1. Inleiding
Voor u ligt het kwaliteitsplan van het Bartholomeus Gasthuis. Dit kwaliteitsplan is opgezet volgens de eisen van het kwaliteitskader. Binnen dit kader
heeft het gasthuis de beleidscyclus, die in het gasthuis gangbaar is, geïntegreerd. Hiermee is het niet alleen een richtinggevend document geworden,
maar tevens een werkdocument; concrete acties, resultaten en verbeteringen geven weer waar het Bartholomeus Gasthuis voor gaat, staat en waar
geleerd kan of moet worden.
Om een breed publiek te bereiken, onze (toekomstige) cliënten te interesseren en (nieuwe) medewerkers enthousiast te maken hebben wij gekozen
voor een deels digitaal opgezette versie.
Zie https://www.bartholomeusgasthuis.nl/organisatie/kwaliteitsplan

2. Profiel van de organisatie
2.1

Zorgvisie, kernwaarden en besturingsfilosofie

Het Bartholomeus Gasthuis, gevestigd in een uniek historisch en monumentaal pand in de binnenstad van Utrecht, staat voor persoonlijke en kleinschalige welzijnszorg op maat, in een warme, huiselijke sfeer. Aandacht, gastvrijheid, warmte, respect en professionele welzijnszorg zijn onze leidende
principes. In een open cultuur, met respect voor ieders levensovertuiging, geaardheid of sociaal economische positie, zorgen wij voor een plek om te
ontmoeten, te verblijven, te wonen, verzorgd te worden.
Wij werken LEAN, willen klein en wendbaar blijven, zijn geïntegreerd in de wijk, vermijden – waar mogelijk - managementtaal, ondernemen sociaal en
vanuit authenticiteit.
Zie https://www.youtube.com/watch?v=Ay4oc_XlDUk
2.2

Omschrijving doelgroepen, type zorgverlening, soorten ZZP

Doelgroepen en type zorgverlening: zie https://www.bartholomeusgasthuis.nl/organisatie/kwaliteitsplan.

2.3

De beleidscyclus: plannen maken, uitvoeren, meten en verder verbeteren / PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA)

Zorgberaad

10-7-2016
Laatste beraad gehouden op
Datum vandaag
16-7-2016
Controleer het zorgdashboard en zoom in als uitkomsten daar aanleiding toe geven
Voeg de gevonden risico's/ de zaken die niet goed scoren in op deze lijst en geef aan welke bron is gebruikt. Geef de ernst aan
Voeg ook uitkomsten toe uit verslagen van het Praethuys, Familiehuys, Inspectiebezoeken IGZ, Externe audits, praktijksignalen, etc
Geef aan in welk risicogebied de actie valt
Calamiteiten die gemeld moeten worden aan IGZ zijn:
Mogelijkheden: de actie valt onder hoog-risico. DIRECT oplossen
INVULLEN!!!

Karin
Mariska
Marineke

JvB
RvL

Jos
Remko

AN (SB)
PN

arts
Novicare
Pschycholoog
Nov.

1 Scorelijst Basis op orde individ of team

C

Alle Coaches

2 Enquête 1e contactpersoon
3 Klachten, complimenten,
4 verbeterideeën
MIC

AvD
CE

Astrid
Christine

SvdB

5 MIM (zie lijst P&O)
6 Medicatieveiligheid

AvdB
RP

Sanne
Annemarie van
de Berg
Rineke Post

Thema's: (zie nadere uitleg in Scorelijst Bestuur)
1 Visie op zorg. Sturen op kwaliteit en veiligheid.
2 Zorgdossier, decubitus, mondzorg, vrijheidsbep.
3 Deskundigheid en inzet personeel
4 Medicatieveiligheid
5 Vrijheidsbeperking cliënten
6 Mondzorg
7 Decubituspreventie

10 Inzet personeel: formatie-bezetting,
11 ziekteverzuim
Deskundigheid personeel: scholing

12 Overig (geen thema kwaliteit van zorg in geding)
13 Gerealiseerd en afgerond

13 Financiele situatie
Voortgang

Nieuwe actie? Kopieer regel 28 en voeg in
onder regel 28 en vul de actie in op regel 29
ingebracht probleem/ verbetermogelijkheid
d.d.

