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Inleiding  
Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag van Het Spectrum voor 2020. Dit is gebaseerd op het 
landelijk kwaliteitskader wat in januari 2017 is verschenen. 
 
 
Aan de hand van dit kader hebben wij een 
(meerjaren) plan van aanpak opgesteld om 
onze organisatie op het gebied van kwaliteit 
en veiligheid nog verder te verbeteren. De 
extra gelden maken het ons mogelijk om 
hiervoor extra personeel in te zetten.  
 
 
 
 
In 2018 waren de thema’s voor de besteding van de kwaliteitsgelden vooral gericht op: 
-   ‘toezicht’ (in de huiskamers van de psychogeriatrische cliënten)  
-    de inzet van extra dagbesteding, onder andere in het weekend en ‘s avonds. 
 
Voor 2019 en de jaren daarna zijn een vijftal thema’s bepaald. In de hierna volgende  
hoofdstukken van het kwaliteitsplan worden ze genoemd, hieronder alvast  op een rij: 
- Thema 1: extra aandacht voor probleemgedrag; inzet van gespecialiseerde behandelaars op alle 

afdelingen 
- Thema 2: extra inzet zorgpersoneel; om de juiste zorg en begeleiding te kunnen bieden aan cliënten 

met een gemiddeld grotere of complexere zorgvraag is extra inzet gewenst. Voor De Sterrenlanden is 
structureel behoefte aan een extra zwerfwacht in de nacht. 

- Thema 3 extra inzet opleidingsplaatsen; hierdoor creëren we goede mogelijkheden voor extra 
instroom van zorgpersoneel.  

- Thema 4 extra inzet fysiotherapeut; ter bevordering van het bewegen van onze cliënten, het beperken 
van het aantal valincidenten en voor de juiste begeleiding bij transfers is extra inzet van fysiotherapie 
gewenst. 

- Thema 5 extra inzet personeel vrije invulling; hierbij kan gedacht worden aan werving extra 
gastvrouwen, zorgassistenten en extra uren voor de beweegagogen en activiteitenbegeleiding. 

 
De thema’s voor 2020 waren:  

- Het realiseren van voldoende toezicht in alle huiskamers van PG-bewoners op alle 
momenten van de dag en in de week dat dat nodig is. 

- Het blijvend zorgen voor een passende inzet van zorgpersoneel op de 
psychogeriatrische en de somatische afdelingen, zowel kwalitatief als kwantitatief 

- Het blijvend zorgen voor een voldoende bezetting van artsen.  
 
 
Het kwaliteitsverslag is verder als volgt opgebouwd: hoofdstuk 1 is een beschrijving van Het 
Spectrum (missie, visie, kernwaarden en het profiel personeelsbestand), in hoofdstuk 2 wordt nader 
in gegaan op kwaliteit en veiligheid. Hoofdstuk 3 beschrijft de randvoorwaarden. In bijlage 1 is de 
analyse Wet zorg en dwang 2020 opgenomen. 
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Hoofdstuk 1 Wat is Het Spectrum ? 
 
1.1     Profiel van Het Spectrum  
Het Spectrum is een middelgrote zorgorganisatie in Dordrecht waar men terecht kan voor 
zelfstandig wonen met alarmopvolging, thuiszorg of voor verpleeghuiszorg. Somatische 
en psychogeriatrische verpleeghuiszorg wordt geboden in de locaties De Sterrenlanden 
en Vreedonk.  
De Sterrenlanden beschikt ook over een observatie afdeling, een revalidatie afdeling en 
een palliatieve unit. In Vreedonk en de Prinsemarij wordt nog aan enkele cliënten 
verzorgingshuiszorg geboden. Verder beschikt Het Spectrum over behandelaars, 
casemanagers en dagbestedingscoaches en kan gebruik worden gemaakt van diverse 
faciliteiten als restaurants, kapsalons, internetruimtes en kleine winkels.   
Aan locatie De Sterrenlanden is ook een kinderdagverblijf verbonden.  
 

