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Kwaliteitsplan 2019 locatie Sonnevanck

 
  
 
 

Op basis van de nul-metingen die in de periode september-oktober 2018 zijn uitgevoerd op 3 afdelingen 

van Sonnevanck, zijn er 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 om dit zo snel 

mogelijk op te pakken. 

 

 

  

 
Pieter van Foreest, Sonnevanck  
Viottastraat 2, 2692 BS s-Gravenzande 
 

 
Verpleeg- en verzorgingshuis Sonnevanck staat 
in ’s Gravenzande en biedt plaats aan 39 
mensen met een PG-indicatie met BOPZ (zorg 
met behandeling) en aan 20 mensen zonder 
behandeling (veelal ZZP 4).Het 
verpleeghuisgedeelte is voor bewoners met een 
pg-indicatie (zzp 5 en 7) die ingedeeld zijn 
volgens de principes van kleinschalig wonen. 
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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 onder meer op het gebied van 

risico-signalering waarna er toelichting volgt tijdens het MDO. Er worden structureel zorgleefplannen 

uitgevoerd die vervolgens terug te lezen zijn in de profielvragenlijst. Risico’s worden verwerkt en acties 

beschreven. Tevens worden de volgende punten structureel geëvalueerd: psychofarmaca, MBL, ZZP, 

VIM / MIC, VBM, bewegen en medicatie code.  

 

Op het gebied van wonen en welzijn, wordt de cliënt goed in de gelegenheid gesteld hygiëne toe te 

passen voorafgaand aan de maaltijd. Cliënten met aantoonbaar risico op kauw- en slikproblemen worden 

alleen geholpen door personen die op de hoogte zijn van het beleid en hierin scholing hebben gehad. 

 

Op het gebied van medicatieveiligheid wordt goed gescoord op de bekendheid van risicovolle medicatie 

en daar wordt naar gehandeld. Medicatie wordt niet van tevoren uitgezet. Deellijsten worden 

gecontroleerd op correct paraferen en de medicijnkar wordt niet onbeheerd achtergelaten. De 

medicijnkoelkasten zijn op alle afdelingen goed op orde.  

 

 

De visie op vrijheid is bekend bij de medewerkers en hiermee samenhangend worden bewoners 

gestimuleerd veel te bewegen. 

Bij onvrijwillig verhuisde cliënten is door het behandelend team met als eindverantwoordelijke de 

specialist ouderengeneeskunde beoordeeld of het verantwoord is dat een cliënt alleen of met begeleiding 

van familie of personeel van de afdeling gaat. Indien hierover geen overeenstemming is met cliënt en/of 

vertegenwoordiger heeft BOPZ-arts het besluit getoetst. Het stappenplan onbegrepen gedrag is bekend 

en hier wordt naar gehandeld.  

 

De medewerkers van Sonnevanck 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 waarbij het hele team aanwezig is.  

 

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

aantal en het soort activiteiten dat in Sonnevanck wordt aangeboden. Ze voelen  zich veilig. Het leven 

zoals zij dat willen leiden, wordt gerespecteerd en medewerkers hebben voldoende tijd en aandacht voor 

levensvragen. Ook vindt men dat de medewerkers goed op de hoogte zijn van de achtergrond en 

persoonlijke wensen. Men ervaart de medewerkers als deskundig en men vindt dat de organisatie leert 

van fouten en opmerkingen 
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Ruimte voor verbetering  

vanuit de (zelf-)reflectiekaarten en cliënttevredenheidsmetingen  
 

De volgende punten komen als rode draad uit de verbeterdialogen en de opgestelde actieplannen per 

afdeling.  

1. Veilidheid: medicatie  

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Niet alle hiertoe opgeleide medewerkers zijn volledig op de hoogte van de controlepunten 

risicovolle medicatie en volledig op de hoogte van welke medicatie dubbel gecontroleerd moeten 

worden.  

Te bereiken resultaten 

 

• Elke hiertoe opgeleide medewerker is volledig op de hoogte van de controlepunten risicovolle 

medicatie en volledig op de hoogte van welke medicatie dubbel gecontroleerd moeten worden.  

Hoe en wanneer 

 

• Eind 2018 is een mbo-verpleegkundige aangenomen in Sonnevanck die met behulp van de HBO 

verpleegkundige alle medewerkers (middels individuele benadering) zal informeren over de 

controlepunten en dubbelcontrole-medicatie.  

• In de nieuwsbrieven van Sonnevanck zal hier regelmatig over geïnformeerd worden.  

 

2. Veiligheid: algemeen   

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Niet alle medewerkers zijn op de hoogte welke stappen zij moeten ondernemen bij een  prik-, 

snij-, bijt- en/of spatincident. 

Te bereiken resultaten 

 

• Alle medewerkers zijn op de hoogte van het protocol en handelen hiernaar.  

Hoe en wanneer 

 

• Het huidige protocol wordt door de HBO V en de arbo-coördinator eind 2018 aangepast zodat het 

beter leesbaar is en goed te vinden is op intranet.  

• Het protocol wordt tijdens teamoverleggen en in nieuwsbrieven onder de aandacht gebracht 

gedurende het komende jaar.  
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3. 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.  

 

 

4. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

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 

etage-overleggen met elke medewerker. Tevens wordt deze analyse tijdens elk MDO besproken 

waardoor ook familie en de bewoner zelf aanvulling kunnen geven om het beeld van de bewoner 

compleet te krijgen.   

 

 

 

 


