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Inleiding  
Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag van Het Spectrum voor 2021. 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 en 2021 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.  

- Visie op dementiezorg nader ontwikkelen en implementeren, dit ter verhoging van de 
kwaliteit van de zorg- en dienstverlening dit ook gezien de toekomstontwikkelingen. 

- Nadere uitwerking zelf-organiserend vermogen van de (zorg)teams. De wijze waarop we 

invulling geven aan het zelf-organiserend vermogen faciliteert teams om nog meer samen te 
werken ten dienste van de klant 

 

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 beschri jft de 
randvoorwaarden. In bijlage 1 is de analyse Wet zorg en dwang 2021 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 structuree l 
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  2021  

Categorieën FTE 
Verpleegkundigen 26,71 

VIG 173,95 
Helpenden 80,67 

BBL zorg (Beroepsbegeleidende leerweg) 45,92 
Gastvrouwen/heren 23,51 

Activiteitenbegeleiding 14,77 
Kinderdagverblijf medewerkers 12,81 
(para-peri-)medische dienst 26,94 

Wonen, wijken en welzijn (o.a maatschappelijk werk, casemanagers) 25,54 

Facilitair  81,98 

Indirect personeel (administratie, P & O,(afdelings)-managers en adviseurs) 73,72 
Totaal  586,52 

   
            

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 2021 Actie 2022 

2.0 Kwaliteitsscan Waardigheid & 

Trots 

Op beide locaties Vreedonk en De Sterrenlanden is de 

kwaliteitsscan vanuit het programma Waardigheid en Trots 
op locatie (WOL) uitgevoerd. 

Inzet primair proces coaches WOL ter verbetering van 

de kwaliteit van zorg. 

2.1 Persoonsgerichte zorg  Ontwikkeling zorgvisie op dementie, focusgroepen en 
werkateliers gehouden, input verzameld en concept zorgvisie 

gemaakt 

Zorgvisie definitief vaststellen en implementeren 

Er is een start gemaakt met de leidraad onbegrepen gedrag 
en de implementatie van de GRIP methodiek. 

Leidraad verder vormgeven en opleidingsprogramma 
ontwikkelen 

Oprichting Ambulant Verpleegkundig team (AVT), 

intramuraal meer afstemming en verbinding tussen de beide 
locaties.  

Verdere ontwikkeling ambulant verpleegkundig team 

in samenwerking met domein Wijkverpleging 

De verdere invoering van het levensverhaal is vanwege 
Corona en grote druk op de zorgafdelingen onvoldoende 

gelukt.  

Blijft punt van aandacht, koppeling met het EKD 
project methodisch werken 

  In 2021 een verkenning uitgevoerd om te gaan starten met 
een (lean) continu verbeteraanpak. Verbeterteam 

samengesteld, zij gaan in Q1 2022 Green belt training volgen. 

Team met verbeterexperts volgt training Green belt, 
daarna verkennen hoe verder in de organisatie te 

implementeren. 

      

2.2 Wonen en welzijn 
 

Nieuwe mantelzorg coördinator (vanuit de Klantenservice) is 
gestart en mantelzorg beleid is herijkt. 

Verdere uitrol beleid mantelzorg. 

 

  

Uren activiteitenbegeleiding beperkt uitgebreid, meer lijn 

gebracht in aanpak Activiteiten begeleiding (AB) 

Herijken AB voor periode na Corona, wat is er geleerd 

en kunnen we behouden/meenemen. 

      

2.3 Veiligheid Medicatie: analyse MIC medicatie incidenten heeft 
plaatsgevonden. Daarnaast voorbereiding pilot digitale 
aftekening. 

Pilot digitaal aftekenen, in Vreedonk.  

Decubitus: door corona heeft de geplande scholing nog niet 

plaatsgevonden, wel gestart met ‘decubitus MDO’. 

Preventiebeleid verder ontwikkelen, scholing opzetten 

en multidisciplinaire benadering van de wondzorg 
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door ontwikkelen. 

Vrijheidsbeperkende maatregelen: verdere uitrol nieuwe 
Wet Zorg en dwang (Wzd) heeft plaatsgevonden. Alle VIG-ers 

zijn getraind en ‘zorgverantwoordelijken WZD’ per afdeling 
zijn benoemd.  Gestart is met het invullen van de 
stappenplannen Onvrijwillige zorg in het EKD. 

In juni zullen inloopbijeenkomsten voor alle 
zorgverantwoordelijken WZD plaatsvinden. Daarna 

aandacht voor de borging ook richting de zorgteams. 

Infectiepreventie beleid; een start is gemaakt met het 

herzien van de huidige protocollen.  

Loopt door in 2022 

      

2.4 Leren en verbeteren van 
kwaliteit  

Implementatie QLINK als nieuw kwaliteits-
documentatiesysteem heeft plaatsgevonden 

Nieuwe module QBase van QLINK in gebruik nemen. 
Hierbij kan gedacht worden aan kwaliteitsregistraties 

als de MIM (melding incidenten medewerker). 

