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Voorwoord 
Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2020 van Neos. In het kwaliteitsverslag wordt de manier waarop de 
organisatie en de medewerkers, op een lerende wijze, zorg dragen voor de optimale zorg en 
verzorging voor de cliënten verantwoord. In het kwaliteitsverslag wordt gebruik gemaakt van 
beschikbare kennisbronnen zoals, professionele richtlijnen, landelijke en lokale data, 
gesystematiseerde ervaringsgegevens en kwalitatieve informatie. 
Ieder jaar brengt Neos een kwaliteitsverslag uit welke is gebaseerd op de evaluatie van de 
doelstellingen uit het kwaliteitsplan van datzelfde jaar.  
 

Hoofdstuk 1 Omschrijving missie, visie, kernwaarden en competenties  
 
Neos is een netwerkorganisatie met een grote diversiteit aan samenwerkingsverbanden. Neos werkt 
vanuit de principes van zelforganiserende teams, resultaatgericht werken en herstelgerichte 
ondersteuning. De medezeggenschap van cliënten en medewerkers staat voor ons hoog in het 
vaandel en is onder andere geborgd via de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad. 
Momenteel is de organisatie van het primaire proces ingedeeld op basis van 
resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s). Door de flexibele organisatiestructuur is Neos goed in 
staat om slagvaardig met de veranderingen om te gaan met als uitgangspunt dat de 
organisatiestructuur volgend is in relatie tot de strategische koers.  
 
Missie 
Neos stelt zich ten doel de (sociaal) kwetsbaarste burgers in de samenleving - mensen en gezinnen 
die dreigen uit te vallen of slachtoffer zijn van huiselijk geweld - nieuw perspectief te bieden. We 
organiseren oplossingen samen met, voor en door hen en ondersteunen hen naar een zo zelfstandig 
mogelijk bestaan. Het perspectief is dat ze weer meedoen in de samenleving als volwaardig burgers 
met rechten en plichten en vanuit de mogelijkheden die ieder mens in zich heeft.   
 
Visie 
Kern van onze zorgvisie is dat kwetsbare mensen het vermogen hebben te herstellen en 
verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun leven willen. Wij zien hen als serieuze en mondige 
gesprekspartners met wie heldere afspraken te maken zijn en waar ze, net als wij zelf, op aan te 
spreken zijn. 
Onze professionals en ervaringswerkers benaderen cliënten met respect, spreken hen aan op hun 
kracht en ontwikkelmogelijkheden, houden hen diverse keuzemogelijkheden voor en maken de 
gevolgen daarvan inzichtelijk. 
Deze kwetsbare mensen hebben recht op een volwaardige plaats in de samenleving. Daarom ziet 
Neos het als een belangrijke maatschappelijke opdracht om hun veiligheid en bestaansvoorwaarden 
te helpen borgen en sociale uitsluiting tegen te gaan. 
 
Aanpak: eigen kracht en maatwerk 
Het feit dat cliënten vaak problemen hebben op meerdere terreinen laat onverlet dat ze 
mogelijkheden, talenten en dromen hebben over hoe het anders kan. In de krachtwerkmethodiek, die 
we hanteren binnen Neos, richten we ons op het aanboren en benutten van deze mogelijkheden. Met 
alle cliënten maken we een actieplan, dat ook een leer- en ontwikkelplan is, naar een positief 
toekomstperspectief. 
 
Mensen verschillen van elkaar, dus varieert onze ondersteuning in aard, duur en intensiteit. Het is 
altijd maatwerk. In samenhang met de ondersteuning bieden we cliënten ook huisvesting en een  
uitdagend leer- en werkklimaat met educatieve programma’s en mogelijkheden voor werk en 
dagbesteding. Dit doen wij samen met partners. Het geeft cliënten de kans om hun kracht en 
kwaliteiten te ontdekken en te benutten.   
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Kernwaarden 
De kernwaarden van Neos zijn: 

- We zijn daadkrachtig; In de zorg en dienstverlening gaat het om de cliënt en de doelen die we 
stellen. We anticiperen op de veranderingen die effect hebben op de kwaliteit van leven van 
onze cliënten. We passen effectieve interventies toe die leiden tot duurzame verbeteringen in 
de kwaliteit van leven van onze cliënten. We reageren snel en adequaat op vragen en 
verzoeken uit onze directe omgeving. 

- We zijn betrouwbaar; We komen onze afspraken altijd na. We gaan gewetensvol om met 
mensen en met de aan ons beschikbaar gestelde middelen en we laten zien wat we doen. 

- We zijn verbindend; Medewerkers en cliënten zijn als mens gelijkwaardig, samen wordt er 
gewerkt aan doelen. We willen een maatschappelijk betrokken organisatie zijn met gedreven 
medewerkers. We handelen in het belang van onze cliënten, onze opdrachtgevers en de 
maatschappelijke omgeving. We werken in uiteenlopende netwerken en leggen verbindingen 
tussen mensen, sociale steunsystemen en maatschappelijke organisaties. 

 

1.1 Omschrijving van de locatie en de zorgverlening  
Neos Verpleegzorg betreft één locatie; Kwartelstraat te Eindhoven. De locatie is kleinschalig en 
bevindt zich in een woonwijk van Eindhoven.  
 

1.2 Kwartelstraat  
Onze voorziening voor Verpleegzorg biedt verpleging en verzorging in combinatie met beschermd 
wonen. Zodra de gezondheid en omstandigheden het toelaten is het mogelijk om te verhuizen naar 
een andere locatie of gaat de cliënt met of zonder ondersteuning terug naar de eigen woning of 
woonvoorziening.  
 
