
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2018 
Door wie? 	Met wie? 

	
jan 	feb 	mrt 	april 	mei 	nov 	dec 
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Monitoren 
Acties 
Monitoren 

1. Team audit op ECD, MIC, Veiligheid, medicatie en mondhygiëne 
2. District audit op ECD, MIC, Veiligheid, medicatie en mondhygiëne 
3. Audit Careyn breed op ECD, MIC, Veiligheid, medicatie en mondhygiëne 

Plan van aanpak Careyn breed auditrapport Torenhoeve 
Plan van aanpak voorleggen aan ontwikkelteam verwerken in draaiboek 
Plan van aanpak bespreken/voorleggen 
Bergingsplan maken adv audit 

4. Interne voortgangsrapportage IGZ 
5. Zorgkaartnederland 
6. Teamscan per afdeling 
7. Monitor jaarplan Dierenriem 
8. Plan van aanpak IGZ 

Draaiboek ontwikkelteam Dierenriem mrt 2018 	 Monitoren 
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Draaiboek Grootenhoek Hellevoetsluis 2017 

Klantteam 
zorgteam / behandelteam / informele zorg 

Ontwikkelteam 
Locatieverantwoordelijke (=] 
Verpleegkundig specialist 
P&O adviseur (:". 
Psycholoog (=1 
Fysiotherapeut (= 
Welzijnsregisseur (11: 
Kwaliteitsverpleegkundige (=_17: 
Ergotherapeut ( 

Bezig 

Klaar 

Gepland 

• Verpleeghuis Grootenhoek is een verpleeghuis wat bekend staat als een locatie met veel problematiek. Specifieke problematiek als de 
basiszorg die nog niet volledig op orde is, maar ook landelijke problematiek waar onvoldoende op geanticipeerd is. Denk hierbij aan de 
toename van de complexiteit van de zorg binnen verpleeghuizen. Dit heeft verregaande consequenties gehad voor de bewoners en personeel 
van de Grootenhoek. 

• De ontwikkeling van de Grootenhoek zal zich op twee sporen moeten richten. De basiszorg op orde en het kunnen bieden van zorg aan 
bewoners met onbegrepen gedrag en jong dementerende. Het draaiboek is er op gericht de locatie Grootenhoek voor te bereiden op 
doorontwikkeling naar een verpleeghuis met gespecialiseerde afdelingen. Een gespecialiseerd verpleeghuis wat meer dan berekend is op zijn 
taak: verzorging en zonodig behandeling van mensen met (ernstige) gedragsverandering door dementie of psychiatrische ziektebeelden en  

N.,.....iong dementerende. Dit alles heeft consequenties die we met het ontwikkelteam en alle betrokkenen van Grootenhoek gaan realiseren. Het 	/ 

--- 	
draaiboek geeft weer welke activiteiten Emdgakelijk zi-  	,e nond72 kpl ij kp ontwikkeling tyeall-s-Ere4.--- - -------- 

• ,'---. 	
-- 	 --" 

\\, ., Kwaliteit 	
7 

r 	 / Medewerkers \ i/' Bedrijfsvoering 	 /' Monitoring 
Cliënt 

• Gezonde bedrijfsvoering 	 • Teamontwikkeling 	 • Vakbekwaam werken 	 • Interne audit Grootenhoek 
• Zorgpad opname 

Netwerk stakeholders 	 • 	Deskundigheidsbevorderin 	• 	Zorgdossier 	 op ECD, MIC, Veiligheid, 
• Integrale zorg, welzijn en 

behandeling 	 Doelgroepenbeleid g medewerkers 	 - Meditatieveiligheid 	 medicatie en mondhygiëne 

Communicatie 	 Voldoende en deskundig 	 • Vrijheidsbeperkende 	 • Verbetermonitor IGZ 
Inzet informele zorg / personeel 	 maatregelen 	 Careyn  
familieparticio ,:)tie Herpositionering 	 MIC en MIM 	 • 	Resultaatverslag IGZ 
Prettiger woonomgeving/ • I verpleegkundigen 	 nterne  
moderniserin,?; vastgoed 	 voortgangsrapportage IGZ 

• Zorgkaartnederland 
• Teamscan per afdeling 
• Monitor jaarplan 

Grootenhoek 
Verileterrnanitor  1n7  
KI WA audit 
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Door wie 	Met wie 

Ove:-al 10.2.e 

Cliënt 
Acties 

1. Zorgpad opname 

Clientencheck tijdens MDO OP basis van in- en exclusiecriteria 
(her)zien zorgpadopname 

2. Integrale Integrale zorg, welzijn en behandeling, 
Plan van adripak welzijn Grootenhoek  2017 
Plan viii aanpak welzijn Grootenhoek 2018 
Welzhnsactiviteitenplan per PG afdeling op basis pva welzan'Grootenhoek 
Welzhnsactiviteitenplan per Somatiek afdeling op basis pva welzijn Grootenhoek 
Vast multidiscipliniar team samenstellen afgestemd op de doelgroep 
Inrichten zorgleefplanbespreking 
Afnemen CAN vragenlijst bij alle afdeling PG Somatiek 
Onderzoek naar zorgarrangement passend bij inventarisatie behoeften middels cane methodiek 
Alle cliënten hebben een individueel activiteitenaanbod afgestemd op wensen 
Beleid over sociale veiligheid 

3. Inzet informele zorg/ familicuarticipatie 
	 ISIWEDIMM 

Kerel. en vaardighedenavond over demente voor mantelzorgers/ vrijwilliger,  
Plan van aanpak familieparticipatie 
Vrijwilligersavond 2v per jaar 
Agenda vrijwilligersactiviteiten 
Familieavonden 4 x per jaar, gesprekspunt participatie 
Werving vrijwilligers 

4. Prettiger woonomgeving/ modernisering vastgoed i  
Plan van aanpak vastgoed/doelgroepen ZHE 
Inrichten proefkamer, tbv opknappen kamers bewoners 
Inventaristie steerverhogende maatregelen in de woonkamers/gangen alle PA afd 
Implernentatieplan schrijven tbv lichtplan voor PA afdelingen 
Businesscase kookdames voor pg-afdelingen 
Inventaristie sfeerverhogende maatregelen bij het ontbijt voor alle PG afd 
Per afdeling sfeerverhogende maatregelen. lichtplan 4- kleinschaliger werken implementeren 

Doc. 502 

2018 
	 dec 	jan 	feb 	mrt 	april 	mei 	jun 	jul 	aug 	sept 	okt 	nov 	dec 

• 

~is JIISNE 
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2018 
Door wie? 	Met wie? 

