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Adelante is een zorggroep met Volwassenenrevalidatie & arbeidsre-integratie, Kinderrevalidatie,
Speciaal onderwijs & Wonen en Audiologie & Communicatie als kernactiviteiten.
De thema’s kwaliteit en veiligheid staan hoog op de agenda bij Adelante. De cliënt moet kunnen rekenen
op goede zorg, in een veilige omgeving waarin hij zich gekend en welkom voelt. Omdat wij dit belangrijk
vinden, blijven wij onze kwaliteit en veiligheid van behandeling en zorg voortdurend toetsen en meten.
Ieder kwartaal wordt er een rapportage opgesteld waarin de stand van zaken Kwaliteit & Veiligheid van
Adelante wordt gerapporteerd.
Adelante heeft gekozen voor een integrale benadering van Kwaliteit & Veiligheid, hierdoor wordt overal in
de organisatie op dezelfde wijze vormgegeven aan de “plan, do, check en act” ten behoeve van
verbetering. Jaarlijks wordt de Kwaliteit & Veiligheid van Adelante getoetst door een externe
certificerende instantie volgens de normen ISO 9001-2015 (kwaliteit) en de NTA 8009-2014 (veiligheid)
Jaarlijks voldoet Adelante aan de vier bouwstenen van het Kwaliteitskader van de VGN (Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland). Deze rapportage maakt deel uit van de eisen van de Kwaliteitskaders.
Voor u ligt de totale kwaliteitsrapportage 2021 van Adelante.
Hoofdstuk 1 is een weergave van de ervaringen van cliënten in de vorm van cliëntervaringsonderzoek en
eventuele klachten vanuit de cliëntenzorg. Op basis van de bevindingen van cliënten, is Adelante in staat
de geleverde zorg continu te verbeteren.
Calamiteiten, incidenten en informatiebeveiliging worden continu gemonitord en gemeten. In hoofdstuk 2
worden de aantallen, de aard en de verbetermaatregelen naar aanleiding van meldingen besproken.
De organisatie wordt intern maar ook door meerdere externe partijen met (vastgestelde) regelmaat
kritisch bekeken middels een audit, inspectiebezoek of visitatie. Onderwerp van deze audits en visitaties
is steeds de kwaliteit en veiligheid van cliëntenzorg. Er wordt getoetst of voldaan wordt aan gestelde
externe en/of interne eisen en of verbeteracties uit eerdere metingen gerealiseerd zijn. Hoofdstuk 3 geeft
weer welke toetsingen in 2021 gerealiseerd zijn.
In de hoofdstuk 4 zijn de resultaten van de kwaliteitsorganisatie beschreven. De kwaliteitsorganisatie met
onder andere documentbeheer en de directiebeoordeling, deze als ‘borging’ voor het werkend kwaliteiten veiligheidsmanagementsysteem.
Om de kwaliteit en veiligheid van de cliëntenzorg binnen Adelante goed te beheersen zijn er vijf
specialistisch commissies vastgesteld, gebaseerd op de meest kritische processen voor de cliëntzorg.
Deze commissies zijn: commissie basis medische zorg (BMZ); geneesmiddelen commissie; commissie
infectiepreventie; commissie middelen, materialen, omgeving; VIM commissie.
Door het meten van de verplichte prestatie-indicatoren van Revalidatie Nederland (RN), Federatie van
Nederlandse Audiologische Centra (FENAC), wijkverpleging en de vier bouwstenen van het
kwaliteitskader van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) kan de kwaliteit van zorg in maat
en getal uitgedrukt worden. Hoofdstuk 5 geeft inzicht op welke wijze Adelante aan deze eisen voldoet en
wat de uitkomsten van deze metingen zijn.

Raad van Bestuur Adelante
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2021
Onderwerp

Samenvatting

Kwartaal
1

Kwartaal Kwartaal Kwartaal
2
3
4

Klachten
Aantal klachten Adelante bij klachtenfunctionaris

10

17

11

13

Aantal klachten Adelante bij klachtencommissie

0

0

0

0

Aantal klachten afgerond < 6 wk (norm)

6

12

9

7

Aantal klachten afgerond > 6 wk

0

0

0

0

8,2

8,4

Rapportcijfer: Continumeting Ervaringsonderzoek Revalidatie Nederland
DRV Totaal
Kwaliteit cliëntenzorg

8,8

8,5

Rapportcijfer: Jaarmeting Pem vragenlijst Fenac
Rapportcijfer DAC

8,6

Rapportcijfer: Jaarmeting ervaringsonderzoek
DKJ: Kinderrevalidatie RN jaarmeting

8,3

DKJ: Verblijf en klinische zorg (november 2021)

8,0

DKJ: Onderwijs (november 2021)

7,4

DKJ: PREM Intensieve Kindzorg (november 2021)

B

Cliëntervaring: Adelante hanteert de norm cliëntervaring van: 8,0 Met uitzondering van onderwijs voldoen alle onderdelen aan deze
eis, De verplichte vragenlijst van de Prem Wijkverpleging omvat geen rapportcijfer.
Calamiteiten Adelante totaal
Aantal calamiteiten gemeld aan inspectie

