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Voorwoord
Trots!
De beste zorg voor de cliënten. Dat is wat medewerkers van de Hartekamp
Groep willen. Ook tijdens de corona-pandemie met maatregelen die het
hele jaar 2021 het leven van cliënten en medewerkers bepaalden. Hoewel
de coronamaatregelen minder streng waren dan in 2020, hielden de
besmettingen, ook bij de Hartekamp Groep, het hele jaar aan en duurden de
maatregelen schijnbaar eindeloos.
Ondanks hoog ziekteverzuim, psychische en fysieke corona-moeheid zijn
we zo goed mogelijk kwaliteit van zorg blijven bieden. Met een enorme
dosis doorzettingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit in het bedenken van
oplossingen. De verhalen van medewerkers in dit rapport geven daar een
helder beeld van.

In 2021 kwamen de eerste coronavaccins beschikbaar.
Dankzij intensieve samenwerking van ondersteunende diensten,
medische dienst en zorgteams zijn de meeste cliënten die wonen op
een locatie van de Hartekamp Groep drie keer gevaccineerd.

Kwaliteit van zorg hangt samen met voldoende medewerkers. In 2021
hebben zorgteams, medische dienst en gedragsdeskundigen te maken met
personele krapte. De werkdruk is bijna overal hoog.

Trots zijn wij. Op de cliënten die zich al twee jaar in veel gevallen goed
aanpassen aan alle maatregelen.
We zijn ook trots op onze medewerkers die zich al twee jaar met
enorme energie inzetten voor de cliënten. Deze inzet is fantastisch en
zeker niet vanzelfsprekend.

Toch is dit kwaliteitsrapport ook een verslag van hoop. Want ondanks
tegenslagen zien we kans om onszelf steeds de vraag te stellen of de
individuele cliënt de juiste zorg krijgt. We stellen ons denken en ons handelen
steeds opnieuw ter discussie. Wat is kwaliteit van zorg voor deze cliënt in
deze context en situatie? Kwaliteit van zorg is voor iedere cliënt verschillend.
Daarom blijven maatwerk en individuele aandacht voor de cliënt en diens
mogelijkheden onderwerpen die we koesteren. Teams zijn er regelmatig in
geslaagd de mate van zelfstandigheid van de cliënten verder te vergroten.

We zien bij sommige teams dat er successen zijn geboekt met de
samenwerking met het netwerk. We zien ook dat we hier nog veel
verder in kunnen en moeten gaan. Hier komen twee routes uit het
meerjarenplan ‘Erop Uit’ samen, namelijk het samenwerken met het
netwerk en clienten en het ‘anders organiseren’ om de zorg te kunnen
blijven leveren in de toekomst.

Wij wensen je veel plezier met het lezen van ons kwaliteitsrapport
over het jaar 2021. De verhalen, de rode lijnen uit de teamreflecties en
de uitslagen van ‘Dit vind ik ervan!’ geven een helder beeld van onze
kwaliteit van zorg.
Raad van bestuur,
Marlijn Lenselink en Desiree Sollewijn Gelpke
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Het Kwaliteitskader
Gehandicaptenzorg1
Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg1 dient als
uitgangspunt voor de inhoud van dit rapport. Het kader
bestaat uit vier bouwstenen. In de eerste drie bekijken
we de kwaliteit vanuit de volgende perspectieven:

•
•
•

dat van de individuele cliënt over zijn zorg;
dat van meerdere cliënten over hun
ervaringen;
dat van teams over hun functioneren.

Het kwaliteitskader wordt in 2022 op landelijk niveau geëvalueerd, aangepast en gecontinueerd.

1Het uitgangspunt van het Kwaliteitskader is een gedeelde visie op de vraag wat goede zorg is voor mensen
met langdurige beperkingen en aansluit bij moderne inzichten over kwaliteitsbevordering.
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Totstandkoming van dit rapport
Het proces

Opzet van het rapport

In 2021 is het centrale thema ‘kwaliteit in verbinding met LEF, het jaarplan
2021’.
Routes 1 en 2 uit het toekomstplan Erop Uit zijn in de handleiding
teamreflectie 2021 verbonden met de richtlijn uit het kwaliteitskader.

We blikken kort terug op de verbeteracties uit het kwaliteitsrapport 2020.
Daarna besteden we aandacht aan het centrale thema van 2021; kwaliteit
in verbinding met LEF, het jaarplan 2021.

Ondanks de drukte, vooral door corona, hebben opnieuw maar liefst 100
teams (87%) gereflecteerd. We zijn daar heel erg trots op want corona
heeft ook in 2021, veel extra inzet gevraagd van teams. De meerderheid
van de teams vindt dat reflecteren op de kwaliteit van de zorg en
ondersteuning een waardevolle investering is. In de reflecties wordt steeds
meer over de relatie tussen de cliënt en de begeleider gesproken en
minder over harde gegevens zoals; zijn alle ondersteuningsplannen af?
De uitkomsten van alle reflecties zijn verwerkt in een conceptrapport dat
op 23 maart 2022 in het kwaliteitsgesprek is besproken.

Wij hebben de teams gevraagd te reflecteren op de volgende
gesprekspunten:
Trots- en ontwikkelpunten met name op het gebied van:
•
•

Krachten bundelen met netwerk en samenleving (Route 1 Erop Uit)
Intensieve en complexe zorg versterken (Route 2 Erop Uit)

Cliënten hebben zich ook uitgesproken over hun ervaringen in 2021 in
het cliënt- ervaringsonderzoek ‘Dit Vind Ik Ervan!’ (DVIE). In de algemene
bevindingen vindt hierover een terugkoppeling plaats.

De medezeggenschapsorganen, zorgmedewerkers, het
managementteam, stafmedewerkers, de raad van bestuur en de raad van
toezicht hebben het conceptverslag op inhoud besproken en suggesties
gedaan voor ontwikkelpunten in 2022. Het managementteam heeft
een besluit genomen over ontwikkelpunten en deze opgenomen in de
jaarplancyclus.

Cijfers over Veilig Incidenten Melden (VIM) zijn terug te vinden in het
hoofdstuk ‘Veiligheid’.

De Hartekamp Groep werkt nu 5 jaar met het kwaliteitskader (2017- 2021).
In het kwaliteitsgesprek is ook gesproken over het effect van het werken
met het kwaliteitskader. Wat heeft het kwaliteitskader gebracht en welke
resultaten zijn er behaald?
Door de 2-jaarlijkse cyclus heeft er geen externe visitatie plaatsgevonden.

Het verslag van het kwaliteitsgesprek is het laatste deel van dit rapport.