	
jan 	feb 	mrt 	april 	mei 

	
jun, 	juli 	aug 	sept 	okt 	nov 	dec 

Mr,W, 

Ove:•al 10.2.e 

Bedrijfsvoering 
Activiteiten 

1. Gezonde bedrijfsvoering 
,;:l 	 per team inf.! . deskundigheidsmiz passend bij zorgzwaarte 

Check van de ZZP's tijdens Bzro's 
Werksessie met EVV omtrent methodisch werken en op orde brengen zorgdossiers 
Verantwoording ZZP's op orde brengen 
Jaarplancycles opzetten incl kwartaalgesprekken teams 
Procedure aanvraag Meerzorg 
Aanalyse ziekteverzuim 
Implementeren kwaliteitssyteem 

2. Netwerk stakeholders 
Analyse relevante stakeholders regio Hellevoetsluis 
Relatie opbouw CCE 

3. Doelgroepenbeleid 
	 5:247.» 

c,:ente, 1,0 afdeling Oe With 
Vragenlijst afnemen hij vertegenwoordigers van cliënten de With 
Vragenlijst afnemen hij vertegenwoordigers andere 2 PG afdelingen 
Selectie medewerkers/ gesprek over ontwikkelpotentieel afd Oe With 

bijpraten over de plannen afd De With 
Selectie criteria en profiel medewerkers afd Jong dementerende en onbegrepen gedrag 

4. Communicatie 
Over°vent iS trust uren inkaart brengen 

Wrz 
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Medewerkers 	 2018 
Acties 	 Door wie? 	 jan 	feb 	mrt 	april 	mei 	juni 	juli 	aug 	sept 	okt 

0' "4 
Met wie? 

	

, 	 nov 	dec 

	

1. 	Teamontwikkeling., 	'~'S 	''' rif4'-'.41MORMSanQ  7" 	.t.., 	 ,It 
K. .n.,, n, ,,,,,,,,onele sturing in alle teams/ verdeling taken en verantwoordelijkheder 

21E-DMISTrr 
I e r en/isansparant 

Vlier kwipe/planAL1C reelhodiel, 	, .)),reperi gedrag) 
Programma klinische lessen/workshops zorg en behandelaren regiobreed 

	

3. 	Voldoende en deskundig personeel elk«~erfflffln~,  
Teams inrichten met voldoende deskundig personeel 
Personeelsbezetting conform begrotingsafspèaken 
Repeterend rooster 
Systematiek uitwerken om functioneren van medewerkers te bespreken 
Starten met individuele gesprekken met medewerkers 
Plan van aanpak roosteren (conform standaard plan van aanpak) 

Herpositionering verteekunsigen  
Plan van aanpak herpositionering verpleegkundigen Grootenhoek 
Ondersteuning/coaching bij de positionering van verpleegkundigen 
Notitie positionering kwaliteitsverpleegkundige 

Kadernotitie multidisciplinaire samenwerken 
Structurele MDO 
Structurele artsenvisites 

Draaiboek ontwikkelteam Grootenhoek versie 10072018 	 Medewerkers 
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Kwaliteit en veiligheid 
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2018 
Door wie? 	Met wie? 

	
jan 	feb 	mrt 	april 	mei 	jun 	juli 	aug 	sept 	okt 	nov 	dec 

Overal 10.2.e 

Monitoren 
Acties 
Monitoren 	,44244. 5,r2Págtt  

1. 1 -Can] auClit  op ECD (compleetheidscheck)/MIC/veiligheid/medicatie/mondhygiène 
2. Audit Careyn breed op ECD, MIC, Veiligheid, medicatie en mondhygiëne 

Plan van aanpak Careyn breed auditrapport Grootenhoek 
Plan van aanpak voorleggen aan ontwikkelteam verwerken in draaiboek 
Plan van aanpak bespreken/voorleggen 

3. Resultaatverslag IGZ 
4. Zorgkaartnederland 
S. 	Teamontwikkelingscan per afdeling 
6. Jaarplan Grootenhoek 
7. KIWA audit 
8. Audit op afdeling de With op cliëntveiligheid 
9. Prospectieve risico analyse 
10. MIC/MIM analyse, afname incidenten onbegrepen gedrag, /behandeling/zorg, agressie 
11. Monitor familieparticipatie 
12 	Audit apotheker 
13. Maandelijkse lijst met aantallen decubitusgevallen/zorgdoelen mondzorg 
14. Teamjaarplan 
15. Per kwartaal audit HACCP tbv borging acties 
16. jaarlijks onderzoek naar ondervoeding per afdeling 
17. audit hygiene 

Draaiboek ontwikkelteam Grootenhoek versie 10072018 	 Monitoren 



Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Eisen plan van aanpak proceseigenaren: 
Wat houd het onderwerp in (protocol/beleid) 
Wat bestaat er al binnen Careyn. 
Wat is de huidige situatie binnen Grootenhoek (is en/of hoe is het nu georganiseerd) 
Wat is de noodzakelijk wijze van organiseren en implementeren volgens protocol of beleid? 
Plan van aanpak voor uniforme wijze van implementeren/borgen in de praktijk. Zijn er teamtaak houders in de teams? 
Planning om het voor 1 november voor elkaar te krijgen. 
Hoe Auditprogramma om regelmatig en structureel te controleren wat de vorderingen zijn in de praktijk, wat gaat goed en niet. 
Hoe koppe! ik de uitkomsten van de audits terug in teams en ontwikkelteam? 

Draaiboek ontwikkelteam Grootenhoek versie 10072018 	 Plan van Aanpak 



Hell 

Klantteam 
zorgteam / behandelteam / informele zorg 

Ontwikkelteam 

Bedrijfsvoering 
• Doelgroepenbeleid 
• Formatie 
• Verzuim 
• Versnippering 

behandelaren 
Kleinschalige zorg 

(riledewerkers 
Teamontwikkeling 
Persoonlijke ontwikkeling 
Behandelaren 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Draaiboek Rozenhoek 

/ Cliënt 
Zorgpad opname 
Welzijn geïntegreerd in 
zorg 

• Prettigere leefomgeving 
• Inzet informele zorg 
• Multidisciplinair 

samenwerken 

Kwaliteit 
• Deskundigheidsbevorderin 

g medewerkers 
• Zorgdossier 
• Vrijheidsbeperkende 

maatregelen 
• Medicatie 
• Mic commissie  

Monitoren 
• Interne audit op ECD, 

MIC, Veiligheid, medicatie 
en mondhygiëne 

• Locatie audit op ECD, MIC, 
Veiligheid, medicatie en 
mondhygiëne 

• Audit Careyn breed 
• Compleetheidscheck 
• Interne voortgangs-

rapportage IGZ 
• Zorgkaartnederland 

Monitor jaar; 
Rozenhoek 

Draaiboek ontwikkelteam Rozenhoek mrt 18 	 Draaiboek 
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Cliënt 
Acties 