Op basis van een medische indicatie of beschikking voor beschermd wonen, beoordelen we samen de 
noodzakelijk duur van een verblijf en stellen we een actieplan op. We richten ons op zowel revalidatie 
als op langdurig verblijf. De meeste cliënten die verblijven binnen Verpleegzorg worden opgenomen 
met een indicatie op basis van de Wet Langdurige Zorg of via een gemeentelijke beschikking op basis 
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.  
Binnen de Verpleegzorg beschikken we over aangepaste voorzieningen voor cliënten met een fysieke 
beperking. Daarnaast is er medische en verpleegkundige zorg beschikbaar. We bieden persoonlijke 
verzorging, somatische zorg, zinvolle dagbesteding en geestelijke verzorging naast behandeling door 
(huis)artsen, fysiotherapeuten en zetten waar nodig andere specialisten in. 
 

1.3 Het aantal en leeftijd van cliënten per ZZP  
De leeftijdscategorie die gehanteerd wordt bij opname is vanaf 18 jaar. De jongste cliënt op 
Verpleegzorg is 42 jaar en de oudste cliënt is 85 jaar. 
 
Op 31-12-2020 verbleven er 17 cliënten met een WLZ- indicatie:  

- 3 cliënten met een indicatie Begeleiding en verzorging: VG 3 
- 6 cliënten met een indicatie Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide 

verzorging: 4VV 
- 6 cliënten met een indicatie Beschermd wonen met intensieve dementiezorg: 5VV 
- 1 cliënt met een indicatie Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging: 6VV 
- 1 cliënt met een indicatie Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke 

    aandoeningen, met nadruk op begeleiding: 7VV 

Hoofdstuk 2 Profiel personeelssamenstelling  
 

2.1 Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel)  
Zonder voldoende, bevoegd en bekwaam personeel kan er geen kwalitatief verantwoorde 
verpleeghuiszorg worden geleverd. Neos heeft op locatie Kwartelstraat randvoorwaarden gecreëerd 
t.a.v. roostering en een verantwoorde personeelssamenstelling waardoor de kwaliteit van zorg 24 uur 
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per dag geborgd is. Dit betekent dat er altijd minimaal één verzorgende 3 IG op de locatie aanwezig is, 
overdag zijn dit er minimaal twee. 
 

2.2 Huidige situatie t.a.v. personeelssamenstelling  
De basisbezetting bestaat uit de volgende vaststaande diensten:  

  in uren diensten ma di woe do vrij zat zon 

Dagdienst 8 3 24 24 24 24 24 24 24 

Avonddienst 8 2 16 16 16 16 16 16 16 

Tussendienst  8 2* 16 16 16 16 16 8 8 

Nachtdienst  8 2** 16 16 16 16 16 16 16 

 
Eén van de  tussendiensten betreft de kwaliteitsdienst (ma t/m vrij). Deze inzet is gedaan in het kader 
van de uitbreiding van inzet in 2020(zie onder 3.2 kwaliteitsinzet). De andere tussendienst betreft 
invulling door een gastvrouw. 
 **: 2e nachtdienst betreft een beveiliger (PNIL), 
 
De in 2019 ingezette extra middelen in het kader van het kwaliteitsbudget werden ook in 2020 ingezet 
namelijk:  
-   4 uur per week inzet door een bewegingsagoog 
-  16 uur per week structurele extra inzet in het weekend. 
 
Om de continuïteit van de verpleegkundig handelen te kunnen garanderen zijn er 
samenwerkingsafspraken gemaakt met Vitalis (V&V instelling in Eindhoven) wat betreft ad-hoc inzet 
van verpleegkundigen (verpleegkundig team) t.b.v. specifieke verpleegkundige handelingen. 

 

2.3 Overzicht personeelssamenstelling  
In onderstaande tabellen staan overzichten van medewerkers in dienst bij Neos, afdeling 
Verpleegzorg per 31-12-2020, exclusief de stagiaires. 
 

Functie Aantal FTE Aandeel 
kwaliteitsbudget 

teamleider  1 0,33 0,00 

senior verpleegkundige  2 1,78 1,10 

verpleegkundige 5 3,33 1,92 

verzorgende 3 IG 9 7,22 4,48 

gastvrouw 2 1,81 0,98 

leerling (BBL) 1                0,67 0,45 

TOTAAL 20              15,14 8,93 

 
Verzuimcijfers 
Het verzuim van team Verpleegzorg in 2020 is 3,8 %.  
Ondanks de coronapandemie en de hoge werkdruk is het verzuim redelijk beperkt gebleven.  Wel is 
er, naast een langdurig zieke en het lang openstaan van een vacature, regelmatig uitval geweest, 
omdat medewerkers in quarantaine moesten vanwege mogelijk contact met besmette personen.  
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2.4 Deskundigheid personeel  
In het kader van de deskundigheidsbevordering is in 2020, vanuit het team, maar beperkt 
deelgenomen aan scholingen, trainingen en congressen. De oorzaak is de krappe personele bezetting 
en de hoge werkdruk. 
 
Een aantal scholingen hebben vanwege de Corona maatregelen geen doorgang kunnen vinden en 
zijn doorgeschoven naar 2021: 
 

- Training omgaan met cliënten met Borderline Persoonlijkheidsstoornis (via teams) 
- Agressie/weerbaarheids training (via teams) 
- Online BIG scholing  
- Deskundigheidsbevordering ‘omgaan met seksualiteit’ is verzet naar 2021;  
- Scholing WZD; is verzet naar 2021 

 

2.5 Resultaten 2020 t.a.v. personeelssamenstelling  
Om voldoen kwaliteit van zorg en dienstverlening te kunnen garanderen zijn er in het kwaliteitskader  
normen opgenomen ten aanzien van de personele bezetting. In 2020 is aan deze kwaliteitsnormen 
voldaan. Er is ook in 2020 gestuurd op werving van verpleegkundigen (niveau 4) om de verhouding 
verpleegkundige/verzorgende binnen het team in evenwicht te houden. In 2020 is één 
verpleegkundige uit dienst gegaan en is er een nieuwe verpleegkundige aangenomen. 
 
