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Voorwoord
Voor u ligt het kwaliteitsrapport van Stichting Omega (verder Omega). Dit rapport is geschreven op
basis van de handreiking kwaliteitsrapport van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Omega valt
(nog) niet onder de reikwijdte van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, maar wij hebben in 2018
zorgvuldig de afweging gemaakt om het Kwaliteitskader wel als leidraad te gaan gebruiken.
Dit is de eerste maal dat wij de kwaliteitsrapportage
volgens deze leidraad schrijven. Voorheen schreven
Opbouw van het Kwaliteitskader
wij een jaarverantwoording waarvan het
kwaliteitsverslag een onderdeel was. De afstemming
Het kader bestaat uit vier bouwstenen. In de eerste drie
van het “oude” jaarverslag en het nieuwe
wordt de kwaliteit bekeken vanuit drie perspectieven:
kwaliteitsverslag is voor ons nog niet helemaal
 Dat van de individuele cliënt over zijn zorg;
 Dat van meerdere cliënten over hun ervaringen;
helder. In het kader van het blijvend leren hopen we
 En dat van teams over hun functioneren.
hierover dit jaar ervaring op te doen waarvan we
De
informatie uit de eerste drie bouwstenen komt
weer kunnen leren voor de komende jaren. In dit
samen
in de vierde bouwsteen: het kwaliteitsrapport.
kwaliteitsverslag ligt de nadruk op de bouwstenen
Door
de
eerste drie bouwstenen in samenhang met
van het Kwaliteitskader. Informatie over de
elkaar te bekijken, ontstaat een helder, levendig zicht op
bedrijfsvoering hebben wij vooral op beeldende wijze
kwaliteit. Op het rapport wordt gereflecteerd met als
bijgevoegd. De reflectie van Ouderraad en OR zijn als
doel: leren en verbeteren.
bijlagen bijgevoegd. Wij hebben besloten dit jaar nog
geen externe visitatie uit te voeren. Dit wordt
volgend jaar onderdeel van het proces. Zowel bij de
reflecties van de OR als van de ouderraad kwam naar voren dat zij een externe visitatie voor 2019
een belangrijk onderdeel vinden.
Marga Nieuwenhuijse

Leeswijzer
Het rapport begint met een samenvatting, voor de mensen die snel zicht willen hebben op hoe het
met de kwaliteit binnen Omega gesteld is. In de hoofdstukken daarna volgt een uitgebreidere
omschrijving van Omega en de manier waarop de verschillende bouwstenen van het Kwaliteitskader
binnen Omega worden vormgegeven. Per onderdeel zijn knelpunten/verbeterpunten geformuleerd.
Het laatste hoofdstuk is een beschrijving van de interne reflectie en conclusie, waarbij we aangeven
waar we trots op zijn, wat beter kan, welke prioriteiten we geven aan de verbeterpunten en hoe we
gaan verbeteren. Naast de tekst wordt gebruik gemaakt van kaders. De groene kaders geven
aanvullende informatie en voorbeelden van hoe Omega werkt aan de eigen regie van de kinderen en
volwassenen. De blauwe kaders geven informatie uit de interne audits die op Omega zijn uitgevoerd.
De gele kaders zijn citaten van ouders en medewerkers.
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Samenvatting
Omega is een dagbehandelingscentrum voor (zeer) ernstig verstandelijk en meervoudig beperkte
kinderen en volwassenen, met een gemiddeld ontwikkelingsniveau van onder de 12 maanden. De
missie van Omega is om de ontwikkeling van deze kinderen en volwassenen te stimuleren en hun
deelname aan de maatschappij te bevorderen.
Omega heeft een drietal uitgangspunten die zorgen voor een hoge kwaliteit van dagbehandeling. Het
eerste uitgangspunt is het methodisch werken. Elk kind en volwassene heeft een actueel
Opvoedings-/Ondersteuningsprogramma (OP), waarin onder andere de doelen voor het komende
jaar en de bestaande risico’s en vrijheidsbeperkende maatregelen rondom het kind of de volwassene
zijn opgenomen. Het OP wordt op regelmatige basis met ouders besproken. Omega is trots op de
professionele en warme zorg die geboden wordt aan de kinderen en volwassenen. Ook zijn we trots
op hoe de ontwikkeling gestimuleerd wordt en hoe er wordt gezocht naar de eigen regie binnen hun
mogelijkheden. De voortgang van het methodisch proces is een punt van aandacht. Medewerkers
worden hierin ook onvoldoende ondersteund door het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) dat op
Omega gebruikt wordt. Voor het managementteam (MT) is een verbeterslag van het ECD voor
volgend jaar de hoogste prioriteit voor verbetering.
Meldingen rondom incidenten worden geregistreerd in het kwaliteitshandboek Qsuite. Deze
meldingen worden elk kwartaal besproken in een meldingen-commissie en in het MT, wat kan leiden
tot verbetermaatregelen. In het kwaliteitshandboek zijn uitgebreide protocollen met betrekking tot
medicatiegebruik en voorbehouden en risicovolle handelingen opgenomen. Al deze protocollen zijn
up-to-date. Per kind of volwassene wordt gebruik gemaakt van een medicatielijst, waarop medicatie
wordt afgetekend. De maandelijkse controle van deze lijsten door de coördinerend verpleegkundige,
hebben er toe geleid dat het aantal medicatie-incidenten per kwartaal iets gedaald zijn. Het
terugdringen van medicatie‘proces’fouten (bijvoorbeeld medicatie niet op voorraad, ontbreken van
parafen op aftekenlijst) is een aandachtspunt voor 2019. Omega heeft te maken met een toename
van complexe medische zorgvragen, waardoor het op orde hebben van praktische zaken (zoals
uitvoeringsverzoek van arts in dossier) extra aandacht vraagt.
Het tweede uitgangspunt van Omega is de intensieve samenwerking met ouders. Omega is trots op
deze samenwerking en de tevredenheid van ouders hierover. Deze tevredenheid van ouders is heel
belangrijk voor Omega en we willen deze zo goed mogelijk in kaart hebben. Voor het meten van
cliëntervaringen maken we gebruik van de Ben Ik Tevreden (BIT): De Observatielijst EMB Klein Kijken.
Deze BIT is voor Omega uitgebreid met een verwantenenquête om ook juist de tevredenheid van
ouders te bespreken. Bij de BIT gaan persoonlijk begeleiders met ouders in dialoog over de
tevredenheid van hun kind. Het afgelopen jaar is gebleken dat dit heel interessante gesprekken
kunnen zijn. Echter komt uit de evaluatie van de BIT naar voren dat de informatie uit de gesprekken
in weinig gevallen wordt gebruikt voor het evaluatieverslag van het OP. Daarom zal in 2019 gekeken
worden of de tijdsinvestering die de BIT vraagt, opweegt tegen de informatie die de BIT oplevert.
Naast de verwantenenquêtes, wordt op Omega gebruik gemaakt van manager-oudergesprekken. Het
beoogde percentage van deze gesprekken is dit jaar niet behaald. Het is voor het MT een prioriteit
om in 2019 in kaart te brengen of er voldoende zicht wordt gehouden op de oudertevredenheid.
Ontevredenheid bij ouders kon dit jaar in alle gevallen worden weggenomen.
Het derde uitgangspunt is de deskundigheid van medewerkers. Omega is trots op haar medewerkers,
door hun grote betrokkenheid, goede uitstraling, inzet en onderlinge (transdisciplinaire)
samenwerking. Ook is Omega trots op het scholingsbeleid: een mooi programma met kennisweken,
studiedagen en individuele studies. Er is een apart scholingsprogramma voor de verpleegkundigen,
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wat met het oog op de toenemende complexe zorgvragen heel belangrijk is. Medewerkers zijn op
hun beurt trots op Omega en vinden hun werk boeiend. In het in 2017 uitgevoerde
medewerkerstevredenheidsonderzoek, geven medewerkers aan dat de werkdruk en fysieke
belastingen punten van aandacht zijn. Het ziekteverzuim binnen Omega is erg hoog. In 2018 zijn hier
al verschillende acties op ondernomen en deze acties zullen in 2019 nog verder uitgebreid worden,
om het ziekteverzuim omlaag te krijgen.
Het is in 2018 niet gelukt om op een structurele manier aandacht te besteden aan teamreflectie.
Voor 2019 is dit, naast het verbeteren van het ECD, voor het MT de hoogste prioriteit. Door de
zorgmanagers zal een passende overlegstructuur met groepen en teams worden gemaakt. Er zal
daarnaast onderzocht worden welke reflectie-instrumenten het best passend zijn. Door meer
aandacht aan teamreflectie te besteden, beogen we ook dat de werkdruk en het ziekteverzuim
omlaag gaan.
Naast de drie uitgangspunten vindt Omega een goede samenwerking met externe partners heel
belangrijk voor de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Omega heeft een heel intensieve
samenwerking met het woon-logeerhuis De Marius Meijboom. Deze samenwerking is het afgelopen
jaar gegroeid. Er wordt samengewerkt in een OP en protocollen en kennis worden gedeeld. Het is
voor het MT prioriteit om in 2019 deze samenwerking nog efficiënter te maken. Door een pilot uit te
voeren met een gezamenlijk ECD en gebruik te gaan maken van een gezamenlijke overlegstructuur,
willen we dit gaan realiseren. Ook de samenwerking met het AMC en artsen vindt Omega heel
belangrijk. Vanuit het AMC worden een kinderarts en arts verstandelijk gehandicapten op Omega
ingezet voor consultatie. Daarnaast wordt er vanuit Reade een revalidatiearts voor kinderen ingezet.
Deze samenwerkingen verlopen heel goed. De wens voor een verpleegkundige vanuit het AMC en
een revalidatiearts voor volwassenen op Omega kan tot nu toe niet uitgevoerd worden. Dit blijft een
punt van aandacht.
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Missie en Visie van Omega
Omega is een dagbehandelingscentrum voor (zeer) ernstig verstandelijk en meervoudig beperkte
kinderen en volwassenen, met een gemiddeld ontwikkelingsniveau van onder de 12 maanden.
Omega beschikt over 2 locaties waar in totaal aan 7 kindgroepen en 9 volwassenengroepen
dagbehandeling wordt gegeven. Deze dagbehandeling wordt gerealiseerd
door transdisciplinaire teams. Dit betekent dat begeleiders, paramedici en
Ahmed is een jongeman van 23
gedragsdeskundige nauw samenwerken. Het team werkt gezamenlijk aan de
jaar. Hij heeft een zeer hoge
behandelhoofddoelen voor de kinderen en volwassenen. De paramedici geven
spierspanning in zijn lijf en forse
hun behandeling op de plek die voor het kind of de volwassene het beste is en
vergroeiingen. Ahmed’s
het transdisciplinaire team overlegt regelmatig met elkaar en met de ouders
alertheid is wisselend en hij
om de voortgang van de behandeling te bespreken.
heeft stimulerende zintuiglijke