0

0

0

0

Aantal ingediende incidenten

198

180

152

199

Aantal afgehandelde incidentmeldingen

123

157

99

128

Percentage afgehandelde incident meldingen

62%

87%

65%

64%

Percentage afgehandelde incident meldingen DRV

67%

93%

60%

70%

Percentage afgehandelde incident meldingen DAC

50%*

100%

80%

100%

Percentage afgehandelde incident meldingen DKJ

40%

72%

71%

55%

Aantal incidenten datalekken gemeld binnen Adelante

11

17

2

12

Aantal incidenten datalekken gemeld bij AP

1

4

0

2

Incidenten Adelante totaal

Veiligheid cliëntenzorg

Incidenten per divisie

Informatie beveiliging

Administratie van afhandelen VIM verdient continu aandacht en wordt ook als aandachtspunt door de RvB met de divisies besproken.
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(On)verwacht bezoek inspectie
Inspectie gezondheidszorg:
Inspectie onderwijs:
Inspectie Gemeenten: kdv de Contigo/Bereboot
Toetsing kwaliteitseisen

Ja
Ja

Afwijkingen interne en externe metingen en hun opvolging (PDCA)
Interne audit: Aantal afwijkingen kritische processen:

2
5
Interne audit: Aantal afwijkingen kritische processen
0
0
waarvan de opvolging stagneert
Externe audit DNV 2021: Aantal openstaande
7
observaties
Interne audits zijn conform planning uitgevoerd. Binnen de divisies worden de verbeterpunten op gepakt.

2

0

0

0

5

0

Documentbeheer Adelante totaal
Aantal documenten in systeem

2833

2827

2821

2528

Aantal documenten controle datum verstreken

448

484

464

445

Percentage verstreken documenten

15%

17%

16%

17%

Directiebeoordeling
Kwaliteit en
veiligheidsmanagementsysteem

Directiebeoordeling is uitgevoerd conform jaarplanning:
Ja/Nee
Aantal vastgestelde kwaliteitsdoelstellingen maart 2021

ja
4

Stand van zaken commissies rondom de kritische processen cliëntenzorg
Planning commissies conform jaarplanning J/N
Risicobeheersing kritische processen: aantal
aandachtspunten
Risicomanagement

ja

ja

ja

ja

3

1

1

1

Aantal uitgevoerde risicoanalyses 2021 per kwartaal

3

5

4

1

Documentbeheer is opgenomen in een project. Hier is Adelante breed aandacht voor. Een aanzienlijk deel van de documenten
waarbij de controle datum is overschreden betreft documenten van HR (functiebeschrijvingen). Dit is onder de aandacht binnen de
divisie Advies Beleid en Control. (ABC)
Aanleveren prestatie indicatoren RN behaald (B) of niet behaald (NB)
Aanleveren van de verplichte indicatoren RN kwartaal 1

B

Aanleveren van de verplichte indicatoren Fenac

B

Aanleveren van de verplichte indicatoren VGN kwartaal 1

B

B

B

Prestatie indicatoren onderwijs
Resultaat van registraties

SO uitstroom op basis van OPP*

75%

VSO uitstroom op basis van OPP*

81%

Maasgouw uitstroom op basis van OPP*

100%

Bestendiging SO 2019- 2020 Norm 75%

84%

Bestendiging VSO 2019-2020 Norm 75%

33%

Bestendiging Maasgouwschool Norm 75%

100%

Veiligheidsmonitor kwartaal 3

B

Prestatie indicatoren onderwijs: De analyses van de resultaten worden in kwartaal 1 2022 gerapporteerd.

Uitleg:

B

Gelijk of beter dan periode ervoor of geen extra actie vereist
Achteruitgang tov periode ervoor en /of aandacht vereist
Achteruitgang tov van periode ervoor en/ of directe acties vereist
Niet van toepassing op dat moment en/ of geen nieuwe gegevens
Behaald, uitgevoerd of aangeleverd conform deadline

DRV = Divisie Revalidatie Volwassenen
DKJ= Divisie Kind & Jeugd
DAC= Divisie Audiologie & Communicatie
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B

1. Kwaliteit cliëntenzorg

A

klachten

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kwaliteit cliëntenzorg
Veiligheid cliëntenzorg
Resultaat toetsing kwaliteit- en veiligheidseisen
Kwaliteit- en Veiligheidsmanagementsysteem
Resultaat van verplichte registratie
Bijlagen

Conclusie klachten
Er zijn in 2021 51 klachten gemeld bij de klachtenfunctionaris. De klachten zijn afgehandeld binnen de
wettelijke doorloop termijn. Er zijn geen klachten gemeld bij de klachtencommissie.
De klachtenaspecten “organisatorisch” en “bejegening” komen het meest voor. Organisatorische
klachten betreffen de planning, en de communicatie rondom afspraken.
Inhoudelijke toelichting klachten cliëntenzorg
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B