Om ook in de toekomst aan een duurzame invulling van gekwalificeerd personeel te kunnen voldoen, 
zeker in relatie tot de krappe arbeidsmarkt, wordt er duurzaam geïnvesteerd in opleidingen voor 
interne medewerkers tot verpleegkundige en invullen van stageplaatsen voor de opleiding tot 
verzorgende IG en verpleegkundige (BOL en BBL). Het ligt in de lijn dat er in 2021, na afronding 
opleiding, weer een BBL’er doorstroomd naar de functie verzorgend IG en er een IG’er doorstroomd 
naar de functie verpleegkundige. 
 

Hoofdstuk 3 Huidige situatie, beoogde plannen en eisen kwaliteitskader  

 
3.1 Huidige situatie t.a.v. persoonsgerichte zorg en ondersteuning  
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg onderscheidt 4 thema’s als het gaat om kwaliteit van 
persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen. Deze 
begrippen hebben andere benamingen binnen de visie en de aanpak; eigen kracht en maatwerk van 
Neos (zie ook hoofdstuk 1).  
 
Het Begeleidingssysteem 
Het begeleidingssysteem geeft een kader aan voor de begeleiding van cliënten en biedt daarmee de 
gewenste ruimte voor de professional om zijn en haar expertise maximaal te kunnen inzetten en 
verder te ontwikkelen. In de begeleiding van cliënten staat het actieplan centraal, dit is de werkagenda 
van de cliënt en de begeleider. De cliënt werkt met steun van diverse medewerkers aan een traject 
wat zo kort als nodig duurt, waarvan de uitkomst een succesvolle en duurzame uitstroom naar (zo) 
zelfstandig (mogelijk) wonen is en waar de cliënt tevreden op kan terugkijken. 
 
De bedoeling 
Waarom doen we wat we doen? De bedoeling van het werk van Neos is samen te vatten in drie 
punten, die uitgangspunt zijn voor de inrichting van het primair proces nl: 

- Ondersteunen van eigen herstel 
- Participatie van kwetsbare mensen aan samenleving 
- Betere kwaliteit van leven 

 
We gaan uit van de krachtgerichte visie: 

- Hoop op een betere toekomst 
- Zelfregulering; cliënt geeft actief vorm aan eigen bestaan en bestemming 
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- Burgerschap; toegang tot grondrechten én bijdrage leveren aan de samenleving 
 
Het krachtgericht werken gaat ervan uit dat herstel mogelijk is, dat ieder mens talenten en 
mogelijkheden heeft en dat de werkrelatie gebaseerd is op vertrouwen en respect. Deze aspecten zijn 
verweven in het begeleidingssysteem. 
 

3.2 Resultaat beoogde plannen 2020 
Het jaar 2020 heeft, onder invloed van de coronapandemie voor een deel een andere wending 
gekregen, met betrekking tot de resultaten, dan was beoogd. Onze aandacht is vanaf maart 2020 
vooral gericht geweest op het voorkomen van besmetting van zowel personeel als cliënten. We 
hebben hierin ook nauw samengewerkt met externe partners zoals Vitalis en de straatdokter. 
Uiteindelijk is het resultaat, dat op 1 bewoner na, niemand van de bewoners positief is getest op 
Corona. Wel is er onder het personeel regelmatig uitval geweest vanwege op corona wijzende 
klachten of door het in quarantaine moeten vanwege een huisgenoot met klachten. Dit laatste heeft 
een behoorlijke druk uitgeoefend op het team, ook in combinatie met een openstaande vacature. 
Uiteindelijk is er in de hele periode veel gebruik gemaakt van uitzendkrachten, waardoor ook de 
continuïteit van de (kwaliteits) zorg onder druk heeft gestaan. Desondanks kunnen we positief  
terugkijken op een voor de zorg zeer moeilijk jaar.  
 
Tandarts op locatie 
De tandarts komt op locatie cliënten behandelen.  
Er wordt ook de mogelijkheid geboden om op de kamer van de bed- of rolstoel gebonden cliënt de 
behandeling uit te voeren. Voorwaarde is dat er ruimte is voor een verrijdbare behandelstoel en dat er 
stroom en een waterkraan aanwezig is. 
De kosten voor de WLZ-cliënten worden direct bij het CZ-zorgkantoor gedeclareerd. Declaratie van 
tandartskosten voor WMO-cliënten worden individueel bekeken. In de praktijk gaf de declaratie van 
kosten bij WMO-cliënten achteraf (bij bewindvoering) vaker problemen omdat de behandeling soms 
duurder uit viel dan begroot (een herstel behandeling kost meer dan een kies trekken). De 
straattandarts is hierdoor een gedeelte van zijn inkomsten misgelopen, maar kiest er toch voor om te 
herstellen i.p.v. voor de makkelijke oplossing te kiezen (kies trekken). 
Het behandelplan van de tandarts is in het cliëntdossier opgeslagen op het tabblad ‘tandarts’ wat 
hiervoor in het cliëntsysteem is aangemaakt.  
 
Resultaat  
In 2020 heeft de tandarts bij alle WLZ-cliënten een jaarlijkse controle uitgevoerd en waar nodig 
vervolgbehandeling geboden. 
Bij elke nieuw opgenomen WLZ-cliënt heeft de tandarts een controle gedaan en heeft vervolgens ook 
een behandeling plaats gevonden. Bij 5 cliënten is een noodbehandeling uitgevoerd. 
De tandarts heeft voor elke cliënt een behandelplan aangemaakt en het behandelplan in het dossier 
opgeslagen.  
Naast het gezondheidsbevorderende effect had voor een groot deel van de behandelde cliënten het 
esthetische resultaat ook een grote meerwaarde (durven weer te lachen). 
 