Onze missie
Omega stimuleert de ontwikkeling van kinderen en volwassenen met (zeer)
ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen door middel van het
geven van dagbehandeling en bevordert hun deelname aan de maatschappij.

Onze visie
Bovenstaande missie is verbonden met de volgende visie:
 Op Omega staan de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder individu
met een (zeer) ernstig verstandelijke en meervoudige beperking
centraal;
 Omega is ervan overtuigd dat ouders de belangrijkste partners zijn om
kerntaken te kunnen uitvoeren;
 Omega gelooft in intensieve samenwerkingsrelaties: ze wil kennis en
kunde uitwisselen en samenwerking bevorderen;
 Omega maakt uitsluitend gebruik van gedegen opgeleid personeel van
‘Omega kwaliteit’.

Onze kerntaken
De missie en de visie leiden tot de volgende kerntaken:
1. Het stimuleren van de ontwikkeling van mensen met een (zeer)
ernstig verstandelijke en meervoudige beperking;
2. Het ondersteunen van de ouders bij de zorgvragen van hun kind met
een (zeer) ernstig verstandelijke en meervoudige beperking, ook als
dit kind de volwassen leeftijd bereikt heeft;
3. Het geven van informatie en advies op het gebied van (zeer) ernstig
verstandelijke en meervoudige beperkingen;
4. Het leveren van een bijdrage aan optimalisering en vernieuwing van
de zorg rondom mensen met een (zeer) ernstig verstandelijke en
meervoudige beperking.
Wij hechten aan integriteit en een respectvolle benadering, ons motto is
samenwerken en vanuit deskundigheid stimuleren wij de individuele
mogelijkheden van de kinderen en volwassenen. Maar bovenal willen we
plezier hebben en uitstralen bij de uitvoering van onze taken.
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activiteiten nodig om alert te
blijven. Ahmed kan zijn
rechterhand en –arm gebruiken
om materiaal vast te pakken.
De ergotherapeut heeft samen
met begeleiders van de groep
uitgezocht of Ahmed een
zogenaamde ‘big mack’ knop
kan bedienen. Dat blijkt Ahmed
te kunnen, het lukt hem om
met zijn rechterhand de knop in
te drukken. Door de knop aan
te sluiten op verschillend
spelmateriaal zoals de CD
speler, de discolamp en de
ventilator, kan Ahmed deze
materialen zelf bedienen. Als hij
op de knop drukt, zet hij
daarmee het gekoppelde
materiaal aan voor de duur van
een vooraf door begeleiders
ingestelde periode. Daarna kan
hij het materiaal weer activeren
door opnieuw de knop in te
drukken. Op deze manier kan
Ahmed ervaren dat hij invloed
heeft tijdens het spelen.
Daarnaast is het een goede
oefening voor de
bewegelijkheid van zijn
rechterarm. En het
belangrijkste is dat Ahmed veel
plezier beleeft aan het spelen
met de knop en tijdens het
spelen goed alert kan blijven.
Daarom wordt voor hem door
de ergotherapeut een eigen
knop aangevraagd, zodat hij
daar ook thuis gebruik van kan
maken.

Bouwsteen Cliëntgegevens
Omega heeft een aantal uitgangspunten, die zorgen voor een hoge kwaliteit van
dagbehandeling. Een van die uitgangspunten is het methodisch werken volgens
de methodiek van Carla Vlaskamp.

Het Opvoedings-/Ondersteuningsprogramma

LACCS

Lichamelijk welzijn
Alertheid
Contact
Communicatie
Stimulerende Tijdsbesteding

Het cliëntplan op Omega wordt Opvoedingsprogramma (kinderen tot 18 jaar) of
Ondersteuningsprogramma (volwassenen vanaf 18 jaar) genoemd. Dit
programma is gebaseerd op de methodiek
‘Opvoedingsprogramma/Ondersteuningsprogramma’ van Carla Vlaskamp en is speciaal ontwikkeld
voor mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking. “De methode Vlaskamp gaat uit van de
visie dat kinderen en volwassenen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen recht
hebben op een situatie waarin zij tot optimale ontplooiing van hun mogelijkheden komen, en waarbij
zij in relaties met anderen een actieve en sturende rol spelen. Deze visie betekent dat je gedrag altijd
ziet als een signaal waarmee iemand je iets wil vertellen, dat je je afvraagt wat dat signaal betekent
en dat je op zoek gaat naar een passend antwoord.” (citaat Vlaskamp). Omega heeft binnen dit
programma tevens de LACCS visie (De Geeter en Munsterman) op een Goed Leven geïntegreerd. Het
Opvoedings-/Ondersteuningsprogramma (OP) is een individueel programma op maat. Het
programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
 Persoonsbeeld: Het programma start met een geïntegreerd persoonsbeeld van het kind of de
volwassene, gebaseerd op de vijf LACCS gebieden, waarin de onderlinge samenhang tussen
de verschillende gebieden benadrukt wordt. Het persoonsbeeld beschrijft de actuele situatie
van het kind of de volwassene: wat zijn zijn/haar mogelijkheden en behoeften en met welke
beperkingen en (gezondheids)risico’s moet er rekening worden gehouden?
 Perspectief en hoofddoelen: Vanuit het persoonsbeeld wordt duidelijk wat het
wenselijke perspectief voor het kind of de volwassene is. Het perspectief wordt
Voor 100% van
vervolgens geconcretiseerd in één of meer hoofddoelen, die gerelateerd zijn aan
de kinderen en
één of meer LACCS gebied(en). Gedurende het jaar worden de hoofddoelen
volwassenen
is
uitgewerkt in concrete werkdoelen (kleine stapjes op weg naar het hoofddoel,
in hun actuele
meestal voor de duur van 4 tot 6 weken).
OP een risico Handelingsregels: Na de formulering van perspectief en hoofddoelen volgen in het
inventarisatie
OP van het kind of de volwassene vervolgens de handelingsregels. Het gaat daarbij
opgenomen
om een beschrijving van de gewenste begeleiding op de vijf LACCS gebieden en hoe
deze geboden dient te worden.
 Risico-inventarisatie: Toelichting van de bestaande risico’s en een beschrijving van hoe
gehandeld moet worden om het risico te voorkomen of verminderen, waarbij tevens
verwezen wordt naar relevante protocollen.
 Vrijheidsbeperkende maatregelen: Waarin onderscheid is gemaakt in licht, matig, zwaar en
zeer zwaar en beschreven wordt of er sprake is van verzet bij het kind of de volwassene en
wat de manier van handelen is: wanneer, hoe lang de maatregel toegepast mag worden.
 Levensverhaal: Voor alle kinderen en volwassenen wordt tevens in een apart document het
levensverhaal (medische en pedagogische anamnese) beschreven en bijgehouden. Dit
levensverhaal omvat een beschrijving op de volgende onderwerpen: plaats in het gezin en
gezinssamenstelling, medische voorgeschiedenis en diagnose, kenmerken van diagnose en
chronologische medische geschiedenis, ontwikkelingsverloop, diagnostisch onderzoek,
voorgeschiedenis dagbehandeling en/of woonverleden, huidige woon- en thuissituatie en
overige bijzonderheden.
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Het OP wordt bij de kinderen 2x
per jaar met ouders besproken.
Bij de jaarlijkse kindbespreking
met het hele team en bij de
halfjaarlijkse bespreking met de
persoonlijk begeleider en zo
nodig de orthopedagoog.
Bij de volwassenen wordt het OP
1x per jaar of 1x per anderhalf
jaar met ouders besproken met
het hele team.