In het hoofdstuk ‘Kwaliteit van ondersteuning’ vindt een terugkoppeling
plaats op basis van de teamreflecties die bijna alle ondersteunende
diensten gedaan hebben.

In de bijlage worden de onvrijwillige zorg cijfers voor de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeug (IGJ) vormgegeven.
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Spelletje spelen vanavond?
Lenie de Vries, senior begeleider Spaarne
Bij het Spaarne wonen 17 cliënten zelfstandig met 24 uur per dag begeleiding.
Na hun werkdag kunnen ze gebruik maken van de inloop van Het Spaarne. Samen
eten, gezellig kletsen en even uitblazen. Lenie de Vries, begeleider, vertelt dat het
niet altijd koek en ei is tussen de bewoners onderling. “Tussen mensen gebeurt wel
eens wat, irritaties, een blik die verkeerd wordt opgevat of iemand die je niet zo
goed ligt. Als er een incident was geweest bespraken we dit met desbetreffende
bewoners. Dat leidde niet altijd tot wederzijds begrip en inzicht.
In een bewonersvergadering zijn we met het pestprotocol (dat scholen gebruiken)
aan de slag gegaan. We hebben het verschil tussen plagen en pesten besproken
en gevraagd wie zich wel eens gepest voelt. Dit is belangrijk want dat geeft ruimte
om te praten over wat ze leuk vinden aan elkaar. Dat heeft geholpen”.
Het team heeft de groep met het avondeten in tweeën gedeeld. “Dat brengt
rust”, zegt Lenie. “Om de onderlinge relaties te verbeteren zijn we spelletjes met
de cliënten gaan spelen. Zo leerden ze elkaar spelenderwijs kennen en gaan ze
elkaar helpen. Er komen steeds meer bewoners naar de inloop, afhankelijk van het
spelletje dat die avond gespeeld wordt.”
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Terugkoppeling verbeteracties uit
het kwaliteitsrapport 2020
In het kwaliteitsgesprek van 10 maart 2021 zijn de 4 ontwikkelpunten uit het
kwaliteitsrapport 2020 voorzien van concrete acties. Deze acties zijn, in
tegenstelling tot andere jaren, op locatie/4-hoek niveau opgepakt en niet
opgenomen als organisatie-brede acties.
Hieronder staan we stil bij de resultaten van de verbeteracties.
Thema: Op een andere manier betrekken van het netwerk in coronatijd.
Hoe doen we dat?
Ontdekken en doorontwikkelen van allerlei mediavormen zoals digitale
vieringen van vtenv en het maken van vlogjes voor familie.
Resultaat
Het gebruik van andere mediavormen komen we weinig tegen in de
reflectieverslagen.
Thema: Met welke (on)mogelijkheden in relatie tot de cliënt hebben we te
maken gehad? Hoe behouden we het goede?
Stel teams de volgende vragen:
•
Wanneer hebben wij de cliënt belemmerd door onderschatting en/of
bescherming?
•
In hoeverre heeft de cliënt gebruik kunnen maken van probeerruimte?
Resultaat
Deze vragen worden opgenomen in het format van de reflectie 2021 en
daarnaast wordt dit verwerkt in het formulier van het toekomstperspectief
in ONS.

Thema: Hoe ontwikkelen we de coronalessen voor
wonen/dagbesteding door?
Wonen en dagbesteding worden ingewerkt op elkaars locatie.
Resultaat
Omdat er in 2020 noodgedwongen meer directe samenwerking tussen
teams van dagbesteding en wonen was (cliënten kregen dagbesteding
op hun woonlocatie en begeleiders van dagbesteding hielpen mee
op de woningen), werd er gesproken over een versterking van de
samenwerking tussen deze teams.
Die versterking is op een aantal locaties in 2021 doorgezet. Met name op
de terreinen en op de locaties waar wonen en dagbesteding in hetzelfde
gebouw plaatsvinden. Op andere loacaties was onvoldoende tijd om op
elkaars locatie ingewerkt te worden. Veelal werd dit veroorzaakt door het
hoge aantal coronabesmettingen. Bij locaties in de wijk werd nauwelijks
op de relatie wonen – werk (dagbesteding) gereflecteerd.
Thema: Hoe kunnen we de samenwerking binnen de teams verder
versterken?
Doorontwikkeling van het gebruik van Teams
Resultaat
Noodgedwongen wordt en werd er volop van Teams gebruik gemaakt.
Iedereen is gewend en op de hoogte van de (on)mogelijkheden.
Deze mogelijkheden (b.v. digitaal met subgroepjes werken en geeltjes
gebruiken) zijn uitgeprobeerd, positief ervaren en blijven bestaan.
We zien ook andere voordelen. Organisatiebrede bijeenkomsten via
Teams worden veel beter bezocht dan wanneer deze fysiek plaatsvinden.
Het reizen belemmert mensen nu minder om naar bijeenkomsten te
komen.
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Algemene bevindingen over 2021
Ook in heel 2021 heeft de kwaliteit van zorg onder druk gestaan vanwege de coronamaatregelen.
De maatregelen waren minder zwaar dan tijdens de 1e golf. Anders dan in 2020 hielden besmettingen langer aan en waren de maatregelen
langer van kracht. Dit heeft veel gevraagd van cliënten, familie en medewerkers.

Uit de teamreflecties
Het was moeilijk om het normale leven weer op te pakken omdat de
coronabeperkingen het dagelijks leven grotendeels bleven bepalen.
Het bijzondere van de crisis (dagbesteding helpt woningen, een cohort
voor zieke cliënten, innovatieve inspanningen om contact met het
netwerk te hebben, het klappen voor de zorg) is in 2021 veranderd in een
‘worsteling’. Vermoeidheid, onderbezetting, verschil van mening en het
verlangen naar een leven zonder beperkingen. Teams hebben het over
een verschraling van het leven door corona. Uitjes, sport, vrijwilligers,
dagbesteding, allemaal dingen die het leven van cliënten mooier maken,
konden lange tijd niet doorgaan.
Medewerkers vertellen dat cliënten zich door corona onveiliger hebben
gevoeld en bang waren om ziek te worden. Ook hun bekende structuur
veranderde en de opgelegde regels en beperkingen verminderden de
eigen regie. De snelheid waarmee regels en beperkingen landelijk en
dus ook bij ons wisselden, heeft voor cliënten en medewerkers vaak voor
onzekerheid gezorgd.
Personele krapte zorgt voor instabiliteit bij steeds meer teams. Dit geldt
voor zorgteams, maar ook de medische dienst kent grote personele
problemen. Het verloop onder de gedragsdeskundigen is behoorlijk groot
en de werkdruk is bijna overal hoog. Volgens de teams brengt dit alles
ook een gevoel van onveiligheid bij de cliënten teweeg. Er zijn gelukkig
ook teams die juist stabiliteit binnen hun team hebben gekregen; vaste
en vertrouwde gezichten hebben het gevoel van veiligheid bij de cliënten
vergroot.

