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Kwaliteitsplan 2019 locatie De Bieslandhof

 
  
 
Op basis van de nulmetingen welke in de periode september-oktober 2018 zijn uitgevoerd op de 10 

afdelingen van De Bieslandhof, zijn er overkoepelende punten te noemen die op veel afdelingen goed 

gaan en punten waar ruimte voor verbetering is.  

 

De overkoepelende verbeterthema’s zijn geselecteerd ofwel 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. 

 

 

  

 
Pieter van Foreest, De Bieslandhof 
Beukenlaan 2, 2612 VC Delft  

 
Verpleeghuis De Bieslandhof bevindt zich in 
Delft en biedt plaats aan circa 250 bewoners met 
ofwel een PG- dan wel een somatische 
grondslag. Tevens heeft De Bieslandhof een 
afdeling voor jonge mensen met dementie, een 
palliatieve afdeling, een afdeling ELV HC 
somatiek en een screeningsafdeling. 
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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.  
 
Persoonsgericht werken 

Algemene pluspunten die uit de afdelingsmetingen naar voren komen, betreffen het persoonsgericht 

werken. Aansluiten bij die unieke bewoner, bij zijn of haar wensen en levensritme. De Bieslandhof is in 

het afgelopen jaar gestart met trainingen op het gebied van persoonsgericht werken en een deel van de 

afdelingen volgt momenteel nog deze scholing. Ondanks dat nog niet alle scholingen zijn afgerond, is het 

resultaat zichtbaar en merkbaar en wordt dit beaamd door familieleden van bewoners.  

 

Welzijnsaanbod 

Het welzijnsaanbod in De Bieslandhof is ruim. Naast individuele welzijnsactiviteiten is er ook per afdeling 

een activiteitenaanbod gericht op de woongroep van de afdeling. Tevens bestaat er een actief 

verenigingsleven in De Bieslandhof ´Uit in eigen huis´ waarbij een ruim aanbod van diverse 

welzijnsactiviteiten, cursussen en ontspanningsmogelijkheden geboden wordt aan de bewoners van alle 

afdelingen. Dit wordt door zowel bewoners als familieleden openlijk gewaardeerd.  

 

Medicatieveiligheid 

Op het thema medicatieveiligheid wordt duidelijk dat het beleid bekend is bij medewerkers. Medewerkers 

zijn op de hoogte van de protocollen met betrekking tot veilig medicatie delen en zijn bevoegd en 

bekwaam.  

 

Vrijjheidsbeperkende maatregelen 

Op de PG-afdelingen zijn medewerkers op de hoogte van de risico’s bij de inzet van vrijheidsbeperkende 

maatregelen en passen deze kennis aantoonbaar toe. Er worden signaleringsoverleggen gepland en er is 

individuele aandacht. Er vindt structureel overleg en afstemming met de specialist ouderengeneeskunde 

en de psycholoog plaats. Daarnaast wordt de familie actief betrokken bij uitvoering van het beleid ´Zorg 

voor de Vrijheid´.  

 

Voordat de bewoner psychofarmaca ontvangt, is een probleemanalyse van het gedrag van de bewoner 

uitgevoerd,  zijn er signaleringsplannen opgesteld  en zijn er voor het voorschrijven eerst psychosociale- 

of gedragsinterventies toegepast.  

 

Hygiënisch werken 

Het belang van hygiënisch werken wordt  breed gedragen in De Bieslandhof. Afgelopen jaar heeft er een  

scholing plaatsgevonden met alle verpleegkundigen en was er een zgn. koploperafdeling. Ook worden 

alle randvoorwaardelijke zaken aangeschaft, zodat op kamer- en bewonersniveau volgens de richtlijn 

‘Hygiënisch Werken’ gewerkt kan worden.   

 

Het principe ´Verzorgend Wassen´ heeft zijn intrede gedaan en ook hier zijn de verpleegkundigen de 

ambassadeurs en zijn zij  getraind vlg.  het principe `Train de Trainer`. De verpleegkundigen begeleiden 

en ondersteunen de medewerkers van de desbetreffende afdelingen om het beleid te implementeren. 

Handhygiëne is daarbij een speerpunt en medewerkers volgen zichtbaar het afgesproken beleid op.   
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Hoe werken we samen en hoe zorgen we voor elkaar, kennen we elkaars behoefte. Deze behoefte om 

daarover met elkaar in gesprek te gaan wordt breed gedragen door medewerkers, vrijwilligers, 

behandelaren, familieleden en cliëntenraad.  Het traject persoonsgericht werken is een aanzet om meer 

dan voorheen samen te werken en naast het kennen van de bewoner is er ook de wens om de familie te 

kennen. Afgelopen jaar is het initiatief gestart ´Samen om Tafel´ en worden familieleden uitgenodigd om 

per thema met elkaar in gesprek te gaan.  