Verbeteronderdelen binnen het OP 2018 en resultaten:
 In 2017 werd geconstateerd dat de tot dan toe gehanteerde risicoanalyse in het OP niet afdoende was. Tot dat moment werden de
risico’s beschreven binnen het onderdeel ‘handelingsregels’. Onder
meer op basis van de uitkomsten van een PRISMA analyse naar
aanleiding van een incident met een volwassene en op basis van
analyse van MIC meldingen, is er een start gemaakt met een
nieuwe werkwijze rondom risico-inventarisatie. Voorjaar 2018 is
deze nieuwe werkwijze geïmplementeerd binnen de formats van
het OP en tevens geïmplementeerd binnen de organisatie. De
belangrijkste verandering daarin is dat er nu behalve de beschrijving van het betreffende
risico, ook expliciet aandacht is voor het beschrijven van hoe er precies gehandeld moet
worden bij het betreffende kind of de volwassene om het beschreven risico te voorkomen
c.q. verminderen. Het bespreken van de risico-inventarisatie is tevens als vast agendapunt
toegevoegd aan de jaarlijkse cliëntbespreking met ouders/verwanten.
 In 2017 werden de vrijheidsbeperkende maatregelen nog beschreven binnen het onderdeel
‘handelingsregels’ in het OP. Besloten werd om deze maatregelen in een apart onderdeel
binnen het OP explicieter te gaan beschrijven. Voorjaar 2018 is deze nieuwe werkwijze
geïmplementeerd binnen de formats van het OP en tevens geïmplementeerd binnen de
organisatie. Belangrijkste verandering is dat er nu naast de beschrijving van de betreffende
maatregel expliciet onderscheid gemaakt wordt of er sprake is van een lichte, matige, zware
of zeer zware VBM. Ook wordt explicieter beschreven of er bij het kind of de volwassene
sprake is van verzet en wanneer en hoelang de maatregel toegepast mag worden. In 2019 zal
onderzocht worden op welke punten de werkwijze rondom de vrijheidsbeperkende
maatregelen nog verder aangepast moet worden aan de regelgeving binnen de Wet Zorg en
Dwang die op 1 januari 2020 in zal gaan.
 Met betrekking tot de voortgang binnen de methodische cyclus: de kwaliteit en kwantiteit
van de werkdoelen blijkt nog steeds erg afhankelijk van de betrokken persoonlijk begeleider.
Het blijft een aandachtpunt binnen de organisatie om persoonlijk begeleiders daarin te
coachen (orthopedagoog) en aan te sturen (manager).

Uit de interne audit van de cliëntdossiers, kwam naar voren dat 100% van de kinderen en volwassenen (indien van toepassing)
een actueel OP heeft en dat 81,9 % van deze OP’s is ondertekend door ouders. Naar aanleiding van deze audit is hier actie
opgezet om het percentage getekende OP’s te verhogen. Na deze verbeteractie is het percentage getekende OP’s opgelopen
tot boven de 90%. Uit analyse van de cijfers blijkt dat het moeilijker is om het OP getekend te krijgen als ouders niet aanwezig
zijn geweest bij de bespreking van het OP. In dat geval wordt het OP naar ouders opgestuurd, maar is er onvoldoende aandacht
voor het terugkeren van een getekend voorblad. Naar aanleiding daarvan is de verbeteractie opgezet om dit proces nog een
keer goed in kaart te brengen en opnieuw onder de aandacht te brengen.

OP en Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)
Op Omega wordt gebruik gemaakt van het ECD Qsuite (ontwikkeld door Novire). Het methodisch
proces volgens de methodiek Vlaskamp is binnen de Omegaversie van Qsuite aanvankelijk op maat
gemaakt. Het perspectief en de hoofddoelen uit het OP worden in Qsuite in het onderdeel
‘methodisch proces’ ingevoerd. Vervolgens is het mogelijk om (kortlopende) werkdoelen en
therapiedoelen in het systeem in te voeren en daar op te rapporteren. De algemene dagrapportage
vindt in Qsuite plaats aan de hand van de vijf LACCS gebieden. Het rapporteren in Qsuite is altijd
gekoppeld aan een ingevoerd doel, wat doelgericht en methodisch werken en rapporteren
stimuleert.
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Knelpunten/verbeterpunten:
 Hoewel het methodisch proces in Qsuite aanvankelijk op maat was ingericht, is in de loop
van de jaren minder maatwerk mogelijk gebleken. Hierdoor komt inmiddels de terminologie
van de doelen in het methodisch proces niet meer
overeen. Voor medewerkers kan dat verwarrend zijn. In
overleg met Novire moet het hanteren van een eenduidige
Emma is een meisje van 13 jaar. Zij is
blind, heeft geen mogelijkheden om
terminologie verder onderzocht worden.
bewust
motorische acties uit te voeren en
 Documenten kunnen in Qsuite geüpload worden, maar er
haar communicatiemogelijkheden zijn
kan niet binnen Qsuite in de documenten gewerkt
zeer beperkt. Haar alertheid is wisselend
worden. Het wijzigen van documenten gebeurt daarom op
en ze heeft veel basaal zintuiglijke input
de server en gezien het waarborgen van de privacy van
nodig om alert te kunnen zijn. Haar
gegevens is dat niet wenselijk. Daarnaast is het voor
signalen zijn zeer subtiel: veranderende
medewerkers een tijdrovende klus om op deze manier
spierspanning in haar lijf, de blik in haar
documenten te moeten aanpassen. In overleg met Novire
ogen, een bescheiden glimlach of een
zal verder onderzocht worden welke aanpassingen in de
zacht geluidje. Door de complexiteit van
inrichting van het systeem mogelijk zijn om dit knelpunt
haar
beperkingen is het ervaren van eigen
aan te pakken. Op dit moment ondersteunt de huidige
invloed
voor Emma moeilijk. Samen met
inrichting van Qsuite medewerkers onvoldoende in hun
ouders, persoonlijk begeleiders,
dagelijks werk met de cliënt.
logopedist en orthopedagoog is middels
videobeelden onderzocht welke
communicatieve uitingen Emma tijdens
de eetsituatie laat zien. Uit de video
analyse blijkt dat Emma signalen lijkt te
laten zien ten teken dat zij vol zit: ze
maakt een minimale beweging door het
optrekken van haar neus én ze doet haar
mond nog wel open maar het tempo van
afhappen en slikken gaat veel minder
snel. Er wordt met elkaar overeen
gekomen dat wanneer Emma deze
signalen laat zien, de eetsituatie wordt
afgerond. Op deze manier kan Emma
toch enige invloed ervaren: haar nonverbale en subtiele communicatieve
uitingen tijdens de eetsituatie worden
beter herkend en er wordt adequaat op
gereageerd.

Incidentenanalyse
Incidenten rondom kinderen, volwassenen (MIC) en medewerkers
(MIM) worden gemeld in ons kwaliteitssysteem van Qsuite. De
meldingen die hier binnenkomen worden geanalyseerd door de
kwaliteitsmedewerker en waar nodig worden aanvullende vragen
gesteld of doorgestuurd naar betrokken manager. De meldingen
worden elk kwartaal besproken in de MIC/MIM-commissie,
bestaande uit een orthopedagoog, een therapeut, de
coördinerend verpleegkundige, een groepsbegeleider en de
kwaliteitsmedewerker. De meldingen worden geanalyseerd en er
wordt nagedacht over eventuele verbetermogelijkheden. De
meldingen en de analyse door de MIC/MIM-commissie, worden
meegenomen in de kwartaalrapportage en besproken door het
managementteam (MT).

Bij de MIC meldingen gaat het om fouten, ongevallen of bijna
ongevallen. In 2018 zijn in totaal 67 meldingen gedaan. Dit is een
vermindering ten opzichte van 2017 (79 meldingen). De meeste
meldingen gaan over medicatie (26 meldingen) en (bijna) vallen/botsen/stoten (18 meldingen). Ten
opzichte van vorig jaar zijn het aantal medicatie meldingen iets verhoogd en het
vallen/botsen/stoten juist verlaagd.
Soort
melding
Aantal
Soort
melding
Aantal

*

Medicatie
Fout
26*
Risicovolle
situatie

Vallen, stoten,
knellen
18
Communicatie

Agressie van
cliënt
9
Uitvoeren
zorg

1

1

1

Onveilig
busvervoer
5

Ontsnapping

3

Voedings
fout
1

Benauwd

1

Ondeugdelijk
materiaal
1

dit aantal is exclusief de medicatie ‘proces’ fouten (167) die bij controle door de
verpleegkundige van de medicatielijsten naar boven zijn gekomen.
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Bij de MIM meldingen gaat het om ongevallen en bijna ongevallen. In 2018 zijn in totaal 4 meldingen
gedaan. Dit is een verhoging ten opzichte van 2017 (1 melding). In 2017 bleek dat bij een aantal
incidenten rondom cliënten ook medewerkers direct betrokken waren (o.a. meerdere
bijtincidenten). In 2018 is dit ook het geval. Over deze incidenten zijn geen aparte MIM’s ingevuld.
Het is niet mogelijk om in Qsuite een MIC melding zowel aan cliënt als medewerker te koppelen,
waardoor medewerkers in zo’n geval twee meldingen zouden moeten invullen.
Soort
melding
Aantal

Bijtincident

Krabincident

2

1

Ongeval met ernstig
lichamelijk letsel
1

Het incident met ernstig lichamelijk letsel had betrekking op een vrijwilliger die een hersenbloeding
kreeg in het zwembad. Bij dit incident is adequaat gehandeld en de vrijwilliger is naar het ziekenhuis
gebracht.
We hebben in 2018 aandacht besteed aan het vergroten van het risicobewustzijn van onze
medewerkers, om het aantal incidenten te beperken. Naast het beperken van de risico’s, vinden we
het belangrijk om te leren van de incidenten die toch gebeuren. Tijdens de interne audits zijn
medewerkers bevraagd op risico’s (met name met betrekking tot medicatie, ontsnapping en fysieke
belasting) en in oktober 2018 is er een kennisbijeenkomst geweest om de risico’s van kinderen en
volwassenen, maar ook van omgeving te bespreken. Bij deze bijeenkomst is benadrukt dat het
belangrijk is om regelmatig de (gezondheids)risico’s van de kinderen en volwassenen (zoals
beschreven is in hun OP) door te nemen.
Knelpunten/Verbeterpunten:
 De kennisbijeenkomst over risico’s is bij de medewerkers goed ontvangen en leek bij te
dragen aan de vergroting van het risicobewustzijn. Een kennisbijeenkomst over risico’s was
nog niet standaard jaarlijks opgenomen in de scholing van medewerkers. Dit willen we voor
komende jaren wel gaan doen. Daarnaast willen we ook nog periodiek door het jaar heen
aandacht besteden aan risico’s, door bijvoorbeeld een risico van de maand bij medewerkers
onder de aandacht te brengen. De MIC/MIM-commissie denkt na over hoe dit verder vorm
te geven.
Uit de interne audits kwam naar voren dat het voor medewerkers niet altijd duidelijk is wat er met hun melding wordt gedaan
en hoe deze afgerond moet worden. De kwaliteitsmedewerker geeft aan dat het proces van een melding niet voor alle
medewerkers duidelijk lijkt en daardoor de doorloop van de meldingen soms lang is. In 2019 zal het proces van de meldingen
opnieuw gecommuniceerd worden, zodat de afhandeling van incidenten duidelijker is en sneller plaats kan vinden.

