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Kwaliteitsplan 2019 locatie De Kreek

 
  
 
 

Op basis van de nul-metingen die in de periode september-oktober 2018 zijn uitgevoerd op de 9 

afdelingen van de Kreek, zijn er 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 Kreek 
Leeuweriklaan 34, 2691CK  ‘s-Gravenzande  

 
Verpleeghuis de Kreek staat in ’s Gravenzande 
en biedt plaats aan 186 bewoners met ofwel een 
PG- dan wel een somatische grondslag. Tevens 
heeft de Kreek 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. 

 

Algemene pluspunten die uit de afdelingsmetingen naar voren komen, zijn op het gebied van de 

compleetheid van het dossier (personalia, reanimatie), evaluatie van psychofarmaca , VIM en VBM en de 

juistheid van de vermelde eerste contactpersoon.  

 

Op het thema medicatieveiligheid wordt er goed gescoord op vastgelegde medicatiecodes, op 

bekendheid van dubbelcontrole van medicatie en de controlepunten van risicovolle medicijnen. 

 

Mensen op de PG-afdelingen 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. 

 

Voordat de cliënt psychofarma ontvangt, is een probleemanalyse van het gedrag van de cliënt uitgevoerd 

en zijn er voor het voorschrijven eerst psychosociale of gedragsinterventies toegepast. 

 

Gevaarlijke stoffen of giftige materialen (zoals bepaalde schoonmaakmiddelen) zijn gescheiden van 

voedingsmiddelen en er is een duidelijke scheiding tussen schoon en vuil wasgoed, ook de opslag is 

gescheiden.  

Gebruikte naalden en ander scherp materiaal worden direct na gebruik in de daarvoor bestemde 

naaldencontainer gedaan met een UN-keurmerk. 

 

De medewerkers van de Kreek 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 goed ingebedde huisbezoeken bij cliënten die naar de Kreek gaan verhuizen.   

 

Cliënten geven bij de cliënttevredenheidsmetingen voorts aan tevreden te zijn met de daginvulling/het 

aantal en het soort activiteiten dat op locatie de Kreek wordt aangeboden. Ze vinden dat het in de Kreek 

prettig leven en wonen is en dat de inrichting van de woonomgeving aangepast is aan de zorg en 

ondersteuningsbehoeften 
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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 de training persoonsgericht werken gehanteerde werkwijze om de 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 behoeftes van de bewoner gemaakt.  

 

Hoe en wanneer 

 

• 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 aanvulling kan geven om het beeld van de bewoner 

compleet te krijgen.   

 

2. Wonen en welzijn   

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Op de PG-afdelingen komt regelmatig naar voren dat familie niet betrokken wordt bij activiteiten. 

• Medewerkers en familie zijn zich niet altijd bewust van welke materialen/ mogelijkheden er zijn om 

het welzijn van de bewoner te vergroten. Te denken valt aan de inzet van duo-fietsen, de 

snoezelruimte, divers snoezelmateriaal, de belevenistafel en ander materiaal. 

• Bij de medewerkers van de somatische afdeling is de visie ‘zorg voor de vrijheid’ niet altijd goed 

bekend waardoor er bijvoorbeeld te weinig aandacht is voor bewegen. 

 

Te bereiken resultaten 

 

• Familie kent alle mogelijkheden en voelt alle vrijheid om betrokken te zijn bij activiteiten. Alle 

bewoners hebben foldermateriaal ontvangen van alle mogelijke materialen om het welzijn van de 

bewoner te vergroten. Alle medewerkers van de somatische afdelingen kennen de visie op  zorg 

voor de vrijheid.  
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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. Tevens 

wordt in 2019 communicatiemateriaal gemaakt die alle mogelijkheden visualiseert. Deze komt in 

de introductiemap van nieuwe bewoners en wordt ook uitgereikt tijdens rondleidingen. Voor de 

snoezelruimte wordt in 2018 een implementatieplan gemaakt dat in 2019 wordt uitgevoerd.  

