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Kwaliteitsplan 2019 locatie Delfshove  

 
  
 
Op basis van de nulmetingen die in de periode september-oktober 2018 zijn uitgevoerd op locatie 
Delfshove, zijn overkoepelende punten te noemen die goed gaan en punten waar ruimte voor verbetering 
aan te brengen is. Besloten is dat dit op locatieniveau uitgevoerd werd, omdat de locatie 1 team kent. 
Locatie Delfshove is een locatie waar geen WLZ-gefinancierde bewoners meer inhuizen als een woning 
vrij komt. De hierboven aangegeven 31 bewoners is derhalve een meting op 1-11-2019 en zal 
gaandeweg het jaar verminderen.  
 
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, Delfshove  
Vorrinkplein 99, 2624 DS Delft 

 
 
Delfshove staat in Delft en biedt plaats aan:  
 
31 bewoners met een WLZ indicatie  
(ZZP 3 tot en met ZZP 6) zónder behandeling.  
21 plaatsen ELV-LC 
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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.  
 
Vanuit de bewoners 

- Men kan prettig in Delfshove leven en wonen 

- Men voelt zich veilig in Delfshove 

- Men voelt zich voldoende gerespecteerd over eigen invulling van leven 

- Men ervaart voldoende aandacht voor levensvragen 

- De medewerkers zijn op de hoogte van persoonlijke wensen 

- Men kan in vertrouwen iets aan de medewerkers vertellen 

- Men vindt de medewerkers deskundig 

- Men vindt dat de zorginstelling leert van fouten en opmerkingen 

 
Vanuit de medewerkers: 

- Gegevens verwerken in Nedap (reanimatie, personalia, contactpersonen) 

- Invullen van risicosignalering tijdens het MDO, risico’s benoemen in het zorgplan 

- Wondplan is aanwezig bij wondbehandeling 

- De cliënt heeft een actueel zorgplan 

- Toepassen van handhygiëne  

- De medewerkers kunnen uitleggen wat we verstaan onder risicovolle medicatie 

- Medicatiekar wordt niet onbeheerd achtergelaten en wordt afgesloten 

- Registratielijsten worden ingevuld (medicatiekoelkast, schoonmaken medicatiekarren, tilbanden 

etc). 

- Gebruikte naalden worden direct na gebruik gedeponeerd in de naaldencontainer 

- De uiterste gebruikersdatum van materialen zijn niet verlopen 
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Ruimte voor verbetering  

vanuit de (zelf-)reflectiekaarten en cliënttevredenheidsmetingen  
  
De volgende punten zijn op afdelingen uit de meting als verbeterpunt gefilterd. Deze worden opgenomen 
in het jaarplan 2019 van de locatie.  

1. Continuïteit van zorg 

Gesignaleerde verbeterpunten: 

 
- Het MDO verslag wordt niet altijd ingevuld na het MDO 
- Nog niet alle zorgplannen zijn ondertekend maar zeker een vooruitgang 
- Er wordt niet altijd gerapporteerd op de doelen, wel steeds vaker via de SOEP methode 
- Niet bij iedere bewoner zijn er afspraken gemaakt over de veiligheid 

Te bereiken resultaten 

 

- MDO verslag wordt aansluitend aan het overleg ingevuld en geborgd door de contactverzorgende 

- Zorgplannen zijn 100% ondertekent (zover dit volgens de wetgeving en landelijke afspraken 

noodzakelijk is) 

- De SOEP methode wordt gebruikt door alle contactverzorgenden 

- Afspraken over veiligheid per bewoner zijn vastgelegd in het dossier 

Hoe en wanneer 

 
- Bovenstaande resultaten zijn behaald in Q1-2019 
- Bovenstaande zaken zijn een doorlopend proces van aansturing en aandacht 
- HBO-Verpleegkundige blijft dit onder constante aandacht volgen 
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2. Medicatieveiligheid   

Gesignaleerde verbeterpunten: 

 
- Dubbele controle wordt niet altijd uitgevoerd door twee personen maar wel een zichtbare 

verbetering 
- Medicatie wordt niet altijd na het toedienen geparafeerd op de deellijst en de deellijsten worden 

aan het einde van de medicatieronde niet gecontroleerd 
- Medicatie wordt niet altijd gegeven (zien wel een vermindering in meldingen) 
- Het gebruik van psychofarmaca wordt niet benoemd in het Alg. MDO verslag waardoor er geen 

evaluatie plaatsvind.  
 

Te bereiken resultaten 

 
- Medewerkers zien het belang in van dubbele medicatiecontrole en voeren deze ook standaard uit 

zodra dit noodzakelijk is 
- Medicatielijsten zijn op orde, inclusief het paraferen 
- Medicatie wordt altijd toegediend c.q. aangereikt als dit is afgesproken met de bewoner (en de 

huisarts) 
- Evaluatie psychofarmaca is geborgd in het MDO verslag 

 

Hoe en wanneer 

 
- Bovenstaande punten zijn doorlopend qua aandachtsgebied 
- HBO-Verpleegkundige coacht de medewerkers hierop waar nodig en/of noodzakelijk 
- HBO-Verpleegkundige toetst steekproefsgewijs de stand van zaken 
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3. Hygiëne 

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 
- Sommige medewerkers dragen sierraden/Nagels zijn niet altijd kort of ongelakt 
- Matrassen van cliënten worden na het verschonen van het bed niet afgenomen 

 

Te bereiken resultaten 

- Medewerkers houden zich allen aan de afgesproken en vastgestelde hygiëne voorschriften  
- Matrassen worden afgenomen bij het verschonen van het bed 

 

Hoe en wanneer 

 
- Bovenstaande items vergen doorlopende aandacht 
- In Q1-2019 worden/zijn vaste afspraken hieromtrent gemaakt 
- Steekproefsgewijs wordt getoetst of deze maatregelen/afspraken  nagekomen worden 

 
 

4. Overige signaleringen 

Gesignaleerde verbeterpunten: 

 
- De keuze van eten, drinken en tussendoortjes sluit niet altijd aan op de wensen 

- Men kan niet altijd zelfstandig of met hulp naar buiten gaan als men dat wil 

Te bereiken resultaten 

- De wensen van de bewoners op het gebied van eten, drinken en tussendoortjes worden 
nageleefd 

- Bewoner ervaart geen beperkingen op het gebied van naar buiten gaan als men dat wilt 
 

Hoe en wanneer 

- In Q4-2018 worden maaltijd enquêtes en -evaluaties uitgezet bij de bewoners 

- Aan de hand daarvan zal in Q1-2019 verdere afspraken gemaakt worden met de bewoners. Deze 

afspraken wordt geborgd in het zorgdossier en afgestemd met de Restauratieve Voorzieningen 

- Via inzet van vrijwilligers gaan bewoners  

 

 

 

 

 


