
 
 

  

AANTAL PAGINA’S 7 

EIGENAAR Roeland Hassefras, Locatiemanager  
  

 

DE HOOGE TUINEN 

KWALITEITSPLAN 2019   
ONDERDEEL VAN KWALITEITSPLAN PIETER VAN FOREEST  
 

 

 



 
 

©Pieter van Foreest / Kwaliteitsjaarplan De Hooge Tuinen 2019  2 
onderdeel van het kwaliteitsplan Pieter van Foreest 
 

Kwaliteitsplan 2019 locatie De Hooge Tuinen 

 
  
 

Er zijn in de periode van september-oktober 2018 0-metingen uitgevoerd op de 5 afdelingen van de 

Hooge Tuinen, hier zijn overkoepelende punten te noemen die op veel afdelingen goed gaan en punten 

waar ruimte voor verbetering aan te brengen zijn.  

 

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 Hooge Tuinen 
Atriumhof 2, 2672 HP Naaldwijk  

 
 
Locatie Hooge Tuinen is een gezellige locatie. 
De Hooge Tuinen heeft 72 plaatsen voor 
mensen die psychogeriatrische en 8 plaatsen 
met een somatische zorg nodig hebben. Deze 
mensen krijgen hoogwaardige  zorg geleverd, dit 
wordt in 2019 op een hoog waardige manier 
voortgezet. 
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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.  
 
Algemene pluspunten die uit de afdelingsmetingen naar voren komen, zijn op het gebied van de 

compleetheid van het dossiers, dat de contactpersoon volledig beschreven is, een geldig reanimatie 

aanwezig is en een geldig MBL formulier.  

 

Op het thema medicatieveiligheid wordt er goed gescoord op risicovolle medicatie, de bekendheid van 

dubbele controle en de controlepunten van risicovolle medicijnen. Ook zijn in de medicatiemappen foto’s 

aanwezig en wordt er beschreven wanneer je medicatie mag malen. Medewerkers weten wat er moet 

gebeuren als cliënten de medicatie weigeren.  

 

Mensen op de Hooge Tuinen worden gestimuleerd (meer) te bewegen, conform onze visie op de zorg 

voor de vrijheid. Medewerkers zijn op de hoogte van de risico’s bij de inzet van vrijheidsbeperkende 

maatregelen. Als er een vrijheidsbeperkende maatregel wordt vastgelegd is een evaluatie datum 

afgesproken en zijn de arts/ psycholoog altijd betrokken. Alle vastgestelde acties worden besproken met 

de cliënt of diens vertegenwoordiger.  

 

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

uitgevoerd. 

 

De medewerkers van de Hooge Tuinen hebben allemaal een training persoonsgericht werken gevolgd 

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

observanten. Tevens worden de methodiek en gehanteerde formuleringen gebruikt tijdens structurele 

omgangsoverleggen voorgezeten door de psycholoog.  Het persoonsgericht werken uit zich onder meer 

door huisbezoeken bij cliënten die naar de Hooge Tuinen gaan verhuizen.   

 

Cliënten geven bij de cliënttevredenheidsmetingen aan tevreden te zijn met  

deskundigheid van de medewerkers. Ook komt uit de cliënttevredenheidsmeting naar voren dat onze 

medewerkers leren van hun fouten. De  Hooge Tuinen wordt als een schone woonomgeving door 

cliënten en familie ervaren.   
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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 meting als verbeterpunten gefilterd 

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

 

1.Persoonsgerichte zorg en ondersteuning: Persoonsgericht werken  

 

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• De tijdens training persoonsgerichte werken gehanteerde werkwijze om de 6 gedragsfactoren en 

de 5 psychosociale behoeftes van de bewoner te leren kennen, wordt nog niet bij elke bewoner 

structureel toegepast.  

Te bereiken resultaten 

 

• Voor elke bewoner wordt een analyse van de 6 gedragsfactoren en de 5 psychosociale behoeftes 

van de bewoner gemaakt en verwerkt in het zorgdossier. Er worden actief gesprekken 

aangegaan met naasten op een plek met rust en privacy.  