Medicatie en beleid risicovolle en voorbehouden handelingen
In het kwaliteitshandboek van Qsuite zijn diverse uitgebreide protocollen met betrekking tot
medicatiegebruik en voorbehouden en risicovolle handelingen opgenomen. Deze protocollen
worden driejaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast. Alle verpleegkundige documenten in het
handboek zijn up-to-date.
Alle groepen werken met een medicatielijst per kind of volwassene, waarop afgetekend wordt dat de
medicatie is uitgezet en waarop afgetekend wordt dat de medicatie is gegeven. Sinds oktober 2017
controleert de coördinerend verpleegkundige de medicatielijsten van alle groepen maandelijks en
noteert alle medicatie meldingen in een medicatieoverzicht. Voorheen werden de lijsten
steekproefsgewijs gecontroleerd en werd niet elke groep maandelijks gecontroleerd. Door deze
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frequente maandelijkse controle en opvolging van verkeerd of onvolledig ingevulde medicatielijsten,
worden deze lijsten beter en zorgvuldiger ingevuld en bijgehouden door de
groepsleiding. Iedereen is alerter in het bijhouden, aftekenen en controleren van
de lijsten. Het aantal medicatiefouten is per kwartaal iets gedaald. We willen
Het interne audit team
heeft op 19 juli een
deze manier van werken voor 2019 vasthouden om het aantal medicatiesirenedag georganiseerd.
incidenten nog verder te verlagen.
Bij de controle van de medicatielijsten komen medicatie‘proces’fouten naar
voren. Deze worden niet in het handboek geregistreerd, maar wel door de
coördinerend verpleegkundige. In 2018 zijn er 167 medicatie‘proces’fouten
geregistreerd. Het gaat hierbij om gevallen dat de medicatie niet op voorraad
was, de aanwezigheid op presentielijst en medicatielijst niet overeenkomen, de
uitzet/controle paraaf ontbreekt of de oorzaak binnen het kind of de volwassene
ligt. Bij de eerder genoemde kennisbijeenkomsten zijn deze proces fouten onder
de aandacht gebracht.

Op twee momenten op de
dag ging er een sirene af en
hadden de groepen de
opdracht bij elkaar een
onderwerp te checken.
Om 13:15 uur werd het
aftekenen van de
medicatielijst gecheckt. 13
groepen hadden een
compleet afgetekende
medicatielijst. 1 groep had
de medicatie van 10:00 uur
niet afgetekend.

Voordat een medewerker risicovolle handelingen mag uitvoeren, wordt een
theorie- en praktijktoets afgelegd waaruit bekwaamheid moet blijken. De
praktijktoetsing wordt gedaan door de coördinerend verpleegkundige of door
een verpleegkundige die opgeleid is als toetser. De theorietoets voor invallers is
minder uitgebreid dan die voor nieuwe persoonlijk begeleiders en
verpleegkundigen. Bij deze toets gaat het alleen om het toedienen van medicatie en sondevoeding.
Het uitzuigen van mond- en keelholte is een risicovolle handeling. Iedereen mag na instructie en
toetsing deze handeling uitvoeren wanneer dit nodig is bij een kind of een volwassene.

Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die onaanvaardbare risico's voor de
gezondheid van een patiënt met zich meebrengen als ze door een ondeskundige worden uitgevoerd.
Wie deze handelingen mogen uitvoeren, staat in de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg (Wet BIG). Op Omega zijn er verpleegkundigen in dienst die enkele van deze
handelingen na opdracht van een arts kunnen uitvoeren. Hiervoor is een uitvoeringsverzoek van een
arts nodig. Voor een aantal kinderen en volwassenen zijn de uitvoeringsverzoeken niet in het dossier
aanwezig, maar zijn de verzoeken via de ouders of via een mail van de arts doorgegeven.
Knelpunten/verbeterpunten
 De medicatie-incidenten die worden gemeld in Qsuite zijn vaak meldingen van medicatie die
vergeten wordt in combinatie met het werken met invallers of door drukte op de groep. De
coördinerend verpleegkundige is met de medewerkers in gesprek gegaan en heeft adviezen
gegeven. Deze adviezen worden succesvol opgevolgd. Het is van belang dit proces in 2019
verder te monitoren.
 Hoewel het aantal medicatiefouten het afgelopen jaar per kwartaal een daling heeft laten
zien, is het aantal medicatie‘proces’fouten het laatste kwartaal juist erg toegenomen. Dit
heeft vooral te maken met het feit dat er geen medicatie op voorraad is. In veel gevallen
wordt dit te laat of niet meegegeven vanuit de thuissituatie. De coördinerend
verpleegkundige heeft hierover geadviseerd dat de begeleiders ouders hieraan helpen
herinneren en de medicatie te bespreken tijdens de halfjaarlijkse bespreking. In 2019 moet
blijken of dit effect heeft.
 Bij het opvragen van medische gegevens is een toestemmingsverklaring nodig van ouders.
Informatie wordt dan per post verstuurd vanuit de ziekenhuizen of andere medische
instanties. De coördinerend verpleegkundige had in 2018 nog geen toegang tot zorgmail om
verslagen van artsen (door) te sturen naar andere instanties. Zorgmail zal in het eerste
kwartaal van 2019 ingevoerd worden.
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Er zijn een aantal kinderen en volwassenen die specifieke verpleegtechnische zorgvragen
nodig hebben waarbij een uitvoeringsverzoek nog ontbreekt in het dossier. Dit moet in 2019
verder worden uitgezocht en geregeld.
Welke medicatie een kind of deelnemer krijgt, wordt bepaald door de (vaak mondelinge)
overdracht hierover van ouders naar de begeleiders. Dit brengt risico op fouten met zich
mee. We zullen in 2019 kijken naar mogelijkheden om dit te verbeteren.

Uit een interne audit kwam naar voren dat wanneer de auditee verpleegkundige telefoondienst heeft, dit de werkdruk
verhoogt op de groep. Het is belangrijk om dit onderwerp in 2019 bespreekbaar te houden en te zoeken naar mogelijke
oplossingen (bijvoorbeeld het instellen van een achterwacht voor deze groep) tijdens het verpleegkundigenoverleg en
overleg met de manager.
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Bouwsteen Cliëntervaringen
Een ander uitgangspunt van Omega om te zorgen voor hoge kwaliteit van dagbehandeling is de
intensieve samenwerking met ouders. Omega ziet de ouders als haar klant en wil samen met de
ouders de zorg voor hun kind op de beste manier vormgeven. Hierbij is er respect voor elkaars
deskundigheid.

Ben Ik Tevreden
Als het gaat om klanttevredenheid, wil Omega in de eerste instantie graag de oudertevredenheid
weten. Binnen het Kwaliteitskader zijn we echter verplicht om de cliëntervaringen te meten met een
instrument uit de cliëntervaringsinstrumenten-waaier van de Vereniging Gehandicapten Nederland
(VGN). Uit de instrumenten die beschikbaar zijn vanuit deze waaier, heeft Omega er voor gekozen
om in 2018 de cliëntervaringen te meten aan de hand van Ben Ik Tevreden (BIT): De Observatielijst
EMB KLEIN KIJKEN. Omdat we binnen Omega juist erg geïnteresseerd zijn in de tevredenheid van
ouders, is de BIT door de ontwikkelaars, speciaal voor Omega, uitgebreid met een
verwantenenquête. Aan de hand van deze verwantenenquête gaan begeleiders met ouders in
gesprek over hoe zij de zorg voor hun kind ervaren. De enquête is
aanvullend en de informatie hieruit vindt Omega waardevol.
‘Het belangrijkste is dat mijn kind
tevreden en blij is. Hij leert op zijn
Vanaf maart 2018 is gestart met het uitvoeren van de BIT en de
verwantenenquête. De medewerkers zijn voor de start geschoold in het
eigen manier en tempo
instrument. We hebben ervoor gekozen om de BIT een aantal weken
voldoende. Hij krijgt op Omega
voor een kind- of cliëntbespreking uit te laten voeren, zodat
liefde en komt in contact met
medewerkers de informatie uit het BIT-gesprek zouden kunnen
andere kinderen. Heel belangrijk!
verwerken in het evaluatieverslag. Bij de kinderen en volwassenen die
Hij komt niets te kort’
op de Marius Meijboom (het woon-/logeerhuis waar Omega intensief
mee samenwerkt) wonen en bij de kinderen die in de vroegbehandeling
zitten, wordt alleen de verwantenenquête afgenomen. Hier is voor gekozen omdat bij het woon/logeerhuis al een cliënttevredenheidsonderzoek wordt afgenomen en bij de kinderen in de
vroegbehandeling al veel oudergesprekken plaatsvinden.
Vanaf maart 2018 zijn er 78 kind- of cliëntbesprekingen geweest. Bij 20 besprekingen was het
uitvoeren van de BIT niet van toepassing. In totaal zijn 28 BIT-gesprekken en 37 verwantenenquêtes
uitgevoerd. Het uitvoeren van de gesprekken is met de medewerkers geëvalueerd.