     1.1.1 Missie, visie  en kernwaarden van Het Spectrum 
     In 2018 zijn de missie, visie en de kernwaarden van Het Spectrum opnieuw vastgesteld. 
  

De missie van Het Spectrum  is:  het bieden van een prettiger leven aan de cliënt, dit door 
veelzijdige ondersteuning te bieden en ook te helpen bij een veranderende zorgbehoefte. 
De cliënt kan blijvend op ons rekenen. Wij bieden de ondersteuning samen met de cliënt 
en mensen om de cliënt heen. 
 
De kernwaarden zijn: luisteren, samenwerken en flexibel.  
 

       
 
1.2 Profiel personeelsbestand  
Bij Het Spectrum werken bijna 1000 betrokken en gemotiveerde medewerkers. De 
kwaliteit van de geleverde zorg wordt bepaald door de wijze waarop onze medewerkers 
hun werk verrichten: zij doen dit met grote betrokkenheid en deskundigheid. Het 
overgrote merendeel heeft een parttime dienstverband. Zoals vele zorgorganisaties met 
ons, merken wij dat het lastiger wordt om gekwalificeerd personeel te vinden op de 
arbeidsmarkt. Een meerjaren plan van aanpak is opgesteld om Het Spectrum structureel 
onder de aandacht te brengen van potentiële nieuwe medewerkers, ons te profileren als 
een fijne werkgever om voor te werken en om intern maatregelen te nemen die 
medewerkers binden en ongewenst verloop zoveel mogelijk voorkomen. 
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Het grootste deel van ons personeelsbestand bestaat uit collega’s die werkzaam zijn in de 
directe zorg: Verpleegkundigen (niveau 4 en 5), Verzorgenden (niveau 3) en Helpenden 
Zorg & Welzijn (niveau 2) en de (para-/peri-)medische dienst. Ook de facilitaire tak 
(huishouding, restauratieve diensten, service bureau/technische dienst) maakt een 
substantieel deel uit van ons personeelsbestand.  
Trots zijn wij op het relatief grote aantal Activiteitenbegeleiders (niveau 4) en de in dit 
jaar nieuw aangetrokken Gastvrouwen en –heren. Beiden leveren dagelijks een 
belangrijke bijdrage aan een zinvolle dag voor onze cliënten en zorgen voor een prettige 
sfeer, toezicht en veiligheid in de huiskamers. 
 
Binnen Het Spectrum is verder een flexbureau aanwezig met daarin ook helpenden, 
verzorgenden en verpleegkundigen. Vanuit het flexbureau wordt flexibele inzet voor de 
gehele organisatie gerealiseerd. Helaas is het echter ook voor ons, door de 
arbeidsmarktproblematiek, soms noodzakelijk geworden gebruik te maken van 
uitzendkrachten of ZZP’ers.  
Ook heeft Het Spectrum een kinderdagverblijf die naast het leveren van kinderopvang 
voor onze medewerkers en externe klanten ook diverse activiteiten samen met de 
activiteitenbegeleiding ten bate van onze cliënten verzorgt. 
 
Cijfers  2020 

Categorieën FTE 
Verpleegkundigen 34, 13 
VIG 182,81 
Helpenden 87,4 
BBL zorg (Beroepsbegeleidende leerweg) 43,61 
Gastvrouwen/heren 20,4 
Activiteitenbegeleiding 13,3 
Kinderdagverblijf medewerkers 13,25 
(para-peri-)medische dienst 29,63 
Wonen, wijken en welzijn (o.a maatschappelijk werk, casemanagers) 26,26 
Facilitair  74,77 
Indirect personeel (administratie, P & O,(afdelings)-managers en adviseurs) 74,52 
Totaal  600,08 

   
              
1.3 Vrijwilligers 
Het Spectrum maakt gebruikt van een groot aantal vrijwilligers waar we heel blij mee zijn. 
Het is mogelijk op zeer divers vlak vrijwilligerswerk te verrichten.  
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 Hoofdstuk 2  kwaliteit en veiligheid 
 