Teams blijven trots op hun flexibiliteit en doorzettingsvermogen blijkt uit de
teamreflecties.
Ondanks de coronabeperkingen en de onderbezetting vinden de teams
oplossingen om kwaliteit van zorg te blijven bieden. Flexibiliteit, veerkracht
en creativiteit worden daarin veel genoemd. De teams blijven zoeken naar
wat wel kan en sluiten zo goed mogelijk aan bij hun cliënten.
Vaak met maatwerk voor de individuele cliënt. Cliënten kregen
bijvoorbeeld dagbesteding op hun woning als dit op hun werkplek niet
mogelijk was.
Verschillende teams gevens aan dat cliënten ook in het weekend een
goed bestede dag willen. Zinvolle invulling van het weekend blijkt een
zoektocht.
De flexibiliteit en haast onuitputtelijk doorzettingsvermogen hebben ook
een keerzijde. Medewerkers bleven de roosterproblemen zoveel mogelijk
zelf oplossen. Cliënten hebben baat bij vertrouwde gezichten en dat komt
de kwaliteit van zorg ten goede. Deze bijna grenzeloze gedrevenheid
lijkt zijn tol te eisen bij de teams en medewerkers geven aan daarmee
regelmatig over hun eigen grenzen te gaan. Er was en is sprake van een
uitputtingsslag. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kregen we te maken
met besmettingen en overlijden van cliënten. Door alle besmettingen bij
de medewerkers stond de zorgcontinuïteit op verschillende locaties enorm
onder druk.
Bijna alle teams spreken over de onderlinge relatie binnen hun team.
De positieve sfeer, het onderling vertrouwen, elkaar steunen en humor
helpen teams om hun werk te kunnen blijven doen.
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Algemene bevindingen over 2021 (2)
In bijna alle verslagen staan, meer dan in andere jaren, onderdelen van ‘versterkend begeleiden’ beschreven.

Versterkend begeleiden is de manier waarop de Hartekamp Groep alle
cliënten wil begeleiden ter ondersteuning van de visie dat alle
mensen met een beperking dezelfde kansen op een goed leven
hebben als mensen zonder beperking.
De Hartekamp Groep heeft versterkend begeleiden omschreven als:
“Wij geven de cliënt zoveel mogelijk vrijheid. Dit doen we vanuit
verbondenheid en veiligheid en passend bij de draagkracht van onze
relatie met de cliënt. Als het nodig is stellen we grenzen.
Te veel vrijheid kan ook onveilig zijn, voor de cliënt en voor anderen.
Zodra het kan, geven we de cliënt weer meer ruimte. Zo wisselen ruimte
geven en grenzen stellen elkaar steeds af. We zijn continu op zoek naar
de juiste balans tussen loslaten en sturen. Op deze manier zorgen we
ervoor dat de zelfbeschikking van elke cliënt zo groot mogelijk is”.
Eigen kracht, zeggenschap, meedoen en veiligheid zijn sleutelwoorden
van deze begeleidingsstijl.

Naar aanleiding van de actiepunten uit het vorige kwaliteitsrapport geven
de teams aan dat zij de mate van zelfstandigheid van de cliënten verder
vergroten. Teams zijn zich ervan bewust dat zij te veel van de cliënt over
kunnen nemen en bieden hem in plaats daarvan probeerruimte. Voordat
er afspraken worden gemaakt, stellen teams zich de vraag ‘voor wie is dit
een probleem’. Alleen al het stellen van die vraag vergroot de autonomie
van de cliënt.

Naast deze bewuste inzet om de zelfstandigheid te vergroten, is dit
ook min of meer per ongeluk gebeurd. Door onderbezetting waren
medewerkers vaak minder beschikbaar. Opvallend was dat cliënten een
onverwacht hoge mate van zelfstandigheid hebben laten zien. Sommige
teams hebben aangeven dat ze zo’n hoge werkdruk ervaren (door de
coronamaatregelen), dat ze noodgedwongen keuzes hebben gemaakt die
de zelfstandigheid van de cliënten hebben beperkt.
‘Dit vind ik ervan!’, het instrument dat de Hartekamp Groep gebruikt
om cliëntervaringen te onderzoeken, wordt in veel reflecties genoemd.
Teams hebben hier veel aandacht voor, maar er wordt geworsteld met de
verslaglegging en vertaling ervan. Iets dat ook in 2020 naar voren kwam.
Scholingen, gericht op het uitvoeren en vastleggen van gesprekken
‘Dit vind ik ervan!’ konden niet doorgaan. Wat een groeiproces
vanzelfsprekend niet bevordert.
De coronamaatregelen boden alleen ruimte voor fysieke scholing van
BIG-opleidingen en trainingen Fysieke weerbaarheid. Alle andere
scholingen zijn digitaal aangeboden.
Ook zijn scholingen niet doorgegaan vanwege perrsonele onderbezetting.
Medewerkers voelden niet de ruimte om scholingen te volgen .
Sommige teams spreken in hun reflecties over kleine en grote successen
met betrekking tot het verbeteren van het contact met het netwerk. Maar
ook dat veel teams nog zoekend zijn op dit gebied. Het delen van die
successen werd dan ook als een ontwikkelpunt genoemd. Daarnaast geeft
de borging van het onderwerp in het meerjarenplan ‘erop uit’ aan dat
teams daarbij geholpen gaan worden.

“We hebben moeten leren dat het niet per se lief is om iemand overal bij te
helpen” (Uitspraak RHK 7 WX)
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Algemene bevindingen over 2021 (3)
Communicatie met het netwerk komt al jaren nadrukkelijk naar voren in de reflecties. Teams vinden
dat hierin veel te verbeteren blijft. Naast feedback geven, kennisoverdracht en het gebruiken van
communicatiemiddelen als de mail, valt op dat veel teams, net als in 2020, aangeven te willen verbeteren in
het maken en nakomen van afspraken.
Methodisch werken is ook zo’n thema dat in veel reflecties aan bod blijft komen. In 2020 is al geconcludeerd
dat teams hierin graag willen verbeteren. Ook dit jaar is methodisch werken een veel genoemd
verbeterpunt.
Tijdens de reflecties komen verhalen naar voren die waardevol voor anderen kunnen zijn.
•
•
•
•
•