Her-certificering ISO 9001-2015 audit heeft in september 
2021 plaatsgevonden met goed resultaat. Enkele 
aanbevelingen, plan van aanpak is gemaakt en in uitvoering.  

 Juni 2022 nieuwe tussentijdse audit gepland 

Lerend netwerk; uitwisselen ervaringen 2018 e.v. 

Hoofdstuk 3 Randvoorwaarden 

3.1 Leiderschap, management en 
governance 

Continuering werken met A3 jaarplannen, voor ieder domein 
is een A3 jaarplan gemaakt. Door Corona perikelen helaas 
niet verder door vertaald in een A3 plan per afdeling.  

Voor 2023 het A3 jaarplan V&R door vertalen in acties 
per afdeling (bij voorkeur ook in A3 format) 

PAR is weer opgestart en heeft gevraagd en ongevraagd 

advies gegeven. 

Continuering in 2022 

      

3.2 Personeelssamenstelling De personeelssamenstelling is een continue bron van zorg. 
Steeds meer gediplomeerden verlaten Het Spectrum en het 

is met de huidige arbeidsmarkt erg lastig om de bezetting op 
peil te houden. Het project Boeien en Binden is opgestart. De 

afdeling HR is kwalitatief en kwantitatief op orde gebracht. 

Vanuit het strategisch programma personeel inzetten 
op boeien en binden van medewerkers.  

  Opleiding: continueren en uitbreiden opleidingsprogramma  
niveau 2 en niveau 3 en zij-instroom traject.  

Onderzoek naar inzet en opleiding van Helpende +, 
gaan werken met opleiding in modules en 
deelcertificaten. 
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3.3 Hulpbronnen ICT: uitvoering  ICT roadmap, implementatie Office 365 en 
diverse applicaties vervangen/geoptimaliseerd. Programma 

optimalisatie EKD is gestart. 

Uitvoering programma EKD met deelprojecten 
methodisch werken, multidisciplinair samenwerken 

en opening cliëntportaal. 

Vastgoed beleid: invoering zorgdomotica in Vreedonk, heeft 
vertraging opgelopen door technische issues. 

Afronding implementatie in Q2 2022. 

      

3.4 Gebruik van informatie Clienttevredenheidsmeting (totaalscore Zorgkaart 
Nederland)) heeft eind 2021 plaatsgevonden. Aan de hand 

van de resultaten is een verbeterplan opgesteld. 

Uitvoeren verbeterplan en uitvoering nieuwe meting 
in Q4 2022. 

Meting kwaliteits(zorg)indicatoren: LPZ meting is in februari 
2021 uitgevoerd. 

In 2022 wordt LPZ-meting opnieuw uitgevoerd. 
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Bijlage 1  
 

Analyse Wet zorg en dwang periode 2021 
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. Dit laatste geldt voor locatie 
Vreedonk. 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 en zijn er op elke afdeling zorgverantwoordelijken aangesteld en geschoold  
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) was nog niet helemaal gerealiseerd. Dit had ook te 
maken met de landelijke IGJ richtlijnen, EKD leveranciers hebben deze richtlijnen afgewacht 
alvorens het EKD aan te passen.  

In 2021 is het stappenplan onderdeel geworden van het EKD en wordt de onvrijwillige zorg 
hierin vastgelegd en geëvalueerd. Maandelijks zijn er Wzd overleggen waarin dit plaatsvindt, 
deze zullen begin 2022 worden geëvalueerd om te kijken welke acties er nodig zijn voor de 
verdere verfijning. 
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Clientvertrouwenspersoon 
In juni 2020 is kennisgemaakt met de cliëntvertrouwenspersoon voor Het Spectrum. De 
eerste indrukken zijn positief. Ze heeft in 2021 een rondgang in de locaties op de afdelingen 
gemaakt. Dat was nog wat moeilijk gezien de corona afspraken. In 2022 wordt dit verder 
opgepakt.  
 
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 en 2022 door andere projectgroepen die in 
het leven worden geroepen. 
 
Samenvattend is er in  2021  een projectorganisatie opgericht die de voorbereidingen heeft 
getroffen voor de verdere implementatie van de Wzd binnen de organisatie. De speerpunten 
in dit project waren: 

• Vast van de notitie Wzd 

• Benoemen en scholen van de zorgverantwoordelijken 

• Inrichten van het Wzd overleg 

• Openstellen van het stappenplan in het EKD 

• Beschrijven van de rol van de Wzd functionaris 
Vanaf juni 2021 is er gestart met bespreken van de onvrijwillige zorg en het invullen van het 
stappenplan. Om die reden is er vanaf half juni de mogelijkheid om een overzicht uit het EKD 

te draaien en te uploaden. 
 
In de tweede helft van het 2021 zijn de Wzd overleggen opgestart en is de administratie van 
het stappenplan ingevoerd in ons EKD. We zien wel dat het aandacht behoeft om de juiste 
administratieve handelingen uit te voeren. Daar zal in 2022 aandacht aan besteed worden 
met kwaliteitscoaches.  
Ook in de thuiszorg heeft scholing van de zorgverantwoordelijke/wijkverpleegkundige 
plaatsgevonden en is gestart met de verdere implementatie. 

 


