Kwaliteitsgegevens aanlevering over 2020
en vergelijking - Locatie Swinhove
In 2020 en 2019 kon de organisatie zelf een aantal thema's kiezen in
afstemming met de cliëntenraad. In 2019 zijn nieuwe thema's ingevoerd,
waardoor deze resultaten niet allemaal te vergelijken zijn met 2018.

Thema 1 - Decubitus
2018 tov 2019 tov 2020
Decubitus - percentage
cliënten op locatie met
decubitus categorie 2 of hoger 12,4% (2018) / 8,1% (2019) / 5,4% (2020)
in november/december van het
jaar

Thema 2 - Advance Care Planning
Percentage cliënten waarbij
beleidsafspraken zijn
vastgelegd in het zorgdossier
over behandeling rond het
levenseinde.

2018 tov 2019 tov 2020

100% (2018) / 98,7% (2019) / 97,7% (2020)

Thema 3 - Medicatieveiligheid
2018 tov 2019 tov 2020
Percentage afdelingen waar
meldingen van medicatiefouten
multidisciplinair worden
100% (2018) / 100% (2019) / 100% (2020)
besproken met medewerkers
van de afdeling.

Thema 5 - Continentie
2019 tov 2020
Percentage cliënten op de
locatie waarbij wel een plan
voor zorg rondom de
toiletgang is vastgelegd in het
zorgdossier.

Afspraken die zijn vastgelegd
betreffen:

90,6% (2019)/ 91,5% (2020)

Voorkeuren en gewoontes t.a.v. toiletgang.
Afspraken over manieren waarop cliënt
ondersteund kan worden om de toiletgang
zoveel mogelijk zelfstandig uit te (blijven)
voeren.
Afspraken over benodigde hulp bij de
toiletgang.
Afspraken over passend gebruik van
incontinentiematerialen.
Afspraken over observatie van toiletgang.
Afspraken over gebruik van een stoma of
katheter.

Thema 6 - Aandacht voor eten en drinken
Percentage cliënten op de
locatie waarbij
voedselvoorkeuren in de
afgelopen zes maanden (in
2019) wel zijn besproken en
vastgelegd in het zorgdossier.

Afspraken die zijn vastgelegd
betreffen:

75,8% (2019)/ 85,4% (2020)

Voorkeuren voor bepaald eten en drinken.
Voorkeuren omtrent het aanbieden van eten en
drinken (hoeveelheid, frequentie, vorm).
Gewenste hulp bij eten en drinken.
Voorkeuren voor tijd en plaats van eten en
drinken.
Dieetafspraken.
Observatie.

Afspraken rondom de maaltijd (zoals gebed).
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Kwaliteitsgegevens aanlevering over 2020
en vergelijking - Locatie IJsvogel
In 2020 en 2019 kon de organisatie zelf een aantal thema's kiezen in
afstemming met de cliëntenraad. In 2019 zijn nieuwe thema's ingevoerd,
waardoor deze resultaten niet allemaal te vergelijken zijn met 2018.

Thema 1 - Decubitus
2018 tov 2019 tov 2020
Decubitus - percentage
cliënten op locatie met
decubitus categorie 2 of hoger 0% (2018) / 10% (2019) / 11,8% (2020)
in november/december van het
jaar

Thema 2 - Advance Care Planning
Percentage cliënten waarbij
beleidsafspraken zijn
vastgelegd in het zorgdossier
over behandeling rond het
levenseinde.

2018 tov 2019 tov 2020

100% (2018) / 100% (2019) / 76,5 % (2020)

Thema 3 - Medicatieveiligheid
2018 tov 2019 tov 2020
Percentage afdelingen waar
meldingen van medicatiefouten
multidisciplinair worden
100% (2018) / 100% (2019) / 100% (2020)
besproken met medewerkers
van de afdeling.

Thema 5 - Continentie
2019 tov 2020
Percentage cliënten op de
locatie waarbij wel een plan
voor zorg rondom de
toiletgang is vastgelegd in het
zorgdossier.

Afspraken die zijn vastgelegd
betreffen:

65% (2019) / 35,3 % (2020)

Voorkeuren en gewoontes t.a.v. toiletgang.
Afspraken over manieren waarop cliënt
ondersteund kan worden om de toiletgang
zoveel mogelijk zelfstandig uit te (blijven)
voeren.
Afspraken over benodigde hulp bij de
toiletgang.
Afspraken over passend gebruik van
incontinentiematerialen.

Thema 6 - Aandacht voor eten en drinken
2019 tov 2020
Percentage cliënten op de
locatie waarbij
voedselvoorkeuren in de
afgelopen zes maanden (in
2019) wel zijn besproken en
vastgelegd in het zorgdossier.

55% (2019) / 64,7% (in 2020)

Voorkeuren omtrent het aanbieden van eten en
drinken (hoeveelheid, frequentie, vorm).

