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Pieter van Foreest, Akkerleven   
Veldvreugd 15, 2636 JJ Schipluiden 
 
Woonzorgcentrum Akkerleven ligt aan de 
rand van Schipluiden en kijkt uit op de 
weilanden en de historische trambrug. Het 
is een gezellige locatie en het gebouw is 
gebouwd in een U-vorm waardoor er 
voldoende ruimte is voor een prachtige 
binnentuin met terras. Akkerleven biedt 
professionele zorg, behandeling en 
ondersteuning. Bij Akkerleven is er 
somatische verzorgingshuiszorg, 
verpleeghuiszorg en psychogeriatrische 
zorg. Akkerleven biedt huisvesting aan  
74 cliënten. Het huis beschikt over 72 
eenpersoons appartementen en één  
tweepersoons appartement. 

 
Wooncomplex Singelhof  ligt in het groenrijke 
en rustige centrum van Maasland, hier zijn 
twee woongroepen in aparte huisjes van twee 
keer zes bewoners. Het kleinschalig wonen 
biedt huisvesting aan bewoners met 
psychogeriatrische problematiek. 
 
In dit wooncomplex bevindt zich een 
ontmoetingscentrum en een recreatieruimte 
waar bewoners en buurtgenoten terecht 
kunnen voor diverse activiteiten. Naast de 
woongroepen zijn er in Singelhof ook huur- en 
koopwoningen voor 55+ers. De bewoners van 
deze appartementen, maar ook bewoners uit 
de wijk kunnen gebruik maken van Zorg Thuis 
van Pieter van Foreest. 

 

Pieter van Foreest, Singelhof  
Hofsingel 28 a/b, 3155 AL Maasland 

Pieter van Foreest, Akkerleven  
Veldvreugd 15, 2636 JJ  Schipluiden  
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Kwaliteitsverbetercyclus  
 

Er zijn in de periode van september-oktober 2018 nul-metingen uitgevoerd op de vier afdelingen van 

Akkerleven en de twee woongroepen van Singelhof. In dit kwaliteitsplan zullen de overkoepelende punten 

genoemd worden die op de afdelingen als tops beschouwd worden, maar ook de punten waar ruimte voor 

verbetering aan te brengen is.  

De overkoepelende verbeterthema’s zijn geselecteerd op basis van het aantal keer dat deze punten 

voorkomen op verschillende afdelingen dan wel omdat ze een groot belang kennen dit zo snel mogelijk op 

te pakken. 
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Pluspunten  

vanuit de (zelf)reflectiekaarten en cliënttevredenheidsmetingen: 
 

Hieronder volgt een aantal pluspunten die vanuit de zelfreflectiekaarten en uit de cliënttevredenheid naar 

voren zijn gekomen. 

Op het thema Pieters dossier is bij Akkerleven en Singelhof naar voren gekomen de compleetheid van het 

dossier (personalia, juistheid van de vermelde eerste contactpersoon en ondertekening zorgplan), 

resultaten uit de risicosignalering die worden beschreven en er is een zorgplan en bewonersprofiel 

aanwezig.    

Op het thema medicatieveiligheid wordt er bij Akkerleven en Singelhof goed gescoord op de kennis van de 

medewerkers over wat te doen bij weigering van medicatie, werkwijze medicatiemaler, wat er onder 

risicovolle medicijnen wordt verstaan, bekendheid over dubbel controleren, controlepunten van risicovolle 

medicijnen en over de afspraken omtrent opiaten. De retourbak staat in een afgesloten ruimte op de 

afdeling.  

Bij Singelhof heeft iedere bewoner een foto in de medicijnmap, zodat een ieder kan zien over welke 

bewoner het gaat.  

Op het thema zorg voor vrijheid is bij Akkerleven en Singelhof de visie bekend onder de medewerkers en 

zij zijn op de hoogte van de risico’s bij het inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen. Indien een 

vrijheidsbeperkende maatregel wordt ingezet wordt een zorgvuldige risicoanalyse vooraf gedaan en 

alternatieven of toezichthoudende domotica worden overwogen. Dit is ook geldend voordat de bewoner 

psychofarmaca ontvangt. De psycholoog en arts worden betrokken bij het onderwerp, de medewerkers 

gebruiken het stappenplan onbegrepen gedrag en leggen alle vrijheidsbeperkende maatregelen vast in 

Pieters dossier.  

