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Kwaliteitsplan 2019 locatie Veenhage 

 
  
 

 

 

Op basis van de nulmetingen die in de periode september – oktober 2018 zijn uitgevoerd op de  

7 afdelingen van Veenhage zijn er overkoepelende punten te noemen die op veel afdelingengoed gaan 

en punten waar ruimte voor verbetering is.  

De overkoepelende verbeterthema’s zijn geselecteerd ofwel op basis van het aantal keren dat deze 

punten voorkomen op de verschillende afdelingen dan wel omdat de urgentie groot is om deze zaken op 

te pakken.. 

 

 

 

Pieter van Foreest, Veenhage 
Meidoornlaan 2, 2631 GC Nootdorp 

 
In het hart van Nootdorp staat het 
woonzorgcentrum Veenhage. Het 
woonzorgcentrum heeft een gezellig restaurant, 
een pedicure, winkel en kapsalon. In Veenhage 
wonen 78 bewoners met een ZZP met 
behandeling en 53 bewoners met een ZZP zonder 
behandeling. 
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Pluspunten  

vanuit de (zelf)reflectiekaarten en cliënttevredenheidsmetingen: 
 

Hieronder volgen een aantal pluspunten die vanuit de zelfreflectiekaarten en uit de cliënttevredenheid 

naar voren zijn gekomen. 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning: 

De pluspunten die uit de afdelingsmetingen naar voren komen zijn de compleetheid van het dossier 

(personalia, contactpersoon, ondertekening en reanimatie). De risicosignaleringen zijn ingevuld. De 

cliënttevredenheid wordt besproken en eventuele actiepunten worden in het zorgleefplan opgenomen. 

Wonen en Welzijn: 

Medewerkers passen de handhygiëne goed toe en cliënten met aantoonbaar risico op kauw- en 

slikproblemen worden alleen geholpen door personen die op de hoogte zijn van het beleid en hebben 

hierin scholing gehad. 

Veiligheid: 

Op het thema medicatieveiligheid wordt er goed gescoord op afspraken omtrent vastgelegde 

medicatiecodes, werkwijze en paraferen van risicovolle medicatie en de hygiëne rondom het vermalen 

van medicatie. Ook weet men wat te doen als een cliënt medicatie weigert. De medicatie wagen wordt 

niet onbeheerd achter gelaten en wordt na gebruik in een afgesloten ruimte geplaatst. 

De visie op zorg voor vrijheid is bij de medewerkers bekend. Ook is bij de medewerkers bekend alle 

risico’s rondom de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen en de bijbehorende analyses. De 

psycholoog, arts en familie zijn altijd betrokken en het stappenplan van onbegrepen gedrag wordt 

gevolgd. Cliënten worden gestimuleerd om (meer) te bewegen waardoor de conditie en balans 

verbeteren en het valrisico vermindert. 

Alle maatregelen rondom het voorschrijven en toedienen van psychofarmaca zijn gedaan door de 

Specialist ouderengeneeskunde en zijn bekend bij de medewerkers. Ook zijn er voor het voorschrijven 

van psychofarmaca eerst psychosociale of gedragsinterventies toegepast. 

Er is een duidelijke scheiding tussen schoon en vuil linnengoed. De regelgeving rondom de HACCP 

worden voor een groot gedeelte goed nageleefd. Gebruikte naalden en ander scherp materiaal wordt 

direct na gebruik in de daarvoor bestemde containers gedaan met een UN keurmerk. De medewerkers 

kennen de afspraken omtrent persoonlijke hygiëne en kledingvoorschriften.  

Client ervaringen: 

Cliënten geven bij de cliënttevredenheidsmetingen aan dat men tevreden is over de daginvulling en dat 

men zich veilig voelt in de locatie Veenhage. Ook vinden de cliënten en/of hun vertegenwoordigers dat er 

deskundig personeel aanwezig is en dat de instelling open staat om te leren van haar fouten en 

opmerkingen. 
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Ruimte voor verbetering  

vanuit de (zelf-)reflectiekaarten en cliënttevredenheidsmetingen  
  
De volgende punten zijn bij meer dan de helft van de afdelingen uit de meting als verbeterpunten gefilterd 

en zijn derhalve dus ook terug te vinden in de meeste afdelingsplannen. Voor een aantal onderwerpen, 

zoals het zorgdossier en medicatieveiligheid, geldt dat deze ook bij de pluspunten staan genoemd, maar 

op onderdelen is hier nog verdere verbetering mogelijk. Waar dat bij meer dan de helft van de afdelingen 

het geval is, staan deze in dit hoofdstuk als verbeterpunt vermeld.  

