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Kwaliteitsplan 2019 locatie Duinhof 

 
  
 

 

Op basis van de nul-meting die in de periode september-oktober 2018 met het team zijn uitgevoerd, 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. Met deze werkwijze vergroten we het persoonlijk 

leiderschap en eigenaarschap in de teams. De teammanager zal vervolgens het oppakken van de 

actiepunten aanjagen en monitoren, met ondersteuning van de HBO-verpleegkundige. 

 

In dit kwaliteitsplan werken we aan de hand van de tops en verbeterpunten, geordend naar  de thema’s 

van het kwaliteitskader, en op basis van de zelfreflectiekaarten en het cliënttevredenheidsonderzoek. 

 

 

 

Pieter van Foreest, Duinhof 
Arie Tukstraat 2, 2684 XM Ter Heijde aan Zee  

 
Duinhof is een kleinschalige locatie in Ter 
Heijde, op loopafstand van het strand. Duinhof 
biedt 11 plaatsen voor wonen en zorg, 9 
plaatsen voor kortdurende opnames en een 
dagverzorging  plus. Daarnaast wordt in Duinhof 
respijtzorg aangeboden, tijdelijke opnames ter 
ontlasting van mantelzorgers.  
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Pluspunten  

vanuit de (zelf)reflectiekaarten en cliënttevredenheidsmetingen: 
 
Hieronder volgt een aantal pluspunten die uit de meting naar voren is gekomen. 
Deze punten hebben betrekking op de beschikbare kennis over bijvoorbeeld medicatieveiligheid, 
risicosignalering en aandacht voor het Multi Disciplinaire Overleg (MDO). De teams werken structureel 
met zorgleefplannen. 
 
Daarnaast is het team getraind in persoonsgericht werken en worden daar steeds meer stappen in gezet. 
Het bewonersprofiel is bijvoorbeeld van alle bewoners ingevuld.  
 
Ten aanzien van wonen en welzijn zijn bewoners tevreden over de sfeer in het huis, zij voelen zich er 
veilig. Ook zijn de bewoners tevreden over de smaak van de maaltijden. De visie op vrijheid is alle 
medewerkers bekend en zij zoeken met iedere bewoner naar diens wensen en wat past. Het team is in 
staat om flexibele oplossingen te zoeken. Men ervaart de medewerkers als deskundig. Familieleden zijn 
tevreden over de aandacht en zorg die hun naasten krijgen. Zij voelen zich welkom en gehoord. 
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Ruimte voor verbetering  

vanuit de (zelf-)reflectiekaarten en cliënttevredenheidsmetingen  
  
De volgende punten komen als een rode draad naar voren. Ten aanzien van deze punten zijn acties 
opgesteld.  
 

1. Veiligheid: Medicatie 

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Het is belangrijk dat men op een rustige manier de medicijnen kan delen. Ook zou dubbel moeten 

worden afgetekend, maar dat lukt vaak niet omdat er slechts één medewerker aanwezig is. Als 

de medicijnen in de nacht worden klaargezet is dit niet veilig. Ook dienen de sleutels beter te 

worden beheerd zodat ze niet openbaar in de zusterpost liggen.   

Te bereiken resultaten 

 

• Het team wil een oplossing vinden voor dubbel paraferen. 

Hoe en wanneer 

 

• In juni 2019 is duidelijk voor welke medicijnen dubbel wordt geparafeerd en is het dubbel 
paraferen mogelijk gemaakt, inclusief een actuele parafenlijst van medewerkers en bewoners. 
Hierin heeft de MBO-verpleegkundige een actieve rol. Daarnaast spreekt het team af de 
medicijnen niet meer ’s nachts klaar te zetten.  

2. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning: Verbetering van het 

MDO-proces 

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Er wordt nog niet gebruik gemaakt van de standaard MDO agenda. Ook worden de stappen van 

de MDO excelleertuin niet altijd gevolgd. Verder is het belangrijk dat onderwerpen als MBL, VIM 

en medicatiecode tijdens het MDO worden geëvalueerd, en op doelen wordt gerapporteerd. Ook 

kan de kennis en werkwijze van NEDAP, over het hoe en waar invullen van documenten beter. 

Te bereiken resultaten 

 

• Iedere medewerker werkt met een stappenplan.  

 

Hoe en wanneer 

 

• In januari 2019 volgt de 1e ronde met het stappenplan. Dit stappenplan wordt toegelicht, 
uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld. Daarna wordt het een doorgaande cyclus.  
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3. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning: Bewonersprofielen 

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Het team zou de bewonersprofielen beter willen leren invullen. Ze heeft behoefte aan 

voorbeelden van goed ingevulde bewonersprofielen, inclusief duidelijkheid over waar de bloem 

en de gedragsfactoren in het bewonersprofiel horen. De kwaliteit van het bewonersprofiel 

verbetert als deze multidisciplinair wordt ingevuld. Dit gebeurt nu nog te weinig. 

Te bereiken resultaten 

 

• In november 2019 is voor iedere bewoner de bloem ingevuld, daarbij gebruik makend van de 

inbreng van zorgverleners, behandelaren, vrijwilligers en familie.  De bloem wordt gebruikt voor 

de omgang met de bewoner. 

Hoe en wanneer 

 

• Medewerkers krijgen inzicht in goede voorbeelden. Deze gebruiken zij om voor hun bewoners het 
bewonersprofiel te maken. Ze werken daarbij de bloem met gedragsfactoren uit en voegen deze 
toe aan het bewonersprofiel. Hoe de informatie uit de bloem vorm krijgt in de zorg en begeleiding 
van de bewoner wordt besproken bij het zorgleefplan en geëvalueerd in het MDO. 
 

4. Wonen en Welzijn: Maaltijden   

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• De keuze van de maaltijden sluit niet aan op de wensen van de bewoners. Er is te weinig keuze 
in maaltijden, drinken en tussendoortjes. Ook kan het beter met de hygiëne en versheid van de 
producten, de inrichting van de bestellingen en de samenwerking met vrijwilligers en de keuken. 

Te bereiken resultaten 

 

• De bewoner is tevreden over de keuzes die hij heeft  ten aanzien van de maaltijden. Ook verloopt 

de samenwerking tussen de keuken, professionele zorg en vrijwilligers soepel. 

Hoe en wanneer 

 

• We stellen een voedingsadviescommissie samen die de gesprekken met de keuken aangaat en 
afspraken maakt over de maaltijden, de hygiëne en de versheid ervan. In overleg wordt een 
keuzemenulijst samengesteld. We gebruiken de reflectiekaart om de ervaringen van bewoners te 
blijven meten. Dit willen we in juni 2019 hebben bereikt. 
 

 
 

 