 
Uitbreiding formatie t.b.v. kwaliteitsinzet 
De extra inzet van een verpleegkundige/verzorgende IG, in het kader van kwalitatieve inzet, is 5 
dagen in de week 8 uur per dag. Deze extra dienst per dag is gericht op het bevorderen van kwaliteit 
van zorg, het actualiseren van de zorgplannen, het verbeteren van methodisch werken en biedt extra 
aandacht aan cliënten daar waar deze noodzakelijk is. Deze extra dienst wordt ook ingezet om 
piekmomenten op te kunnen vangen waardoor de kwaliteit van zorg - ook bij tijdelijke hoge werkdruk- 
kan worden gewaarborgd. 
 
Resultaat 
In 2020 is er vanwege vertrek van een verpleegkundige een vacature ontstaan die vrij lang heeft 
opengestaan (weinig passende reacties). Per 1oktober is de vacature uiteindelijk ingevuld. 
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Vanwege de Corona pandemie is de extra inzet met name gebruikt om de continuïteit en de kwaliteit 
van de dagelijkse zorg zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.  
 
2 medewerkers vormden de projectgroep om het ‘actieplan op tafel’ verder uit te werken. Januari 2021 
lag er een concept plan. De verdere uitrol zal medio april ’21 plaats vinden. 
 
 
Ontwikkelingen rondom de wet Zorg en Dwang 
De ontwikkelingen en - voor de locatie betreffende - consequenties vanuit de wet Zorg en Dwang 
(WZD) worden onderzocht, afspraken worden hierover gemaakt en vastgelegd. Het doel is om 
onvrijwillige zorg bij mensen met dementie of een verstandelijke beperking zo veel mogelijk wordt 
voorkomen. 
 
Resultaat 
Binnen 6 weken na de start van de zorg worden er voor cliënten, met een psychogeriatrische 
aandoening, in het kader van de WZD en in overleg met de SOG (Specialist Ouderen Geneeskunde), 
afspraken in het zorgplan vastgelegd. Er wordt hierbij uitgegaan van het ‘Nee, tenzij’ principe.  
Bij elke bewoner waar de WZD van toepassing is, is een vertegenwoordiger betrokken of is er een 
mentor benoemd. 
 
Er heeft overleg\afstemming met betrekking tot de WZD in relatie tot de klachtenprocedure 
plaatsgevonden met het Adviespunt Zorgbelang. In 2021 vindt er een vervolg overleg plaats. 
 
LHBT-ouderen (lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender ouderen) 
Vanuit het thema seksuele diversiteit ondersteunen we LHBT-ouderen (lesbische, homoseksuele, 
biseksuele en transgender ouderen). 
 
De werkwijze is:  
-   Via de GGD-informatie te verzamelen over het thema: 
     In 2020 is er een afspraak gemaakt met de GGD om een presentatie te komen geven voor het 

team met betrekking tot het thema LHBT. Echter is dit vanwege de Corona richtlijnen verzet naar 
een later moment. 

-   Daar waar mogelijk ondersteuning te bieden bij de specifieke vraag van de cliënt; 
 De senior verpleegkundigen bespreken mogelijke LHBT-zaken tijdens de intake en geven dit zo 

nodig vervolg tijdens het verblijf. 
 
Resultaat 
In 2020 was er bij 1 cliënt sprake van problemen op LHBT-vlak. Hier zijn in overleg met de cliënt 
passende afspraken gemaakt (o.a. inzet sekswerker), 
 
Invullen thema vanuit CTO (Cliënt Tevredenheid Onderzoek) 2019 
De werkwijze:  
-   Vanuit de methodiek ‘Adviesvangers’, met cliënten de uitkomsten van het CTO te bespreken en 

een keuze te maken welk thema de meeste prioriteit heeft. 
-  Vervolgens met cliënten en het Cliëntenpunt afspraken te maken over het gekozen thema en het 

plan van aanpak; 
-   Het plan te evalueren tijdens de huiskamervergadering. 
 
In 2020 is de keuze gemaakt om, bij de uitwerking van het ‘actieplan op tafel’, waarbij cliënten zoveel 
mogelijk actief betrokken zijn/worden, enkele cliënten te betrekken bij dit plan. Tijdens 
huiskamervergaderingen, met ondersteuning vanuit de CCR, is dit vaker aan de orde geweest. Helaas 
bleek de motivatie zeer beperkt. Mede onder invloed van Corona was daarbij de deelname aan de 
huiskamervergaderingen ook zeer beperkt (meestal maar 1 of 2 deelnemers).  
In 2021 wordt, in samenwerking met de CCR, een nieuwe poging gedaan om cliënten warm te maken 
voor deelname aan de huiskamervergaderingen en zo cliënten participatie weer nieuw leven in te 
blazen. 
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3.3 Wonen, welzijn en zingeving; Resultaat beoogde plannen 
Beoogde plannen t.a.v. wonen en welzijn 
De invulling van dagbesteding wordt uitgebreid met een vaste weekprogramma en uitbreiding van 
begeleiding in de avonduren door de gastvrouw. 
Van maandag t/m zondag (7 dagen per week) wordt de dienst van de gastvrouw uitgebreid met 2 uur 
per dag. Elke dag is de gastvrouw van 18.00 uur tot 20.00 uur extra aanwezig in de algemene ruimte 
om cliënten na de maaltijd te kunnen begeleiden bij activiteiten en rustig ‘na te kunnen zitten’ na de 
avondmaaltijd. Zij brengt hiermee extra sfeer en gezelligheid in de avond. 
 
