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Kwaliteitsplan 2019 locatie Lindenhof  

 

  
 
Op basis van de nul-metingen die in de periode september-oktober 2018 zijn uitgevoerd op de 4 
afdelingen van Lindenhof, zijn overkoepelende punten te noemen die op veel afdelingen goed gaan en 
punten waar ruimte voor verbetering aan te brengen is.  
 
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, Lindenhof  
Cort van der Lindenstraat 245, 2613 LC Delft 

 
 
Lindenhof staat in Delft en biedt plaats aan:  
 
64 bewoners met een WLZ indicatie  
(ZZP 3 tot en met ZZP8) zónder behandeling.  
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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.  
 
Prettig leven en wonen  
De cliënt kan in Lindenhof prettig leven en wonen en de woonomgeving wordt goed schoongemaakt. De 
cliënt voelt zich vellig in Lindenhof. Medewerkers respecteren hoe cliënten hun leven willen leiden en 
hebben voldoende aandacht voor de levensvragen van cliënten.   
 
Dossiers compleet 
Algemene pluspunten die uit de afdelingsmetingen naar voren komen zijn de compleetheid van de 
dossiervoering. In het dossier staan de personalia, het medisch beleid,  de 1e contactpersonen 
beschreven.  
 
Actueel zorgplan en bewonersprofiel 
De resultaten uit de risicosignalering worden toegelicht in het Multidisciplinair overleg (MDO), de risico’s 
worden verwerkt en acties worden zo duidelijk mogelijk beschreven. De wondzorg (indien aanwezig) 
staat beschreven en is actueel. Er is een actueel zorgplan en bewonersprofiel aanwezig. Het zorgplan is 
ondertekend door de cliënt en/of eerste contactpersoon.  
 
Medewerkers passen HACCP-regels toe 
De medewerkers zijn op de hoogte van de HACCP-regels en passen deze toe.  
 
Medicatieverstrekking  
Medewerkers paraferen op de actuele toedienlijst van de cliënt na het toedienen van medicatie en de 
controlepunten van risicovolle medicijnen zijn  bekend bij de medewerkers. Afspraken rondom 
medicatiecodes zijn vastgelegd in de bewonersprofielen en de medicijnmap.  
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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 en zijn ook terug te vinden 
in de meeste afdelingsplannen. 
 

1.Persoonsgerichte zorg en ondersteuning: Het MDO  

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Belang van MDO is niet bij alle Contactverzorgenden (CV) duidelijk. Eigen CV is niet altijd 
aanwezig, overdracht aan andere collega niet op orde. 

• Voorbereiding soms incompleet, waardoor niet alle punten van de MDO-agenda inhoudelijk 
besproken kunnen worden. 

• MDO wordt gezien als individuele taak van CV. Overige teamleden, disciplines worden te weinig 
betrokken. 

• Continuïteit in primaire proces is niet op orde, MDO is vaak een actie op de agenda, in plaats van 
een terugkerend evaluatiemoment in het primaire proces. 

• Dossiers die niet op orde zijn, belemmeren goede voorbereiding van het MDO. 

• De tijdens het Zorgleefplangesprek verzamelde gegevens over de cliëntervaringen worden niet 
voldoende verwerkt. 

• Aan de uitwerking van het MDO in het dossier (zorgplan etc.) wordt te weinig prioriteit gegeven. 
 

Te bereiken resultaten 

 

• Contactverzorgenden  en verpleegkundigen krijgen/ervaren ruimte om zich te ontwikkelen met 
betrekking tot hun taak in het MDO (volgens principes van MDO Excelleertuin). CV brengt zelf 
haar bewoners in (overdracht is uitzondering).  

• Dossiers zijn op orde; voorbereiding is helder en volledig, zodat alle agendapunten inhoudelijk 
besproken kunnen worden. 

• MDO is een teamopgave: tijdens de voorbereiding en de uitwerking van het MDO schakelt de 
Contactverzorgende haar collega’s in. Zowel bij het verzamelen van relevante gegevens als voor 
de aanpak van (persoonlijke) leerpunten. Er wordt meer gebruik gemaakt van observatie, kennis 
en ervaringen van collega’s (o.a. verpleegkundigen, helpenden, collega’s welzijn, andere 
disciplines) 

• Er ontstaat meer continuïteit in het primaire proces, het MDO is 2 keer per jaar een belangrijk 
evaluatiemoment  

• Opvallende gegevens uit het Zorgleefplangesprek over de cliëntervaringen, worden omgezet in 
(concept) zorgdoelen en/of door CV ingebracht tijdens het MDO.  