Cliënttevredenheid

Conclusie cliënttevredenheid
De resultaten cliënttevreden 2021 worden binnen de divisies geanalyseerd. Daar waar nodig worden
verbetermaatregelen geformuleerd. Opvolging vindt plaats middels deze rapportage.
Jaarmetingen cliënttevredenheid DKJ:
In kwartaal 4 zijn de jaarmetingen cliëntervaring van Wonen (Kwaliteitskader VGN), de PREM
(wijkverpleging/intensieve kindzorg), Onderwijs en Kinderrevalidatie afgenomen. Met uitzondering van
de Kinderrevalidatie, zijn alle resultaten bekend. De gegevens Kinderrevalidatie zijn half februari 2022
beschikbaar.
Resultaten cliëntervaring Wonen kwaliteitskader VGN Bouwsteen 2
Bouwsteen 2 van het kwaliteitskader VGN geeft aan dat er jaarlijks cliëntervaring wordt gemeten. De
resultaten van de algemene Adelante vragen worden 8,0 of hoger gescoord.
Bij de Adelante specifieke vragen worden een aantal onderwerpen onder de Adelante norm 8,0
gescoord. Met name de items rondom informatie over de periode na Adelante verdient extra aandacht.
Binnen de bouwsteen 2 van het kwaliteitskader VGN wordt tevens het onderzoek “Mijn Mening” 1 maal
per drie jaar afgenomen (Instrument vastgesteld in de waaier van VGN). Dit onderzoek heeft kwartaal 1
2021 plaatsgevonden.
Continu ervaringsonderzoek RN DRV
Cliënt ervaring DRV is een continu proces. Over het algemeen zijn de resultaten van tevredenheid
hoog. In 2021 zijn nieuwe vragen toegevoegd betreffende de planning, de communicatie over
afspraken en het patiënten portaal toegevoegd.
Cliëntervaring DAC
Er is door de Fenac gekozen voor een nieuw instrument (PEM) om de cliëntervaring te meten. Dit wordt
in kwartaal 1 2022 geïmplementeerd. In de Zomer van 2021 heeft DAC haar cliënten eenmalig een
Adelante vragenlijst gestuurd. Het totale rapportcijfer 8,6 was een mooi resultaat.
Inhoudelijke toelichting cliënttevredenheid
De resultaten cliënttevredenheid zijn opgenomen in bijlage 1
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2.

Veiligheid cliëntenzorg

A

Calamiteiten

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kwaliteit cliëntenzorg
Veiligheid cliëntenzorg
Resultaat toetsing kwaliteitseisen
Kwaliteit- en veiligheidsmanagementsysteem
Resultaat verplichte registraties
Bijlagen

Conclusie calamiteiten
Er is in 2021 geen sprake geweest van een calamiteit die gemeld moet worden bij inspectie.

B

Incidenten

Conclusie incidenten

Het blijft belangrijk dat er binnen de divisies gestuurd wordt op het tijdig administratief
afhandelen van incidenten.
In 2021 heeft VIM coördinator samen met leidinggevenden gewerkt aan het bevorderen van
het melden van VIM op de werkvloer.
Inhoudelijke toelichting
Aantal incidenten per divisie
Kwartaal
1
2
3
4
Totaal 2021

C

DKJ
40
28
14
20
102

DRV
149
133
122
155
559

DAC
2
9
5
4
20

Services
7
10
11
20
50

Eindtotaal
198
180
152
199
729

Informatiebeveiliging en privacy

Conclusie informatiebeveiliging en privacy
De Raad van Bestuur en het CMO zijn geïnformeerd over de laatste stand van zaken betreffende
Informatiebeveiliging bij Adelante. Zij hebben informatie gekregen over de resultaten van de audit voor
de NVZ-auditkader, de voortgang van het NEN7510-project en de resultaten van de MFA-pilot.
De NVZ heeft aan haar leden teruggekoppeld dat de AP zeer positief is over het initiatief van de NVZleden om middels een auditkader de NEN7510 onder de aandacht te brengen. Aangezien nog niet alle
organisaties de items van het auditkader volledig volgens de eisen heeft ingericht, wilt de AP een
voortgang zien van deze bevindingen. De organisaties worden verzocht een 2- en een 3-meting uit te
voeren op het auditkader middels een self-assessment. De resultaten van deze self-assessments
zullen respectievelijk in mei en in het najaar van 2022 aangeleverd worden. Wederom zullen alle
organisaties hun data aanleveren en wordt dit op dezelfde anonieme en geaggregeerde wijze bij de AP
aangeboden als de 0- en 1-meting.
Inhoudelijke toelichting informatiebeveiliging en privacy 2021
De Functionaris Gegevensbescherming voert de rol van projectleider bij de uitvoering van de
projectopdracht betreffende de certificering van de NEN-7510. Daarnaast heeft de Functionaris
Gegevensbescherming bij Adelante ook de volgende taken: controle op de naleving van de AVG
binnen de organisatie; adviseren bij ad hoc vragen vanuit de organisatie; aansluiten bij diverse
projecten om mee te denken als deskundige; het stimuleren van de bewustwording van medewerkers;
het afhandelen van datalekken en het borgen van verbetermaatregelen en aanpassingen in beleid.
In het kader van de “Meldplicht Datalekken” zijn de gemelde incidenten inzake privacy en
informatiebeveiliging geanalyseerd. Hierbij een overzicht van de incidenten uit 2021. Daarbij is
aangegeven of de incidenten (datalekken) zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Tijdvak 2021
Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4

Totaal aantal (VIM)meldingen
Informatiebeveiliging/Privacy
11
17
2
12
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Datalekken gemeld bij Autoriteit
Persoonsgegevens
1
4
0
2