Zinvolle dagbesteding 
- Er wordt 2 à 3 keer per week gekookt op locatie, individueel en in een kleine groep. Deze activiteit 

wordt begeleid door een gastvrouw. Dit sluit aan bij het oefenen in sociale- en kookvaardigheden 
en is tevens een onderdeel van de dagbesteding. 

- Tuinproject: met enkele enthousiaste cliënten, ondersteund door een vrijwilligster, worden kruiden 
voor eigen gebruik gekweekt in een speciaal daarvoor gemaakte plantenbak. Deze kruiden 
worden gebruikt tijdens kookactiviteiten op locatie.  

- Cliënten worden, vanaf opname, actief betrokken bij het invullen van dagelijkse huishoudelijke 
werkzaamheden. Samen met een teamlid wordt na de opname gekeken welke taken vacant zijn 
en welke bijdrage de cliënt kan leveren op basis van zijn/haar mogelijkheden en passend zijn bij te 
leren vaardigheden na uitstroom. Bij opname krijgt elke cliënt een ‘warm welkom pakket’ (o.a. 
toilet artikelen).  

- Dagbesteding op locatie: er wordt in de avonduren met een aantal bewoners, ondersteunt door de 
aanwezige gastvrouw, invulling gegeven aan spelactiviteiten. 

- Deelname aan externe dagbesteding. Een 5 tal cliënten nemen overdag deel aan externe 
activiteiten, variërend van vrijwilligerswerk tot deelname aan bedrijfsmatige activiteiten binnen het 
activiteiten centrum. 

 
Inzet vrijwilligers 
Naast de extra personele inzet is er ook inzet vanuit vrijwilligers. Vooral door de inzet van de 
coördinator vrijwilligerswerk is er in 2020 een toename van vrijwilligers. Deze worden specifiek ingezet 
bij begeleiding van individuele- (bijvoorbeeld boodschappen doen) en groepsactiviteiten (tuin- en spel 
activiteiten). De continuïteit van de inzet vrijwilligers staat echter nog onder druk. Er is verloop, vooral 
omdat vrijwilligers doorstromen naar betaald werk, of uitvallen vanwege privé omstandigheden. 
Gemiddeld waren er 3 vrijwilligers inzetbaar. 
 
Zingeving 
Daar waar cliënten behoefte hebben aan gesprekken over zingeving kunnen zij een beroep doen op 
de geestelijk verzorger van Vitalis of de straatpastor.  
De straatpastor komt elke week naar de locatie en zoekt zelf ook cliënten op en gaat gesprekken aan. 
In 2020 heeft 1 cliënt een beroep gedaan op de geestelijk verzorger van Vitalis. Daarnaast bezoekt de 
pastor van de Catharina kerk, (tijdens de corona tijd even gestopt), wekelijks de locatie om 
laagdrempelig zingevingsvragen te beantwoorden. 
 
Palliatieve zorg 
Onze visie met betrekking tot palliatief terminale zorg is, mede op basis van de richtlijn, voortdurend 
onderwerp van gesprek binnen het team (multidisciplinair). We bieden zorg op maat, waarbij deze 
zorg optimaal dient aan te sluiten bij de bijzondere leefstijl (dak-thuislozen) en complexiteit van de 
cliënt (somatiek in combinatie met psychiatrische- en verslavingsproblematiek). Daar waar zorg op 
maat niet past binnen de geldende (huis)regels van de locatie, kan in overleg met de cliënt, arts en 
team, hiervan worden afgeweken en wordt dit vast gelegd in het actieplan. Dit kan bijvoorbeeld 
inhouden dat een terminale cliënt gefaciliteerd wordt met bepaalde, binnen de locatie, verboden 
middelen, onder andere in het kader van pijnbestrijding. 
In 2020 is aan een 5 tal cliënten  bijzondere palliatieve zorg verleend(ook 5 cliënten overleden). We 
zien dat deze vraag naar bijzondere zorg vaker voorkomt en dat cliënten vaak al in een ver gevorderd 
(terminaal) stadium zijn als ze bij Verpleegzorg worden geplaatst. 
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3.4 Veiligheid  
Neos werkt continu aan zorginhoudelijke kwaliteit en gaat hierbij uit van professionele standaarden en 
richtlijnen. Veiligheid is daarbij een integraal onderdeel binnen Neos. De thema’s van de 
basisveiligheid zoals opgenomen in het kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg zijn medicatieveiligheid, 
decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen en preventie van acute 
ziekenhuisopname. 
 
Medicatieveiligheid 

- Er hebben in 2020 halfjaarlijkse FTO besprekingen (Farmaco Therapeutisch Overleg) 
plaatsgevonden, waarbij aanwezig: SOG (Specialist Ouderen Geneeskunde), Apotheker en 
verpleegkundige VPz. Tijdens het FTO worden alle WLZ cliënten besproken en het 
medicatiebeleid geëvalueerd. 

- Er zijn in 2020, 60 medicatiefouten geregistreerd. In 2019 waren dit er 55. De uitleg hierover is 
beschreven bij 3.4: conclusie meldingen medicatie. 

- De SOG wordt ingehuurd van Vitalis. In het kader van afspraken met betrekking tot 
antipsychotica en antibiotica is te verwijzen naar het eigen netwerk van de SOG.  

- Er zijn samenwerkingsafspraken met Vitalis gemaakt waarbij de multidisciplinaire 
behandelinzet, zoals o.a. psycholoog, fysio- en ergotherapie door Vitalis wordt geleverd.  