Afspraken die zijn vastgelegd
betreffen:

Gewenste hulp bij eten en drinken.
Voorkeuren voor tijd en plaats van eten en
drinken.
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Kwaliteitsgegevens aanlevering over 2020
en vergelijking - Locatie Lindonk
In 2019 en 2020 kon de organisatie zelf een aantal thema's kiezen in
afstemming met de cliëntenraad. In 2019 zijn nieuwe thema's ingevoerd,
waardoor deze resultaten niet allemaal te vergelijken zijn met 2018.

Thema 1 - Decubitus
2018 tov 2019 tov 2020
Decubitus - percentage cliënten
op locatie met decubitus
categorie 2 of hoger in
0% (2018) / 2,2% (2019) / 11,1% (2020)
november/december van het
jaar

Thema 2 - Advance Care Planning
Percentage cliënten waarbij
beleidsafspraken zijn
vastgelegd in het zorgdossier
over behandeling rond het
levenseinde.

2018 tov 2019

71,4% (2018) / 78,3% (2019) / 97,2% (2020)

Thema 3 - Medicatieveiligheid
2018 tov 2019
Percentage afdelingen waar
meldingen van medicatiefouten
multidisciplinair worden
100% (2018) / 100% (2019) / 100% (2020)
besproken met medewerkers
van de afdeling.

Thema 5 - Continentie
Percentage cliënten op de
locatie waarbij wel een plan
voor zorg rondom de
toiletgang is vastgelegd in het
zorgdossier.

69,6% (2019) / 58,3% (2020)

Voorkeuren en gewoontes t.a.v. toiletgang.
Afspraken over manieren waarop cliënt
ondersteund kan worden om de toiletgang
zoveel mogelijk zelfstandig uit te (blijven)
voeren.

Afspraken die zijn vastgelegd
betreffen:

Afspraken over benodigde hulp bij de
toiletgang.
Afspraken over passend gebruik van
incontinentiematerialen.

Afspraken over observatie van toiletgang.

Thema 6 - Aandacht voor eten en drinken
2019 tov 2020
Percentage cliënten op de
locatie waarbij
voedselvoorkeuren in de
afgelopen zes maanden (in
2019) wel zijn besproken en
vastgelegd in het zorgdossier.

63% (2019) / 63,9% (2020)

Voorkeuren voor bepaald eten en drinken.
Voorkeuren omtrent het aanbieden van eten en
drinken (hoeveelheid, frequentie, vorm).

Afspraken die zijn vastgelegd
betreffen:

Gewenste hulp bij eten en drinken.
Voorkeuren voor tijd en plaats van eten en
drinken.
Transfer/ begeleiding naar plaats van eten en
drinken.

Afspraken over stimulatie en advies.
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Kwaliteitsgegevens aanlevering over 2020
en vergelijking - Locatie Lichtkring
In 2019 en 2020 kon de organisatie zelf een aantal thema's kiezen in
afstemming met de cliëntenraad. In 2019 zijn nieuwe thema's ingevoerd,
waardoor deze resultaten niet allemaal te vergelijken zijn met 2018.

Thema 1 - Decubitus
2018 tov 2019 tov 2020
Decubitus - percentage
cliënten op locatie met
decubitus categorie 2 of hoger 0% (2018) / 3,5% (2019) / 1,8% (2020)
in november/december van het
jaar

Thema 2 - Advance Care Planning
Percentage cliënten waarbij
beleidsafspraken zijn
vastgelegd in het zorgdossier
over behandeling rond het
levenseinde.

2018 tov 2019 tov 2020

96,7% (2018) / 94,7% (2019) / 100% (2020)

Thema 3 - Medicatieveiligheid
2018 tov 2019 tov 2020
Percentage afdelingen waar
meldingen van medicatiefouten
multidisciplinair worden
100% (2018) / 100% (2019) /100% (2020)
besproken met medewerkers
van de afdeling.

Thema 5 - Continentie
2019 tov 2020
Percentage cliënten op de
locatie waarbij wel een plan
voor zorg rondom de
toiletgang is vastgelegd in het
zorgdossier.

Afspraken die zijn vastgelegd
betreffen:

82,5% (2019) / 85,7% (2020)

Voorkeuren en gewoontes t.a.v. toiletgang.
Afspraken over manieren waarop cliënt
ondersteund kan worden om de toiletgang
zoveel mogelijk zelfstandig uit te (blijven)
voeren.
Afspraken over benodigde hulp bij de
toiletgang.
Afspraken over passend gebruik van
incontinentiematerialen.
Afspraken over observatie van toiletgang.
Afspraken over katheterzorg.

Thema 6 - Aandacht voor eten en drinken
2019 tov 2020
Percentage cliënten op de
locatie waarbij
voedselvoorkeuren in de
afgelopen zes maanden (in
2019) wel zijn besproken en
vastgelegd in het zorgdossier.

Afspraken die zijn vastgelegd
betreffen:

70,2% (2019) / 92,9% (2020)

Voorkeuren voor bepaald eten en drinken.
Voorkeuren omtrent het aanbieden van eten en
drinken (hoeveelheid, frequentie, vorm).
Gewenste hulp bij eten en drinken.
Voorkeuren voor tijd en plaats van eten en
drinken.
Afspraken over observatie.

Afspraken over afspraken rondom de maaltijd.
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