8

3

Resultaat toetsing kwaliteit- en veiligheidseisen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kwaliteit cliëntenzorg
Veiligheid cliëntenzorg
Resultaat toetsing kwaliteitseisen
Kwaliteit- en veiligheidsmanagementsysteem
Resultaat verplichte registraties
Bijlagen

Conclusie toetsing kwaliteitseisen
Inspectie onderwijs
Op 20 oktober is het definitieve rapport “herstelonderzoek”, onderzoek bestuur en scholen, vastgesteld.
Wat gaat goed?
Het bestuur heeft voldoende zicht op de ontwikkeling en verbetering van de onderwijskwaliteit bij alle
scholen onder zijn bevoegd gezag. Op Tyltylschool de Maasgouw draagt een clustermanager zorg voor
de inrichting en toepassing van een kwaliteitszorgcyclus. Het bestuur laat zich periodiek door de
clustermanager informeren over de stand van zaken op de Maasgouw en de te nemen maatregelen ter
verbetering van de onderwijskwaliteit. Op basis van een audit en nulmeting zijn concrete doelen
bepaald. Daarnaast zet de school voldoende instrumenten en procedures in om aan het bestuur te
kunnen verantwoorden of ontwikkelingen en verbeteringen effect hebben.
Wat moet beter?
Het bestuur moet ervoor zorgen dat Tyltylschool de Maasgouw over een actueel schoolplan beschikt.
Het huidige schoolplan is verouderd. De school heeft inmiddels een start gemaakt met het opstellen
van een nieuw schoolplan volgens de systematiek 'mijn schoolplan', die ook de andere scholen van
Adelante Onderwijs hanteren.
In het voorjaar van 2022 zal de inspectie Tyltylschool de Maasgouw opnieuw bezoeken om de
voortgang te monitoren.
Externe audit ISO 9001 2015 en VMS audit 2019 DNV
Alle bevindingen zijn opgepakt en afgehandeld in kwartaal 3, zie bijlage 2
Interne audit:
Interne audits zijn conform jaarplanning 2021 uitgevoerd. Afwijkingen zijn opgepakt en hebben geleid
tot verbetering van processen. Er is een nieuw Arbobeleid opgesteld en Adelante werkt samen met de
partner “Ben Vitaal”.
Veiligheidsronde
In 2021 hebben verschillende veiligheidsrondes plaatsgevonden, ook i.v.m. de tijdelijke verplaatsing
van de school. De veiligheidsrondes bij Tyltyl school de Maasgouw, hebben geleid tot verbetering van
de veiligheid van het gebouw.
Inhoudelijke toelichting toetsing kwaliteitseisen
Externe audit ISO 9001 2015 en VMS audit 2019 DNV
Kwartaal 2 heeft de externe audit van DNV plaatsgevonden. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. Er
zijn wel observaties geformuleerd. Hiervoor zijn er verbetermaatregelen opgesteld. Bijlage 2 geeft het
overzicht weer van de observaties.
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4

Kwaliteit- en Veiligheidsmanagementsysteem

A

Beheer van documentatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kwaliteit cliëntenzorg
Veiligheid cliëntenzorg
Resultaat toetsing kwaliteitseisen
Kwaliteit- en veiligheidsmanagementsysteem
Resultaat verplichte registraties
Bijlagen

Conclusie beheer van documentatie
De mate van beheer van documentatie binnen de kritische thema’s van Adelante is goed. De mate
van documentbeheer binnen de stafdiensten neemt af. Dit is bekend bij het verantwoordelijke
management en dit wordt opgepakt.
Inhoudelijke toelichting beheer documentatie
Gepubliceerde documenten

kwartaal 1 2021

57
73
18
29
299
109
246
45
13
11
357
15
57
1199
2528

12
8
0
0
37
41
14
34
3
10
254
2
6
24
445

percentage verlopen
document

24%
10%
0%
0%
2%
22%
5%
80%
16%
72%
77%
11%
10%
1%
16%

Aantal verlopen of te
controleren documenten

15
8
0
0
5
65
17
45
2
8
277
2
6
14
464

Aantal documenten
gepubliceerd in het systeem

62
73
18
29
311
283
338
56
12
11
359
17
57
1195
2821

kwartaal 4 2021
percentage verlopen
document
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19%
5%
0%
0%
13%
18%
10%
83%
16%
54%
68%
6%
12%
2%
17%

Aantal verlopen of te
controleren documenten

14
5
0
0
40
55
36
47
2
6
248
1
7
23
484

Aantal documenten
gepubliceerd in het systeem

72
73
18
28
303
295
349
56
12
11
360
15
57
1178
2827

kwartaal 3 2021
percentage verlopen
document

9%
5%
0%
0%
0%
18%
19%
83%
25%
40%
62%
7%
9%
2%
15%

Aantal verlopen of te
controleren documenten

7
4
0
0
0
55
70
47
4
4
226
1
5
25
448

Aantal documenten
gepubliceerd in het systeem

percentage verlopen
document

totalen

72
73
18
26
303
295
359
56
16
10
361
14
52
1178
2833

Aantal verlopen of te
controleren documenten

Aantal documenten
gepubliceerd in het systeem

Adelante brede documenten
Basis Medische Zorg alg.
Medicatieveiligheid
Infectiepreventie
- DAC
- DKJ
- DRV Hoensbroek
-DRV Viecuri
- BC
- Communicatie
- HR
- K&BO
- KC
- FB

kwartaal 2 2021

21%
10%
0%
0%
12%
37%
5%
75%
23%
90%
71%
13%
10%
1%
17%

10

B

Voortgang directie beoordeling

Conclusie voortgang directiebeoordeling
De doelstellingen van de directiebeoordeling 2021 zijn opgenomen in het jaarplan van 2022.
Inhoudelijke toelichting directiebeoordeling
1