• Het MDO wordt uitgewerkt in het dossier, in (vervolg)acties en afspraken, waaronder aanpassing 
zorgplan (zie verbeterplan Zorgplan) 
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Hoe en wanneer 

 

• In het eerste kwartaal van 2019 wordt in het rooster voldoende ruimte gecreëerd voor het 
inplannen van ZLP-gesprekken, voorbereiden en uitwerken van het MDO en aanwezigheid 
tijdens het MDO. MDO’s worden voorbereid met coaching van de MBO-en HBO-verpleegkundige 
(beschreven in projectplan MDO-klustuin) 

• Cliëntervaring wordt tijdens ZLP-gesprek met cliënt digitaal afgenomen. De gegevens worden 
meegenomen in het formuleren van de zorgdoelen of ingebracht tijdens het MDO.  

• Contactverzorgende wordt gecoacht tijdens het MDO door MBO- of HBO-verpleegkundige.  
 
 

2. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning: Het Zorgplan   

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Bij veel bewoners zijn onvoldoende gegevens verzameld/genoteerd over de behoeften, wensen 
en problemen van bewoners,  in relatie tot levensverhaal, persoonlijkheid etc, waardoor doelen 
niet goed afgestemd kunnen worden en zorgplan onvolledig is 

• Doelen zijn niet specifiek, veel bewoners hebben standaard doelen 

• Samenhang tussen verschillende onderdelen (Zorgplan in Nedap, bewonersprofiel, nooddossier) 
is onduidelijk  

• Er wordt onvoldoende op doelen gerapporteerd, waardoor voortgang van zorgdoelen niet 
bewaakt kan worden en nieuwe problemen niet in het zorgplan verwerkt worden (PDCA). 

 

Te bereiken resultaten 

 

• Bij alle bewoners zijn voldoende gegevens verzameld en genoteerd over behoeften, wensen en 
problemen van bewoners, in relatie tot levensverhaal, persoonlijkheid etc .  

• Wensen/behoeften van bewoners (en hun naasten) én zorg-inhoudelijke doelen zijn verwerkt in 
het zorgplan. Inclusief specifieke interventies en afspraken 

• In Lindenhof worden afspraken gemaakt over de plaats in Nedap waar welke onderdelen 
genoteerd moeten worden, en dit wordt door CV uitgevoerd. 

• Er wordt volgens de PDCA cyclus gewerkt, medewerkers rapporteren op doelen. CV zijn in staat 
voortgang met betrekking tot doelen te monitoren, zo nodig doelen en/of bijbehorende acties 
daarop aan te passen 

• Zorgplan is een levend document, dat zo nodig voortdurend aangepast wordt én op actueel staat. 

Hoe en wanneer 

 

• In het eerste kwartaal van 2019 worden de CV-den gecoacht door de MBO- en/of HBO-
verpleegkundige in het analyseren van de zorgplannen. Zij bespreken de kwaliteit van de 
zorgplannen met CV en beoordelen of de doelen SMART geformuleerd zijn. 

• De CV geeft aan waar zij ondersteuning nodig heeft en waaruit deze ondersteuning zou moeten 
bestaan. 

• De CV maakt in overleg met de teammanager wekelijks tijd vrij om aan dossier te werken 

• Evaluatie eind Q1 en eind Q2 
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3. Wonen en Welzijn: Onrust tijdens de maaltijd  
 

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Onrust in het restaurant en ook in de Hofkamer tijdens de maaltijd 

• Zorg deelt medicijnen tijdens de maaltijden 

• Aflossing van zorg tijdens de maaltijd 

• Onduidelijkheid over taken zorg tijdens maaltijd in Hofkamer 

• Bewoners die in restaurant zouden willen eten, doen dit niet ivm onrust 

• Niet alle bewoners zijn tevreden over tafelgenoten 

• Geen structureel overleg/afstemming tussen zorg en Restauratieve voorziening (RV) 

Te bereiken resultaten 

 

• Onrust in het restaurant en in de Hofkamer neemt af door duidelijke afspraken  

• Wensen en behoeften van bewoners met betrekking tot de (middag)maaltijd zijn in kaart gebracht 
en verwerkt in doelen en afspraken. 

• Alle cliënten die in het restaurant willen eten doen dit naar alle tevredenheid.  

• Er is structureel overleg tussen de zorg en restauratieve voorzieningen over knelpunten en 
oplossingen (op de agenda tijdens het wekelijks overleg op dinsdag) 

 

Hoe en wanneer 

 

• Er worden afspraken gemaakt over het oplossen van de storende zaken tijdens de maaltijd en de 
taken van de betrokken collega’s worden afgestemd, zodat de samenwerking beter verloopt.  

• Er worden afspraken gemaakt over het delen van de medicatie, zodat dit de maaltijd niet meer 
verstoord.  

• De wensen van de cliënten worden geïnventariseerd en op basis van deze wensen wordt een 
nieuwe tafelindeling gemaakt en worden aanvullende afspraken gemaakt.  

• Evaluatie eind Q1 en eind Q2 
 
 
 

 


