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Kwaliteitsplan 2019 locatie De Opmaat  

 
  
 

 
Er zijn in de periode van september-oktober 2018 0-metingen uitgevoerd bij de Opmaat. Op basis van 
deze 0-meting, blijkt dat een groot aantal zaken goed gaat en er ook punten zijn waar verbetering nodig 
is. De verbeterpunten gaan er vaak over dat zaken in de basis wel geregeld zijn, maar dat de uitvoering 
ervan aandacht behoeft. Daar gaan we met dit plan op sturen, alsook de training en coaching van 
medewerkers in persoonsgericht werken en gespreksvoering met familieleden.  
 
De zaken voor dit kwaliteitsplan hebben de hoogste urgentie en motivatie in de teams. De verbeterpunten 
en acties zijn door de teams zelf aangedragen in de verbeterdialogen. Met deze werkwijze vergroten we 
het persoonlijk leiderschap en eigenaarschap in de teams. 

 
 

 

Pieter van Foreest, De Opmaat  
Van Goghlaan 2, 2681 KA Monster 

 
Vlakbij het centrum van Monster ligt in een rustige 
omgeving het woonzorgcentrum De Opmaat. Het 
is een kleinschalige voorziening waarbij de 
woorden warm, knus en betrokken passen. De 
bewoners genieten van een sfeer passend bij het 
Westland. De locatie is goed bereikbaar, de 
bushalte is om de hoek en het centrum van 
Monster ligt op 300 meter afstand. De Opmaat 
heeft 32 plaatsen voor wonen en zorg.  
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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 Pietersdossier is naar voren gekomen, de compleetheid van het dossier (personalia, 

adresgegevens, juistheid van de vermelde eerste contactpersoon, ondertekening zorgplan en een MBL 

formulier aanwezig), resultaten uit de risicosignalering worden beschreven en er is een zorgplan en 

bewonersprofiel aanwezig en deze worden besproken met de bewoner en/of vertegenwoordiger.    

 

Op het thema medicatieveiligheid wordt er bij de Opmaat goed gescoord op de kennis van de medewerkers 

over medicatieveiligheid (betekenis risicovolle medicatie, werkwijze dubbele controle en paraferen, juist 

uitzetten van opiaten en wat de werkwijze rondom medicatiemalen is). De medicijnkoelkast wordt juist 

gebruikt en de retourbak staat in een afgesloten ruimte op de afdeling.  

 

Op het thema zorg voor vrijheid zijn de medewerkers van de Opmaat op de hoogte van de risico’s bij het 

inzetten van Vrijheidsbeperkende maatregelen. Indien een Vrijheidsbeperkende maatregel wordt ingezet 

wordt een zorgvuldige risicoanalyse vooraf gegaan 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 en  Vrijheidsbeperkende maatregelen worden vastgelegd in Pietersdossier. 

 

Op het thema hygiëne en infectie zijn bij de Opmaat de nodige middelen aanwezig (afvalemmer met 

voetbediening, vloeibare zeep, eenmalige handdoekjes, beschermende kleding en handalcohol) 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.  

 

Op het thema MDO-proces wordt er bij de Opmaat goed gescoord op de voorbereidingen van het MDO. 

Daarnaast wordt altijd de risicosignalering voor de bewoners ingevuld en is de aanwezigheid van de eigen 

contactverzorgende een positieve uitkomst.  

 

Het team van de opmaat heeft het thema dagbesteding gekoppeld aan persoons gericht werken en het 

bewonersprofiel. De medewerkers van de Opmaat hebben allemaal een training persoonsgericht werken 

gevolgd wat in 2019 ook geborgd gaat worden door een dementia care mapper die twee keer per jaar een 

observatie zal komen doen met een terugkoppeling naar het team. Ook is het team van de Opmaat bezig 

om de bewonersprofielen persoons gericht in te vullen.  

 

Cliënten van de Opmaat geven bij de cliënttevredenheidsmetingen aan dat men prettig bij de Opmaat kan 

leven, dat de woonomgeving goed wordt schoongemaakt, dat zij tevreden zijn over de dag invulling en dat 

zij zelf of met hulp naar buiten kunnen gaan. Men voelt zich veilig, zij worden gerespecteerd door de 

medewerkers en zij hebben voldoende aandacht en tijd voor de levensvragen van de bewoners. Ook kan 

men de medewerkers in vertrouwen nemen  en de medewerkers zijn deskundig. Daarnaast ervaren de 

bewoners dat de zorginstelling leert van fouten en opmerkingen. 
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Ruimte voor verbetering  

vanuit de (zelf-)reflectiekaarten en cliënttevredenheidsmetingen  
  
De volgende punten zijn uit de metingen als verbeterpunten gefilterd en zijn ook terug te vinden in de 

afdelingsplannen. De afdelingsplannen zijn in afstemming met de teams opgesteld. 

