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Kwaliteit van zorg

Wat is kwaliteit van zorg?
Jij krijgt de zorg die je nodig hebt. Deze zorg moet veilig zijn. 
Jouw begeleiders hebben de goede opleidingen.  
Jouw begeleiders weten welke medicijnen je gebruikt. 
Afspraken worden nagekomen door de begeleiders. 
Jij moet je fijn en fit voelen. Het is ook belangrijk 
dat je tevreden bent. 
Is dit allemaal goed? Dan is de kwaliteit van zorg goed. 

Dichterbij maakt elk jaar een kwaliteitsrapport. 
Het kwaliteitsrapport gaat over de zorg aan cliënten. 
Is de kwaliteit van de zorg goed? Wat is er verbeterd? 
Wat gaat Dichterbij nog beter doen?
In dit boekje lees je hoe Dichterbij dat doet. 

Het kwaliteitsrapport gaat over heel Dichterbij
Het rapport gaat over de ervaringen van alle cliënten samen.  
Maar ook van verwanten en medewerkers. Er worden ook 
verschillende rapporten en teamverslagen gebruikt.
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Jouw wensen en zorgvragen

Maar jij krijgt hulp van je begeleiders. Een gedragskundige of 
een arts kan jou ook meehelpen. Samen met 
jouw familie en begeleiders maak je afspraken. Je spreekt af 
welke zorg jij nodig hebt. Deze afspraken schrijven we op 
in jouw ondersteuningsplan. 

Wat is er verbeterd?
 - Soms zijn cliënten boos of verdrietig. Dat komt ergens door. 

Misschien heeft iemand pijn of is iets kwijt. Begeleiders 
proberen minder om jouw gedrag te veranderen. Zij zoeken 
steeds meer naar de reden van gedrag. Zo weten ze 
waarom iemand zich niet fijn voelt. We passen de zorg 
of de begeleiding aan. De cliënt gaat zich weer beter voelen. 

 - Iedere cliënt heeft een regiebehandelaar. Dat is een 
gedragskundige of een dokter van Dichterbij.

 - Begeleiders en deskundigen werken beter samen. 
Daardoor is de zorg beter geworden.   

 - Cliënten zijn tevreden over hun leven. 
Ze zijn ook tevreden over de begeleiders.

 - Begeleiders van Dichterbij gebruiken steeds meer technische 
hulpmiddelen om cliënten te helpen. We noemen dat 
E-health.  

Dichterbij gebruikt de vragenlijst; ‘Ben ik Tevreden?’. 
Die helpt jou te bedenken hoe jij wilt leven. 
Dat is best moeilijk. 
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Deze hulpmiddelen kunnen het leven veiliger 
en leuker maken. Het kan zorgen voor meer vrijheid. 
Het kan ook helpen om gezonder te worden. 

 - Begeleiders, cliënten en verwanten werken beter samen.  
‘Als je het mij vraagt’ helpt om de samenwerking 
te verbeteren. 

Wat kan beter?
 - Oudere cliënten hebben soms andere zorg nodig.  

Dichterbij gaat begeleiders bijscholen. 
Zij leren om verpleegkundige zorg te geven. 

 - Cliënten hebben woonwensen. Wat is nodig om fijn 
te kunnen wonen? Hoe moet jouw woning eruit zien. 
Dichterbij gaat zorgen dat woningen passen 
bij deze wensen. 

 - Met elkaar praten is belangrijk. Praten is soms moeilijk. 
Dichterbij gaat medewerkers leren om nog beter 
een gesprek te voeren. 

 - Dichterbij gaat meer technische hulpmiddelen gebruiken. 
Dat heet E-health.
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Veilige zorg

Jij bent daar verantwoordelijk voor. Samen met je huisgenoten 
en de begeleiders. Je spreekt af hoe je met elkaar omgaat.  
Je stelt samen de huisregels op. Brandoefeningen doen 
zorgt ook voor een veilig thuis. 

Dichterbij moet ook zorgen voor veiligheid. Er zijn bijvoorbeeld 
afspraken over medicijnen. Hulpmiddelen moeten veilig zijn, 
zoals brandblussers en tilliften.

Wat is er verbeterd? 
 - Teams hebben meer aandacht voor brandveiligheid. 

De woningen zijn ook veiliger gemaakt. 
 - Soms moeten er moeilijke beslissingen worden genomen. 

Het team kan daarbij om hulp vragen. Er wordt een speciale 
bespreking gehouden. Dat heet een moreel beraad.  
Samen wordt tot een goede oplossing gekomen. 

Wat kan beter?
 - Dichterbij wil meer goede begeleiders. 

Begeleiders die voor lange tijd blijven.   

Iedereen heeft een veilig huis nodig. Een veilig huis,  
maar ook een veilig thuis. Dat is belangrijk om een fijn 
leven te kunnen hebben. 
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Leven in vrijheid

Soms kan dat niet. Begeleiders kunnen je beperken in je 
vrijheid. Dat heet een vrijheidsbeperkende maatregel. Dat kan 
alleen met een goede reden. 

Wat is er verbeterd?
 - Er wordt meer gepraat over vrijheid. Wat betekent dat voor 

cliënten en voor medewerkers? Er wordt ook meer gepraat 
over vrijheidsbeperkingen. Daardoor weten begeleiders 
beter wanneer iets een vrijheidsbeperking is.

Wat kan beter?
 - Er is een nieuwe wet over vrijheidsbeperkingen. Die heet de 

Wet zorg en dwang. Dichterbij zorgt dat alle medewerkers 
deze wet kennen. 

Leven in vrijheid betekent dat je zoveel mogelijk kunt 
leven zoals jij wilt. Je wilt graag zelf bepalen hoe je 
woont. Je kiest welk werk/dagbesteding je wilt doen. 
Je bedenkt zelf wat je met je vrije tijd doet. Dichterbij 
wil jou zoveel als mogelijk vrijheid geven. 

https://www.dichterbij.nl/themas/wet-zorg-en-dwang
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Kenners op bezoek

Deze mensen zijn op een woongroep gaan kijken.  
Daarna hebben zij gepraat over de kwaliteit van zorg.  
Zij hebben aan Dichterbij verteld wat beter kan. 
Zij vonden dat Dichterbij haar werk goed doet.  

Aziez zit in de cliëntenraad van Dichterbij. Hij was ook 
op deze dag aanwezig. “Ik vond het leerzaam. Kwaliteit staat 
voorop vind ik. Het is belangrijk dat wij mee kunnen praten.”

Dichterbij wil de zorg graag verbeteren.  
Daarom vragen we aan mensen die veel 
van zorg weten om naar Dichterbij te komen. 

https://www.youtube.com/watch?v=2jjMjIWUhbk&feature=youtu.be


Wil je meer weten?
Kijk op de website van Dichterbij,  
daar staat een uitgebreide versie van dit rapport.  
Of bespreek het met jouw begeleiders.