Onderwerp Evaluatie gerealiseerd in 2020 Actie in 2021 

2.1 Persoons- 
gerichte zorg en 
ondersteuning 
 
 
 
 
 

Er was extra aandacht voor de omgang met probleemgedrag. Twee agogisch 
hulpverleners zijn aanwezig ter ondersteuning van de zorgmedewerkers. 
Op iedere afdeling wordt structureel twee maal per maand een Probleem Gedrag 
Overleg (PGO) gevoerd. Multidisciplinair wordt het probleemgedrag in kaart 
gebracht en gekeken hoe er het beste mee omgegaan kan worden. 
 
Ook was er aandacht voor de zorg in het algemeen; in locatie De Sterrenlanden is 
een extra zwerfwacht in de nacht ingezet, dit zorgt voor meer continuïteit. Dit 
bevalt goed.  In Vreedonk is een dergelijke zwerfwacht nog niet ingezet. 
 
In 2020 zijn in totaal zo’n 70 opleidingsplaatsen beschikbaar gekomen. Daarnaast is 
er gestart met een regionaal zij-instroomtraject waaruit nogmaals 5 leerling-zij-
instromers beschikbaar komen. 

Agogisch hulpverleners meer cliënt- 
volgend in gaan zetten. De 
samenwerking met de psychologen en   
 (externe) psychiater intensiveren. 
 
 
Ook in Vreedonk een zwerfwacht in 
gaan zetten. Door de steeds onrustiger 
wordende cliënten is hier inmiddels 
wel behoefte aan. 
 
 

Kwaliteitscoaches 
In 2020 waren er twee kwaliteitscoaches werkzaam binnen Het Spectrum. Zij 
hebben als belangrijkste taken het verbeteren van de kwaliteit van de (basis)zorg, 
het bewerkstelligen dat de verleende zorg aansluit bij een zo hoog mogelijke 
kwaliteit van leven van de bewoner en het borgen van veilige zorg (bijvoorbeeld 
hygiëne en infectiepreventie, medische behandeling, onvrijwillige zorg en 
medicatieverstrekking). Zij fungeren als vraagbaak voor zorgcollega’s en coachen 
hen. Naast de coaching op inhoud coachen zij de zorgcollega’s in het elkaar 
feedback geven, samen verantwoordelijkheid nemen en het methodisch werken.  
Evaluatie heeft in 2020 plaatsgevonden 

Uitbreiding van het aantal 
Kwaliteitscoaches van 2 naar 3. 
Aanpassing van het functieprofiel  en 
nadere afspraken maken over de 
werkwijze en gewenste resultaten. 

 Levensverhalen bewoner:  
In februari 2020 was 54% van de levensverhalen aanwezig (in verhouding in 
Vreedonk iets minder dan in De Sterrenlanden). 
Een nieuw format is gemaakt voor het (invullen van het) levensverhaal. Het idee is 

Proces rondom de levensverhalen 
opnieuw in kaart brengen en een 
verdere verbeterslag maken. 
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Onderwerp Evaluatie gerealiseerd in 2020 Actie in 2021 

om tijdens het huisbezoek door de collega’s van de Klantenservice al enkele vragen 
in het kader  van het levensverhaal te stellen. Tijdens de corona crisis heeft het 
afleggen van huisbezoeken niet plaatsgevonden. Dit zal in 2021 voor zover mogelijk 
weer worden opgepakt 

   
2.2 Wonen en 
 welzijn 
 
 
 

De al in 2018 ingezette extra uren voor activiteitenbegeleiders, beweegagogen,  
gastvrouwen/heren zijn in 2020 gecontinueerd. Op alle PG afdelingen zijn 
inmiddels gastvrouwen/heren aanwezig 

Huidige beleid continueren 

Beweegplan; twee beweegagogen zijn aanwezig, een concept beweegplan is 
gemaakt (gebaseerd  op de uitgangspunten van de IGJ). In 2021 wordt het 
beweegplan definitief gemaakt en ingevoerd. 