2

3

4

C

Doelstelling
Het Adaptieve vermogen in de keten.
Het eigen aanbod bepalen,
positioneren en aanpassen in de
relevante netwerken. Gerichte
samenwerking is daarbij van belang in
zorg en onderwijs.

Opgenomen in thema jaarplan 2022
Opgenomen in het jaarplan 2022.

“Onboarding 2.0” Connectie maken
tussen de medewerker (nieuw en al
langer in dienst bij Adelante) en het
verhaal van de organisatie. De
medewerker is de eigenaar van het
verhaal en past dat toe in de eigen
praktijk. Mogelijkheden worden
gecreëerd, gezien en gepakt.
Samenwerking tussen alle onderdelen
biedt meer dan ieder voor zich.

Opgenomen in het jaarplan 2022.

Hoe maak je kwaliteit en veiligheid
levendiger en onderdeel van eigen
denkraam? Neem hierbij het maken
van keuzes mee.

Opgenomen in het jaarplan 2022.

De PDCA wordt Adelante breed nog
beter en vollediger gehanteerd.

Opgenomen in de agenda van de cyclus jaarplan bespreking
binnen het management van Adelante.
Opgenomen in de rapportage kwaliteit en veiligheid.

Thema: Netwerksamenwerking

Thema: Strategische personeelsplanning

Thema’s: Evidence Based Practice; Zorgpaden en
(proces)Innovatie

Voortgang commissies kwaliteit en veiligheid

Conclusies voortgang commissies
De commissievergaderingen hebben geleid tot nieuwe aandachtspunten en afgeronde
aandachtspunten:
Geneesmiddelen
Er vindt een onderzoek/analyse n.a.v. het signaal dat de kosten voor medicatie stijgen.
Basis Medische Zorg
Er volgt een notitie/beleid Adelante rondom “niet vrijwillige zorg”. Er volgt een plan van aanpak op maat
per divisie/locatie rondom de meldcode. Aandacht functionarissen meldcode zijn opgeleid. De
raamovereenkomst DKJ met het Centrum voor thuisbeademing is in concept gereed.
Infectiepreventie
De protocollen infectiepreventie zijn gereed, inclusief de “deurkaarten” voor de patiëntenkamers, in
geval van isolatie. Er hebben veiligheidsrondes infectie plaatsgevonden bij DKJ locatie Brunssum en
Tyltylschool de Maasgouw.
Inhoudelijke toelichting voortgang commissies
Commissie
Geneesmiddelen

Basis medische
Zorg

Onderwerpen
Lopend (knel)punt
Er zijn veel medicatie
fouten wat betreft het
onderwerp dubbel
aftekenen. Dit is
gesignaleerd door de
artsen.
Het lijkt er op dat de
kosten van medicatie
stijgen
Protocol Medische
calamiteiten

Stand van zaken kwartaal 4

Vervolg actie
kwartaal 1 2022

Er is hiervoor een LSS traject gestart om
dit proces te verbeteren. De BEM en
opiatenregistratie worden eveneens
middels dit project verbeterd

LSS traject medicatie
is in de borgingsfase.
De commissie volgt.

Er vindt een analyse plaatst of dit klopt,
zijn de kosten hoger? en zo ja, hoe dit
komt?
Er wordt bij VP gekeken wie dit gaat
oppakken.

De commissie volgt dit
op.

Rapportage kwaliteit & veiligheid - cliëntenzorg Adelante -2021

Commissie volgt

11

Borgen DRV in de
commissie
Wet- zorg en Dwang

Meldcode

Procedure calamiteiten
heeft een update nodig.

Protocollen CTBM
Infectie

MRSA medewerkers

Deurkaarten DRV
Aandachtsvelders
Veiligheidsrondes

Middelen,
materialen en
omgeving

Wetgeving MDR

Incidenten

Medicatie wel/niet
meekrijgen vanuit het
ziekenhuis
Aandacht Vim
Maasgouwschool

Tilliften

Aandacht voor VIM
behandelvloer

D.

Voorstel: delegeren naar HBO VP.

Commissie volgt

Er is een notitie/beleid. De werkwijze
wordt geïmplementeerd. Adelante
protocollen worden herzien/aangepast.

Volgen van de
voortgang.

De Aandacht Functionarissen zijn
momenteel opgeleid. Hieruit volgt een
plan van aanpak per divisie/locatie om
dit te implementeren.
Dit wordt opgepakt. Inclusief scholing.
Scholing 333 vormgeven bij inwerken
en refresh alle medewerkers en
opstellen van calamiteitenplan. Deze
procedure hangt samen met de
procedure medische calamiteiten.
Deze worden aangepast n.a.v. nieuwe
afspraken tussen de locatie DKJ en
CTBM
Er is een contract met “Werk vitaal” ten
aanzien van Arbo, infectiepreventie en
verzuim. Hiermee MRSA screening en
opvolging ervan bij nieuwe medewerkers
geborgd.
De aandachtsvelders worden bij de
implementatie betrokken

Volgen van de stand
van zaken.