1. 	2OrgoadopnaM 	 2:7 9.;it- • 

ézchrslecriteria sornatiek en P0 
In- en exclusiecriteria ELV 
Afspraken met zorgbemiddeling Rozenhoek 
Werkafspraken maken mbt opnameprocedure 
Onderhandeling met klant adv zorgarrangementen binnen de ZZP 

Plan van aanpak welzijn Rozenhoek 2017 
Plan van aanpak welzijn Rozenhoek 2018 
Bewonersgericht activiteitenplan op basis input GWI en bekendgemaakt aan de bewoners 
Start warm eten in de avond op basis van individuele behoefte clienten 
Individuele activiteiten, opgenomen in afspraak is afspraak/agenda/rappportage. POCA doorlopen 
Welzijnsmedewerkers koppelen aan teams 
Scholing dossier welzijnsmedewerkers 
Activiteitenpla n welzijn 

3. 	Prettiger leeforageving 	V :0*„..71r4inialPffleZtaerggiAg-,MQ579' 

Dorpsplein realiseroo op Iele etage 
Dorpsplein realiseren op 2ste etage 
Huiskamer lste etage opnieuw aankleding led. ankledingsplan 
Huiskamer lste etage muren opknappen, verzet door influenza 
Huiskamer begane grond opknappen 
Rustruimte aanpassen 
Menu commissie Rozenhoek starten 
Plan van aanpak opruimen opbergruimtes 

,M1::4»•  
	

5""4'.7.1f0R-7M..,.. 47   
Inventariseren vrijwilligers 
Bijeenkomst vrijwilligers 
Familieavond somatiek begane grond 
Familieavond PG begane grond 
Familieavond 2 etage 
Familieavond 1 etage 

zi7enrfiglIMX, 	s"Q,.11,2d1f54‘";742r:72;3a 
BZTO, procedure/agenda/planning start mei 
Evaluatie BZTO inrichting vervalt, nu gestart met Client aanwezig 
Nieuw concept agenda BZTO ontwikkelen op basis input evaluatie, vervalt, nu MDO 
Opnieuw indelen van ruimte ET/FT 

..WrEarf.27172. 

2018 

jan 	feb 	mrt 	april 	mei 	juni 	juli 	aug 	sept Door wie 	Met wie 
P.,..sissr-se•Okrzszgir/CIlf.89,I,'Str:2?2•zWict:FZIC.2.C:C47,t'225"1:C.fifr:r8=5:887.72....,C1--^7%%' 
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dec nov Door wie? Met wie? 
2018 

jan 	feb mrt april mei jun sept 	okt 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Bedrijfsvoering 
Activiteiten 
Doelgroepenbeleid 
Notitie doelgroepenbeleid incl pva scheefwonen 

crálk: 
Per team in beeld brengen van de formatie (zorg, .yei.:1)11 en facilitair) 
Werving en selectie van kwaliteitsverpleegkundigen 2017 
Werving en selectie van kwaliteitsverpleegkundige 2018 
Werving en selectie van kwaliteitsverpleegkundigen 
Wervingscampagne en selectieprocedure niv 3IG en niv 4 
Plan van aanpak werving leerlingen 2017 
Evaluatie plan van aanpak werving leerlingen 
Businesscases 24/7 verpleegkundigedienst 
Evaluatie 24/7 verpleegkundigedienst 
Planning teams volgens repeterend rooster 
Opleidingsmarkt Zadkine, werving nieuwe leerlingen Rozenhoek 
Maandelijkse aandacht voor werving 31G en niv 4 medewerkers 2018 

""MHtVaas^x v epro17Mit, 
Verzuim inkaart brengen 
Begeleidingsplan per individu 

4. Versnippering behandelaren 
,nezerting, air tr•on irijving) 

Vast behandelteam formeren Rozenhoek 

5. Kleinschalig wonen  
K,o 	cal,lor, 

Formatie- en bezettingplaatje (zorg, welzijn en facilitair) 2018 
Implementatie kleinere teams (clusters) alle etage 
Familieavond om te informeren over clusters 
Op alle afdelingen hangen clusteroverzichten 

• 
.2kg:~322ir's"L• 
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Medewerkers 
Acties 

1. Teamontwikkell,g 	 4r-Wi "~kri,fif 

Programma maken voor teamontwikkelbijeenkornsten met aandacht voor inzicht krijgen in clientgebonden en niet-clientgebonden 
actvititeiten, wie is waar verantwoordelijk, middels het maken van teamplannen 
Plannen van een introductiebijeenkomst 
Teambijeenkomsten begane 
Teambijeenkomsten lste 
Teambijeenkomsten 2e 
Plan van aanpak kennis bijbrengen/bewustzijn vergroten over bejegening klanten, klantgericht werken, stimuleren eigen regie 

2018 
Door wie? 
	

Met wie? 
	 jan 	feb 	mrt 	april 	mei 	juni 	juni 

Format maken voor individuele ontwikkelgesprek ken met medewerkers 
Individuele ontwikkelgesprekken beganegrond 
Individuele ontwikkelgesprekken 1 etage 
Individuele ontwikkelgesprekken 2e etage 

717- 
Ontwikkeltraject behandelaren Rozenhoek 

Draaiboek ontwikkelteam Rozenhoek mrt 18 	 Medewerker 



Door wie? Met wie? 