 

1.Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  

 

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Het komt regelmatig voor dat er geen zorgplan (na) bespreking is geweest. Dit is terug te lezen in 

de profielvragenlijst: MDO bespreking; 

• Er is niet altijd een actueel zorgplan en bewonersprofiel aanwezig; 

• De VBM is vaak niet helder en voldoende beschreven in het zorgplan; 

• Onder het kopje wondzorg is indien aanwezig de wondzorg van de cliënt niet altijd beschreven en 

actueel. 

 

Te bereiken resultaten 

 

• Alle afspraken voor de inhoud van het zorgplan zijn op orde en de MDO cyclus, inclusief 

nabespreking, wordt gevolgd. 

Hoe en wanneer 

 

• De HBOV-ers en verpleegkundigen gaan dit bij de teams onder de aandacht brengen. Dit is een 

continue proces van onder de aandacht brengen. Het komt standaard op de agenda van het 

verpleegkundige overleg en het overleg Zorg & Behandeling. Extra aandacht is er nodig voor de 

vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM). 
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2. Wonen en Welzijn    

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Er wordt te weinig gelegenheid aan de bewoners gegeven om hun handen te wassen (zowel voor 

als na de maaltijd) 

Te bereiken resultaten 

 

• Cliënten hebben de gelegenheid om hun handen te wassen voor en na de maaltijd. 

Hoe en wanneer 

 

• In het eerstvolgende werkoverleg wordt dit door de teammanagers besproken. Er zijn al acties 

ondernomen o.a. met een test met knetterzeep. 

 

 

3. Veiligheid: medicatie   

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• De bevoegde en bekwame medewerkers kunnen niet altijd op een rustige manier ongestoord 

medicijnen delen, medewerkers dragen tijdens het medicijnen delen niet altijd het “niet storen” 

jasje; 

• Medewerkers paraferen niet altijd op de actuele toedienlijst van de cliënt na het toedienen van de 

medicatie; 

• De arts motiveert niet altijd waarom psychofarmaca langer dan 3 maanden mag worden gebruikt 

in het zorgdossier. 

Te bereiken resultaten 

 

• Medewerkers paraferen de medicatie deellijst na het toedienen van de medicatie en niet vooraf 

en dragen het “niet storen” jasje. Op het gebied van psychofarmaca motiveert de arts in het 

dossier bij elke cliënt waarom het middel langer dan 3 maanden mag worden gebruikt. 

Hoe en wanneer 

 

• De eerste 2 punten hebben betrekking op gedrag en het volgen van de afgesproken procedures. 

Deze punten worden meegenomen in de individuele afdelingsplannen en tijdens de 

eerstvolgende werkoverleggen. De e-learning medicatieveiligheid wordt weer onder de aandacht 

gebracht d.m.v. thema maanden binnen de locaties. Het derde punt wordt in het reguliere overleg 

tussen zorg en behandeling meegenomen en aandacht aan gegeven.  
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4. Veiligheid: Hygiëne   

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Rolstoelen zien er niet altijd schoon uit en worden niet altijd structureel gereinigd. Ook wordt dit 

onvoldoende geregistreerd op de daarvoor bestemde formulieren; 

• Matrassen van cliënten worden niet voldoende structureel gereinigd. Dit wordt onvoldoende 

geregistreerd op de daarvoor bestemde formulieren 

• De tilbanden van de tilliften zijn niet altijd schoon en heel. Uit de daarvoor bestemde registratie 

formulieren blijkt niet dat deze structureel schoongemaakt en gecontroleerd worden. 

Te bereiken resultaten 

 

• De regels rondom veiligheid, persoonlijke hygiëne en HACCP worden nageleefd. Alle rolstoelen, 

tilbanden en matrassen worden structureel en aantoonbaar gereinigd. 

Hoe en wanneer 

 

• Bovenstaande punten hebben de volle aandacht. Veel zaken worden wel gedaan maar niet 

geheel volgens het geldende protocol, bijvoorbeeld worden matrassen wel schoongemaakt maar 

er wordt niet afgetekend. Er zal via de reguliere werkoverleggen en nieuwsbrieven aandacht 

gevraagd worden voor het HACCP protocol. Samen met de facilitaire dienstverlening zal worden 

nagedacht over een eenvoudige en praktische oplossing voor het schoonmaken van rolstoelen, 

tilbanden en matrassen om de procedure beter te kunnen borgen. 
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5. Cliëntervaringen  

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• De keuze van het eten, drinken en tussendoortjes sluit niet altijd aan bij de wensen en/of 

levensovertuiging van de cliënten 

Te bereiken resultaten 

 

• De keuze van eten, drinken en tussendoortjes sluit aan bij de wensen en/of levensovertuiging van 

de cliënten.  

Hoe en wanneer 

 

• Het wordt besproken in de reguliere werkoverleggen van de verschillende afdelingen en er wordt 

nader onderzoek gedaan hoe we dit kunnen verbeteren en wat de cliënten precies willen. Dit 

wordt besproken in het eerstvolgende overleg van de voedingsadvies commissie.  

 

 
 
 
 

 


