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Kwaliteitsplan 2019 locatie Triangel 

 
  
 
 

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

van Triangel, 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 dit zo snel mogelijk 

op te pakken. 

 

 

  

 
Pieter van Foreest, Triangel  
Hoofdstraat 104, 2678 CM De Lier 
 

 
Triangel is een verzorgingshuis in de Lier dat 
plaats biedt aan 71 bewoners waarvan het 
grootste gedeelte een ZZP 4 of 5 indicatie heeft. 
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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 op het gebied van 

compleetheid van het dossier. 

Op het thema medicatieveiligheid worden de medicatiecodes correct vastgelegd en vindt er dubbele 

controle plaats. Er wordt correct geparafeerd en medicijnen worden niet van tevoren uitgezet. Er wordt 

ongestoord rondgedeeld en de medicijnkar wordt niet onbeheerd achtergelaten.  

 

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

gestimuleerd veel te bewegen.  

 

Alle afdelingen werken hygiënisch en ook de persoonlijke hygiëne is op orde.  

 

De medewerkers van Triangel 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 etage-

overleggen 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 Triangel wordt aangeboden. Ze vinden dat het bij ons prettig leven 

en wonen is, ze voelen zich veilig, medewerkers kennen de achtergrond van de bewoners goed, ze zien 

hen als deskundig en de medewerkers hebben voldoende aandacht en tijd voor levensvragen. 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. Veiligheid: medicatie  

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Onbekendheid neveneffecten gebruik psychofarmaca 

Te bereiken resultaten 

 

• Alle medewerkers zijn geïnformeerd en getraind in de effecten van psychofarmaca en de 

signalerende rol die zij hierin hebben 

 

Hoe en wanneer 

 

• In 2019 vindt een training plaats voor alle medewerkers.  

• Tevens zal de aangetrokken SO structureel overleg hebben met de huisartsen van alle bewoners 

(Triangel levert zorg zonder behandeling) om alle ingezette psychofarmaca na drie maanden te 

evalueren.  
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2. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning    

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• De middels de training persoonsgericht werken (PGW) in te vullen ‘bloem’ om de behoeftes van 

bewoner goed en gestructureerd in kaart te krijgen, is niet bij elke bewoner ingevuld.  

Te bereiken resultaten 

 

• In 2019 is er voor elke bewoner een ingevulde PGW-bloem. 

 

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.   

• Ook wordt de PGW-bloem ingevuld voorafgaand aan een omgangsoverleg en eventueel verder 

aangepast. 

• In 2019 volgt een herhalingstraining persoonsgericht werken.  

 

 

 

 

 

 

 