1

1

Op basis van literatuurstudie, marktverkenning, gesprekken en uitkomsten Bartholomeus Gasthuis

7 Hygiëne
8 HACCP groepswoning

8 Hygiene en infectiepreventie
9 Gebruik psychofarmaca
10 Kwal en Veiligheid (hulp)middelen
11 Calamiteiten/Brandveiligheid/ ontruiming

0
0
0
0
0
1

Strategisch plan Zorgeloos Verzorgd

KB
MB
MM

Actie nodig voor zorgberaad: inplannen op onderstaand jaarplan zorgberaad en actie nemen

16-7-2016
23-7-2016
17-7-2016 Er zit maar 1 bewoner/ 1e CP in de
Cliëntenraad
29-3-2016 Klachtbehandeling (opvolging):
probleem is dat beleid niet bij
iedereen goed bekend lijkt.
29-3-2016 Euthanasiebeleid: we krijgen er
steeds vaker mee te maken in de
praktijk, ervaringen geven aan dat
protocol om aantal zaken in praktijk
soepel te laten kan bijdragen aan
kwaliteit rond dit porces te
verhogen.

9 Beoordeling leveranciers

12 Audits/ Inspectie/ rapportages

Ernst/ risico:
1 = Kan catestrofaal aflopen: overlijden/ ernstig blijvend letsel. direct actie nemen
2 = Kan (op termijn) leiden tot (blijvend) letsel. Oplossen binnen een maand

jaarplan
14
15 Uitkomst CQ
16 Uitkomst Medewerkersmonitor

3 = Geen letsel tot gevolg. Oplossen binnen 3 maanden
4 = Op jaarplan jaar x+1 plaatsen

17 Overig

zet hier een 1, 2, 3 of 4
concreet doorgevoerde
oplossing/ actie

benodigde actie

1 bij vertrek lid Cliëntenraad toch weer
opneiuw ons best doen of er een
bewoner of 1e CP kan toetreden
17 Bespreking in sept.vergadering

17 1. AvD vragen haar punten op te
schrijven t.b.v. zorgberaad
2. SvdB vragen om met vpk-team
eveneens te inventariseren wat
aandacht/verbetering behoeft
3. nagaan er elders een bruikbaar
protocol is (navraag bij Axion Continu,
VenIJ en kwal.netwerk JvB)
4.Protocol maken en doorspreken met
alle betrokkenen
5. Opnemen in KMS

concreet resultaat

1
2
3

verantgereed
woordelijk

KB/ WE

3 …

…

4 Uitkomst actie: werkbaar protocol
beschikbaar dat gebruik maakt van
eerder opgedane ervaringen en en
actief in gebruik is in voorkomende
situaties.

Proces rond euthanasie
verloopt zo 'zorgeloos'
mogelijk voor cliënt en
familie/ medewerkers weten
wat te doen en stemmen
optimaal af onderling.

1. (MM
vraagt) AvD
2. SvdB
vraagt vpkteam
3. JvB

ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
21-7-2016
22-8-2016
15-10-2016

Acties
die
kunnen
wachten
gaan
naar het
jaarplan
x+1

Jaarplan (incl. kwaliteitsplan), waarin opgenomen:
Jaardoelen, speerpunten en afgezet tegen de vereisten van het kwaliteitskader
Verbeterpunten komend uit jaar x (Beraad met code 4)
Trends en mogelijkheden

Begroting op basis van doelen, zorginkoop en omzet x-4

27-6-2016

ONWAAR

Extern: jaarlijks in
kwaliteitsverslag

VERBETERPLAN: het 'beraad'

PLAN

Er is een zorg-, welzijns-, horeca- en facilitair beraad
Acties die kunnen wachten gaan naar het jaarplan x+1

Uitvoeren plannen
gedurende jaar

Uitkomsten worden beoordeeld op mate van risico
Ingedeeld in ernstig, matig, gering risico en als
actie opgenomen in het 'Beraad'. Op grond van

Zorgeloos
Verzorgd oud
worden in het
hart van Utrecht

ACT

de ernst van het risico wordt binnen de vastge-

Afleggen verantwoording aan
College van Regenten,

DO

Clientenraad,
OR,

stelde termijn actie genomen.