   
2.3 Veiligheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medicatie:  
Tijdens de corona crisis heeft Het Spectrum samen met de apotheker bij de IGJ een 
aanvraag gedaan om een extra noodvoorraad medicatie aan te leggen. Dit is 
gerealiseerd. De medicatiecommissie is niet bijeengeweest, deze zal in 2021 weer 
worden opgestart. 
  
Decubitus; de georganiseerde scholing door de wondverpleegkundige is door 
corona niet doorgegaan. Wel was er intensief contact met de afdelingen door 
middel van beeldbellen. 

Interne audits op het gebied van 
medicatie veiligheid.  
Een verbetertraject aangaande 
medicatie fouten ‘vergeten door 
medewerker’ zal worden gestart.  
 
Scholing weer oppakken als dat 
mogelijk is. Dat geldt ook voor het 
houden van een ‘decubitus MDO’. 

Hygiëne commissie 
De hygiënecommissie heeft begin 2020 een thema week ‘Koek en sopje’ voor de 
medewerkers georganiseerd waarin aandacht was voor persoonlijke 
(hand)hygiëne. Dit was een groot succes! 
Acties voor 2021 zijn het continueren van het huidige beleid en ook de protocollen 
(zijnde niet Corona) herschrijven en opnemen in het kwaliteitssysteem. Ook het 
inkoopproces van verzorgingsartikelen zal worden geëvalueerd.  Door corona is dit 
nu centraal georganiseerd, dit werkt erg efficiënt. 

Protocollen zijnde niet corona 
actualiseren en inkoopproces 
evalueren. 
Verbetertraject opzetten n.a.v externe 
audit door ziekenhuishygiënist.  
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Onderwerp Evaluatie gerealiseerd in 2020 Actie in 2021 

Onvrijwillige zorg: in het najaar van 2019 is gestart is met de voorbereiding van de  
invoering van de nieuwe Wet zorg en dwang. Scholing heeft plaatsgevonden, 
echter de uitrol heeft in 2020 door corona vertraging opgelopen. Eind juni is de  
werkgroep Wzd weer gestart. Ook is kennis gemaakt met de regionale 
cliëntvertrouwenspersoon. Zie ook bijlage 1: Analyse Wet zorg en dwang januari- 
december 2020. 

Vervolg scholing Wet zorg en dwang 
(voor de ‘zorgverantwoordelijken’) 

Landelijke  meting zorgindicatoren:  
In 2020 heeft er (landelijk) geen meting plaatsgevonden van deze indicatoren, dit 
gezien de corona crisis. Begin 2021 zal er weer een nieuwe meting plaatsvinden.  
 

Februari 2021 meedoen aan LPZ meting 
 

   
2.4 Leren en 
verbeteren van 
kwaliteit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Spectrum beschikt sinds 2009 over een gecertificeerd 
kwaliteitsmanagementsysteem, volgens ISO 9001-2015. 
Op 2 en 3 december 2020 heeft een tussentijdse audit met goed gevolg 
plaatsgevonden.  Het certificaat is behouden gebleven voor het komende jaar.  

Her-certificatie audit in juli/september 
2021 

Overgang naar een ander (nieuw) documentatie beheerssysteem heeft in 2020 niet 
plaatsgevonden. Dit zal in 2021 gebeuren met de introductie van het 
kwaliteitssysteem Q-link. 

Invoering Q link 

Lerend netwerk: Het Spectrum heeft een lerend netwerk met De Merwelanden, De 
Lange Wei, De Linde/Het Leger des Heils en Present. Binnen dit netwerk vindt 
overleg tussen bestuurders plaats, maar daarnaast ook op het niveau van de 
(zorg)managers en de hoofden P&O.  
Aan Vilans is ondersteuning gevraagd, bekeken is of het netwerk in de huidige 
samenstelling verder gaat.  

Het netwerk gaat in de huidige 
samenstelling verder. Bijeenkomsten 
en activiteiten van het netwerk vinden 
plaats volgens een jaarkalender. 