Kwaliteit 
Acties 

1. 	Deskundigheid s1cvordering medewerkers 

2018 
jan 	feb 	mrt 	april 	mei 	juni 	juli 

MEArtalMWOMMEMitgg.;,-Mt.~7.  
Scholing VBM module 
Afbouwteam toegevoegd aan gedragsvisite lx p/m alle VBM's besproken 

''Mtirkri~reEf"..: 	 "ME 

r5a 
j4p3s7,/ ,'",ift 

Alle cliënten-krijgen medicatie van instellingsapotheek 

Pilot MIC (3 x MIC bij 1 cliënt gelijk besproken in BZTO) 
Scholing analyse MIC voor taakhouders 2017 
Implementeren MIC bespreken in maandelijkse werkoverleggen per team 
Continue scholingsaanbod analyse MIC voor taakhouders 2018 

CM11~,1~530~17M-YOMCC49... 
Evaluatie met GOM/schoonmaak 
Werkafspraken over schoonmaak van toiletten (7 dagen per week) 

(C7 

111111111111111•1111~11  

Ove-al 10.2.e 	 Doc. 502 

ABC-scholing 2e ronde starten 
E-learning overzicht gemaakt/adequaat houden 
Scholingsbrochure Careyn bekendgemaakt aan alle medewerkers 
Scholingsplan 2018 
Aanpak intervisie zorgteams 
Start intervisie in elk werkoverleg zorgteams gedurende 201.8 
Evaluatie intervisie aanpak 
Herstarten intervisie tijdens werkoverleg 

Scholing zorgdossiers voor medewerkers en behandelaren 
Zorgdossiers omzetten naar nieuwe vorm 
Zorgdossier stuk behandelaren niet op orde per juni, bijscholing voor behandelaren en EVV'ers 
Nieuwe werkafspraken om dossier op orde te brengen per 1 aug 
Procedure zorgleefplanbespreking/2 ic per jaar zien cliënt 
Nieuw behandelteam inwerken op dossiers, elke maandag dossiers doornemen/aanpassen 
Borging methodisch werken en bijhouden dossiers in bestaande overlegvormen en (individuele) begeleiding 
Dossiers controleren op doelen formuleren waarbij de cliënt centraal staat 
Dossiers controleren op congruentie 

.P7 ls,7" ,,gwywr,ngmeng,  
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Kwaliteit 



Doc. 502 

2018 

	

Met wie? 	 jan 	feb 

	

"  	 - 
Door wie? dec mrt mei nov april 

Ove:-al 10.2.e 

Monitoren 
Acties 
Monitoren  

1. Team audit op ECD, MIC, Veiligheid, medicatie en mondhygiëne 
2. Locatie audit op ECD, MIC, Veiligheid, medicatie en mondhygiëne 
3. Audit Careyn breed op ECD, MIC, Veiligheid, medicatie en mondhygiëne 

Plan van aanpak Careyn breed auditrapport Rozenhoek 
Plan van aanpak voorleggen aan ontwikkelteam verwerken in draaiboek 
Plan van aanpak bespreken/voorleggen 

4. Compleetheidscheck 
5. Interne voortgangsrapportage IGZ 
6. Zorgkaartnederland 
7. Monitor jaarplan Rozenhoek 
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Klantteam 
zorgteam / behandelteam / informele zorg 

Draaiboek Torenhoeve Hellevoetsluis 

Ontwikkelteam 
Locatieverantwoordelijke 
Specialist ouderengeneeskunde 
P&O adviseur 
Psycholoog ( 
Fysiotherapeut 
Welzijnsregisseur 
Ergotherapeut 

Cliënt 
• Zorgpad opname 
• Welzijn geïntegreerd in zorg 
• Prettigere woonomgeving 
• Inzet informele zorg 

Multidisciplinair 
samenwerken 

• Visie Torenhoeve  

Bedrijfsvoering 
• Formatie 
• Werving medewerkers 
• Behandelaren 
• Productiviteit 
• Promotie en 

naamsbekendheid 
Torenhoeve 

Medewerkers 
• Teamontwikkeling 
• Persoonlijke ontwikkeling  

Kwaliteit 
• Deskundigheidsbevorderin 

g medewerkers 
• Zorgdossier 
• Meditatieveiligheid 
• Vrijheidsbeperkende 

maatregelen 
• MIC en MIM 
• Hygiene 
• Overlegstructuren  

Monitor 
• Interne audit Torenhoeve 

op ECD, MIC, Veiligheid, 
medicatie en mondhygiëne 

• Verbetermonitor IGZ Careyn 
• Resultaatverslag IGZ 
• Interne 

voortgangsrapportage IGZ 
• Zorgkaartnederland 
• Teamscan per afdeling 
• Kiwa audit 

Draaiboek ontwikkelteam Torenhoeve versie april 2018 	 Draaiboek 



Upd
ar

,̀al 10.2.e 
Inform3rtemap minne. 

',7mnon, „j„Wir-M42,0ZOtZg'::',W 
lusiecriteria 

'ss.,51tngkd. 	• nipph  
Plan van aanpak 	hoeve 2017 
Alle cliënten hebben een U,V1 

Dossier aangepast volgens nieuwe richtlijnen welzijn 

Individuele wensenlijst gemaakt 2017 

Implementatie individuele wensen 2017 

Individuele wensenlijst gemaakt 2018 
Implementatie individuele wensen 2018 
Welzijnsplan 2(118 Torenhoeve 

Inventaristie activiteiten per 4 wkn samen met de client gemaakt 

st. 	,H9-;7,,72%-it,TA,2352 

Door wie Met wie mei juli 	aug 	sept 	nov 	dec 

é 
71:7Mg~rafeW 

Cliënt 
Acties 

3. 	Prettiger woon, ingeving 
inventansatielijst 

Inzet informele zorgen sociaal netwerk cliënt 	r72errgi4gtk.K,tWtggrff 
	&WEM 

ken dient 
Zorgdossier controleren/ evt aanpassen inzet informele zorg en bespreken met cliënt/familie 

ngien visite; 

len z or;; en psychologen 

Presentatie jaarplannen vakgroepen, aandacht voor vraaggericht werken 
Planning zorgleefpla «besprekingen 

Verbeteren zorgverlening mbt uitvoeren van opdrachten 

Visie formulerenTorenhoeve 

Draaiboek ontwikkelteam Torenhoeve versie april 2018 
Cliënt 



dec nov 

oc. 502 

Draaiboek ontwikkelteam Torenhoeve versie april 2018 Bedrijfsvoering 

Bedrijfsvoering 
Activiteiten 

1. Foley kwant(atipf egiintilitakisfi verai A 
  WP71,17,17.",.  

- UP • 	en welzijn) kwantitatief en kwalitatief 
Plan van aanpak lorrnatie pi, want 1T 	kundigheicisrnix 
Teamsamenstelling aangepast 
Proces werving leerling en stagiaires inkaart brengen 
Personeelsmix op orde brengen, aannemen niv 2 in opl niv 310 

2018 
feb 	mrt 	april 	mei 	juni 	juli 	aug 	sept 

':'.72M;,ti'r2,"2411W5:~g~g~«42,,,ss, „ • D  

Werv ng(steksten) specifiek maken voor torenhoeve 
Wervingsplan regio breed uitrollen 

„ ,tt.,arrli3PWW.  .,t4"  