De meetinstrumenten

Zorgeloos
Verzorgd
ouder
DE TOP: Zorgeloos
Verzorgd
ouder worden:
je worden;
leven voortzetten
zoals jezoals
wilt enje
kunt,
ook
alskunt,
je minder
ziek
wordt kan of ziek wordt
je leven voortzetten
wilt
en
ookkan
alsofje
minder

CQ
Zorgkaart
Enquete Uit&Doe
CQ
Enquete Zorgbemiddeling
Zorgkaart
Enquete
Zorghotel
Enquete Uit&Doe
Praat-erover-kaartje
Enquete
Zorgbemiddeling Enquete
Klachten
en meldingen
Zorghotel
Praat-erover-kaartje
Klachten en
Enquete Zunte
meldingen Enquete Zunte
Zunte
scorelijst bewoner
Zunte scorelijst bewoner Enquete Zalen
Enquete 1e Enquete
CP voor MDOZalen
(GW en WZC)
Enquete 1e CP voor MDO (GW
en WZC)

Levenskaart
KAART Groepswonen
Huyscode
& Huysstijl
Huyscode
Calamiteitenkaarten
Zo zijn
onze
manieren Agenda's
Dagritme
op
Agenda's
In&Doe
- Uit&Doe
de GW KAARTEN
CalamiteitenkaartenLTOP

Financiers

CHECK

ERVAREN KWALITEIT
ERVAREN
KWALITEIT
VAN LEVEN
EN WELBEVINDEN

VAN LEVEN EN WELBEVINDEN (Basiskamp 3)

0,8

OMGEVING, DAGINVULLING,
BEJEGENING:
ZINVOL LEVEN (Basiskamp 2)
PRETTIGE
EN VEILIGE WOONOMGEVING
FYSIEKE (WOON)OMGEVING (basiskamp
DAGSTRUCTUUR
EN ZINVOLLE DAG
2)
BEJEGENING
- (Brand)veilig
(BOM)
DAGSTRUCTUUR
EN ZINVOLLE DAG
- volgens Huyscode
- Aangepast op FYSIEKE
ouder
- Passend
in dagritme,
aantrekkelijk, BEJEGENING
Op groepswoning
volgens BOM:
(WOON)OMGEVING
- Volgens BOM methodiek en - Ja, tenzij
worden - Waardige
- duidelijk laagdrempelig
wanneer wat gebeurd
- (Brand)veilig
Huyscode - Alles wat aandacht krijgt groeit
inrichting- Aangepast op ouder
--Rijk
gevulde In&Doeen Uit&Doe met
Agenda,
Geschikt
voor mensen
- Ja, tenzij
(ook negatieve zaken)
- passend in dagritme BOM Uit&Doe Agenda:
- Logistiek LEAN
worden - Waardige
dementie
- Alles wat water krijgt groeit
passend bij ouder worden, aantrekkelijk,
-Generatieloos, drempelloos,
inrichting
(ook
'onkruid')
- Familieparcitipatie
en vrijwilligers
laagdrempelig
'muurloos'
- Geschikt voor mensen met dementie;
verpleeghuis met zo min mogelijk muren

Sorelijsten

BASIS
OP ORDE 1)
BASIS OP ORDE
(Basiskamp

Zorg

Hygiene groepswonen
Medicatieveiligheid
SCORELIJSTEN
Basis op orde
- team
Zorg
Basis op orde - bewoner

Hygiene,
medicatieveiligheid,
Welzijn: verbetersuggesties
Basis
orde (2)
van enquete
Hotel op
en ZorgBem
Facilitair

Naleven Huyscode
Huysdames;
Facilitair
Haccp/schoonmaak
Calamiteiten/
onderhoud
Naleven
Huyscode

Voeding & Horeca

Calamiteiten,
Huysdames
Basis
op orde HACCP Zorg
Hygiene
Voeding
& Horeca
groepswonen
Medicatieveiligheid
Basis op
orde -Basis
team Basis
orde -HACCP
bewoner
op op
orde,
Welzijn: verbetersuggesties van enquete
Hotel en ZorgBem Facilitair Naleven Huyscode
Huysdames; Haccp/schoonmaak
Calamiteiten/ onderhoud Voeding & Horeca
Exploitatieoverzicht

Exploitatieoverzicht
Productieoverzicht
Productieoverzicht
Medewerkersbladen
Medewerkersbladen
Medewerker
Medewerker
Monitor
Monitor
Zorgeloos Verzorgd II, B-PRD Verblijf,
Wonen,
Welzijn Jaarthermometer
Zorgeloos
Verzorgd II,

B-PRD Verblijf, Wonen, Welzijn
Jaarthermometer

ALGEMEEN
DAGELIJKSE
ALGEMEEN
DAGELIJKSE VERZORGING
VERZORGING
Is bewoner
schoon? Gaat om
de bewoner/ gast schoon en
haar,Iskleding,
nagels, hygiëne,
verzorgd?
wensen
deze
en behoeften
Gaatinom
kleding,
haar, nagels,
kennen
wat past bij het
hygiëne,
'levensverhaal'
wensen in deze en behoeften
kennen
in ritme wat hoort bij
levensverhaal