TEVREDENHEID CLIENT
Zeker wel tevreden

Behoorlijk tevreden

Voldoende tevreden

11%
36%

53%
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Uitkomsten Ben Ik Tevreden
Bij de BIT gesprekken worden de behoeften, eisen, wensen en wat het kind of de volwassene zelf wil
bijdragen en ondernemen besproken tussen de persoonlijk begeleider en verwanten. In dit gesprek
zijn de acht levensdomeinen van Schalock leidend. Als we kijken naar de uitkomsten zien we dat de
domeinen zelfbepaling en deelname aan de samenleving het slechts scoren. Gezien onze doelgroep
zijn deze scores verklaarbaar. Een vraag uit het domein Zelfbepaling is bijvoorbeeld ‘hij/zij doet
dingen zelf’. Voor een deel van onze doelgroep is dit fysiek al niet mogelijk, dus kan hierop niet hoog
gescoord worden. Een vraag uit het domein Deelname aan samenleving is bijvoorbeeld ‘Hij/zij heeft
op een fijne manier contact met anderen via sociale media en internet’. Ook dit is voor onze
doelgroep, enkelen uitgezonderd, onmogelijk. Omega vindt regie en participatie wel heel belangrijk
en daarom is op cliëntniveau met ouders gesproken wat gedaan kan worden om de score te
verhogen. Er bestaat bij de BIT de mogelijkheid om aan te geven ‘gaan we wat aan doen’. Bij het
domein Zelfbepaling is dit onderdeel 10 keer ingevuld. Ouders geven hierbij voornamelijk aan dat
hun kind meer keuzemogelijkheden aangeboden zou willen krijgen. Bij het domein Deelname aan de
samenleving is dit onderdeel 7 keer ingevuld. Ouders geven bij dit domein aan dat het buiten zijn
voor hun kind heel belangrijk is.

Eindscore per domein
DOMEIN 1: LICHAMELIJK WELBEVINDEN

3,7

DOMEIN 2: PSYCHISCH WELBEVINDEN

4,3

DOMEIN 3: PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

3,9

DOMEIN 4: ZELFBEPALING

2,9

DOMEIN 5: INTERPERSOONLIJKE RELATIES

4,4

DOMEIN 6: DEELNAME AAN DE SAMENLEVING

2,5

DOMEIN 7: MATERIEEL WELBEVINDEN

4,3

DOMEIN 8: RECHTEN

4
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Eindscore per domein

Uitkomsten Verwantenenquête
De verwantenenquête is speciaal voor Omega ontwikkeld en is bedoeld om persoonlijk begeleiders in
gesprek te laten gaan met ouders over de tevredenheid over de geboden zorg. De uitkomsten
hiervan worden op team- en organisatieniveau besproken. Uit de scores blijkt dat ouders over het
algemeen tevreden zijn. Ouders zijn het meest tevreden over de
ruimte die er is om zaken bespreekbaar te maken. Alleen op het punt
‘Ik wil meer betrokken worden bij
‘ik krijg voldoende informatie over zorg van mijn kind’ geeft 1 ouder
de zorg van mijn kind. Ik wil
aan ontevreden te zijn. Daarnaast scoort het methodisch werken
betrokken worden bij vragen en
lager dan de andere punten.
problemen, maar ook juist leuke
momenten delen’
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Tevredenheid verwant
Er wordt methodisch gewerkt volgens het opvoedings/ondersteuningsprogramma van mijn kind
Ik maak zaken bespreekbaar rondom de
zorg/ondersteuning van mijn kind
Ik krijg voldoende informatie over de
zorg/ondersteuning van mijn kind
Tevreden over het gebouw, groepsruimte en
voorzieningen
Tevreden over persoonlijke verzorging van mijn kind
Tevreden over contact begeleiding/therapeuten
0
Niet helemaal tevreden

Voldoende tevreden

5

10

15

20

Behoorlijk tevreden

25

30

35

40

Zeker wel tevreden

Knelpunten/verbeterpunten:
 Omdat het niet mogelijk is om met onze kinderen en volwassenen in gesprek te gaan, wordt
er over hun tevredenheid in dialoog gegaan met de ouders. Het afgelopen jaar is gebleken
dat dit heel interessante gesprekken kunnen zijn en het ook beter zicht kan geven op hoe de
ouders de kwaliteit van leven van hun kind ervaren. Uit de evaluatie van de BIT komt naar
voren dat de informatie uit de gesprekken in 15% van de gevallen wordt verwerkt in het
evaluatieverslag en zo de koppeling met bouwsteen 1 van het Kwaliteitskader wordt
gemaakt. Vanwege dit lage percentage moeten we ons afvragen of de tijdsinvestering die de
BIT vraagt, opweegt tegen de informatie die het instrument oplevert. In 2019 zal de evaluatie
van de BIT in het MT worden besproken.
 Medewerkers geven bij de evaluatie van de BIT aan dat in 62% van de gevallen de informatie
uit de gesprekken worden besproken in het team. Omega heeft het idee dat de informatie
uit de gesprekken een goede input kunnen zijn voor teamreflectie en er op deze manier een
koppeling kan worden gemaakt tussen de verschillende bouwstenen van het Kwaliteitskader.
Er wordt daarom gestreefd naar een hoger percentage.

Gregory is een jongeman van 25 jaar. Hij is motorisch zeer beperkt en kan nauwelijks gericht bewegen. Hij is fysiek kwetsbaar
en heeft regelmatig longontsteking. Zijn belastbaarheid is daarom vaak gering. Toch blijft bij begeleiders het vermoeden
bestaan dat hij meer begrijpt dan hij zelf kan uiten. Hij is sociaal ingesteld, maakt veel oogcontact met begeleiders en kan zijn
blik goed richten. Samen met de logopedist wordt een start gemaakt met het gebruik van foto’s in de communicatie met
Gregory ter aankondiging van activiteiten. Gregory blijkt hier veel interesse voor te hebben. Wanneer hem bijvoorbeeld een foto
van de bedbox wordt getoond, kijkt hij daarna naar de bedbox in de ruimte ten teken dat hij de boodschap heeft begrepen.
Langzaamaan wordt het gebruik van foto’s uitgebreid en daarnaast wordt gestart met het gebruik van ‘ja’ en ‘nee’
pictogrammen. Begeleiders modelleren het gebruik van de pictogrammen aan de non-verbale gedragingen waarmee Gregory
al ‘ja’ en ‘nee’ lijkt aan te geven. Na een jaar intensief oefenen met de foto’s en pictogrammen blijkt de eigen invloed van
Gregory in de communicatie enorm te zijn vergroot. Begeleiders laten hem bijvoorbeeld achtereenvolgens drie foto’s van
activiteiten zien. Daarna wordt steeds één van de foto’s getoond en wordt hem gevraagd of hij die betreffende activiteit wil
doen. Gregory kan door het kijken naar de ‘ja’ of ‘nee’ picto op zijn doorkijkraam antwoord geven op de gestelde vraag. Op die
manier kan hij, binnen de keuzes die begeleiders hem geven, zelf invloed hebben op hetgeen hem aangeboden wordt.
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Manager-Oudergesprekken
Naast de BIT gesprekken werken we op Omega al jaren met manager-oudergesprekken. Deze
gesprekken vinden plaats na een kind- of cliëntbespreking. Met de ouders worden onderwerpen als
zorg, activiteiten, communicatie, busvervoer en samenwerking
besproken. Het doel van deze gesprekken is om met ouders in
Op Omega is een ouderraad actief die de
gesprek te gaan over hun tevredenheid en knelpunten hierin te
belangen van alle kinderen, volwassenen en
signaleren.
hun ouders op Omega behartigt. Alle zaken
die van belang zijn voor het welzijn van de
kinderen/volwassenen worden besproken.
De raad vergadert ongeveer vier keer per
jaar met directeur en managers.

Knelpunten/verbeterpunten:
 Het MT heeft zich als doel gesteld om in ieder geval bij
70% van de kind- of cliënt-besprekingen een nagesprek te
houden. In 2018 hebben er 99 besprekingen
plaatsgevonden en is er 48 keer (48,5%) een nagesprek
gehouden. Het beoogde doel is hiermee niet behaald. Dit komt onder andere doordat de
bezetting van de managers niet het gehele jaar optimaal was, maar er worden door de
managers ook knelpunten ervaren in de uitvoering van de gesprekken. In 2019 zal door de
managers en de kwaliteitsmedewerker gekeken worden hoe het percentage nagesprekken
weer verhoogd kan worden.
 Er is op dit moment onvoldoende zicht of de oudertevredenheid met de verwantenenquête
en manager-oudergesprekken voldoende in kaart wordt gebracht. Dit zal in 2019 verder
onderzocht worden.