,rW;5e'4S,fa,:2,5, som. 
Vast behandelteam op locatie Torenhoeve 
Pva vervanging paramedici bij vakantie, enz 

4. Productiviteit  -.,jtz., 	 ~re-:52g,„  
Check van de ZZP's en de verantwoording in zorgdossier 
Uitvoeren acties nav check W's 

5. Promotie en na annsbekendheid Torenhoeve  
PR team formeren 
PR kalender 2017 maken Torenhoeve 
Pacebook pagina maken voor torenhoeve 
Uitvoeren PR kalender 2017 

Met wie? Door wie? 



april 	mei 	juni 	jul' 
Ytit ' 

Door wie? Met wie? 
2018 

jan 	feb 	mrt 

Medewerkers 

ti4ral 1.0.2.e 1. Teamontwi ke 
Cliëntgebonden en niet clientgebbndenactiviteiten in kaart gebracht en 
verantwoordelijkheden verdeeld in het team 

2. premoptisontwikkelint -• 
Format maken voor individuele ontwikkeigesprekken met medewerkers 
Individuele ontwikkelgesprekken met elke medewerker 

Draaiboek ontwikkelteam Torenhoeve versie april 2018 	 Medewerkers 



mei juni juli aug 

Draaiboek ontwikkelteam Torenhoeve versie april 2018 Kwaliteit 

Kwaliteit 
Acties 

1. Dest  

2018 
jan 	feb 	mrt 	april 

	 ,-9:egrizr sept 	okt 	nov 	dec 

Doc. 502 
Procedure Vnl-handelingen/ e-learning voor nieuwe medewerken: 
Opfrissen VHR handelingen 
Scholingskalender 2018 
ABC scholing 
Scholing over ziektebeelden en benaderingswijzen 
Herhaling agressietraining 
Scholing fysieke belasting 4 x pj 

Zorgdossiers omzetten naar nieuwe versie 
Ondersteuning organiseren tb,/ een goed inhoudelijk zorgdossier (PDCA 
Duidelijkheid over wat te noteren in de zorgdossier door behandelarer 
100% actueel en compleet dossiers (zie pva Careyn kwaliteit en veilighe 
Zorgdossier aanpassen, meer vanuit de cliënt, onderdeel ZLP besprekin 
Checken bij alle uitzendkrachten of ze kunnen inloggen via tablet in het 
Begeleiding bij rapporteren via SOAP 

3. Meditatieveiligheid 
Structureel me ,Itiefouten medewerkers besproken in team 

4. Vrijheidsbeperkc nde maatregelen 

Check alle clienten V8M 
Af bouwteam VBM aansluitend na BZTO 
Afbouwteambijeenkomst 1 x per 3 mnd organiseren 

5. MIC en MIM 
MIC procedure maandelijks checken of dit goed wordt nageloper 
Intro Triasweb, start pilot 

6. Hygiene 
Klinische les over hygiene 
Werkgroep Hygiene opzetten, plan van aanpak mkn 
Uitwerken pva hygiene door werkgroep 

iNï  
Afspraken/struci:uhr vo, 
Procedure Zorgleefplanbespreking 
Implementatie zorgleefplan bespreking 
100% van alle cliënten hebben een zorgleefplan bespreking geha 
Formulier verslagging voor elke voorbespreking met familie/ terugkoop 
Uitzoeken welke kaders gelden voor betrokkenheid cliënt zlpbesp 

Door wie? 	Met wie? 

M74022,754M.R.Wk; 1:17,047g? 



Monitoren 
Acties 

OveFal 10.2.e 
1. Team audit op ECD 
2. Audit Careyn breed op ECD, MIC, Veiligheid, medicatie en mondhygiëne 

Plan van aanpak Careyn breed auditrapport Torenhoeve 
Plan van aanpak voorleggen aan ontwikkelteam verwerken in draaiboek 
Plan van aanpak bespreken/voorleggen 

3. Resultaatverslag IGJ 
4. Interne voortgangsrapportage IGJ 
5. Zorgkaartnederland 
6. Teamscan per afdeling 
7. KIWA audit 
8. Hygiene audit 
9. Audit meditatieveiligheid  

2018 
jan 	feb 	mrt 	april 	mei 	juni 	juli 

Doc. 502 
fïí 

Door wie? 
	

Met wie? 

Draaiboek ontwikkelteam Torenhoeve versie april 2018 	 Monitor 



(

i. '--Kwaliteit van leven  

Nakomen 
afspraken 
Gedrag 
Zelfredzaamheid 

• Samenwerking 
team en 
behandelaars 

r Bedrijfsvoering 
Eenvoudige 
processen en 
pocedures 
Persoonlijke 
ontwikkeling 
Huisvesting 

/ Leiderschap en 
management 

• Management 
• Dialoog en reflectie 

Medewerkers en team \ 
• Cliëntgerichtheid 
• Veiligheid 
• Inzet personeel 
• Samenwerking in 

het team 
Behandelaren 

Monitoren 
• KIWA auclit 0-meting IGJ (28 veldnormen 
• 0-Meting teamscan per afdeling 
• IGZ 28 veldnormen per afdeling 
• Verbeterplan IGJ 28 veldnormen 
• Voortgangsrapportage IGJ 
• Afdelingsaudits 
• Verbeterplan Update Zorgkaartnederland.nl, bewoners tevredenheid onderzoek 
• MIC 

Interne voortgangsrapportage IGJ 
Resultatverslag IGJ CZ materiele controle 
BOPZ 

Over-al 10.2.e 

	

	 Doc. 502 

Draaiboek Zuidland 

Klantteam 
zorgteam / behandelteam / informele zorg 

Ontwikkelteam 

( Kwaliteit heiligheid 
van zorg 

Gezondheidrisic-, 
Medicatie 
veiligheid 

• Hygiëne 
• Wondzorg 
• Visie op zorg 
• Cliëntdossier 

Sturen op kwab" 
en veiligheid 
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jan 	 mrt 	 Jn 	 DUP 
	 sep 	 nov 

VP 
	

Gedragsvisite op 
woensdag-middag 
rond 13:30 uur, als er 
geen BZO is. 

zorgmede 
werker/ ■ 

kwaliteit/veiligheid van zorg 

Acties 

2017 2018 

nov dec 
Gezondheidsrisico's 
Bij acties naar aanleiding van een gesignaleerd gezondheidsrisico houden 
wij rekening met kwaliteit van leven. Dit doen de medewerkers in overleg 
met de cliënt en zijn naasten. Door middel van MDO/BZO, gedragsvisite en 
wondzorg controle komen de risico analyses aan bod. Gedragsvisite moet 
samen met zorg opgezet worden, nu alleen arts en psycholoog. 