•
•

•

Boerderij: versterkend begeleiden zit er bij ons ingebakken. Filmpjes voor cliënten en netwerk 		
tijdens lockdown, foto-expo, themadagen.
Eekhoornlaan 81: versterkte onderlinge relaties; tussen cliënten, cliënten/begeleiders, netwerk door:
vakantie, uitstapje, bezoek aan familie, barbecue, met elkaar in quarantaine zitten.
Spaarne: ontwikkeling van pestprotocol en ontwikkeling van brandveiligheid door en voor cliënten
Steenhouwerskwartier: elektrische lease bus t.b.v. participatie en duurzaamheid.
Richard Holkade 7 WX; vakantieweek georganiseerd waar vanuit huis verschillende landen zijn
“bezocht”.
Verpleegkundigen van locatie hebben samen met wijkverpleegkundige boosterprikken gezet op		
locatie.
Duinwijklaan 28 DC; creatief omgaan met beperkte inzet; basiszorg vraagt steeds meer tijd (intensieve
zorg), zoeken naar mogelijkheden om versterkend begeleiden toe te passen.
Bolwerksepoort; inspraak/ zeggenschap van cliënten. Door gesprekjes met cliënten, het netwerk en in
de cliëntvergadering geven cliënten aan tevreden te zijn.
Een cliënt met 1 op 1 begeleiding zag uit het raam dat een bewoner bij dagbesteding in de tuin bezig
was. Hij heeft nu 1 maal per week ook een tuinactiviteit.
Weid 3-5: Groepsapp voor het delen van positieve dingen met het netwerk.
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Soms is niets doen beter dan helpen
Samantha Zevenbergen, specialistisch wijkteam
Samantha Zevenberg werkt samen met 9 collega’s bij het specialistisch wijkteam
Haarlem-Noord/Velsen. “Samen bezoeken we maandelijks 160 cliënten”, vertelt
Samantha. “Goed om te weten is dat de specialistische wijkteams zelfstandig
wonende cliënten en gezinnen ondersteunen die vrijwillig in zorg zijn. De vraag
van de cliënt is leidend en onze tijdelijke ondersteuning moet bijdragen aan een
grotere zelfstandigheid en onafhankelijkheid.
In de laatste twee jaar, waarin corona een grote rol heeft gespeeld, is ons team
echt gegroeid. Ik ben ongelooflijk trots op mijn collega’s en ons team.
We merkten dat we heel flexibel en creatief waren toen het op de normale manier
niet meer ging. We konden niet, of beperkt, op huisbezoek en toch hebben we de
meeste cliënten kunnen bereiken. Bellen en facetime waren goede alternatieven
en niet te vergeten Facebook. Daar plaatsten we berichten over koken, een leuk
dansje of een voorleesuurtje voor kinderen.
Het werd heel duidelijk dat een deel van de cliënten het zonder onze
ondersteuning echt niet redt. Maar een groot deel van onze cliënten kon zich
eigenlijk heel goed zelf redden. Ze regelden zelf hun dokters- of ziekenhuisbezoek,
gingen lastige gesprekken aan, deden zelf boodschappen of schreven met
behulp van hun netwerk een brief naar een instantie. Cliënten kunnen veel meer
dan ze zelf en wij denken.
Hierdoor zijn we heel kritisch gaan kijken naar onze eigen dienstverlening op
cliëntniveau. Nemen we niet te veel uit handen? Wie helpen we daarmee?
Kunnen we nog wel met deze cliënt werken? Welke structuur wordt gemist?
Ligt dat aan ons? Zijn wij de juiste persoon? Is deze cliënt passend als
tijdelijk ondersteuning structureel wordt? Alleen als we deze vragen blijven
beantwoorden kunnen we echt bijdragen aan wat goed is voor de cliënt.
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Rapportage ‘Dit vind ik ervan!’
Hieronder de belevingsscore van de cliënten over het jaar 2021 en het jaar 2020.
In het schema wordt duidelijk hoeveel procent van de cliënten per domein een top, goed, matig, slecht of geen antwoord gegeven heeft.
Opmerkelijke verschillen ten opzichte van de uitslagen van 2020 staan in kleur. Een verbetering is in groen, een verslechtering in rood.

Top

Domein

Goed

Matig

Slecht

Geen
antwoord

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Doen

6,03%

9,63%

66,34%

64,17%

14,20%

16,04%

1,36%

1,07%

13,23%

11,23%

Familie

13,35%

16,23%

60,35%

56,54%

14,89%

15,71%

3,29%

2,62%

11,03%

11,52%

Gevoel

5,41%

7,94%

60,62%

62,96%

21,04%

20,63%

4,05%

2,12%

10,62%

7,94%

Huis

9,55%

12,43%

65,30%

58,92%

10,14%

11,89%

1,75%

3,24%

15,98%

15,68%

Hulp

5,64%

6,11%

62,65%

55,56%

12,84%

19,44%

1,75%

1,11%

19,26%

18,89%

Kiezen

7,83%

9,34%

64,19%

60,99%

11,15%

10,99%

1,57%

2,20%

16,63%

18,68%

Lijf

5,22%

6,19%

59,96%

57,73%

21,66%

28,87%

2,32%

2,06%

12,96%

7,73%

Meedoen

8,14%

10,53%

61,43%

63,68%

14,73%

14,21%

2,52%

1,05%

15,89%

12,63%

Veilig voelen

6,04%

7,10%

59,26%

61,75%

16,96%

17,49%

2,73%

2,73%

17,15%

12,57%

Vrienden en kennissen

6,60%

10,05%

60,97%

56,08%

15.53%

15,87%

1,94%

1,59%

17,67%

17,99%

Gemiddeld

Top

Goed

Matig

Slecht

Geen
antwoord

2021

7,38%

62,11%

15,31%

2,33%

15,04%

2020

9,56%

59,83%

17,11%

1,98%

13,94%
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Rapportage ‘Dit vind ik ervan!’ (2)
Conclusies

Over het algemeen zien we een kleine verschuiving van ‘Top’ naar ‘Goed’
en van ‘Matig’ naar ‘Slecht’. Nog steeds is, net als in 2020, de meerderheid
(bijna 70%) tevreden (top en goed).
In de verschillende domeinen zien we overal de verschuiving van Top
naar Goed. Bij domeinen ‘doen’, ‘familie’, ‘huis’ en ‘vrienden’ zien we de
grootste verschillen (percentages in rood). Bij ‘Goed’ en ‘Matig’ zien we bij
de domeinen ‘huis’, ‘hulp’ en ‘lijf’ een positieve ontwikkeling (percentages
in groen).
‘Lijf’ valt het meeste op. Na een forse daling in 2020 is de waardering weer
op het oude niveau. In de teamreflecties wordt aangegeven dat cliënten
zich in 2021 onveiliger gevoeld hebben. Dit komt niet overeen met de cijfers
uit DVIE.