• Op afdelingsniveau zijn indien nodig afdelingsgerichte verbeterplannen gemaakt om 

bovenstaande punten concreet en op maat aan te pakken.  Dat varieert van een middag 

organiseren rondom de belevenistafel tot meewerken aan het project Groen, Grijs en Gelukkig bij 

PG bewoners om meer naar buiten te gaan.  

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

praktijk wordt vertaald en toegepast.  

 

 

3. Veiligheid: Hygiëne  

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Het HACCP protocol wordt niet altijd goed nageleefd  

• Medewerkers huishouding werken niet altijd volgens het schoonmaakhandboek 

• Rolstoelen zijn niet altijd schoon en worden niet structureel gereinigd: Dit is geregistreerd op de 

daarvoor bestemde registratieformulieren 

• Matrassen van cliënten worden niet structureel gereinigd: Dit is geregistreerd op de daarvoor 

bestemde registratieformulieren 

 

Te bereiken resultaten 

 

• Het HACCP-protocol en het schoonmaakhandboek wordt door de betrokkenen nageleefd. Alle 

rolstoelen en matrassen worden structureel gereinigd.  

 

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 de eerste twee punten kan voor elke afdeling anders ingevuld zijn.  

• Op locatieniveau wordt het HACCP-protocol in nieuwsbrieven onder de aandacht gebracht en 

wordt er door het management structureel op terug gekomen.  

• Begin 2019 wordt het schoonmaakhandboek waar nodig en mogelijk vereenvoudigd waarna een 

algemene training voor de huishoudelijk medewerkers volgt.  

• Tevens komt door de teammanager facilitair een voorstel hoe de rolstoelen en matrassen 

structureel te reinigen. Dit wordt begin 2019 uitgevoerd.  
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4. Veiligheid: Medicatie 

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

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

paraferen 

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

medicijnen delen, medewerkers dragen tijdens medicijnen delen het ‘niet storen jasje' 

• De arts motiveert niet altijd waarom psychofarmaca langer dan drie maanden te gebruiken in het 

zorgdossier 

 

Te bereiken resultaten 

 

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

medicatie uitdelen. Op het gebied van psychofarmaca motiveert de arts in het dossier bij elke 

bewoner waarom deze langer dan drie maanden wordt ingezet.  

 

Hoe en wanneer 

 

• De eerste twee punten liggen met name op afdelingsniveau en zijn, indien van toepassing, 

opgenomen in de afdelingsplannen. Op locatieniveau wordt tijdens structurele overleggen tussen 

behandelaars en management dit als agendapunt opgenomen en wordt er terugkerend op 

getoetst en bevraagd.  

 

 
 

5. Veiligheid: Persoonlijke hygiëne  

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Niet alle medewerkers houden zich aan het protocol persoonlijke hygiëne (sieraden, nagellak). 

 

Te bereiken resultaten 

 

• Alle medewerkers kennen het protocol persoonlijke hygiëne en houden zich hieraan. 

 

Hoe en wanneer 

 

• In teamoverleggen en persoonlijke gesprekken komt dit onderwerp structureel terug. De 

teammanager controleert structureel of de afspraak nageleefd wordt en voert bij niet-naleving de 

consequenties hiervan uit.  
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6. Wonen en welzijn   

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Bewoners van afdelingen waar niet vers gekookt wordt, zijn niet altijd tevreden over de kwaliteit 

en de keuze van het eten. Ook is het merendeel niet tevreden over de tijd van de warme maaltijd.  

 

Te bereiken resultaten 

 

• De cliënttevredenheid op het thema ‘eten en drinken’ laat in 2019 een verbetering zien ten 

opzichte van 2018. 

 

Hoe en wanneer 

 

• In februari 2019 wordt de warme maaltijd van de middag naar de avond verschoven.  

• In februari 2019 wordt er in de middag verse soep gemaakt op de afdeling 

• De medewerkers krijgen in januari 2019 een workshop ‘soepbereiding’ aangeboden. Ook wordt 

tijdens deze workshop aandacht besteed aan goed regenereren en smakelijk serveren.  

• De voedingsadviescommissie vindt vanaf Q1 op afdelingsniveau plaats: per afdeling wordt de 

menucyclus in samenspraak met de bewoner bepaald.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