(Basiskamp 1)

GEZONDHEIDSRISICO'
GEZONDHEIDSRISICO'S

PERSOONSGERICHTE ZORG/ AANDACHT

PERSOONSGERICHTE
ZORG/
AANDACHT
Zorg voor depressie, probleemgedrag,
huidletsel,

Zorg
voor depressie, probleemgedrag,
huidletsel,
ondervoeding/overgewizcht,
vallen,

Voortgang uitgesplitst naar afdeling
1

Bewoner/ 1e contactpersoon en diens familie van het
woonzorgcentrum en de groepswoningen
Gasten van het zorghotel
Binnenstadbewoners die gebruik maken van Barth in
de Wijk
Zakelijke klanten die zalen huren

ORGANISATORISCH BEKWAAM

HACCP; voeding Hygiëne van
ORGANISATORISCH
ondervoeding/overgewizcht,
vallen, medicatiegebruik,BEKWAAM
personen en ruimten
medicatiegebruik, incontinente, mondzorg,
HACCP;
voeding Hygiëne
incontinente,
mondzorg, bewegeging
Medicatieveiligheid
Auditsysteem
bewegeging
van personen
en huyscode
ruimten
Voorkomen
van
incidenten
en MIM):
Voorkomen van
incidenten
(MIC (MIC
en MIM):
Nalleven
Medicatieveiligheid
Agressie, medicatiefouten,
vallen,vallen,
stoten/knellen,
Agressie,
medicatiefouten,
stoten/knellen,
Auditsysteem Nalleven
pesten, discrimineren
pesten,
discrimineren
Voorkomen van gevaarlijke situaties: Sensor uit,

Randvoorwaarden (voorbereiden expeditie)
Voor goede
zorg en voortbestaan
Bartholomeus
Gasthuis
Randvoorwaarden
(voorbereiden
expeditie)

Juiste mensen op de juiste
plek,
fitzorg
en en
getraind.
Dragers.
Expeditieleider.
Verschillende
Voor
goede
voortbestaan
Bartholomeus
Gasthuis
Juiste
mensen op de(skills).
juiste plek,Deskundigheid
fit en getraind. Dragers.
Verschillende
(skills).
Deskundigheid
ervaring,
kwaliteiten
en Expeditieleider.
ervaring, In
voor de kwaliteiten
top halen.
Een
route eneneen
doel.In voor de top
halen. spullen.
Een route en
een doel. Juiste
spullen.
Voldoende geld. Communicatiemiddelen.
Juiste
Voldoende
geld.
Communicatiemiddelen.

Visie op welzijn-wonen-zorg in en buiten gasthuis

Visie op welzijn-wonen-zorg in en buiten gasthuis

72%

79%

84%

81%

79%

71%

77%

0,6
Uitkomst van scorelijsten

0,4
0,2

DASHBOARD

Uitkomsten van enquetes

- Bestuur

Externe audits

- Per team:

Exploitatieoverzicht

Zorg

Productieoverzicht

Voeding & Horeca

Medewerkersuitkomsten

28%

21%

21%

16%

29%

19%

23%

0

Bestuur

Zorg

Horeca

Gerealiseerd

Welzijn
Facilitair
- UvoorU

Schema: de Plan-Do-Check-Act cyclus/ de beleidscyclus van het Bartholomeus Gasthuis

Totaal

Het Bartholomeus Gasthuis werkt
gestructureerd aan zijn opdracht
en aan voortdurende verbetering
en innovatie. Zie schema ‘de beleidscyclus’.
PLAN: Vanuit de missie en strategische doelstellingen, de gerealiseerde resultaten, verbeterpunten en
veranderingen in omgeving, maatschappij en regelgeving worden
jaarlijks speerpunten gekozen
waaraan gewerkt moet worden
(DO, hoofdstuk 4).
Uitkomsten en resultaten van het
werk worden gepresenteerd in het
dashboard. Als uitkomsten daartoe
aanleiding geven worden ze opgenomen in het verbeterplan van de
afdeling, ‘beraad’ genoemd
(CHECK – ACT, hoofdstuk 5).
Als acties kunnen wachten worden
ze opgenomen in het jaarplan x+1,
waarmee de PDCA cyclus is gesloten.