Wat zijn de oorzaken van de veranderingen?

Het antwoord op deze vraag blijft moeilijk te geven zoals we dat ook al in
2020 merkten.
De DVIE methode is niet ontwikkeld om data op organisatieniveau te
genereren. Het formulier kan gedurende het hele jaar door in stukjes
ingevuld worden. Dat is voor het voeren van het gesprek erg prettig (door
het jaar heen komen een aantal domeinen op een natuurlijke manier
voorbij). Voordat het Multi Disciplinaire Overleg (MDO) plaatsvindt zijn
alle domeinen met de cliënt besproken en dienen als input voor het MDO.
Direct na de datum van het MDO start de nieuwe cyclus van DVIE, het
bespreken van de domeinen en het vastleggen in het DVIE formulier.
Aangezien het kwaliteitsrapport verslag doet van een kalenderjaar zijn
uitslagen van DVIE! lastig verklaarbaar omdat voor DVIE! er een andere
cyclus geldt. Wij hebben nu afspraken gemaakt waardoor uitslagen beter
met elkaar te vergelijken zijn.
Het jaar 2021 kunnen we hierdoor als 0-meting beschouwen.

Veranderingen gewenst?

In gesprek met de ‘cliënt en/of zijn belangrijke andere’ wordt niet alleen
gevraagd hoe de ervaringen zijn maar ook of de ‘cliënt/belangrijke andere’
verandering wenst. Het antwoord is van belang voor het MDO. Je kunt iets
goed vinden, maar toch op zoek zijn naar verandering. Of je kunt iets matig
vinden en dat accepteren.
In onderstaande schema staan de resultaten op de vraag aan de ‘cliënt/
belangrijke andere’ of verandering gewenst is.
In de eerste 3 kolommen worden de ja-antwoorden geconcretiseerd in
‘ja’, ‘ja de afspraken moeten in het D2 formulier worden gezet’ en ‘ja de
afspraken moeten in het zorgplan opgenomen worden’.

2021

Ja

Ja, in D2

Ja, in
zorgplan

Nee, geen
afspraak
nodig

Doen *

1,49%

5,33%

10,66%

83,80%

Familie

0,64%

4,48%

3,41%

92,54%

Gevoel *

1,04%

8,09%

11,00%

81,12%

Huis

0,65%

5,00%

5,87%

89,35%

Hulp

0,88%

6,39%

6,17%

87,44%

Kiezen

0,89%

4,92%

6,04%

89,26%

Lijf *

0,64%

10,59%

12,08%

78,18%

Meedoen

0,66%

4,38%

5,47%

90,59%

Veilig voelen

0,65%

6,02%

5,59%

88,60%

1,10%

1,98%

5,27%

92,53%

1,79%

27,38%

34,72%

98,81%

Vrienden en kennissen
Totaal

Cliënten willen veranderingen op de domeinen met een *.
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Anders kijken
Mirjam Tomasoa en Nancy Brüggen, begeleiders
“De boerderij en de tuin zijn toegankelijke locaties, we zien dan ook best vaak
ouders en familieleden”, vertelt Mirjam Tomasoa. “Tot corona kwam. Geen
cliënten en geen bezoek. Dat was een moeilijke tijd. Wíj verzorgden de dieren
en de tuin in plaats van de cliënten. Tijdens ons telefonisch contact vertelden
cliënten ons steeds dat ze de dieren misten. Zo kwamen we op het idee om
video’s te gaan maken. De video’s stuurden we naar de cliënten en later hebben
we de video’s ook op YouTube gezet.
Toen hadden we weer het contact met de ouders. Die reageerden super
enthousiast op de video’s”.
Nancy Brüggen: “Vooraf kun je niet bedenken wat mensen van de video’s vinden.
Sommige cliënten keken samen met hun familie. Een moeder vertelde ons dat
zij haar zoon beter begreep toen ze samen naar een video keken. Zij zag waar hij
mee bezig was en hoe belangrijk zijn werk op de boerderij voor hem is.
Ouders zien dat hun kind blij en enthousiast is en dat is in woorden niet over te
brengen”.
“Deze periode heeft ons ook laten zien dat we onze werkwijze best wat vaker
tegen het licht kunnen houden” zegt Mirjam. “Het is niet per sé goed voor de cliënt
om het altijd op dezelfde manier te doen. Dankzij de anderhalve meter afstand
weten we nu dat cliënten graag individueel aan een tafel werken. Met zijn allen
gezellig koffie drinken is niet voor iedereen weggelegd.
Verandering is goed voor cliënten. Sommigen hebben andere vormen van
dagbesteding ontdekt en ervaren dat parttime werken ook een leuke optie is.”

10
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Kwaliteit van de ondersteuning
De ondersteunende diensten (b.v. de administratie) hebben ook dit jaar gereflecteerd op hun kwaliteit van
ondersteuning. De centrale vraag is daarbij: Doen we de goede dingen goed?
Hulpvragen hierbij zijn: Wat ervaart de klant als een goede kwaliteit van ondersteuning? Hoe draagt onze
professionaliteit bij aan de kwaliteit van ondersteuning?
Hierover zijn teams van de ondersteunende diensten met elkaar in gesprek gegaan, net zoals de zorgteams
dat doen. Zij formuleren waar zij trots op zijn en wat er beter kan.
Teams zijn trots dat zij ondanks vaak moeilijke omstandigheden kwaliteit hebben geleverd.
Bijna elk team geeft aan trots te zijn op hun flexibiliteit waar het afgelopen jaar (weer) een groot beroep op is
gedaan. Ook de klantgerichtheid wordt veelvuldig genoemd. Teams beschrijven zichzelf als laagdrempelig en
klantvriendelijk.
Teams lijken daarnaast te worstelen met het afbakenen van hun werk. Grenzen stellen is moeilijk doordat ze
zich verantwoordelijk voelen voor zaken waar ze niet verantwoordelijk voor zijn. Iets dat in direct verband lijkt te
staan met de wens om zich beter te profileren. Teams willen duidelijk maken waarmee ze anderen van dienst
kunnen zijn, zodat het voor iedereen duidelijk is aan wie je welke vraag kunt stellen. Zowel in het belang van de
ander als zichzelf.
De meeste teams zijn trots op hun onderlinge samenwerking. Er is openheid, betrokkenheid en ruimte
voor feedback. Ook zijn er teams die juist verbetermogelijkheden zien op dit gebied. Afstemming over de
werkzaamheden, feedback vragen en blijven communiceren, juist als de werkdruk hoog is worden als
verbeterpunten genoemd.
Een enkel team geeft aan trots te zijn op de vooruitgang die geboekt is in de samenwerking met hun ‘klanten’.
Toch valt het op dat er bij veel teams juist aandacht nodig is voor communicatie en verbinding met andere
teams. Afstemmen over de vraag, terugkoppelen van voortgang, informatie/kennis overbrengen, dit zijn
allemaal vormen van communicatie die teams noemen waarin zij willen verbeteren.
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Veiligheid (VIM voorheen FOBO)
Gebeurtenis, aard (4.0)