Hoe worden de aandachtsverlders
gefaciliteerd na de opleiding. Er wordt
een uren inschatting gemaakt
Bij DKJ Brunssum de grootste
problemen kunnen niet worden opgelost
op de tijdelijke locatie. De meest
kritische problemen zijn aangepakt.
Voor Maasgouw is een plan van aanpak
voor verbetering opgesteld.
Definitief beleid wordt opgesteld, daarna
vindt implementatie plaats.
Scholing van Tiliften wordt vastgelegd in
een beleid. DRV maakt voorzet. DKJ
wordt hierbij meegenomen
Dit medicatie probleem wordt binnen het
TICM opgepakt.
Er is voorlichting gegeven bij Maasgouw.
Komende periode zien of het melden
van VIM opgang komt.
VIM coördinator pakt dit op met
clustermanagement.

Volgen van stand van
zaken.

Commissie volgt
Dit punt is
afgehandeld.

Dit punt is
afgehandeld.
Commissie volgt
Commissie volgt

Commissie bewaakt
De commissie volgt.
Commissie volgt
Commissie volgt
Commissie volgt
trends

Voorgang maatregelen naar aanleiding van risicoanalyse

Conclusie:
Adelante niveau
De risicoanalyse kaderbrief 2022 heeft plaatsgevonden in kwartaal 3. De maatregelen om de risico’s te
beperken zijn opgenomen in de jaarplannen van de divisies en het concern jaarplan. Iedere drie
maanden wordt de voortgang van jaarplannen per divisie besproken. De mate van risicobeheersing
wordt hierbij meegenomen. Ook de voortgang en de risicobeheersing van het concern jaarplan wordt
elke 3 maanden geëvalueerd en ter informatie verstuurd aan de gremia.
Divisie niveau
De risicoanalyses binnen de divisies op het niveau van de zorgpaden, worden uitgevoerd. Een aantal
analyses is gereed. Er zijn beheersingsmaatregelen daar waar mogelijk SMART geformuleerd. Het is
nog een uitdaging voor de divisies om deze beheersingsmaatregelen te monitoren in een vaste cyclus.
Inhoudelijke toelichting:
Adelante niveau:
De resultaten van de risicoanalyses naar aanleiding van de kaderbrief 2022 zijn opgenomen in de
jaarplannen van de divisies.
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Divisie niveau.
Risicoanalyse zorgpaden stand van zaken kwartaal 4
DRV
DAC
DKJ
CVA met uitrol naar overige zorgpaden
Tinnitus
Fitcare-BIMT-Inzet
Taal Diagnostiek
Grip
VBG TOS
TPG 2 dagdelen (gepland)
TPG 3 dagdelen (gepland)
Groen= gereed

Projectniveau
Er heeft een risicoanalyse plaatsgevonden voorafgaand aan de vaccinatie van klinische patiënten.
Er heeft een risicoanalyse Reflex plaatsgevonden.
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5.

Resultaat van verplichte registraties

Conclusie resultaat registraties

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kwaliteit cliëntenzorg
Veiligheid cliëntenzorg
Resultaat toetsing kwaliteitseisen
Kwaliteit- en veiligheidsmanagementsysteem
Resultaat verplichte registraties
Bijlagen

Inhoudelijke toelichting resultaat registraties
Kwaliteitskader VGN
Bouwsteen 1:
Zorgplannen rondom de individuele cliënt zijn op orde. Samen met de cliënt/ouders wordt het zorgplan
opgesteld en geëvalueerd. Risico’s worden besproken en er worden maatregelen geformuleerd om
deze risico’s te voorkomen. Twee maal per jaar worden de dossiers d.m.v. een steekproef getoetst op
inhoud en volledigheid.
Bouwsteen 2:
Het instrument ‘Mijn Mening” is in kwartaal 2 2021 afgenomen. Het algemene tevredenheidsonderzoek
is oktober 2021 afgenomen. De resultaten zijn opgenomen in hoofdstuk 1 van deze rapportage. In
bijlage 1 worden de volledige resultaten weergegeven
Bouwsteen 3:
De zelfreflectie binnen de teams vindt in kwartaal 4 2021 plaats. De bevindingen zijn opgenomen in
bijlage 3
Bouwsteen 4:
De rapportage kwaliteit en veiligheid 2021 wordt gepubliceerd op de website van Adelante in het eerste
kwartaal van 2022. De externe audit door DNV heeft in juni 2021 plaatsgevonden en niet geleid tot
specifieke verbetermaatregelen. In juni 2022 is een nieuwe audit gepland.
Kwaliteitskader wijkverpleging
Vanaf 2021 zal in het kader van de transparantie verplichting, de PREM (Patiënt Reported Experience
Measure) worden afgenomen. Dit instrument is een van de verplichte elementen vastgesteld in het
kwaliteitskader wijkverpleging. De resultaten van PREM voor Intensieve Kindzorg zijn opgenomen in
hoofdstuk 1 van deze rapportage.
Prestatie indicatoren onderwijs
De resultaten van de prestatie indicatoren zijn bekend en gerapporteerd. In kwartaal 1 2022 worden de
analyses van de resultaten/verbetermaatregelen gerapporteerd van:
• De veiligheidsmonitor 2021
• Uitstroomgegevens 2021
• Plaats bestendiging 2021
• Cliëntervaring 2021
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6.