Klachten
Omega heeft een interne klachtenregeling welke is vastgelegd in het kwaliteitssysteem.
Ouders/verzorgers krijgen deze informatie bij de start van hun kind op Omega en zij kunnen deze
informatie vinden in de infogids, welke op de website staat.
Per 1 januari 2017 wordt er gewerkt volgens de nieuwe richtlijnen
van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De
klachtenregeling is in 2017 aangepast naar aanleiding van deze
richtlijnen. Tevens is er in dat jaar een overeenkomst met Cordaan
gesloten dat er bij een formele klacht gebruik gemaakt kan worden
van het klachtenreglement en de centrale klachtopvang van Cordaan.
Omega kan in dat geval contact opnemen met Cordaan en dan wordt
er een cliëntvertrouwenspersoon toegewezen. Deze
vertrouwenspersoon kan ook door Omega worden benaderd voor
vragen.
Er zijn in 2018 geen klachten ingediend door ouders/verzorgers.
Signalen van ontevredenheid van ouders worden vastgelegd in een
registratielijst en indien nodig gelijk opgepakt. Daarnaast kunnen
signalen van ontevredenheid naar voren komen in de manageroudergesprekken en de verwantenenquêtes. Alle signalen worden
geanalyseerd en opgenomen in de kwartaalrapportages, waarna ze
door het MT besproken worden. Indien nodig worden acties uitgezet.
Ontevredenheid bij ouders kon in 2018 in alle gevallen weggenomen
worden door gesprekken met betrokkenen, de manager of de
directeur.
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Top 5 tevredenheid
Zorg voor kind/volwassene
Kind/volwassene boekt vooruitgang
Contact met medewerkers
Samen met ouders doelen vaststellen
Busvervoer (bij vaste chauffeurs)

Top 5 ontevredenheid
Busvervoer (bij wisselende chauffeurs
en lange reistijd)
Samenwerking MM/Omega
Schoonmaak
Groepsruimte te klein
Onvoldoende informatie over
doorgang therapie

Bouwsteen Teamreflectie
Het derde uitgangspunt van Omega om te zorgen voor hoge kwaliteit van dagbehandeling is de
deskundigheid van medewerkers. De begeleiders hebben minimaal MBO+ -niveau en de meeste
persoonlijk begeleiders hebben HBO-niveau. De begeleiders worden ondersteund door assistenten
en helpenden. Alle medewerkers worden geschoold in het werken met mensen met een (zeer)
ernstig verstandelijke en meervoudige beperking.

Reflectie
Wij zijn van mening dat teamreflectie een belangrijk onderdeel is van de kwaliteit van zorg. Het is
echter niet gelukt hier in 2018 op een heel gestructureerde manier aandacht aan te besteden. Er
heeft vanzelfsprekend wel reflectie plaatsgevonden binnen de teams, maar
vanwege een onderbezetting van de zorgmanagers in 2018 is dit niet op
‘Ik pak soms teveel dingen
gestructureerde wijze gebeurd tussen teams en managers. De
zorgmanagers zullen in 2019 een passende overlegstructuur met groepen
tegelijk op en stort me dan op
en TDO teams maken, waar het reflecteren een belangrijke plek in zal
bijzaken. Ik heb dan nodig dat
krijgen. Hieronder volgt kort een overzicht van wat er wel aan reflectie is
iemand me spiegelt en helpt om
gedaan.
terug te gaan naar de basis’
Gesprekken met managers
Het afgelopen jaar zijn er incidenteel gesprekken geweest met de managers in het kader van
teamreflectie. Tijdens deze gesprekken werd er gebruik gemaakt van verschillende werkvormen,
waarbij gekeken werd welke werkvorm het best bij de situatie op de betreffende groep of in het
team aansloot.
Reflectie zorgtekort
In 2018 zijn gesprekken over zorgtekort afgerond, waar in 2017 mee gestart was. Het thema van de
registratie zorgtekort was het aantal dagelijkse individuele spel- en stimuleringsmomenten met
kinderen en volwassenen gedurende drie weken. De resultaten zijn op groepsniveau besproken door
begeleiders, manager en kwaliteitsmedewerker. Deze gesprekken zijn met 13 teams gevoerd, waarbij
besproken werd wat opviel in de resultaten, wat goed gaat, wat beter kan en hoe dat beter kan. Na
afloop van de gesprekken is er een verslag gemaakt en zijn de conclusie en de verbeterpunten die de
gesprekken hebben opgeleverd met de teams gedeeld.
Studiedag
In 2018 is er een studiedag georganiseerd voor alle medewerkers van Omega en van de Marius
Meijboom. Het voornaamste doel van deze studiedag was om elkaar beter te leren kennen. In de
ochtend werd dit vormgegeven door met elkaar te reflecteren op wat er goed gaat in de zorg die we
leveren en wat er minder goed gaat. Dat de zorg op de kinderen en volwassenen wordt afgestemd,
de groei in de samenwerking tussen Omega en Marius Meijboom en aandacht voor kwaliteit, werden
genoemd als positieve punten. De overlegcyclus tussen de twee organisaties afstemmen en het
efficiënter maken van de rapportagesystemen, zijn punten die genoemd worden voor verbeteren.
Knelpunten/verbeterpunten
 In 2019 zal er meer aandacht aan teamreflecties besteed moeten worden, ook om de
koppeling tussen de verschillende bouwstenen te kunnen maken.
 Doordat het aantal teamreflecties in 2018 heel laag is geweest, valt er nog niet te zeggen
welke werkvorm of methodieken goed aansluiten bij de medewerkers van Omega. In 2019
zullen de zorgmanagers gaan kijken welke methodieken gebruikt kunnen worden met
betrekking tot reflectie.
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Medewerkerstevredenheidsonderzoek
In 2017 heeft een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) plaatsgevonden. Medewerkers zijn
trots op Omega en vinden hun werk boeiend. Ze zijn tevreden over de manier van leiding geven en
vinden de samenwerking met collega’s prettig. Medewerkers vinden dat zij voldoende studie- en
ontwikkelingsmogelijkheden hebben. De werkdruk, de fysieke belasting en het geven van
complimenten behoeft aandacht. De resultaten van het MTO zijn besproken met de ouderraad
(OuR), ondernemingsraad (OR) en de Raad van Toezicht. In samenwerking met de OR is een plan van
aanpak gericht op de aandachtspunten opgesteld. In 2018 is dit plan van aanpak (deels) uitgevoerd,
met als belangrijkste acties:
 het aanstellen van een preventiemedewerker;
 ‘meer handen aan het bed’ door het ophogen van het aantal FTE zorgmedewerkers;
 een uitbreiding van de formatie paramedici;
 scholing op het gebied van tillen;
 aandacht voor verhouding werkdruk/werkplezier.
In 2018 heeft een forse uitbreiding van de formatie (10 FTE) plaatsgevonden. Helaas heeft dit in 2018
nog niet geleid tot vermindering van het ziekteverzuim.
Het verzuim binnen Omega ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Meerdere acties zijn uitgezet:
 Het coachen van zorgmedewerkers is nu verdeeld over drie managers in plaats van twee
 Aandacht verschuift naar voorkomen van ziekte: preventieve acties
 Bij frequent verzuim vindt er een gesprek plaats tussen medewerker en leidinggevende
 Medewerker meldt zich ziek bij de leidinggevende en niet meer bij de administratie
 In 2019 kennismiddag organiseren gericht op verzuim/vitaliteit/fysieke belasting en
hieraan gekoppeld gerichte scholing

Ontwikkeling en Scholing
Deskundigheidsbevordering en kennisdelen krijgt veel aandacht op Omega. Medewerkers worden
gestimuleerd om zich te scholen ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen in de zorg voor mensen met
ernstige meervoudige beperkingen. Intern wordt scholing aangeboden door eigen medewerkers en
externe deskundigen.
Ook in 2018 hebben diverse mensen externe studiedagen en bijscholing gevolgd.
De herhalingscursus voor bedrijfshulpverlening (BHV) wordt ieder jaar in‘Geweldige opzet. Top
company gegeven voor alle BHV-ers. Intern zijn er twee studiedagen verzorgd.
dat het samen met
De eerder genoemde studiedag met de Marius Meijboom, waar naast de
collega’s van de Marius
reflectie, ook werd gewerkt met workshops (onder andere De kracht van de
Meijboom was en heb in
eenvoud, Continu verbeteren, Fit in je werk) en een studiemiddag met
jaren niet zo’n fit en
betrekking tot tilinstructie en tilbeleid
voldaan gevoel gehad
Daarnaast zijn er intern kennisweken. In deze weken worden alle activiteiten
aan het eind van de
rondom kennisdelen gepland en zijn er geen reguliere overleggen. Er is eenmaal
studiedag’
per acht weken een kennisweek. In de kennisweek worden bijeenkomsten
georganiseerd waarin op diverse manieren kennis wordt gedeeld. Ook komen er
werkgroepen bijeen in de kennisweek. In 2018 zijn er bijeenkomsten georganiseerd over vitaliteit,
Ben ik Tevreden, seksualiteit, gebruik tillift, OR, LACCS ontwikkelingsdenken, werking hersenen,
incidenten en risico’s, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en risicovolle
handelingen.
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Voor de verpleegkundigen op Omega geldt een apart scholingsprogramma. Jaarlijks volgen zij
bijscholing via e-learningmodules via het AMC. Elke drie jaar worden alle verpleegkundigen getoetst
op alle voorbehouden handelingen die op Omega voorkomen. De coördinerend verpleegkundige en
nog een andere verpleegkundige zijn opgeleid tot toetser en zijn bekwaam en bevoegd voor alle
voorkomende verpleegtechnische handelingen op Omega. Alle door de verpleegkundigen behaalde
theorie- en praktijktoetsen worden door de coördinerend verpleegkundige genoteerd en
bijgehouden in een overzicht. De behaalde certificaten worden opgeborgen in het personeelsdossier.
Knelpunten/verbeterpunten
 De scholing met betrekking tot voorbehouden handelingen werd door de gedetacheerd
verpleegkundige in 2017 op locatie van het AMC georganiseerd. De praktijktoetsingen
werden afgenomen op Omega. Dit nam enorm veel tijd in beslag en niet iedereen kwam hier
ook daadwerkelijk aan toe. Dit gaf problemen om de bekwaamheid te behouden. Mede om
die reden gaan de praktijkscholingen in 2019 plaatsvinden in de skylabs van het AMC en
worden deze daar ook direct getoetst.
 Nu er steeds meer kinderen en volwassenen op Omega aangemeld en geplaatst worden met
specifieke verpleegkundige zorg en er zich dus ook meer zorgvragen aandienen is het aantal
bekwame verpleegkundigen zeer belangrijk en noodzakelijk. De druk op de verpleegkundigen
neemt hierdoor toe. Het afgelopen jaar zijn twee persoonlijk begeleiders opgeleid en
getoetst door het Centrum Thuis Beademing (CTB) voor de verzorging van een tracheacanule, om ervoor te zorgen dat er voldoende bekwame medewerkers beschikbaar waren en
de druk op de verpleegkundigen te verminderen. Deze scholing vindt in principe alleen in
uitzonderlijke gevallen plaats, maar door de toenemende complexe zorgvraag is het
belangrijk in 2019 te blijven onderzoeken of dit soort situaties ontstaan en zo nodig
scholingsacties uit te zetten.