2021

2020

2019

2018

2017

Agressie (ook verbaal)

2049

2470

2519

2250

2033

Medicatie

988

1384

1388

1421

1360

Vallen/bezeren (incl. stoten/ knellen/ botsen)

422

460

541

522

405

63

81

104

114

82

106

113

97

114

90

Verbranden/brand

16

19

32

28

21

Voeding en/of verslikincident

73

59

66

45

43

Contact met gevaarlijke stoffen

11

7

10

11

6

Besmettingsrisico

13

28

30

11

4

Gevaarlijke situatie door defect hulpmiddel

24

35

5

39

21

5

4

22

25

15

10

13

22

43

32

128

192

244

194

204

6

8

8

8

4

Anders

302

396

646

606

585

Totaal

4116

5185

5710

5420

4930

Vermissing (weglopen)
(Vermoeden van) seksueel overschrijdend gedrag en/of misbruik

Arbo
Vervoer
Procedure, instructie of afspraak niet nagekomen
Informatieveiligheid en/of privacy
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Veiligheid (VIM voorheen FOBO)
Wat valt op?
In 2021 werden er 4116 incidenten gemeld. In 2020 waren er dat nog 5125, een afname van 21%!
Daar zijn verklaringen en hypotheses voor:
1. Eind 2021 is de categorie ‘anders’ in het meldsysteem komen te vervallen. Uit onderzoek is gebleken dat melders deze
categorie gebruikten omdat het onduidelijk voor hen was de juiste categorie te kiezen. De bijna fouten of bijna ongevallen
(FOBO) zijn uit de systematiek verdwenen. De naam van het formulier is veranderd in VIM (Veilig Incidenten Melden).
Meldingen met een hoge risicoscore worden binnen de Hartekamp Groep onderzocht met behulp van de Basis Oorzaken
Analyse. Deze methodiek kan alleen incidenten onderzoeken die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en niet de
incidenten die mogelijk kunnen plaatsvinden. De bijna ongelukken of bijna fouten horen in het Ondersteuningsplan (cliënt
loopt het risico te vallen, het gebeurde gisteren bijna), in de veiligheidsinspectie of Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
(het is erg warm in de zomer op de locatie, medewerkers lopen risico). Bijna ongevallen die snel opgepakt moeten worden
(de stoeptegel ligt los voor de deur, valgevaar) kunnen een effectievere route lopen (b.v. melden in de Butler = facilitair
meldsysteem).
Volgend jaar zal deze categorie geen score meer laten zien.
2.

Een aanname is dat corona tot tijdsdruk geleid heeft en dat er minder tijd is om incidenten te melden.

3.

Verschillende maatregelen hebben effect in het vóórkomen van incidenten! Het meest in het oog springende is de daling
van het aantal medicijnmeldingen.
Medimo is het digitale medicatievoorschrijf- en toedienregistratieststeem dat in de loop van 2021 operationeel is geworden.
Met dit systeem verwachten we o.a. minder fouten te maken.
De invoering van Medimo moet bijdragen aan:
- Het verminderen van het risico bij vervoer van medicatie tussen wonen en dagbesteding en het ophalen van medicatie;
- Het aftekenen en onduidelijkheid van aftekening verbeteren;
Vooral op deze onderdelen zien we een significante afname van het aantal meldingen.
De medicatieveiligheidscommissie concludeert dat Medimo de veiligheid van medicatietoediening vergroot.
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Veiligheid (VIM voorheen FOBO)
2020

2021

Voorschrijven

17

12

Vervoer

11

3

Fout met medicatie die is meegenomen van wonen naar dagbesteding

11

7

44

24

Toedienen

545

428

Cliënt heeft medicatie niet gehaald/ heeft medicatie geweigerd

223

120

Aftekenen

215

128

Onduidelijk of niet is afgetekend of dat cliënt medicatie niet heeft gekregen

68

38

Fout apotheek farmadam

58

47

1

4

191

177

0

0

1384

988

Medicatie hoofdvraag (3.0)

Bereiden/ klaarmaken

Fout andere apotheek
Anders
Geen waarde
Totaal

In april vindt het reguliere overleg (de carrousel) met de ttv’ers Veiligheid plaats. In 2020 waren er bijna 80
deelnemers. In dit overleg gaan we de VIM-aanpassingen evalueren en eerdergenoemde overwegingen checken.
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Nachtdienst
Linda Steenvoorden, centralist nachtdienst locatie Hartekamp
Linda Steenvoorden is centralist nachtdienst op locatie Hartekamp. Linda en haar
acht collega’s zorgen in de nacht voor de cliënten.
Linda: “Kwaliteit in de nachtdienst is eigenlijk niet gehoord en niet gezien worden.
Want dat betekent dat alle cliënten lekker doorgeslapen hebben.
Maar zoals altijd is de realiteit weerbarstiger. Veranderingen van zorg, doelgroep
en middelen die we tot onze beschikking hebben, beïnvloeden de inzet van
nachtzorg. Zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van het incontinentiemateriaal.
Het is nu vaak niet meer nodig om cliënten twee keer per nacht te verschonen.
Tenzij cliënten huidproblemen hebben, want dan is verschonen echt een must.
Samen met de woning maken we afspraken die zijn afgestemd op de behoefte
van de cliënt. Want nachtzorg is deel van de 24-uurszorg.
In de nacht is alles enger en donkerder. Wij zijn er en hebben gesprekken met
cliënten, of we bezoeken de cliënt als ze hun verhaal kwijt willen.
Hoewel we de cliënten minder goed kennen dan de collega’s van wonen, kennen
we wel hun geluiden, stem en hun stemming door het uitluistersysteem.
Naast het zorggedeelte, komt ook de ‘complexe zorg’ hard op ons af. Onbegrepen
gedrag houdt niet op om 22.00 uur. Wij leren hier steeds meer over. Want deze
cliënten hebben zorg en nabijheid nodig. We vragen regelmatig advies aan
collega’s die veel kennis hebben van het omgaan met onbegrepen gedrag. Daar
worden we als individu en als team beter van.
Grote slagen gemaakt, maar altijd ruimte voor verbetering dus!”