 
Decubituspreventie 

- In 2020 zijn er 5 meldingen van dreigende decubitus bij  bedlegerige WLZ cliënten, gemeld. 
Hierbij is volgens protocol gehandeld en zijn alle noodzakelijke anti decubitus hulpmiddelen en 
voorzieningen ingezet. Zo wordt er waar nodig tijdig, per cliënt op maat, een specifieke matras 
gehuurd bij Harting Bank. Ontstaan van decubitus is hierdoor voorkomen bij de gesignaleerde 
dreigende decubitus. 
 

Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkingen maatregelen: 
Binnen Neos worden in principe geen vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast in het kader van de 
wet WGBO of WZD. 
 
Preventie van acute ziekenhuisopname. 
In 2020 heeft er 7 keer een WLZ ongeplande opname plaats gevonden in het ziekenhuis. Dit betrof 2 
cliënten (één 2x opname en één 5 x opname).  Bij deze cliënten heeft er afstemming plaats gevonden 
vanuit de SOG  met de behandelend specialist van het ziekenhuis. Opnames waren ten gevolgen van  
een acute situatie en betreffen allemaal een acute opname die niet voorkomen had kunnen worden 
vanuit preventieve maatregelen. 
Cliënten zijn, na behandeling in het ZH, weer teruggekeerd naar Verpleegzorg.  
 
Gezamenlijke afspraken over behandeling rond het levenseinde 
Wel/niet reanimeren wordt tijdens opname besproken en is vast gelegd op cliëntniveau. Specifieke 
wensen met betrekking tot levensverlengende behandeling wordt, in overleg met SOG en cliënt 
vastgelegd in het dossier (zie ook 3.1 Palliatieve zorg) 
 
Vereisten kwaliteitskader 
Op basis van de huidige stand van zaken en de geplande beoogde acties ten aanzien van de 
basisveiligheid van de thema’s medicatieveiligheid, decubitus, inzet van vrijheid beperkende 
maatregelen, registratie ziekenhuisopname en melding incidenten cliënten, voldoet Neos in 2019 aan 
de vereisten van het kwaliteitskader. 
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3.5 Leren van kwaliteit  
Kwaliteitsmanagementsysteem 
In augustus 2020 is er een externe audit uitgevoerd door TÜV Rheinland. 
Deze audit is m.b.t. de locatie Verpleegzorg zonder tekortkomingen behaald. 
 
S&S overleg (Safety&Securety) 
Alle MIC / MIP meldingen vanuit één locatie of team worden maandelijks besproken tijdens het 
MDO (werkoverleg) en de opvallende meldingen (vanuit mogelijk vervolg risico) worden periodiek 
(4 x per jaar) besproken door het Safety&Security team. Dit team bestaat uit minimaal twee 
medewerkers uit het team aangevuld met de staffunctionaris Kwaliteit, Arbo en Veiligheid, 
teamleider en (op uitnodiging) een vertegenwoordiger vanuit team beveiliging. Door het 
maandelijks zichtbaar maken van meldingen en mogelijke trends kan er adequaat en snel 
geïntervenieerd worden op mogelijke veiligheidsrisico’s. Deze aanpak sluit goed aan op de 
invoering van zelforganisatie binnen de teams, met het laag in de organisatie beleggen van 
verantwoordelijkheid, waardoor er een toename van bewustwording van veiligheidsrisico’s bij de 
medewerker ontstaat, maar ook de oplossingsrichting en verbetering vanuit de professional wordt 
ingevuld. 
 
Overzicht aantal meldingen 2020 
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Verpleegzorg Kwartelstraat 8 (8*) 
34 

(36*) 

45  

(29*) 
2 (8*) 

60 

(55*) 
2 (1*) 3 (3*) 33 (63*)   187 (203*) 

* (meldingen 2019): 

 

Conclusie meldingen 

Medicatie: Er is in 2020 een toename van het aantal meldingen te zien in vergelijking met 2019 (55 in 

2019 en 60 in 2020).  

Een aantal medicatie meldingen gingen over onduidelijkheden rondom medicatieverstrekking door 

miscommunicatie tussen voorschrijver en apotheek bij medicatiewijzigingen. Ook bij nieuwe 

(crisis)opnames, waarbij er nog geen actueel medicatieoverzicht is (cliënt staat nog niet in NCare) 

werden fouten geconstateerd. Er wordt dan gesignaleerd dat de lijst niet klopt. 

Ook is (met name vanuit hoge werkdruk) bij een aantal meldingen slordigheid de oorzaak. Er is echter 

een hoge meldingsbereidheid en alle (ook kleine ‘slordigheden’) worden gemeld.  

Maatregel: in 2020 is, los van het FTO, ook tijdens werkoverleggen (MDO) stil gestaan bij 

medicatiefouten, gemeld vanuit React. Bij nieuwe opnames wordt er zo snel mogelijk afgestemd met 

de apotheek om miscommunicatie te voorkomen. Na de artsenvisite vindt er nog een extra check 

plaats door de bij de visite aanwezige medewerker, of  medicatie wijzigingen goed in NCare zijn 

verwerkt 

 

Er is in het algemeen een grote meldingsbereidheid in het team m.b.t. melden van (ook eigen) fouten. 

Leren en verbeteren op basis van gemaakte fouten sluit ook in het kader van medicatieveiligheid aan 

bij de ontwikkeling m.b.t. zelforganisatie, nemen van eigen verantwoordelijkheid en komen tot 

verbetering. 

 

Valincidenten: in 2020 zijn er 44 valincidenten gemeld (29 in 2019). In bijna alle gevallen ging het om 

vallen ten gevolgen van  (eigenwijs) eigen handelen, vaak meerdere meldingen rondom dezelfde cliënt. 