Uit de interne audit van de personeelsdossiers, kwam naar voren dat in 100% van de
gecontroleerde dossiers, indien van toepassing, een ondertekende en geldende
bekwaamheidsverklaring was opgenomen.
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Deskundige partner
Omega vindt een goede samenwerking met externe partners heel belangrijk voor de kwaliteit van
zorg- en dienstverlening.
Samenwerking met het woon-logeerhuis De Marius Meijboom
Omega heeft een intensieve samenwerking met het woon-logeerhuis De Marius Meijboom in IJburg.
Deze woonvoorziening is gelegen op loopafstand van Omega. In het pand van De Marius Meijboom
zijn op de begane grond tevens twee dagbehandelingsgroepen van Omega
gehuisvest. Omega en De Marius Meijboom werken rondom de kinderen en
Tussen het management,
volwassenen samen in één OP, met gezamenlijke doelen. Daarnaast worden
directie Omega en Cordaan
beschikbare protocollen tussen de twee instellingen gedeeld. Ook komen er
vindt structureel
steeds meer vragen vanuit de woningvoorziening voor de paramedici en
afstemmingsoverleg plaats
hebben de paramedici ook dit jaar scholingen verzorgd bij De Marius
om de samenwerking te
verbeteren en knelpunten
Meijboom.
op te lossen.
De managers hebben een
keer per vier weken overleg.

Knelpunten/verbeterpunten:
 Omega en De Marius Meijboom werken in verschillende ECD’s.
Hoewel er vanuit één OP wordt gewerkt en aan gezamenlijke
doelen, is het vanwege de gescheiden systemen niet mogelijk om
gezamenlijk te rapporteren op doelen en elkaars rapportages in te zien. In 2018 werd
duidelijk dat er niet voldaan kon worden aan de wens om beide systemen met elkaar te
koppelen. In 2019 zal een pilot met digitaal dossier ONS uitgevoerd en geëvalueerd worden.
 Er is gebleken dat ondanks de intensieve samenwerking, de overlegstructuur van Omega en
De Marius Meijboom nog onvoldoende op elkaar afgestemd is. De jaarlijkse cliëntbespreking
vindt gezamenlijk plaats, maar overige overleggen over de kinderen en volwassenen vinden,
door praktische omstandigheden, nog geheel gescheiden plaats. In 2019 zal gestart worden
met een proefrooster voor gezamenlijke overleggen (MDO’s), met als doel dat bij alle
overleggen over het kind of de volwassene, behalve ouders ook zowel persoonlijk
begeleiders en behandelaren van Omega én begeleiders en behandelaren
(gedragsdeskundige, arts verstandelijk gehandicapten (AVG)) van wonen aanwezig zijn.
 Het blijkt in de samenwerking met verschillende organisaties moeilijk om goed vast te leggen
wie welke verantwoordelijkheden heeft. Er is gebleken dat er rondom de inzet van
behandelaren een aantal knelpunten zijn, dat verheldering en verduidelijking behoeft. Hier
zal Omega in 2019 verder aan moeten werken.
 In de samenwerking worden protocollen (bijvoorbeeld op het gebied van eten/drinken of
epilepsie) gedeeld. Echter met betrekking tot risicovolle en voorbehouden handelingen
worden door Omega en de Marius Meijboom verschillende protocollen gehanteerd. Om een
veilige samenwerking en behandeling te garanderen, is het van belang ook op dit gebied de
protocollen te delen.
Samenwerking AMC en Emma kinderziekenhuis
Met het AMC en het Emma kinderziekenhuis wordt al jaren intensief samengewerkt op zorg-,
onderwijs- en wetenschappelijk gebied. Op het gebied van zorg is dit geconcretiseerd in het
detacheren van een kinderverpleegkundige vanuit het AMC.
Op 1 januari 2018 is hiervoor een vacature ontstaan en het is vanwege tekort aan verpleegkundigen
in het AMC niet gelukt om deze vacature dit jaar in te vullen. Onder meer vanwege deze vacature is
de scholing van de verpleegkundigen meer direct onder beheer van Omega gekomen. Daarnaast
wordt vanuit het AMC een kinderarts en AVG arts voor consultatie ingezet op Omega. Ook zijn er
spreekuren geweest op Omega met de kinderarts en de kinderneuroloog. Op wetenschappelijk
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gebied werkt Omega samen met het AMC in het onderzoek “Quality of life in persons with Profound,
Intellectual and Multiple disabilities”.
Knelpunten/verbeterpunten:
 In 2019 moet bekeken worden op welke manier Omega de verpleegkundige vacature op kan
vullen en hoe we de verpleegkundige samenwerking met het AMC (zoals beschreven in het
verpleegkundig beleid) goed kunnen blijven waarmaken zolang de vacature nog niet
opgevuld is.
Samenwerking Reade
Omega en Reade (centrum voor revalidatiegeneeskunde) werken al geruime tijd samen. Deze
samenwerking verloopt goed. Er zijn goede afspraken over de inzet van de revalidatiearts en de
paramedici van Omega werken met de revalidatiearts aan de
revalidatiedoelstelling van de kinderen. Daarnaast worden de
Er is een keer per kwartaal
paramedici en orthopedagogen (bij)geschoold door Reade. Deze
een afstemmingsoverleg
scholing wordt zeer gewaardeerd door de paramedici en
op managementniveau
orthopedagogen.
Knelpunten/verbeterpunten:
 De vraag voor een revalidatiearts voor volwassenen kan tot nu toe niet uitgevoerd worden in
verband met de beschikbaarheid van artsen. Dit blijft een punt van aandacht.
Samenwerking op IJburg
Omega streeft er naar om kinderen en volwassenen te laten participeren in de maatschappij en dan
vooral binnen de directe leefomgeving. Contact met andere organisaties in de wijk IJburg is daarvoor
erg belangrijk. In 2017 waren de participatieactiviteiten, onder andere door de krappe bezetting op
de groepen, sterk verminderd. Het doel was om hier in 2018 weer extra aandacht aan te geven, maar
dit is niet gelukt. De contacten met de scholen zijn momenteel niet erg actief en slechts incidenteel
vindt er een activiteit plaats samen met de scholen.
Samenwerking Leveranciers
Omega heeft met veel bedrijven een leveranciersrelatie. Om deze relatie optimaal te laten verlopen
wordt de samenwerking minimaal 1 maal per jaar geëvalueerd. Afhankelijk van het geboden product
wordt de intensiteit bepaald.

Uit de interne audits blijkt dat de evaluatie van leveranciers en ketenpartners regelmatig
plaatsvindt, maar dat dit niet volgens een vaststaande cyclus gebeurt. Mogelijk kan door gebruik
van de Kalender in Qsuite deze cyclus vastgelegd en bewaakt worden.
Het registreren van de uitkomsten van de evaluaties gebeurt nog onvoldoende via Qsuite.
Dit is een aandachtspunt voor 2019.
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Bedrijfsvoering 2018 in cijfers
Verhouding Kinderen/Volwassenen
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11
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2018

Aanwezigheidsdagen: Totaal 45708
3934

3626

4055

3506

3943

3976

3942

4279
3566

3502

4032
3347

Aanwezigheidsdagen per maand

Overige diensten

Kengetallen

Zaterdagopvang (6)
Ambulante behandeling thuis (2)
Ambulante behandeling op KDC
via Okido (1)

Resultaat 2018
Omzet
Eigen vermogen

€81.937
€5.509.642
€1.318.743

Medewerkers per 1 januari 2018:
met een vast overeengekomen aantal uren
met een nul-uren overeenkomst
Medewerkers per 31 december 2018:

aantal
85
5

fte
52,39

met een vast overeengekomen aantal uren
met een nul-uren overeenkomst
Aantal stagiaires
Aantal uitzendkrachten

100
7
14
5

63,88

11 vrijwilligers
Ziekteverzuim
11,2 %
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Reflectie en conclusie
Een concept versie van het kwaliteitsrapport is besproken in het MT. Hierbij waren alle MT-leden, de
beleidsadviseur en de kwaliteitsmedewerker aanwezig. Aan de hand van het rapport hebben we
gekeken naar waar we binnen Omega trots op zijn, wat voor het MT de belangrijkste verbeterpunten
zijn en welke verbeterpunten prioriteit hebben. Bij het bespreken van de verbeterpunten is er ook
gesproken over de randvoorwaarden die er nodig zijn om aan kwaliteit te kunnen werken. Bij deze
randvoorwaarden zijn ook verbeterpunten te benoemen die we meenemen in ons verbetertraject.