10
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Verslag kwaliteitsgesprek
Vertegenwoordigers uit de directe zorg, de behandeldienst, het
management, de ondersteunende diensten, de vertegenwoordigersraden,
de raad van bestuur en raad van toezicht bespraken de inhoud van het
kwaliteitsrapport.
De belangrijkste bevindingen uit het kwaliteitsrapport werden in vier
workshops besproken.
1.
2.
3.
4.

Van binnen naar buiten kijken (coronabesmettingen en -maatregelen
bepaalden grotendeels het leven van cliënten en medewerkers. Bij
elkaar kijken en van elkaar leren was hierdoor niet mogelijk.
Hoe kunnen we beter achter de wens van de cliënt komen en die wens
vervullen?
Communicatie, (zorg)afspraken maken en nakomen.
Hoe houd je medewerkers gezond en vitaal als de hectiek van corona
voorbij is?

Dit zijn de wensen voor 2022/2023
Workshop van binnen naar buiten kijken
•
Kijken naar Max Verstappen op het circuit van Zandvoort .
•
Best practices, waarin creativiteit centraal staat, delen met anderen
•
Stagelopen (kennismaken) in elkaars keuken. Specifiek de
ondersteunende dienst bij de zorglocaties.
•
Ondersteunende diensten en zorgmedewerkers samen eten.

Workshop communicatie
•
Wonen – dagbesteding; verder verdiepen van de contacten.
•
Andere invulling geven van vroegbehandeling.
•
Regelingen rondom Privacy moeten hanteerbaarder gemaakt
worden, wat kan er wel?
•
Best-practices delen.
•
Zenya toegankelijk maken.
Workshop vitaliteit en gezondheid
•
Inventariseer in je team een idee over vitaliteit en maak een afspraak
met je manager over de faciliteiten (o.a. extra tijd) zodat het idee
uitgevoerd kan worden.
Met het managementteam was afgesproken dat er in het
kwaliteitsgesprek één ultieme wens geformuleerd zou worden.
De deelnemers hebben hierover gestemd. Met overgrote meerderheid
van stemmen is gekozen voor:
Iedere medewerker uit de ondersteunende diensten loopt 1 dag per jaar
mee op een locatie waar zorg en begeleiding wordt gegeven.
Deze ultieme wens wordt opgenomen in het jaarplan.
We starten hier zo snel mogelijk mee.

Workshop wens van de client duidelijker maken
•
Meer out of the box denken als het gaat om hoe we gebruik maken van
talenten van cliënten.
•
Meer ‘geoormerkte’ tijd investeren in netwerk van cliënten voor en
tijdens het werk.
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Verslag kwaliteitsgesprek (2)
Evaluatie Kwaliteitskader 2017 – 2021
De Hartekamp Groep gebruikt het Kwaliteitskader nu vijf jaar. Een goed moment om daar stil bij te
staan en het Kwaliteitskader met elkaar te evalueren.
In vier groepen zijn de belangrijkste onderdelen van het kwaliteitskader geëvalueerd. De groepen
zijn samengesteld vanuit de verbindende verantwoordelijkheid (zorgmedewerkers en cliënten,
zorgmedewerkers, management en medezeggenschapsorganen).

Gespreksonderwerpen
•

Cliëntervaringen in de methodiek ‘Dit vind ik ervan!’
Cliënten en zorgmedewerkers komen tot de volgende conclusie:
‘het kwaliteitskader werkt goed en zou verder ontwikkeld en verankerd moeten worden’.

•

Intern verbeteren, extern verantwoorden
Na de bespreking komen managers tot de conclusie:
‘het kwaliteitskader heeft een meerwaarde en er moet wel een betere verbinding komen met de
organisatie-brede Plan-Do-Act-Controle cyclus’.

•

Teamreflectie door de jaren heen
Zorgmedewerkers concluderen dat de reflecties eerder in het jaar kunnen plaatsvinden,
het netwerk ook bij de reflectie kan worden betrokken en dat er meer vrijheid moet zijn om
teamreflecties te doen.
Sommige teams hebben een eigen invulling gegeven aan de vorm van de teamreflecties, met
positieve resultaten. Medezeggenschap in het kwaliteitskader.

•

De medezeggenschapsorganen concluderen dat de kwaliteit van zorg verbetert als zij eerder
betrokken worden bij de onderdelen van het kwaliteitskader. Bijvoorbeeld: medezeggenschap
nemen deel aan de teamreflectie.
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De korte lijnen van het Duinhuis
Roos van der Lans, stagiair
De communicatie met de ouders/verzorgers van de kinderen bij het Duinhuis
heeft een transformatie doorgemaakt. Ouders kunnen meelezen en meeschrijven
in Caren, een onderdeel van het Electronisch cliënten dossier (ECD). Dit gaat
meestal om zorggerelateerde informatie.
Roos van der Lans, stagiair bij het Duinhuis, geeft aan dat de collega’s een
mogelijkheid zochten om even kort af te stemmen met ouders.
Roos: “Alle groepen hebben een iPhone en kunnen een kort berichtje naar de
ouders sturen als er iets met hun kind aan de hand is.
Dankzij de iPhone gebruiken we nu ook de Klasbord ouderapp. Dit is een ideale
oplossing om ouders te betrekken bij wat er op het Duinhuis gebeurt. Met één
druk op de knop delen we berichten, foto’s, video’s en aankondigingen met de
ouders. Zoals verjaardagen, feestdagen of thema’s. De kinderen vinden het
geweldig om op de foto te gaan.
We hebben Klasbord samen met onze afdeling Informatiemanagement
aangeschaft en ingericht. Want het moet natuurlijk wel privacyproof. Alle ouders
hebben bij de introductie een toestemmingsformulier ondertekend voor het delen
van foto’s. Met een code hebben ze een account aangemaakt en zijn ze lid van
de groep waar hun kind in zit. Drieënveertig ouders (van de 60 kinderen op het
Duinhuis) hebben zich aangemeld.
Echt leuk om te zien dat ouders de berichten liken en erop reageren. Echt tof dat
ouders betrokken zijn”.
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Verslag Onvrijwillige zorg
Inleiding
Hoe moeten we omgaan met de regels van de Wet zorg en dwang (Wzd) tijdens de coronacrisis?
Zorgverleners en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben hierover afspraken gemaakt die in het kader hieronder staan. [1]

Zorgaanbieders moeten goede zorg leveren. Zij dienen in het kader van het verlenen van goede zorg hun
cliënten te beschermen tegen een mogelijke infectie met COVID-19. In deze periode, waarin beperkende
maatregelen worden geadviseerd en door de regering worden opgelegd en soms drastische
maatregelen nodig zijn om risico’s voor kwetsbare cliënten te vermijden, blijft goed hulpverlenerschap
voorop staan. Hierbij blijft het streven om zo veel als mogelijk oog te blijven houden voor het leveren van
goede persoonsgerichte zorg.
Voor individuele vrijheidsbeperkende maatregelen geldt de Wzd als uitgangspunt. De juiste professionele
afwegingen moeten worden gemaakt over welke zorg het best passend is, ook ten aanzien van onvrijwillige
zorg, de daarbij behorende procedures en de beschikbare capaciteit van zorgpersoneel. Hierbij kan
gedurende de pandemie in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken van het stappenplan uit de Wzd,
namelijk als het niet mogelijk is het stappenplan te volgen. Concreet kan gedacht worden aan situaties
waarbij er bijvoorbeeld door onderbezetting en capaciteitsproblemen als gevolg van COVID-19, het
gebruikelijke MDO niet in volle omvang geregeld kan worden, of aan de naleving van evaluatietermijnen en
aan de inzet van de daarbij benodigde zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de onafhankelijke deskundigen.