Wondzorg visite/decubituscommissie moet opgestart worden. Klinische les 
moet ge:even worden 

■ 

Medewerkers kennen de werking en bijwerking van het toegediende 
geneesmiddel door middel van een klinische les en de e-learning. En zorg is 
bekend met de FK app. 

......~.~.~.~~~§~~0~~~~~~ 
111 

~~~~~~~~~~~11~1111M11~~11~ 
11111111~11111111~11111~1111.1111111.111111111~1111111MINIMM111~~~11111~ 

~~~~~~~~~~1~111~~~~~ 
111~1~11•111111~111111111~1111111~1111.11M111~1~1111111.11111111~~~~ 

Hygiëne 
De medewerkers werken hy,;.i,Misch, zijn zich bewust van hygienisch 
werken > kennisoverdracht en controlerende functie taakhouders/klinisch 
les 

KVP aa houd 
e's 

Decubitus en ander huidletse: wordt voorkomen, door inzet anti decubitus 
hulpmiddelen en gebruik maken van de geldende richtlijnen en 
protocollen. Mocht er toch decubitus of ander huidletsel zijn ontstaan, dan 
wordt deze adequaat behandeld. 

Medewerkers zijn op de hoogte van juiste gebruik inco materiaal dmv 
klinische les 

1~11.11~~~~~~~~111111M111111~~111~111~1 
	 ~~~ 

PON111~~~~11111~1111111•111P 
-- 

-- ---------------- 
~11~~~~~~~~111~~~~~111~~ 

Et=~11=1 

■ 

IMEE= 

■ 

■ 

■ 

■ 

E 
Samen goed in gesprek implementeren 

Elke bewoner beschikt over een compleet en actueel dossier. Dossier 
bevat een logisch verband tussen wensen en behoeften ca. en de invulling 
van zorg en behandeling 

Bewonersdossiers zijn voor de zorgverleners toegankelijk. 

Organisatie van zorg zodat er voldoende tijd is voor overdracht en 
rapportage 

Careyn verzamelt en registreert op systematische wijze de kwaliteit van 
zorg en toetst deze 

Training methodisch werken en rapporteren 

Binnen de teams is de visie na zorg neergezet 
Zorgmedewerkers en 
behandelaars 

Directeur kwaliteit, ICT en 
duozorg 

KVP en kwaliteitsadviseur 

Directeur kwaliteit en 
bestuursadviseur 

Zorgmedewerkers en 
behandelaren 

LV en KVP 

KVP en LV 

KVP en LV 

KVP en LV 

LV en KVP 

Door wie 	 Met wie afspraken 

Arts en psycholoog met 
zorgmedewerker 

Fysiotherapeut/ergotherapeut 

ME medicatie veil heid. 

■ 

Voorafgaand aan de inzet van de psychofarmaca vindt een psychosociale-
of gedra:sinterventie plaats 

VP 
1111111~111111~1111111111.11111 
Arts/behandelaars/zorg 

KVP 
	

Taakhoud 
ers en 
arts/a pot 

KVP 

KVP 

Taakhoud 
ers 

Taakhoud 
ers 
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Behandelaren KVP en LV 

"LLJ wil 
graag bij 
teamoverlegg 
en aanwezig 
zijn,  

en 
zorgmedewerke 
rs 
KVP en 	KVP en LV 
zorgmedewerke 
rs 

Zorgmedewerk 
ers/ 
behandelaren 
en 
welzijnsmedew 
erkers 

KVP en LV 

Zorgmedewerk KVP en LV 
ers , 
behandelaren 

1.  

2.  

3.  

4 

Overal 10.2.e 	 Doc. 502 

Kwaliteit van leven 
	

2017 
	

2018 
Activiteiten 	 Door wie? 

	
Met wie' 	afspraken 	nov 	dec 	an 	feb 	mrt 	apr 	mei 	jun 	jul 	aug 	sep 	okt 	nov 

Nakomen afspraken 
De medewerkers komen do zorgafspraken die zij met bewoners en mantelzorgers 
maken altijd na. Door 2 jaarlijkse evaluatie zorgleefplannen. 

Zorgmedewerk KVP en LV 
er/ 
behandelaren 

Duidelijkheid in communicatie voor de zorgmedewerker wanneer en wie er belt 
	

KVP/ LV en 	KVP en LV 
naar familie bij veranderingen in het zorgproces. 	 behandelaren 	 en_ 

beschrijven 
dit proces. 

Onbegrepen gedrag 
Gedragsvisites worden mu!7cnsciplinair en met de zorg uitgevoerd 

ABC training 

Zelfredzaamheid 
De medewerkers nemen de tijd om te achterhalen wat de bewoner nog zelf kan 
door met regelmaat invuller van het GWI document. En bewustwording van het 
belang van het kennen van de bewoner. En door de uitvoering van "Samen goed in 
gesprek" 

Samenwerking team en behandelaars 

Medewerkers en behandelaren voelen saamhorigheid en verantwoordelijkheid in 
de zorg naar de bewoners toe. Door samen in goed gesprek te gaan. 

Draaiboek ontwikkelteam Zuialand 10 januari 2018 	 Kwaliteit van leven 
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1.  Eenvoud 	°cessen en •rocodUres 
Wij werken met eenvoudige processen en 
procedures 

2.  Persoon ke onhvikkelin 
Processen, regels en procedures wurm- 
regelmatig geevalueerd en aangepij 	dat 
nodig is 

De huisvesting op deze loze.' is pa•:. 	 voor de 
wensen en behoeften van de doelgro-p. 
Optimaliseren cliéntsamenstelling obv lokale 
analyse, rekening houden met 
omgevingsfactoren 

Vastgoed en 
ontwikkeling/ RvB 
en facilitair. 
Districtsdirecteur 

2017 	 2018 
nov 	 dec 	 jan 	 leb 	 mrt 	 apr 	 mei 	 run 

Afdeling kwaliteit 
en medewerkers 

Afdeling kwaliteit 
en LV 

KVP en LV 

jul leb dec nov mei april mrt 
Bedrijfsvoering 
Acties Met wie? Door wie? 

Draaiboek ontwikkelteam Zuidland 10 januari 0018 	 Berinilwooring 



jun jul 

2. Veiligheid  
Medewerkers zorgen ervoor dat de clienten in een 
veilige (woon)omgeving verblijven. Bewustwording en 
scholing BOPZ. Goede invulling van de MIC procedure 
en inzet verbetermonitor. 

LV/ KVP/ Planners Bij ons worden op de juiste momenten voldoende 
medewerkers (en met de juiste deskundigheid) 
ingezet voor de uitvoering von goede en passende 
zorg en overige taken (zoals overleg, zorgleefplan, 
scholing etc.). Zorgen voor juiste personeelsmix. 

Planners KVP en LV LV 

Roosters voldoen aan de norm Planners LV 