Er was in geen enkel geval sprake van blijvend letsel. Indien nodig werd er gebruik gemaakt van pols 

alarmering.  
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Maatregel: Cliënten worden consequent gewezen op risico’s t.g.v. verkeerd schoeisel en/of niet wachten 

op begeleiding bij transfer. In 2021 wordt er extra aandacht geboden aan het voorkomen van vallen 

(preventie) en beperken van gevolgen van vallen (ICT matig en m.b.t. gedrag) 

Agressie: Het totale aantal agressiemeldingen (Soas-R) in 2020 is ongeveer gelijk gebleven t.o.v. 

2019 (34 in 2020 en 36 in 2019), waarbij meerdere meldingen te maken hadden met de zelfde 

cliënten. Agressie was met name verbale agressie na aanspreken op gedrag of niet nakomen van 

afspraken, vaak ook in combinatie met alcoholgebruik. In het kader van veilig leefklimaat werden er 

passende (individuele, proportionele) maatregelen ingezet na een agressie-incident, bedoeld om 

herhaling te voorkomen. Onaangepast gedrag is bespreekbaar gemaakt om herhaling voorkomen 

(afspraken m.b.t bejegening, toepassen van signaleringsplan).  

 

Maatregel: Ook in 2020 zijn de medewerkers getraind in het omgaan met agressie, met name in het de-
escalerend werken. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van bejegeningsadviezen van een aan de 
locatie verbonden psycholoog en van signaleringsplannen. In overleg met de SOG is er in 2020 een 
start gemaakt met een ‘bejegeningsoverleg’ over het omgaan met probleemgedrag, waaraan 
medewerkers, psycholoog SOG en Trajectbegeleiders aan deelnemen (1x per 2 weken). 
 
ARBO: er zijn 8 meldingen gedaan (ook 8 in 2019). Deze hebben allemaal betrekking op een onveilige 
situatie, zoals problemen met communicatiemiddelen (zie ook bij ‘overig’). Deze zijn meegenomen in 
het reguliere veiligheidsoverleg en zijn opgenomen in de RI&E. Omdat dit met name risico’s vanuit 
een technische oorzaak betrof, is hierin intensief samengewerkt met de afdeling ICT.  

 

Overig: Het aantal meldingen onder ‘overig’ (33) is lager dan in 2019 (63). De meldingen betreffen, net 
als in 2019, voor het merendeel technische problemen (zie ook bij ‘ARBO’), zoals problemen met het 
Wifi signaal en telefonie problemen. Dit waren er in 2020 beduidend minder dan in 2019. 
 
Seksueel overschrijdend gedrag: 2 meldingen in 2020 (8 meldingen in 2019). Er is in 2020 bij een 
specifieke cliënt gebruik gemaakt van de inzet van een sekswerker, waardoor de incidenten sterk zijn 
afgenomen. Deze inzet past in het kader van werkwijze LHBT. 

 

Cliënttevredenheidsonderzoek   
In 2020 heeft er geen cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Het volgende onderzoek staat 
gepland voor het jaar 2021. 
 
Unieke klanten 
Verpleegzorg wordt vaker benaderd i.v.m. het plaatsen van sterk verwaarloosde ernstig zieke 
personen vanuit de thuissituatie die onhoudbaar is en er geen reguliere opname mogelijk is (weigering 
door cliënt of weigering vanuit instellingen). Met name de inzet van de senior verpleegkundigen, het 
uitgebreid tijd nemen om een cliënt de stap naar opname te laten zetten en het denken in 
mogelijkheden i.p.v. beperkingen, maakt dat deze unieke cliënten vaak met succes begeleid kunnen 
worden, terug naar de eigen woning of naar een passende woonvorm.  
In het algemeen is er bij de meeste cliënten die uitstromen sprake van succesvolle uitstroom. Met 
name het geduld en het blijven zoeken naar alternatieve mogelijkheden, in samenwerking met GGz en 
Novadic, zorgt voor deze successen. 
 
Afstemming met de buurt 
2 Keer per jaar vindt er overleg plaats met een vertegenwoordiging uit de buurt, waarbij wordt 
ingegaan op ontwikkelingen, en de in de afgelopen periode gemelde klachten worden besproken. Het 
aantal klachten is in 2020 (5) gelijk gebleven t.o.v. 2019 (5). De aard van de meldingen waren met 
name verkeershinder vanuit leveranciers. Cliënten worden ook aangesproken op gedrag ‘buiten’ 
(sociale vaardig zijn) en tijdens de huiskamer vergadering ook actief betrokken bij het streven om een 
‘goede buur’ te zijn. In 2020 zijn er vanwege de Corona maatregelen geen activiteiten georganiseerd 
waarbij bewoners uit de buurt waren uitgenodigd. 
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Intern- en externe klachten  
Per 1 januari 2017 is Neos aangesloten bij de Geschillencommissie WKGGZ . Mochten cliënten na 
afhandeling van een klacht volgens de interne klachtenprocedure nog niet tevreden zijn met de 
uitkomst(en), kunnen cliënten een beroep doen op de externe Geschillencommissie waarbij Neos is 
aangesloten. Er zijn sinds de aansluiting van Neos bij de Geschillencommissie geen klachten gemeld. 
In 2020 zijn er geen officiële klachten vanuit de locatie Verpleegzorg geregistreerd.  
 
Implementatie WZD  
In 2020 is een start gemaakt met de implementatie van de WZD (zie 3.2 ontwikkeling rond om WZD). 
 

Hoofdstuk 4 Visie op zorg  
 

4.1 Resultaten plannen 2020 t.a.v. leiderschap, governance en management  
 

Speerpunt Onderwerp(en) Onderliggende visie realisatie 

Zorginhoud en 
processen 

 

 

• Periodiek evalueren 
productportfolio 

• Optimaliseren 
cliëntenlogistiek 

Continue monitoren op 
marktvraag en -ontwikkelingen 
en hier snel op kunnen 
anticiperen. 