Het planmatig werken (plan-do-check-act) en daarmee continu 
kwaliteitshandhaving en – verbetering in de hele organisatie vergt nog de nodige 
aandacht verdient.  
 

Wordt opgepakt door de stuurgroep 
kwaliteit 
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Hoofdstuk 3 Randvoorwaarden 
 

Onderwerp Evaluatie gerealiseerd in 2020  Actie in 2021 

3.1 Leiderschap, 
management en 
governance 
 
 
 
 

In 2020 was een PAR in oprichting aanwezig. Vanwege personeelswisselingen in 
combinatie met de coronacrisis is ervoor gekozen de PAR nog niet bijeen te laten 
komen. In 2021 zal de PAR worden herstart. 

De PAR herstarten. 

Verbeteren verbindingen strategie, visie en afdelingsplannen 
Ook in 2020 is gewerkt volgens de systematiek van de A3-jaarplannen. De geplande 
evaluatie van de strategie heeft door de corona crisis niet plaatsgevonden. Evaluatie in 
een andere vorm zal worden georganiseerd.  De kaderbrief 2021 is wel gemaakt. 

Continueren huidige werkwijze  

3.2 Hulpbronnen 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICT beleid: 
Op basis van een ICT audit is door extern adviseur, een ICT-roadmap voor Het Spectrum 
opgesteld. Hierin staan de verbeterpunten voor Het Spectrum omschreven.  
In 2020 waren de aandachtspunten onder andere een keuze maken voor een nieuw 
kwaliteitshandboek, de vervanging van het Top desk systeem van het Service bureau en 
de overgang naar Office 365. Een en ander loopt door  in 2021. 

Verdere uitvoering van de ICT 
roadmap. 

Vastgoed;  
In samenwerking met AAG is in 2018 een Strategisch Vastgoed Plan opgesteld. In 
december 2019 is een programma manager vastgoed aangesteld. In de 2e helft van 
2020 is met een kickoff meeting een doorstart gemaakt met de herontwikkeling van 
locatie De Sterrenlanden. Er is een intern kernteam ingesteld die samen met de externe 
partij het project bewaakt en in de komende jaren verder vorm geeft. 
Voor de locatie Vreedonk is vervanging van het zorg alarmeringssysteem /domotica aan 
de orde. Dit zal in september 2021 gebeuren. In dit kader wordt ook nagedacht over 
het realiseren van een ‘fixatie vrij’ huis. Bij de keuze van een nieuw zorgoproepsysteem 
zal gekozen voor een breed basispakket waardoor het creëren van leef-cirkels e.d ook 
tot de mogelijkheid behoren. Deze keuzes die hieromtrent gemaakt wordt voor locatie 
Vreedonk zullen ook gaan gelden als “standaard” voor Het Spectrum en worden 
meegenomen in de herontwikkeling van locatie De Sterrenlanden. 
 

 Verdere uitwerking onder leiding van 
de programma manager vastgoed. 
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Onderwerp Evaluatie gerealiseerd in 2020  Actie in 2021 

3.3 Gebruik van 
informatie 
 
 
 
 
 

Cliëntoordelen 
Voorbereiding zijn getroffen voor het houden van een korte enquête intramuraal 
(inclusief de Net Promotor Score).  
 
 
 
 
 
Spectrumbreed: In februari 2020 heeft de verplichte Prem wijkverpleging 
plaatsgevonden. 
 

 
Voorjaar 2021, intramuraal een korte 
enquête (NPS) houden 
Najaar 2021, intramuraal, meting 
Totaalscore cliëntervaring (op basis 
van de landelijke 6 vragen van 
Zorgkaart Nederland) 
 
In oktober 2021 zal nieuwe meting 
voor PREM wijkverpleging 
 plaatsvinden. 
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Bijlage 1  
 
Analyse Wet zorg en dwang periode januari-december 2020 
Op 1 januari 2020 is de Wet Zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Er is echter wel 
sprake van een overgangsjaar van de Wet BOPZ naar de Wzd. In 2020 krijgen cliënten ook 
nog gedwongen zorg onder de werking van de BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen in 
Psychiatrische ziekenhuizen). 
 