Maar ook de onderlinge samenwerking wordt gestimuleerd, eens per 6 weken komen behandelaren, 

medewerkers van de zorg en de ondersteunende afdelingen samen, om met elkaar in gesprek te gaan 

over een zorginhoudelijk thema onder de noemer `Elkaar Ontmoeten´. 

 

Ruimte voor verbetering  

vanuit de (zelf-)reflectiekaarten en cliënttevredenheidsmetingen  
  
De volgende punten zijn bij diverse afdelingen uit de meting als verbeterpunten gefilterd en zijn derhalve 

terug te vinden in een groot aantal afdelingsplannen.  

1.Persoonsgerichte zorg en ondersteuning: Persoonsgericht werken  

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• De tijdens de training persoonsgericht werken gehanteerde werkwijze om de behoeftes van de 

bewoner te leren kennen, wordt nog niet bij elke bewoner structureel toegepast. Tevens volgen 2 

teams nog de scholing.  

 

Te bereiken resultaten 

 

• Persoonsgericht werken (PGW) verder verfijnen.   

• Voor elke bewoner wordt een analyse van de behoeftes van de bewoner gemaakt en vastgelegd 

in het dossier. 

• Meer individuele welzijnsactiviteiten in het weekend  voor alle bewoners.  

• Meer individuele welzijnsactiviteiten in het weekend op maat voor de doelgroep Jonge mensen 

met Dementie.  

 

Hoe en wanneer 

 

• Ieder team gaat na of er voldoende aandacht is voor persoonsgericht werken op de afdeling. 

• De analyse van elke bewoner wordt  gemaakt door de contactverzorgenden en besproken tijdens 

teamoverleggen en omgangsoverleggen. Tevens wordt deze analyse tijdens elk MDO besproken 

waardoor ook familie en de bewoner zelf aanvullingen kunnen geven om het beeld van de 

bewoner compleet te krijgen. 

• Structurele inzet van Caremappers om bewoners nog beter te leren kennen en te begrijpen. 

• Activiteitenaanbod in weekend . Meer algemene bijeenkomsten en individuele aandacht in het 

weekend (met name voor bewoners welke geen/ nauwelijks bezoek krijgen en eenzaam zijn). 
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2. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning: Zorg voor Vrijheid   

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Het beleid van Zorg voor de Vrijheid wordt uitgevoerd, echter is de visie onvoldoende bekend. 

Medewerkers voeren trouw het beleid uit maar weten niet precies waarom dit zo is.  

 

Te bereiken resultaten 

 

• Medewerkers kennen de visie van ‘Zorg voor Vrijheid’,  kunnen dit toelichten, weten hoe dit in de 

praktijk wordt vertaald en toegepast.  

 

Hoe en wanneer 

 

• Introductie informatie voor iedere nieuwe medewerker, delen van de visie en vertaling naar de 

praktijk. 

• HBO-V´ers gaan de samenvatting van de visie delen in alle team overleggen en begeleiden hoe 

medewerkers actief op dit punt kunnen rapporteren in de dossiers. 

• Alle alternatieven voor VBI´s opnieuw onder de aandacht brengen.  

• Mogelijkheid van video interactie onder de aandacht brengen en meer inzetten. 

• Er zal een (tijdelijke) projectgroep ‘zorg voor de vrijheid’ binnen de Bieslandhof opgericht worden. 

doelstelling is om meer bekendheid te geven aan de visie van zorg voor de vrijheid en het 

faciliteren van en toezien op het behalen van alle beoordelingscriteria voor het behalen van 3 

sterren van het keurmerk ‘fixatievrije instelling’.   
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3. Veiligheid: Medicatie  

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 
 

• Aan het einde van de medicatieronde worden de deellijsten niet altijd gecontroleerd op het correct 

paraferen. 

• Medewerkers zijn niet altijd alert op losse medicatie. 

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

medicijnen delen, medewerkers dragen tijdens het medicijnen delen niet altijd het ‘niet storen 

jasje'.  

 

Te bereiken resultaten 

 

• Het correct opvolgen van het medicatiebeleid.  

• Alle deellijsten zijn gecontroleerd op correct paraferen en medewerkers kunnen ongestoord 

medicatie uitdelen. Op het gebied van losse medicatie is de medewerker alert en handelt vlg. 

medicatiebeleid.  