Wat gaat goed?
We zijn binnen Omega trots op:
 De professionele en warme zorg voor de kinderen en volwassenen;
 Het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen en volwassenen en hoe er gezocht
wordt naar eigen regie binnen hun mogelijkheden;
 De samenwerking met ouders en de tevredenheid van ouders hierover;
 Onze medewerkers: door hun grote betrokkenheid, goede uitstraling, inzet, onderlinge
(transdisciplinaire) samenwerking en humor;
 Het scholingsbeleid: met een mooi programma met kennisweken, studiedagen en individuele
studies;
 Het nieuwe MT: met de nieuwe structuur (de ondersteunende dienst erbij als nieuwe dienst
met grote waarde), de samenwerking en openheid.

Wat kan beter?
In het rapport worden bij de verschillende onderdelen verbeterpunten genoemd. Deze
verbeterpunten worden herkend. Voor de MT-leden zijn de volgende punten hiervan het
belangrijkst:
 Een ECD dat medewerkers beter ondersteunt in hun werk, wat kan leiden tot verbetering van
het methodisch proces;
 Samenwerking tussen Omega en Marius Meijboomstraat, waarin visie en kwaliteit van
Omega behouden blijft;
 Samenwerking op IJburg: participatie van kinderen en volwassenen in de maatschappij;
 Het terugdringen van medicatie’proces’fouten;
 Beter zicht hebben op de oudertevredenheid;
 Meer structurele aandacht voor teamreflectie;
 Het ziekteverzuim omlaag.
Naast de verbeterpunten m.b.t. de bouwstenen, werd er ook gesproken over verbeterpunten in de
randvoorwaarden om goede kwaliteit te kunnen leveren:
 Oog voor interne processen en de Plan Do Check Act cyclus hierin;
 Oog voor grenzen aan de zorg;
 Medewerkers meenemen in cijfers en jaarplannen;
 Aandacht voor verhouding werkdruk/werkplezier in relatie tot verzuim.

Wat en hoe gaan we verbeteren?
Uit alle verbeterpunten hebben we vier prioriteiten gesteld en wordt aangegeven hoe we hier aan
zullen gaan werken:
1. Verbeterslag van het ECD; er is intensief contact met Novire om het ECD te verbeteren. Daarnaast
zal een werkgroep Qsuite op bezoek gaan bij een andere instelling die ook gebruik maakt van het
ECD Qsuite. Hier zal gekeken worden welke mogelijkheden Qsuite nog heeft, die op het moment niet
door ons gebruikt worden. Ook zal er een pilot gestart worden, waarbij de medewerkers van Omega
voor kinderen en volwassenen van de Marius Meijboom gaan rapporteren in het ECD van de Marius
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Meijboom. Als de ervaringen hiermee positief zijn, kan eventueel ook een overstap naar een ander
ECD overwogen worden.
2. Teamreflectie op gestructureerde wijze aanbieden; door de zorgmanagers wordt een passende
overlegstructuur met groepen en TDO-teams gemaakt. Er zal daarnaast onderzocht worden welke
reflectie instrumenten het best passend zijn. Door meer aandacht aan teamreflectie te besteden,
beogen we ook dat de werkdruk en het ziekteverzuim omlaag gaan.
3. Samenwerking Omega en Marius Meijboom; door de pilot met ONS en de gezamenlijke
overlegstructuur zal de samenwerking efficiënter worden.
4. Oudertevredenheid; er zal een overzicht gemaakt worden op welke manieren we nu de
oudertevredenheid in kaart brengen. Dit zal geëvalueerd worden en daarna zal bekeken worden of
dit voldoende is om goed zicht te houden op de tevredenheid.
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Bijlage 1: Reflectie van Ondernemingsraad
Reactie op het Kwaliteitsrapport van Stichting Omega, namens de OR.
De OR heeft met belangstelling kennis genomen van het Kwaliteitsrapport 2018. Dit rapport geeft een
omschrijving van Stichting Omega en beschrijft de kwaliteit bekeken vanuit drie perspectieven. In
deze bijlage reflecteert de OR op het beeld dat geschetst wordt. De inhoudelijke reactie vindt plaats
vanuit het oogpunt van de medewerkers van Stichting Omega. Dit heeft geresulteerd in onderstaande
opmerkingen;
Door de verschillende perspectieven te combineren, aangevuld met onder meer klachten en
incidentmeldingen, ontstaat een inzichtelijk beeld over de kwaliteit van zorg. Dat leidt vervolgens tot
concrete aandachtspunten. De OR kan zich vinden in deze aandachtspunten en wenst op de hoogte
gehouden geworden over de uitvoering ervan.
Inhoudelijk laat het kwaliteitsrapport zien dat Omega trots is; trots op de professionele en warme
zorg die geboden wordt, trots op de samenwerking met ouders en trots op haar medewerkers. Het is
verheugend om vast te stellen dat er een sterke focus en aandacht is voor cliëntgerichte thema’s als
tevredenheid en goede zorg. Als OR hechten we veel waarde aan het welzijn en werkplezier van de
werknemers. Om deze reden onderstrepen wij de relevantie van de verbeterpunten die zich richten
op ‘teamreflectie’ en op de verhouding tussen werkdruk/werkplezier van de werknemers. Hierop
aansluitend concludeerden we als OR dat personeelsprocessen in het rapport ontbreken. Zo is
bijvoorbeeld de MIM (Melding Incidenten Medewerkers) niet opgenomen 1.
Om een nog vollediger beeld van de kwaliteit binnen Omega te krijgen adviseert de OR externe
visitaties te laten uitvoeren zoals dat voorheen gedaan werd door de HKZ. Op deze manier wordt ook
van buitenaf de kwaliteit van de organisatie in kaart gebracht en worden er suggesties gedaan voor
verbeterpunten.
Samengevat heeft de OR waardering voor het kwaliteitsrapport 2018 en zal de OR aan de hand van
de naar voren gekomen verbeterpunten nauwkeurig de ontwikkeling van de kwaliteit volgen.
29 april 2019

1

Naar aanleiding van de reflectie van de OR en bespreking in de Raad van Toezicht, zijn de MIM-gegevens
alsnog opgenomen in het kwaliteitsrapport

26
Kwaliteitsrapport 2018

Bijlage 2: Reflectie van Ouderraad
Reflectie van de Ouderraad op Kwaliteitsrapport 2018
De ouderraad heeft het kwaliteitsrapport 2018 met grote interesse gelezen. In grote lijnen herkent
de raad het daarin geschrevene en is de raad van mening dat het een helder beeld geeft van de stand
van zaken. Het belichten van de kwaliteit vanuit verschillende invalshoeken en met gebruikmaking
van diverse gegevens, is ons inziens een prima werkwijze om een beeld te schetsen van de kwaliteit
van zorg bij Omega.
De reflectie van de ouderraad op dit rapport vindt voornamelijk plaats vanuit de optiek van de cliënt/
diens wettelijke vertegenwoordiger.
Ouders en cliënten staan bij Omega centraal. De betrokken en warme wijze waarop ouders/
wettelijke vertegenwoordigers en de zorgmedewerkers samenwerken voor een goede zorg wordt
herkend en erkend.
Ouders worden goed betrokken bij de zorg voor hun kind. Ook is er een goed werkende ouderraad,
De samenwerking tussen ouderraad en management loopt over het algemeen goed. Wij zien echter
kansen voor verbetering. Alle besluiten inzake beleidswijzigingen moeten tijdig ter advisering aan de
ouderraad worden voorgelegd en daarna op een transparante en zorgvuldige wijze worden
gecommuniceerd met de cliënten / wettelijke vertegenwoordigers. Afspraken om dit te verbeteren
zijn gemaakt en worden in 2019 uitgevoerd.
In de samenwerking tussen Omega en De Marius Meiboom zit een voortdurende verbetering en wij
ondersteunen verdergaande samenwerking en harmonisering naar een optimale 24-uurs zorg.
Er worden diverse instrumenten gebruikt om de oudertevredenheid in kaart te brengen. De
ouderraad wil graag betrokken worden bij de evaluatie hiervan.
Om deze kwaliteitsrapportage aan te vullen met een onafhankelijke blik, hechten wij er aan dat ook
vanuit externe betrokkenheid een oordeel gevormd wordt over de kwaliteit van de zorg op Omega.
Het realiseren van een externe visitatie kan daaraan tegemoet komen. Wij adviseren een vorm van
externe visitatie weer in te voeren en daarbij naast professionals ook ouders vanuit andere
instellingen te betrekken.
Verder ondersteunen wij de in het rapport opgenomen ontwikkelpunten en zullen de voortgang
daarvan volgen.
Wij spreken onze waardering uit voor de wijze waarop Omega in het kwaliteitsrapport inzicht heeft
gegeven in werkwijze en kwaliteit van de instelling.

10 mei 2019
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Bijlage 3: Overzicht van gebruikte bronnen
Bij het schrijven van het kwaliteitsrapport is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
 Handreiking Kwaliteitsrapport en externe visitatie
 Sámen maken we de zorg steeds beter – Samenvatting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
2017-2022
 Meerjarenbeleidsplan 2019-2022
 Interne audits
 MIC-meldingen
 BIT tevredenheidsonderzoeken
 www.beniktevreden.nl
 Evaluatie BIT
 Kwartaalrapportages 2018
 Informatiegids nieuwe ouders
 Jaarverslag 2017
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