Bijlagen

Bijlage 1 Clientervaring Adelante

A.

Bijlagen
1. Clientervaring
A. DRV
B. Verblijf en Klinische Zorg
C. Intensieve Kind Zorg
D. Onderwijs
E. Mijn Mening
2. Observaties Externe audit
3. Zelfreflectie binnen de teams

DRV totaal

De resultaten van de cliëntervaring lopen altijd een kwartaal achter, daarom is kwartaal 4 nog niet beschikbaar op het moment
van deze rapportage.
N.B: De Adelante specifieke vragen zijn vanaf kwartaal 2 2021 gewijzigd. De gegevens van kwartaal 1 zijn weggelaten, omdat dit
een andere vraagstelling betreft en vergelijking van gegevens hierdoor niet
mogelijk is.
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B.

Verblijf en Klinische Zorg: Kwaliteitskader VGN Bouwsteen 2

Ervaringsvragen Adelante
Aantal uitgenodigd:
Percentage respons:
Aanbeveling:
Handelingsplan besproken:

74
29%
93%
85%

Resultaten totaal en per locatie.
De vraagstelling is in de tabellen niet letterlijk overgenomen uit het ervaringsonderzoek. De vragen zijn samengevat i.v.m. de
leesbaarheid van de tabellen.

2021
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C.

Intensieve Kindzorg (PREM Wijkverpleging)

Intensieve Kindzorg totaal
Uitgenodigd:
Percentage respons:

32
37%

Rapportcijfer per vraag, Intensieve kindzorg totaal en per Locatie
De vraagstelling is in de tabellen niet letterlijk overgenomen uit het ervaringsonderzoek. De vragen zijn samengevat i.v.m. de
leesbaarheid van de tabellen.
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D.

DKJ: Onderwijs

Aantal uitgenodigd
456
Percentage respons:
34%
Percentage aanbeveling: 75%
Rapportcijfers per vraag/per leerweg van onderwijs.
De vraagstelling is in de tabellen niet letterlijk overgenomen uit het ervaringsonderzoek. De vragen zijn samengevat i.v.m. de
leesbaarheid van de tabellen.
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E.

Mijn Mening

Raesdonck 2021

Vragen
Ben je bang in de nacht?
Hoe vindt je de sfeer op de groep?
Houdt de leiding zich aan de afspraken?
Vindt je de leiding eerlijk?
Is het rustig op de groep?
Vindt je het warme eten lekker?
Beslis je mee over jullie groepsregels?
Beslis je mee over je eigen afspraken?
Heb je genoeg contact met je familie en vrienden?
Helpt de leiding jou als je hulp wilt?
Heeft de leiding genoeg tijd voor jou?
Soms heb je een probleem. Kun je het probleem dan aan iemand vertellen?
Heb je genoeg dingen om te doen in je vrije tijd?
Doe je leuke dingen met de groep?
Ben je tereden hoe je groep eruit ziet?
Ben je tevreden hoe je slaapkamer eruit ziet?
Zijn er genoeg spullen om mee te gaan spelen op je groep?

Een beetje Niet echt Best goed

Ja

Nee

Soms
1
1

1
1
1
1

1

Meestal wel Meestal niet Best wel
1
1
1

2
1
1
1

1
1
1
2

1

1

2
1
2
1
2
2

1

1

Hoeveel cliënten hebben de vragenlijst zelfstandig ingevuld? 0
Hoeveel cliënten hebben de vragenlijst met hulp ingevuld? 2
Hoeveel vragenlijsten zijn uitgezet? 2
Hoeveel respons? 2

Mijn Mening Woon- Train Centrum (WTC) 2021

Vragen
Ben je bang in de nacht?
Hoe vindt je de sfeer op de groep?
Houdt de leiding zich aan de afspraken?
Vindt je de leiding eerlijk?
Is het rustig op de groep?
Vindt je het warme eten lekker?
Beslis je mee over jullie groepsregels?
Beslis je mee over je eigen afspraken?
Heb je genoeg contact met je familie en vrienden?
Helpt de leiding jou als je hulp wilt?
Heeft de leiding genoeg tijd voor jou?
Soms heb je een probleem. Kun je het probleem dan aan iemand vertellen?
Heb je genoeg dingen om te doen in je vrije tijd?
Doe je leuke dingen met de groep?
Ben je tereden hoe je groep eruit ziet?
Ben je tevreden hoe je slaapkamer eruit ziet?
Zijn er genoeg spullen om mee te gaan spelen op je groep?