 

Hoe en wanneer 

 

• Overleg TM- VPK/ HBOV. De verbeterpunten met betrekking tot het medicatiebeleid liggen met 

name op afdelingsniveau en zijn opgenomen in de afdelingsplannen. De verpleegkundige van de 

afdeling volgt samen met de HBOV´er en de teammanager hoe het medicatiebeleid wordt 

opgevolgd, 1x per 6 wk.   

• Medicatiebeleid opvolging in ‘Zorg & Behandeling’ overleg, 1x per kwartaal.  

• Medicatiebeleid in VIM commissie locatie, 1x per kwartaal. 

• Medicatiebeleid in Kwartaaloverleg Managementteam Bieslandhof 1x per kwartaal. 

• Aanschaffen katoenen medicatiehesjes voor iedere medewerker. 

• Iedere teammanager bespreekt in het huiskamergesprek van haar afdeling met familie het belang 

van het niet storen van de verzorgenden op het moment dat zij medicijnen aan het delen zijn. 

Familie wordt gevraagd eventuele vragen aan collega’s van de verzorgende te stellen of te 

wachten met het stellen van vragen aan de verzorgende totdat zij klaar is met medicijnen delen. 

• Tel overleg en bereikbaarheid zo veel als mogelijk na 11 uur  
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4. Veiligheid: Hygiëne en persoonlijke hygiëne 

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 
 

Veiligheid:  

 

• Het HACCP protocol wordt niet altijd goed nageleefd  

• Rolstoelen, hulpmiddelen en tilbanden zien er niet altijd schoon uit en worden niet structureel 

gereinigd: Dit wordt vaak ook niet geregistreerd op de daarvoor bestemde registratieformulieren. 

• Handhygiëne wordt nu niet door iedere medewerker nageleefd en nog niet alle 

randvoorwaardelijke zaken zijn aanwezig . 

 

Te bereiken resultaten 

 

• Het HACCP-protocol wordt door de betrokkenen nageleefd.  

• Alle rolstoelen, hulpmiddelen en tilbanden worden structureel gereinigd en dit wordt vastgelegd 

op daarvoor bestemde registratielijsten . 

• Naleven van de (hand)hygiëne voorschriften.  

 

Hoe en wanneer 

 

• HACCP als vast onderdeel van afdelingsplannen. Medewerkers van de zorg, welzijn, 

huishouding, voeding werken hierin samen. 

• HACCP als vast agendapunt in het locatie voedingsoverleg  en veiligheidsoverleg. 

• Voedingsassistent en gastvrouwen voeren bij elkaars afdeling een HACCP interne audit uit. 

• Alle randvoorwaardelijke zaken m.b.t. hygiënisch werken zijn aanwezig op alle gebruikersruimtes 

en appartementen. Scans op hygiëne, zichtbaar en onzichtbaar d.m.v. ultraviolet lampen en 

detectors.  
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5. Samenwerking: Communicatie  

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 
 

• Communicatie met elkaar in samenspraak met bewoners en hun familie kan op sommige 

onderdelen beter. Verwachting wat er van het verpleeghuis verwacht kan worden, waar kan de 

familie ondersteunen, hoe stemmen we de zorg af. 

• Niet helder wat we van elkaar mogen verwachten en aan elkaar kunnen vragen, familie aan 

medewerkers en medewerkers aan familie.  

 

Te bereiken resultaten 

 

• Helderheid over verwachtingen in het verpleeghuis. Waardig verhuizen past daarbij. De bewoner 

en zijn/ haar familie al kennen voordat men hier komt wonen. Weten wat je van de familie kan en 

mag verwachten. Respectvolle omgang over en weer. 

  

 

Hoe en wanneer 

 

• Waardig verhuizen implementeren in teams, opnemen in afdelingsplannen. 

• Verhuisoverleg, een passende plek voor wachtende bewoner, afspraken maken voor de 

verhuizing. 

• Begeleiding van de familie, 1x per kwartaal bijeenkomsten waar familie kan delen wat de eerste 

ervaringen zijn met verpleeghuis De Bieslandhof (wat gaat goed, wat is ondersteunend, wat kan 

beter en heeft meer aandacht nodig). Deze thema avonden zijn in samenspraak met de 

Cliëntenraad georganiseerd. 

• Verbeterdialogen delen in huiskamer overleggen. 

• Weerbaarheidstrainingen van medewerkers in grenzen stellen: wat mag er verwacht worden van 

familie en hoe stel je je eigen grenzen.  

 

 

 

 

 

 

 