In de teams worden afspraken nagekomen, door visie 
neer te zetten. Door samen .nyullen van" Leidraad 
personeelssamenstelling" 

Zorgmedewerkers en 
KVP 

KVP en LV 

2018 

nov dec jan feb okt sep aug Acties 
Medewerkers en team 

dec 
Cliëntgerichthelcl 1. 

Medewerkers besteden aandacht aan de invloed van 
hun bejegening op het gedrag van de bewoner. Er 
wordt in elk team gewerkt aan een visie ( vandaaruit 
een gezamelijke visie neerzetten), "samen goed in 
gesprek wordt opgestart". Bewustwording dat 
bewoner eigen identiteit heeft. 

Organisatie van zorg zodat er voldoende tijd is voor 
overdracht en rapportage 

Alle medewerkers 

Planners 
zorgmedewerkers 

Careyn analiseert aantoonbaar de geregistreerde MIC 
meldingen 

Inzet personeel 

Bij ons hebben we ziekteverzuim, personeelsverloop, 
inzet van invalkrachten en de ervaren werkdruk in 
beeld 
Bij ons wordt de zorg- en dienstverlening uitgevoerd 
door zo weinig mogelijk verschillende gezichten 

KVP 

Vaststellen scholingsbeleid 

Samenwerking  in het team   4. 

Taakhouders hebben een duidelijke rol in het team KVP en LV en 
taakhouders 

KVP en LV 

Teams hebben duidelijke doelen voor ogen voor de 
kwaliteit en veiligheid van zore. 

Behandelaren 

2017 
Door wie? Met wie? 	nov jan mei mrt feb apr 

KVP en LV 

KVP en LV 

MIC commissie , KVP 
en LV 

Alle zorgmedewerkers 

KVP en LV KVP en LV 

Overal 10.2.e Doc. 502 

LV/ KVP/ Planners 

Team behandelaren op or r' Manager behandeldienst LV 

Draaiboek ontwikkelteam Zuidland 10 januari 2018 Medewerkers en team 
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Directeuren Duidelijkheid over de rol van LV /management 
Dialoo• en reflectie 
Wij zijn in staat om te meten en analyseren hoe we 
het t.a.v. kwaliteit & veiligheid doen d.m.v. audits KVP KVP en LV 

Leiderschap en management 
Acties 
Management 

Door wie? 
1 

Met wie? 	nov 

Raad van 
bestuur 

aug sep okt dec nov nov dec jul mei mrt feb jan apr jun 
2017 2018 

2 

LV Wij zijn in staat om telkens te verbeteren t.a.v. 
kwaliteit & veiligheid 

LV Er wordt uitgedragen dat elkaar feedback geven 
t.a.v. kwaliteitsnormen en kaders bijdraagt tot het 
verbeteren van kwaliteit en veiligheid door middel 
van samen .oed in es rek 

Allen 

KVP 

Draaiboek ontwikkelteam Zuidland 10 januari 2018 	 Leiderschap en management 
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Acties 
Monitoren 
KIWA audit 
0-meting IGJ (28 veldnormen) 
0-meting teamscan per afdeling 
0-meting IGZ 28 veldnormen per afdeling 
Verbeterplan IGJ 28 veldnormen 
Voortgangsrapportage IGJ 
Afdelingsaudits 
Verbeterplan Update 
Zorgkaartnederland.nl, bewoners tevredenheid onderzoek 
MIC 
Interne voortgangsrapportage IGJ 
Resultaatverslag IGJ 
CZ materiele controle 
BOPZ 

Draaiboek ontwikkelteam Zuidland 10 januari 2018 	 Monitoren 
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> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

Stichting Careyn, 
T.a.v. de raad van bestuur 
T.a.v. de raad van toezicht 
's-Gravelandeweg 290-322 
3125 BK SCHIEDAM 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518 
6401 DA Heerlen 
T 088 120 50 00 
F 088 120 50 01 
www.igj.n1 

Datum 
Betreft 
Meldingsnummer  

6 augustus 2018 
Aanvullend onderzoek 

Inlichtingen bi 
mevrouw 
E n1,,,Idount@loi.n1 

Ons kenmerk 
2018- 
F77—'1 

Geachte raad van bestuur, 

Op 	 heeft Careyn melding gedaaril bij de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd van een calamiteit. 
Het gaat om 

De inspectie heeft hierover eveneens een melding ontvangen van de betrokken 
ziekenhuisorganisatie en van REMEMICEMEE. 

De inspectie heeft Careyn gevraagde de aangelegenheid (inclusief eventuele 
ketenzorgaspecten) nader te onderzoeken en te analyseren volgens de Richtlijn 
Calamiteitenrapportage. 
We hebben uw rapportage van het onderzoek en in aanvulling de bijlagen 
ontvangen respectievelijk 17 mei en 6 juni jl. Op 11 juni heeft de inspectie 
aangekondigd dat behandeling van de melding vertraging zou oplopen. 

Met deze brief informeren wij u over het oordeel van de inspectie over uw 
onderzoek en de door u getroffen maatregelen. 
De andere betrokken melders worden separaat geïnformeerd. 

1  Volgens artikel 11 eerste lid onder a van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg 
(Wkkgz). 
2  Op grond van artikel 8.7, tweede lid, van het Uitvoeringsbeslult Wkkgz 
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Oordeel inspectie 
De inspectie baseert het oordeel over de kwaliteit van uw onderzoek op uw 
onderzoeksrapportage, door toetsing aan de richtlijn Calamiteitenrapportage. 
De inspectie is van oordeel dat het onderzoek naar de calamiteit nog verbetering 
behoeft op de volgende punten: 

Ons kenmerk 
2018- 

Datum 
6 augustus 2018 

• 

Verder verneemt de inspectie nog graag of, en zo ja welk, individueel 
verbetertraject Careyn nodig acht voor de betreffende verpleegkundigen. 
Welke maatregelen zijn of worden door Careyn jegens hen getroffen? 

Conclusie inspectie 
De inspectie concludeert voor dit moment dat het onderzoek naar de 
aangelegenheid waarop de melding betrekking heeft, verbetering behoeft. 
Zij verzoekt u aanvullend onderzoek te doen en hierbij gebruik te maken van de 
bovengenoemde vragen voor verdere diepgang en reikwijdte van de analyse. 