1. Veiligheid: Medicatieveiligheid 

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• De bevoegde en bekwamere medewerkers van de Opmaat moeten op een rustige manier 

ongestoord medicijnen kunnen delen (het hesje ‘niet storen’ dient effect te krijgen) en de 

medewerkers voeren hun eigen professionele taken uit, hier hoort dubbel aftekenen bij.   

Daarnaast moet losse medicatie niet meer van te voren worden klaargezet (nachtdienst) en de 

baxterrollen niet afscheuren tenzij het gelijk gegeven wordt.   

Te bereiken resultaten 

 

• De medewerkers controleren na elke medicatieronde de deellijsten op correct paraferen. De 
medicatieveiligheid dient voor iedere bewoner gewaarborgd te worden.  

Hoe en wanneer 

 
Termijn: Juni 2019 

 

• Medicatieveiligheid bespreken tijdens de familiebijeenkomsten en het belang van ongestoord 
kunnen delen.  

• Het team gaat aan de slag met specifieke acties rondom medicatieveiligheid, wat maandelijks 
besproken wordt in het teamoverleg.  

• Informeren team: medicatie in de nacht niet meer klaarzetten 

• Dubbel paraferen mogelijk maken + actuele parafenlijst van medewerkers en bewoners 

2. Persoonsgericht Zorg en Ondersteuning: MDO-proces  

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Het standaard MDO agenda wordt niet gebruikt tijdens de MDO’s, de contactverzorgende werken 

niet volgens het stappenplan van de MDO excelleertuin. Bepaalde onderwerpen komen niet terug 

in de evaluatie zoals (MBL, VIM, medicatiecode) en het team kan gaan rapporteren op doelen.    

Te bereiken resultaten 

 

• Iedere contactverzorgende voert het MDO proces zelfstandig uit en evalueert volgens de 
vastgestelde stappen van Pieter van foreest en hanteert hierbij het MDO stappenplan en gebruikt 
de algemene agenda voor het MDO. 
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Hoe en wanneer 

 
Werken volgens het MDO stappenplan in januari 2019. Daarna continue cyclus met individuele coaching.  
 
Acties 

• Stappenplan toelichten tijdens PIM (Personeels Informatie Moment) 

• Standaard MDO agenda gebruiken tijdens MDO  

• Uitvoeren, evalueren en bijstellen van de MDO’s 

• Coaching door MBO en HBO verpleegkundige (ook op het rapporteren)  
 
 

3. Wonen en Welzijn: Dagbesteding   
 

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• De dagbesteding van de bewoners van de Opmaat kan verbeteren door een persoonsgerichte 
invulling te geven aan de dagbesteding. Hiervoor moet de communicatie met verschillende 
disciplines verbeteren en dienen de medewerkers een persoonsgericht bewonersprofiel van de 
bewoners te hebben wat aansluit bij hun wensen en interesses.  

 

Te bereiken resultaten 

 

• Voor iedere bewoner een persoonsgerichte dag invulling dat aansluit bij de interesse van de 
bewoners en evaluatie daarvan in het MDO. 

 

Hoe en wanneer 

 
Start november 2018, voltooid oktober 2019. 
 
Acties 

• Er wordt een werkgroep samengesteld.  

• De bloemblaadjes en de gedragsfactoren van persoons gericht werken worden per bewoner 
uitgewerkt en evaluatie vindt twee keer per jaar plaats tijdens elk MDO proces.  

• Dementia Care mapper wordt uitgenodigd in het team. 

• Coaching door MBO en HBO verpleegkundige  
 
 

  



 
 

©Pieter van Foreest / Kwaliteitsjaarplan De Opmaat 2019  6 
onderdeel van het kwaliteitsplan Pieter van Foreest 
 

4. Wonen en Welzijn: Voeding   
 

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• De bewoners bij de Opmaat hebben bijna geen keuzemogelijkheden (alternatieven) in eten, 

drinken en tussendoortjes. De keuze sluit daarom niet aan op de wensen. Er is onduidelijkheid 

over de toekomst en de samenwerking en communicatie tussen alle partijen is niet optimaal 

(team, keuken, bewoners en vrijwilligers). Daarnaast is die hygiëne en versheid van producten 

een aandachtspunt.   

 

Te bereiken resultaten 

 

• De bewoners van de Opmaat zijn tevreden over de keuzemogelijkheden bij de maaltijden en 

ervaren een goede en soepele samenwerking van het team, de keuken en de bewoners.  

 

Hoe en wanneer 

 
Termijn 2019 
 
Acties 

• Samenstellen van een voedingsadviescommissie 

• Gesprekken en afspraken maken met de keuken, het team, bewoners en vrijwilligers  

• Keuzemenulijst samenstellen 

• Reflectiekaart afnemen voor de ervaringen van de bewoners 
 
 

 
 

 