Op het thema hygiëne en infectie zijn bij Akkerleven en Singelhof de nodige middelen aanwezig 

(afvalemmer met voetbediening, vloeibare zeep, eenmalige handdoekjes, handalcohol, beschermende 

kleding, voldoende toiletpapier) en medewerkers passen de juiste handhygiëne toe. De 

schoonmaakruimten kunnen afgesloten worden en medewerkers zijn op de hoogte welke stappen zij 

ondernemen bij prik-, snij-, bijt- en of/spatincidenten. Gebruikte naalden en ander scherp materiaal worden 

direct na gebruik in de daarvoor bestemde naaldencontainer gedeponeerd. Ook is er een duidelijke 

scheiding tussen schoon en vuil wasgoed. Steriele materialen worden juist gebruikt en de uiterste 

gebruikersdatum van materialen is niet verlopen.  

Cliënten van Akkerleven geven bij de cliënttevredenheidsmetingen aan dat zij gerespecteerd worden door 

de medewerkers over hoe zij hun leven willen leiden,  de medewerkers zijn op de hoogte van de 

achtergrond en persoonlijke wensen van de bewoners.   
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Cliënten van Singelhof geven bij de cliënttevredenheidsmetingen aan dat zij tevreden zijn over de 

daginvulling, dat zij zich veilig voelen en zij zijn positief over de deskundigheid van de medewerkers.  

De medewerkers van Akkerleven en Singelhof hebben allemaal een training persoonsgericht werken 

gevolgd wat onder meer geborgd is door tweejaarlijkse observaties en teamterugkoppeling door opgeleide 

observanten. Tevens wordt het persoonsgericht werken gebruikt tijdens structurele overleggen.  Het 

persoonsgericht werken uit zich onder meer door goed ingebedde huisbezoeken bij cliënten die naar 

Akkerleven en of Singelhof gaan verhuizen.   
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Ruimte voor verbetering  

vanuit de (zelf-)reflectiekaarten en cliënttevredenheidsmetingen  
  
De volgende punten zijn bij meer dan de helft van de afdelingen uit de metingen als verbeterpunten gefilterd 

en zijn derhalve dus ook terug te vinden in de meeste afdelingsplannen. De afdelingsplannen zijn in 

afstemming met de teams opgesteld.  

 

1.Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Persoonsgericht werken is bij iedereen binnen de locatie bekend en elke afdeling is bezig om hier 

invulling aan te geven. Aan de individuele analyse van bewoners en de daarbij behorende 

gegevens verwerking in het dossier wordt nog niet op een structurele wijze binnen de afdelingen 

vorm gegeven en de evaluatie van deze analyse is nog niet ingebed binnen de locaties.  

 

Te bereiken resultaten 

 

• Elke bewoner heeft een persoonsgericht werken analyse die bestaat uit de 6 gedragsfactoren en 

de 5 psychosociale behoeftes die is afgestemd met de bewoner, contactverzorgende, psycholoog 

en familie. Deze analyse is verwerkt in het zorgdossier van de bewoner, het bewonersprofiel, 

zorgplan en eventuele overige profielen die van toepassing kunnen zijn. De uitgewerkte analyse 

wordt geëvalueerd met de bewoner en of familie tijdens het MDO proces en indien gewenst 

besproken tijdens de gedragsvisite.  

 

Hoe en wanneer 

 

• De analyse van elke bewoner wordt in 2019 opgesteld, waarbij de regie ligt bij de 

contactverzorgende. Het team vult de gegevens aan en de analyse wordt indien gewenst 

besproken bij de gedragsvisite in overleg met de psycholoog. De evaluatie van het 

persoonsgerichte zorgdossier vindt twee keer per jaar plaats tijdens elk MDO proces en wordt 

voortijdig geëvalueerd met de bewoner en/of familie. De MBO en HBO verpleegkundige coacht de 

contactverzorgende naar behoefte. 
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2. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning: MDO   

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• De contactverzorgende zijn niet allen bekwaam om volgens de richtlijnen van Pieter van Foreest 

het MDO voor te bereiden en uit te voeren. Dit heeft te maken met de wijzigingen die in het 

gebruikte zorgdossier plaats hebben gevonden. De afstemming tussen disciplines en 

contactverzorgende kan geoptimaliseerd worden waardoor het een multidisciplinair zorgdossier 

wordt.   

 

Te bereiken resultaten 

 

• Iedere contactverzorgende bereidt het MDO proces zelfstandig voor en evalueert volgens de 

vastgestelde stappen van Pieter van Foreest en hanteert hierbij het MDO stappenplan en gebruikt 

de algemene agenda voor het MDO. De contactverzorgende werkt tijdens het MDO proces met 

andere disciplines samen.  

