Kwaliteitsrapport
2017-2018

Inleiding
Elk jaar maakt Dichterbij een
kwaliteitsrapport. Hierin schrijven
we hoe het gaat met de kwaliteit
van de zorg aan cliënten.
Wat is kwaliteit van zorg?
De kwaliteit van de zorg is goed als je de zorg krijgt die je
afspreekt, veilig en op tijd. Bij goede zorg hoort ook dat je
lekker in je vel zit, gezond bent en tevreden met je leven.
In dit boekje lees je hoe Dichterbij dat doet, wat al goed
gaat en wat beter zou kunnen.

Op blauwe, onderstreepte woorden kan je klikken
met je muis. Als je op de tekst klikt, open je een filmpje
of verhaal. Je ziet dan een voorbeeld of je krijgt uitleg.
Het kwaliteitsrapport gaat over hoe de zorg
van Dichterbij is voor alle cliënten samen. Het is de
uitkomst van ervaringen van cliënten, verwanten en
medewerkers, andere rapporten, gesprekken en cijfers.
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Jouw wensen
en zorgvragen
In jouw ondersteuningsplan staat
hoe jij wilt dat jouw leven eruitziet.
‘Ben Ik Tevreden?’ helpt om in gesprek
te gaan over wat jij belangrijk vindt.
Soms zijn er ook andere mensen nodig om een goed
ondersteuningsplan te maken, zoals een gedragsdeskundige
of een arts. Samen met jouw verwant en begeleiders
spreek je af welke zorg of begeleiding jij nodig hebt.
Deze afspraken schrijven we op in jouw ondersteuningsplan.

Wat is er verbeterd?
-- Er worden steeds meer technische hulpmiddelen
gebruikt. We noemen dat e-health. E-health kan het
leven veiliger, vrijer, leuker of gezonder maken. Wil je
meer weten over e-health? Kijk dan naar één van de
volgende filmpjes over de Xbox kinect, digitaal pizza
bakken of de CRDL.
-- Als jij (of je vertegenwoordiger) het ondersteuningsplan
en de rapportages wilt lezen, kan dat bij Dichterbij met
een programma op de computer. Dit heet Quli.
Er zijn nu 855 cliënten (of vertegenwoordigers) die Quli
gebruiken. Dat zijn er 170 meer dan vorig jaar.
-- Om veel werk en tijd te besparen, hoeft er geen
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handtekening meer onder het ondersteuningsplan
gezet te worden.
-- Begeleiders moeten steeds bijleren. Veel teams hebben
een training gehad over hoe ze nog beter kunnen
aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënten.
-- Cliënten en verwanten doen steeds vaker mee met
teamreflecties en audits. Dit zijn gesprekken over hoe
het gaat op de locatie waar jij woont of werkt. Samen
kijk je wat nog beter kan. Wil je een voorbeeld zien?
Kijk hier het filmpje.
-- Ook doen cliënten en verwanten soms mee aan
sollicitatiegesprekken voor bijvoorbeeld
een nieuwe begeleider.

Wat kan beter?
-- Zorgen dat het ondersteuningsplan niet ouder is dan 1 jaar.
-- Het kost nog te veel tijd om goed met het ondersteuningsplan en de dossiers op de computer te werken.
-- Meer werken met ‘Als je het mij vraagt’.
-- Meer werken met ‘Ben Ik Tevreden?’. In dit filmpje
zie je een voorbeeld.
-- Zorgen dat cliënten in woningen wonen die passen
bij hun wensen.
-- Meer persoonlijke aandacht.
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Veilige zorg

Leven in vrijheid

Om een fijn leven te kunnen hebben, is
een veilig huis en een veilig thuis belangrijk.
Jij, je huisgenoten en de begeleiders zijn
daar samen verantwoordelijk voor.

Leven in vrijheid betekent dat je zoveel
mogelijk kunt leven zoals jij wilt. Je wilt
bijvoorbeeld zelf bepalen hoe je woont
en welk werk/dagbesteding je doet.

Samen spreek je af hoe je met elkaar omgaat en stel je
huisregels op. Ook oefen je samen wat je moet doen als er
brand is. Dichterbij moet ook zorgen voor veiligheid. Er zijn
bijvoorbeeld afspraken over medicijnen. En de hulpmiddelen
in huis moeten veilig zijn, zoals brandblussers en tilliften.

Je kiest ook zelf wat je in je vrije tijd doet. We willen
voorkomen dat je beperkt wordt in je vrijheid. Soms is
er een maatregel nodig voor de veiligheid van de
cliënt of de mensen daaromheen. Dat heet een
vrijheidsbeperkende maatregel.

Wat is er verbeterd?

Wat is er verbeterd?

-- Er zijn minder fouten met medicijnen gemeld.
-- Begeleiders hebben beter geleerd wat ze moeten doen
als cliënten zich verslikken.
-- Het moreel beraad wordt steeds meer ingezet.
Je praat dan samen over moeilijke keuzes.

-- Verwanten en soms ook cliënten, overleggen samen
met de gedragsdeskundigen of er vrijheidsbeperkingen
nodig zijn. Wil je een voorbeeld zien? Hier lees je het
verhaal van Rogier en Truus.
-- Er worden afspraken gemaakt en opgeschreven.
We kiezen altijd voor de maatregel die jouw vrijheid
het minst beperkt.

Wat kan beter?
-- Alle locaties doen brandoefeningen.
Cliënten doen mee als ze dat kunnen.
-- Medewerkers moeten de scholingen
over veiligheid en preventie op tijd volgen.
-- Een veilig woon- en werkklimaat.
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Wat kan beter?
-- Medewerkers moeten op tijd de goede scholingen
volgen om vrijheidsbeperking toe te passen.
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Wil je meer weten?
Kijk op de website van Dichterbij, daar staat een
uitgebreide versie van deze rapportage. Of bespreek
het met jouw begeleiders.