 

Organisatieontwikkeling 

 

 

 

• Doorontwikkelen 
zelforganisatie 

• Optimaliseren 
ondersteunende 
processen voor betere 
facilitering van het 
primaire proces 
Vergroten inzet 
vrijwilligers 

 Project zelf-
organisatie is 
afgerond en krijgt 

vervolg vanuit 
project ‘lerende 
organisatie.  ‘ 

 

Door de 
coördinator 
vrijwilligerswerk is 
inzet vrijwilligers 
stabiel gebleven. 

 

Innovatie • BGS in combinatie met e-
Health 

• Ontwikkelen nieuwe 
woon-zorgconcepten 

• Nieuwe interne en 
externe 
samenwerkingvormen 

Projectmatige implementatie  
e-Health 
Vernieuwing wijkgericht en 
contextueel werken. 

Voor Vpz n.v.t., 
dit is met name 
ambulant  gericht. 

Externe positionering 

 

• Positionering 
Accounteam 

• Relatiemanagement 
stakeholders 

• Labels benoemen en 
laden voor 
herkenbaarheid in de 
PDC en stakeholders 

• Herschikken 
productportfoliio en focus 
op kerntaken  

“Met Stip op weg naar 2020” 
Vastgoedstrategie 2016-2020 

Onder- 

houden van 
contacten 
stakeholders. Dit 
is o.a. ingevuld 
door senior 
verpleeg- 

kundigen (gebruik 
eigen netwerk) 

Labels zijn 
gemaakt in het 
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Visie op zorg, sturen op kernwaarden  
De Routekaart 2020 en de Contextanalyse najaar 2019 zijn leidend voor de jaarplannen 2020. 
In de Contextanalyse najaar 2019 zijn de speerpunten voor 2020 geformuleerd 
 
Inzicht hebben en geven 
De Raad van Bestuur zal naast de reguliere werkbezoeken op gezette tijden meelopen binnen het 
primaire proces van Neos om zo een goed gevoel te houden bij de (on)mogelijkheden en kansen op 
de werkvloer. 
 
Verankeren van medische verpleegkundige en psychosociale expertise 
Gezien de schaalgrootte van de organisatie is deel uitmaken van de Specialist Ouderengeneeskunde 
binnen de Raad van Bestuur niet haalbaar. De huidige werkwijze voldoet volgens de tevredenheid van 
de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en blijft in de toekomst gehandhaafd.  
De expertise op verpleegkundig terrein is nu aanwezig bij de teamleider Beschermd Wonen en twee 
senior-verpleegkundigen die deel uitmaken van het team op locatie Kwartelstraat. Er is structureel en 
intensief contact met de manager Primair Proces. 
 

4.2 Vereisten kwaliteitskader t.a.v. leiderschap, governance en management  
De huidige werkwijze ten aanzien van leiderschap, governance en management blijft vooralsnog 
gehandhaafd. Met de uitvoering van de beoogde plannen voldoet Neos aan deze voorwaarde aan het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 
 

Hoofdstuk 5 Ondersteunende processen en randvoorwaarden  
 
Technologische ontwikkeling 
Neos werkt met Myneva (heette voorheen Regas), een digitaal cliëntendossier. Vanuit de 
samenwerking met Vitalis is gezocht naar een mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van elkaars 
zorgdossier m.b.t. inzet (para) medici vanuit Vitalis. 
In 2020 is het mogelijk gemaakt om vanuit Neos toegang te krijgen in het (in het kader van AVG 
afgeschermde) dossier van onze cliënten in het rapportage systeem van Vitalis (Ysis).  
 
Materialen en hulpmiddelen 
Er is structureel onderhoud en keuring van materialen en (zorg)hulpmiddelen. Hiermee voldoen de 
materialen en (zorg)hulpmiddelen aan de daarvoor geldende Wet- en regelgeving.  
 
Financiën en administratieve organisatie 
De financiële en administratieve organisatie wordt georganiseerd vanaf het centraal kantoor aan de 
Keizer Karel V Singel. Er wordt gewerkt volgens de landelijke normen. Jaarlijks vindt een 
accountantscontrole plaats.  
 
 
 

kader van externe 
positionering. 

Vastgoed • Periodieke toetsing 
bruikbaarheid eigen 
zorgvastgoed 

• Continue monitoren vraag 
cliënten naar zelfstandige 
woningen  

• Samenwerkingsafspraken 
met corporaties en 
particuliere 
vastgoedontwikkelaars 

Vastgoedstrategie 2016 - 2020 Heel 2020, 

na evaluatie is het 
huurcontract 
verlengd voor een 
periode van 5 
jaar.  
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Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten  
Neos werkt samen met een aantal organisaties/ketenpartners op basis van overeenkomsten, of 
samenwerkingsafspraken. Zo vindt er samenwerking plaats met Vitalis met betrekking tot inhuur van 
(para) medici en (BIG)scholing voor verpleegkundigen en Verzorgende IG. Ook wordt er o.a.  
samengewerkt met de GGz-E en Novadic-Kentron  in het kader van individuele behandeling van 
cliënten (casemanagement). 
De vastgelegde samenwerking met Vitalis wordt jaarlijks geëvalueerd op basis van de gemaakte 
onderlinge samenwerkingsafspraken.  
 
Vereisten Kwaliteitskader t.a.v. ondersteunende processen en randvoorwaarden 
Op basis van de huidige stand van zaken, in combinatie met de geplande acties voldoet Neos ook in 
2020 aan de eisen van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.  
 
 
 

 
 