 

Hoe en wanneer 

 

• De contactverzorgende wordt door de MBO verpleegkundige gecoacht naar behoefte, waarbij het 

proces indien nodig wordt vastgelegd volgens de PDCA methode. De MBO verpleegkundige houdt 

maandelijks de voortgang bij via de kwaliteitsmonitor en zet mogelijke acties ter verbetering uit, de 

acties zijn per team verwerkt in een afdelingsplan waarin de voortgang wordt bewaakt.  

• In de team overleggen wordt de voortgang van het zorgdossier besproken, waarbij gezamenlijk 

acties worden bijgesteld.  

• Op locatieniveau wordt het onderwerp MDO onder de aandacht gebracht door het onderwerp te 

bespreken tijdens een personeelsinformatiemiddag (klinische les).  

• De te bereiken resultaten zijn september 2019 behaald. 
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3. Medicatieveiligheid   

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• De bevoegde en bekwame medewerker(s) kunnen niet altijd op een rustige manier ongestoord 

medicijnen delen, medewerkers dragen tijdens medicijnen delen ook niet het 'niet storen jasje'. De 

deellijsten worden aan het einde van de medicatieronde niet structureel gecontroleerd op het 

correct paraferen.  

 

Te bereiken resultaten 

 

• De medewerkers kunnen op een rustige manier medicijnen delen, dragen het ‘niet storen jasje’ en 

controleren na elke medicatieronde de deellijsten op correct paraferen. De medicatieveiligheid 

dient voor iedere bewoner gewaarborgd te worden, waarbij duidelijke afstemming tussen 

medewerkers centraal staat.  

 

Hoe en wanneer 

 

• Medicatieveiligheid wordt in het eerste kwartaal 2019 besproken tijdens de familiebijeenkomsten, 

waarbij het belang van ongestoord medicatie delen wordt toegelicht (waaronder het medicatie 

hesje). De aandachtspunten vanuit de afdelingen worden in de eerst volgende team overleggen 

besproken en acties worden uitgezet en/of bijgesteld aan de hand van het afdelingsverbeterplan. 

De contactverzorgende wordt door de MBO verpleegkundige gecoacht, waarbij het proces indien 

nodig wordt vastgelegd volgens de PDCA methodiek. 

 

4. Hygiëne   

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• De richtlijnen reinigen van hulpmiddelen is onvoldoende bekend op de afdelingen en wordt al dan 

niet op een andere wijze vorm gegeven. Er vindt geen structurele registratie plaats binnen de 

afdelingen.  

Te bereiken resultaten 

 

• De hulpmiddelen van de afdelingen worden op de juiste wijze gereinigd en op een centrale plek 

geregistreerd volgens de afgesproken richtlijnen van Pieter van Foreest.   

Hoe en wanneer 

 

• Alle teams worden door de MBO verpleegkundige geïnformeerd over de afgesproken werkwijze 

rondom het reinigen van hulpmiddelen, waarbij  iedere maand een evaluatie controle plaats vindt 

door de MBO verpleegkundige. In ieder teamoverleg wordt gemonitord wat de voortgang van de 

acties is en indien nodig wordt bijgesteld. 
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5. Voeding   

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Het eten binnen Akkerleven sluit onvoldoende aan bij de wensen en behoefte van de bewoners, 

waarbij de smaak en ambiance als aandachtspunt wordt gezien.  

 

Te bereiken resultaten 

 

• Binnen de locatie Akkerleven eet iedere bewoner met smaak en kan hij/zij de maaltijd nuttigen in 
een prettige ambiance die aansluit bij zijn of haar wensen. 

 

Hoe en wanneer 

 

• De bewoners hebben invloed op de menu’s door een afgevaardigde bewoner en/of medewerker 

vanuit de teams aan te laten sluiten bij de menucommissie. Iedere afgevaardigde wordt door de 

teams geïnformeerd met eventuele specifieke wensen en behoefte van de overige bewoners.  

• Op locatieniveau gaat Akkerleven via een andere werkwijze eten opdienen, waarbij is gekeken 

naar de behoefte van onze huidige populatie, zelf regie staat hierbij centraal. Voor de ambiance is 

een apart plan van aanpak gemaakt door restauratieve voorzieningen en locatiemanagement. De 

locatiemanager, teammanager en afgevaardigde cliëntenraad- menucommissie gaan structureel 

in overleg met de centrale keuken voor een duidelijke afstemming van de verschillende thema’s.  

 
 
 

 