[1] Bron: https://www.dwangindezorg.nl/wzd/wzd-en-coronacrisis
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Het jaar 2020 was voor cliënten beperkend door alle strenge maatregelen die met name de 1e corona golf met zich meebracht. In 2021
kwamen daar ook, zoals hierboven genoemd, de onderbezetting en capaciteitsproblemen binnen de Hartekamp Groep bij.
De Wzd processen, zoals het doorlopen van het stappenplan, kwamen hierdoor ernstig onder druk te staan.
Dat maakt het ook dit jaar moeilijk een analyse te maken aan de hand van de cijfermatige gegevens. Daarnaast waren het systeem zelf
en gebruikers daarvan (invoeren van onvrijwillige zorg en rapportage en registratie) het afgelopen jaar nog in ontwikkeling. Dit heeft ons
doen besluiten dezelfde werkwijze als 2020 te volgen; alle gedragsdeskundigen hebben een enquête ingevuld voor de locaties waarvoor
zij zorgverantwoordelijk zijn, om zo de onvrijwillige zorg te inventariseren. Dit is gedaan volgens de criteria die de IGJ aan de verslaglegging
stelt.

De cijfers
In onderstaande tabel staat hoeveel cliënten in 2021 met een vorm van onvrijwillige zorg te maken kregen en hun juridische status.
2021
Het aantal
Cliënten Totaal aantal cliënten die onvrijwillige zorg hebben ontvangen

509

Cliënten opgenomen op basis van een rechtelijke machtiging (RM)

2

Cliënten opgenomen op grond van een In Bewaring Stelling (IBS)

1

Cliënten opgenomen op basis van een besluit tot opname en verblijf van het CIZ
Forensische cliënten

453
0

Cliënten die vrijwillig verblijven maar onvrijwillige zorg ontvingen

42

Cliënten die onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties als bedoeld in art 15 Wzd hebben ontvangen

32

Cliënten die niet in de locatie verblijven

0
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In onderstaande tabel staat het aantal cliënten per (sub)categorie van onvrijwillige zorg
2021
Het aantal
Beperking bewegingsvrijheid - plaatsing op gesloten afdeling

74

Beperking het eigen leven in te richten - overig

80

Insluiten - eigen verblijfsruimte

132

Toezicht - overige domotica
Insluiten - afzonderingsruimte
Beperking bewegingsvrijheid - overig
Beperking bewegingsvrijheid - mechanische fixatie
Toezicht - elektronische traceringsmiddelen

67
2
18
110
3

Toedienen van vocht/voeding

11

Beperking bewegingsvrijheid - fysieke fixatie

51

Beperking het eigen leven in te richten - communicatiemiddelen

10

Toezicht - cameramonitoring

8

Onderzoek aan kleding/lichaam

1

Insluiten - overig

3

Onderzoek woonverblijf op gedrag beïnvloedende middelen/gevaarlijke voorwerpen

2

Medicatie

1
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De analyse
We hebben de zorgverantwoordelijken gevraagd, door middel van het invullen van een enquête, om een analyse/inventarisatie op
locatieniveau te maken. Hieronder staan de enquêtevragen en de resultaten.
Is er op de locatie sprake van onvrijwillige zorg?
Ja:
62 % (2020: 67%)
Nee:
38% (2020: 33%)
Is de hoeveelheid onvrijwillige zorg afgenomen ten opzichte van 2020?
Ja:
28% (2020: 59%)
Nee:
72% (2020: 41%)
Is de onvrijwillige zorg minder beperkend geworden ten opzichte van 2020?
Ja:
39% (2020:56%)
Nee:
61% (2020:44%)
Wat heeft geholpen bij het afnemen van onvrijwillige zorg?
Het doorlopen van het stappenplan en het multidisciplinaire overleg zijn de belangrijkste factoren die geleid hebben tot een afname van de
onvrijwillige zorg.
Daarnaast spelen factoren als visie op onvrijwillige zorg, de intentie om af te bouwen, risico’s nemen en in kleine stapjes proberen een
belangrijke rol.
Wat waren belemmeringen om onvrijwillige zorg te verminderen/af te bouwen?
Zowel uit de cijfers als de antwoorden wordt duidelijk dat in 2021 de onvrijwillige zorg onder druk stond. Dit had vooral te maken met het
gedrag van de cliënten. Bijvoorbeeld door de beperkingen die voortkwamen uit het coronabeleid en de omstandigheden waaronder
medewerkers moesten werken. Denk hierbij aan onvoldoende nabijheid van medewerkers (door coronamaatregelen en uitval) en
onbekende en ondeskundige medewerkers (veel invalmedewerkers). Dit heeft invloed op de draagkracht van het team. Risico’s bij het
afbouwen van onvrijwillige zorg waren moeilijk in te schatten en werden minder of niet genomen.
Ook het verloop van behandelaren (tevens zorgverantwoordelijken) hadden een belemmerend effect op de afbouw van onvrijwillige zorg.
Door het verloop van medewerkers was er onvoldoende kennis en continuïteit ten aanzien van het toepassen en terugdringen van
onvrijwillige zorg.
Een duidelijke relatie was te zien tussen stabiliteit van een team en de afname van onvrijwillige zorg. Daar waar stabiliteit was en de
overleggen konden plaatsvinden werden successen geboekt. Daar waar dit niet het geval was vond stilstand of terugval plaats.
Betrokken behandelaren en Wzd functionarissen maakten zich eind 2021 ernstige zorgen over personele bezetting van de behandeldienst en
medewerkers in de zorg. Zij hebben dit gemeld bij de IGJ waarna verbeteracties 2022 in een stroomversnelling kwamen. [2]

[2] Verbeterplan onvrijwillige zorg 2022 4-5-2022
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