Voorbereiding implementatie nieuwe wet 
In 2019 is binnen Het Spectrum een start gemaakt met de voorbereiding op de Wzd. Een 
werkgroep wzd met daarin een  brede vertegenwoordiging van disciplines is gestart. Een 
mooi werkboek  met daarin afbouwschema’s voor de (toen nog) geldende Middelen & 
Maatregelen is gemaakt. In het najaar van 2019 heeft scholing plaatsgevonden voor de 
zorgmedewerkers (inclusief de helpenden). De 1e geneeskundige en de adviseur kwaliteit 
hebben deze scholing gegeven. In de scholing is ook het uitgangspunt t.a.v het inzetten van 
de onvrijwillige zorg benadrukt: ‘Nee, tenzij’ en ‘goede zorg is vrijwillige zorg’. 
 
De verdere uitrol van de Wzd heeft vertraging opgelopen door de corona crisis in 2020. In 
het najaar van 2020 is de werkgroep Wzd weer bijeengekomen om de draad weer op te 
pakken. Een projectplan voor de verdere invoering is gemaakt. Ook is vanuit de regio een 
externe projectleider aangetrokken om ondermeer het proces rondom de inzet van een 
externe deskundige verder uit te werken. 
 
Analyse-registratie onvrijwillige zorg 
In het begin van 2020 zijn in beide locaties De Sterrenlanden en Vreedonk, als eerste de 
dwangbehandelingen, tentbedden en fixatie gordels in kaart gebracht om deze volgens het 
stappenplan af te bouwen. Ook de inzet van optiscans en bedhekken is afgenomen door 
(nog) kritischer te kijken naar de definitie van Onvrijwillige zorg. De afbouw van de 
maatregelen heeft door de corona crisis begin maart 2020 wel vertraging opgelopen. In de 
zomerperiode (na corona)  is  ermee verder gegaan en is de nieuwe inzet van onvrijwillige 
zorg kritisch belicht vanuit het artsenteam en waar mogelijk multidisciplinair bekeken in de 
evaluatie momenten (MDO’s). Gestimuleerd wordt gebruik te maken van de Alternatieven 
bundel van Vilans. 
 
Doordat de functie van zorgverantwoordelijke nog niet helemaal geconcretiseerd was, bleek 
een nauwkeurige opvolging van de wet niet geheel mogelijk. In 2021 is dit inmiddels wel 
gerealiseerd. Een start is gemaakt met de omzetting van de zorgplannen naar de Wzd, 
echter dit heeft ook vertraging opgelopen door de corona crisis. In 2020 heeft de registratie 
voornamelijk in Ysis plaatsgevonden, het behandeldossier. De aanpassing van het 
elektronisch cliëntendossier voor de zorgmedewerkers (SDB-EKD) is nog niet helemaal 
gerealiseerd. Dit heeft ook te maken met de landelijke IGJ richtlijnen, EKD leveranciers 
wachten deze richtlijnen af alvorens het EKD aan te passen. Gesprekken met de leverancier 
hierover zijn gaande. In 2021 zal het dan ook mogelijk zijn om concrete cijfers over de 
registratie van Onvrijwillige zorg op te leveren. Ook zal de omzetting van de zorgplannen 
worden afgerond. 
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Clientvertrouwenspersoon 
In juni 2020 is kennisgemaakt met de cliëntvertrouwenspersoon voor Het Spectrum. De 
eerste indrukken zijn positief. 
 
Open PG huis Vreedonk 
Er is in het najaar van 2020 een keuze gemaakt voor een nieuw oproep en domotica systeem 
in Vreedonk. Dit ook met het oog om op termijn Vreedonk tot een open PG setting in te 
richten. De verdere ontwikkeling volgt in 2021 door andere projectgroepen die in het leven 
worden geroepen. 
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