De inspectie ziet de reactie van Careyn inclusief bestuurlijke visie, graag binnen 
vier weken na dagtekening van deze brief tegemoet. 
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Vragen? 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt IG3 via 
telefoonnummer 088-120 5000 (maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 
9.00 en 17.00 uur) of uw vraag per e-mail stellen aan: meldpuntrbs nl onder 
vermelding van het meldingsnummer. Dit nummer vindt u bovenaan de brief. 

Ons kenmerk 
2018- 

Datum 
6 augustus 2018 

Hoogachtend, 

inspectie-titrZonaneaszorg en Jeugd 

inspecteur 

Pagina 3 van 3 
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Care? 
Inspectie Gezondheidszorgren Jeugd 
T.a.v. mevrouw 	 Hoofd meldpunt IGJ 

Per mail aan meldpunt@igj.nl  

Doc. 508 

Careyn 

Careyn 
Neckardreef 6 
3562 CN Utrecht 

Postbus 900 
3100 AX Schiedam 

Telefoon: 
030-2588101 
030-2588102 

www.carevn.nl   

In behandeling, bij: 

Doorkiesnummer: 
06- 

E-mail: 
pcarevn,n1 

Ons kenmerk: 

Uw kenmerk: 

Betreft: melding nummer: IGZ_VMIT 
Careyn Tamarinde 

Geachte mevrouw Bronner, 

Analyse 
Verbeterplan 

Stichting Careyn is 
Ingeschreven In het 
handelsregister KvK 
27278704. 

Utrecht, 6 augustus 2018 

Zoals verzocht, treft u bijgaand aan onze analyse van het incident. De 
onderzoekscommissie heeft geconcludeerd dat er sprake is van een calamiteit. De 
analyse en de daarin opgenomen aanbevelingen zijn besproken met de betrokken 
districtsdirecteur en manager zorg. Zij onderschrijven de door de 
onderzoekscommissie getrokken conclusies. Op basis daarvan is door de manager 
zorg een verbeterplan gemaakt, dat u bij de bijlagen aantreft. 

Careyn Utrecht Stad heeft in haar kijk op revalidatiezorg enige maanden geleden 
besloten over te gaan tot het werven van een manager kortdurende zorg c.q. een 
productmanager GRZ/ELV. Met deze gerichte versterking van de besturing beoogt 
Careyn Utrecht Stad de dienstverlening te professionaliseren, het contact met de 
externe ketenpartners te versterken en meer aandacht te kunnen geven aan de 
afdeling en daarmee de teams te ondersteunen in hun ontwikkeling. Deze 
medewerker start in de loop van oktober. Ook uit de bevindingen van het 
onderzoek naar deze calamiteit blijkt dat er een noodzaak tot versterking is. Deze 
versterking is ingezet in de vorm van een tweede kwaliteitsverpleegkundige die is 
toegevoegd aan de teams revalidatie in Nieuw Tamarinde. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

nueMIKe.eroel-: 
Iffirffir 
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Care? 

Programma IGJ-informatiedag Careyn dinsdag 21 augustus 2018 

Locatie  
Careyn Nieuw Tamarinde 
Vergaderzaal 5.15, 5e  etage 
Neckardreef 6 
3562 CN Utrecht 

Aanwezig van IGJ 

Programma  
09.00 — 09.45 uur 

09.45 — 10.30 uur 

10.30 — 10.45 uur 

10.45 — 11.30 uur  

Mw. 	 inspecteur 
Mw. 	 notulist 
Overige deelnemers nog niet 
bekend 

Ontvangst, gesprek met RvB 

Gesprek met (afvaardiging) CCR 

Pauze 

Gesprek met (afvaardiging) COR 

Deelnemers  

Marco Meerdink, voorzitter RvB 
Guido van de Logt, lid RvB 
Vincent Maas, programmadirecteur 

1, bestuurssecretaris a.i. 

11.30 — 12.30 uur 	 Gesprek met vier 
kwaliteitsverpleegkundigen 

12.30 — 12.45 uur 	 Lunchpauze 

12.45 — 13.15 uur 	 Gesprek met afvaardiging VVAR  

(DWO NWN) 
(UW) 

(ZH E) 
(US) 
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13.15 — 14.00 uur Gesprek met behandelaars en 	Behandelaars: 
afvaardiging PAR 	 SOG UW 

BOPZ-arts CUS 
1, psycholoog ZHE 

Afvaardiging PAR: 

14.00 — 14.15 uur 	 Pauze 

14.15 — 15.00 uur 	 Gesprek met locatiemanagement 
(afvaardiging) 

15.00 — 15.45 uur 	 Gesprek met districtsmanagement 

15.45 — 16.30 uur 	 Gesprek met RvT (afvaardiging) 

16.30 — 17.15 uur 	 Afsluiting met RvB 

I, DWO-NWN 
UW 

I US 
1, ZHE 

Marjolein van Bommel 
Arjo Hoogwerf 
Gert-Jan Waterink 

Roy Lantain 
Rob van Marum 

Marco Meerdink 
Guido van de Logt 
Vincent Maas, programmadirecteur 

bestuurssecretaris 



Overal 10.2.e 	 Doc. 510 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Toevoeging reservering toezichtdag Goed Bestuur 06-08-2018 
dinsdag 7 augustus 2018 09:27:40 

Beste 

Hierbij reageer ik namens mevrouw '• 	I op onderstaand programma voor de toezichtdag 
Goed Bestuur op 21 augustus 2018: 

• PAR en behandelaars in één gesprek van 45 minuten (dan 3 behandelaars) 
• Kan het gesprek met de districtdirecties voor de raad van toezicht en na het 

locatiemanagement gepland worden? 
• Gesprek met kwaliteitsverpleegkundigen graag uitbreiden naar 1 uur in plaats van 45 

minuten. 

Gespreksonderwerpen, hoofdpunten: 
• Reflectie op bezoekrapportages van juli 2018 
• Visie op stand van zaken met betrekking tot verbetering onderwerpen deel 2 aanwijzing 
• Visie op stand van zaken met betrekking tot borging onderwerpen deel 2 aanwijzing 

(functioneren kwaliteitssysteem). 

Met vriendelijke groet, 

m ed éWtrér toezicht I I.  

Afdeling Verpleging en Verzorging 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 

https://www.ioj.nl  
Twitter: (aIG3n1  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 
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