Een beetje Niet echt Best goed

Ja

Nee

Soms

Meestal wel Meestal niet Best wel

4

1

3

2
1
3
1
1
1
3
2
4
2
1
4

2

1
1
1

1

2
3

1

1
1
1
3
2

3
2
1

1
1
1

2
1
1
2
1
2

3
2
3
1
1
4

Hoeveel cliënten hebben de vragenlijst zelfstandig ingevuld? 4
Hoeveel cliënten hebben de vragenlijst met hulp ingevuld? 1
Hoeveel vragenlijsten zijn uitgezet? 10
Hoeveel respons? 5

Terug naar: Inhoudelijke toelichting cliënttevredenheid
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Bijlage 2 Observaties Externe audit DNV

Bijlagen
1
Clientervaring
A
DRV
B
Verblijf en Klinische Zorg
C
Intensieve Kind Zorg
D
Onderwijs
E
Mijn Mening
2
Observaties Externe audit
3
Zelfreflectie binnen de teams

Observaties externe audit 2021

Eigenaar

Stand van zaken

Het LMS is in april vernieuwd. Tijdens de audit bleek dat een afdelingshoofd
zelf rapportages moet kunnen uitdraaien van medewerkers die in de
gevarenzone staan m.b.t. scholing. Voorheen werden deze rapportages
aangeleverd door HRM. Nu moet een afdelingshoofd hier zelf tijd voor
inplannen, uitzoeken hoe de rapportage uitgedraaid moet worden (geen
dagelijkse vaardigheid) en pas daarna kunnen er acties worden ondernomen
richting medewerkers. Het maken van rapportages is wel onderdeel van de
basistraining voor leidinggevenden / Er wordt hard gewerkt om een overzicht
te verkrijgen over de (her)registratie status en scholingen up to date te krijgen.
Het is echter nog niet compleet (VieCurie)

Kenniscentrum:
Adelante
Academie/Services

Dit ligt moeilijk. LMS is
afhankelijk van andere
personele systemen.
Services zal moeten
onderzoeken of dit
probleem op te lossen
is.
Iprova 14433

Verpleegafdeling ATO: tijdens een rondgang staat van meerdere ruimtes de
deur open, wat veroorzaakt wordt door de opslag van zuurstofflessen in deze
ruimtes, waarbij goede ventilatie noodzakelijk is. Geconstateerd wordt dat 1
ruimte formeel verboden is voor onbevoegden (ruimte verpleegartikelen);
zuurstof in een enkel geval niet goed verzekerd stond middels een ketting

DRV: VP afdeling
ATO

VP materialen zijn
elders opgeborgen.
Ketting is gevast
gemaakt. 14404
Iprova

"ATO: Draaiboek ATO staat niet in het kwaliteitsmanagementsysteem,
waardoor er geen periodieke evaluatie van het document plaatsvindt

DRV: VP afdeling
ATO

Verbeterpunt onder de
aandacht DRV 14405
Iprova

Een secretarieel medewerkster heeft voor zichzelf een checklist t.b.v.
aanmelding ontwikkeld. De opmaak van het document wekt de indruk dat
informatie die bij voorkeur alleen en direct digitaal wordt opgeslagen op het
formulier wordt ingevuld of moet worden ingevuld (vervangers) Hierin zitten
vnl. risico's m.b.t. de NEN 7510
Hoewel er een behoorlijke structuur gebouwd is rondom de uitvoering van
PRI's, blijkt dat de registraties niet op een eenduidige manier in het
Kwaliteitshandboek worden ondergebracht, wat de terugvindbaarheid lastig
maakt.
ATO: tijdens een rondgang staat van meerdere ruimtes de deur open, wat
veroorzaakt wordt door de opslag van zuurstofflessen in deze ruimtes, waarbij
goede ventilatie noodzakelijk is. Geconstateerd wordt dat 1 ruimte formeel
verboden is vooronbevoegden (ruimte verpleegartikelen); zuurstof in een
enkel geval niet goed verzekerd stond middels een ketting.

DKJ: medisch
secretariaat

Dit is opgenomen
divisie DKJ

ABC

Risicoanalyses
worden opgenomen in
Iprova, dit is zichtbaar
juni 2022
Er is gewerkt aan :
Bewustwording van
veiligheidsaspecten
met betrekking opslag
zuurstof en
doorgankelijkheid
vluchtgang. Punt is
afgehandeld 14404
Iprova

In het LMS staat ook personeel niet in loondienst, dat niet meer wordt ingezet.
Aangegeven wordt dat dit het overzicht vervuilt. Het verdient aanbeveling om
hetsysteem zuiver te houden.

Overweeg om gedurende de komende maanden periodiek een
evaluatiemoment in te plannen om te kijken of het nog nodig is deze tanken
op de afdeling op te slaan en zo ja, of aan de wet- en regelgeving wordt
voldaan voor de opslag van zuurstof
Bij de nieuwe risico-inventarisatie in de kliniek (de zorginventarisatielijst blijkt
dat items soms worden overgeslagen. Het verdient aanbeveling om wel
zichtbaar te maken dat e.e.a. wel in ogenschouw is genomen (bijv. door NVT)
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DRV/Services

DRV
Verpleegafdelingen

Dit is opgepakt bij de
afdelingen VP.
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Bijlage 3 Zelfreflectie in teams
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Bijlagen
1
Clientervaring
A
DRV
B
Verblijf en Klinische Zorg
C
Intensieve Kind Zorg
D
Onderwijs
E
Mijn Mening
2
Observaties Externe audit
3
Zelfreflectie binnen de teams
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