 

Hoe en wanneer 

 

• Er wordt in 2019 een analyse van de gedragsfactoren en psychosociale behoeften van elke 

bewoner gemaakt, waarbij de regie ligt bij de contactverzorgende. Het team vult de gegevens 

aan en de analyse wordt besproken tijdens de gedragsvisite. De analyse wordt tijdens elke MDO 

bespreking meegenomen en voortijdig geëvalueerd met de bewoner en/of familie.  
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2. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning: Dossiers   

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• De adres gegevens van de cliënt kloppen niet altijd in het dossier 

• Er wordt niet gerapporteerd op doelen 

Te bereiken resultaten 

 

• De adres gegevens in het dossier zijn kloppend op het adres waar de cliënt woont. Er wordt bij 

elke cliënt gerapporteerd op doelen binnen het zorgleefplan.  

Hoe en wanneer 

 

• Bij verhuizing naar de Hooge Tuinen wordt strak gestuurd op de correctheid van het adres. Voor 

huidige bewoners gaat de locatiesecretaresse de eerste contactpersonen actief benaderen om dit 

te gaan wijzigen.  

• Om te rapporteren op doelen zal er in 2019 door de HBO V een training gegeven gaan worden 

aan medewerkers.  

 

 

3. Wonen en Welzijn: Familieparticipatie   

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Mantelzorgers worden niet altijd betrokken bij de dagbesteding.  

Te bereiken resultaten 

 

• De eerste contactpersonen van alle bewoners zijn op de hoogte van de mogelijkheden van 

betrokkenheid bij dagbesteding. 

Hoe en wanneer 

 

• In de  tweejaarlijkse huiskamerbijeenkomsten op alle afdelingen wordt een structureel punt 

opgenomen wat de gewenste betrokkenheid is van de familie en wat daarvoor nodig is. 
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4. Veiligheid: Hygiëne   

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Medewerkers passen slechte handhygiëne toe  

• Cliënten krijgen geen aanbod om hun handen te wassen voor en na de maaltijd.  

 

Te bereiken resultaten 

 

• Alle medewerkers passen handhygiëne toe en alle cliënten krijgen het aanbod om hun handen te 

wassen voor en na de maaltijd  

 

Hoe en wanneer 

 

• Bovenstaande punten hebben op afdelingsniveau en op locatieniveau de volle aandacht. Op 

afdelingsniveau zijn bovenstaande punten, indien van toepassing, verwerkt in het afdelingsplan. 

Het ‘hoe’ voor deze punten is voor elke afdeling anders ingevuld. 

• Op locatieniveau worden deze punten besproken in de huiskamergesprekken. 

 

5. Veiligheid: Medicatieveiligheid   

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

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

medicijnen delen,  

Te bereiken resultaten 

 

• De bevoegde en bekwame medewerker(s) kunnen op een rustige ongestoorde manier 

medicijnen delen en dragen ‘het niet storen’ jasje’.  

Hoe en wanneer 

 

• Tijdens teamoverleggen is dit een standaard agenda-punt. Tevens komt hierbij de 

aanspreekcultuur ter sprake zodat mensen elkaar leren aanspreken als iemand het jasje niet 

draagt. Ook zijn er nieuwe jasjes in de maak voor de hele locatie.  

• Op locatieniveau wordt er tijdens de familiebijeenkomsten uitleg gegeven over de jasjes.  

• Er wordt in 2019 voorlichting gegeven aan alle disciplines dat niet storen ook niet storen 

betekent.  
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6. Cliënttevredenheid: vertrouwen en veiligheid    

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Medewerkers voeren soms gesprekken over de cliënten heen  

Cliënten en mantelzorgers kunnen de medewerkers iets in vertrouwen vertellen. 

Te bereiken resultaten 

 

• Bewoners en mantelzorgers geven bij (in)formele evaluatiemomenten aan bij de 

contactverzorgenden het gevoel te hebben iets in vertrouwen te kunnen vertellen. Deze vraag 

wordt in 2019 tevens positiever beoordeeld in de clienttevredenheidsmeting. 

• Medewerkers bespreken informatie over de cliënten op een rustige plek waar geen andere 

cliënten bij aanwezig zijn.  

 

Hoe en wanneer 

 

• Er worden in 2019 afdelingsgerichte verbeterplannen gemaakt om bovenstaande punten 

concreet en op maat aan te pakken. De disciplines worden op de hoogte gesteld van de 

wijzigingen.   

 
 
 
 

 


