
 
 

 

  

AANTAL PAGINA’S 7 

EIGENAAR Corin Potters, Locatiemanager  
  

 

  

VLIETZICHT  

KWALITEITSPLAN 2019   
ONDERDEEL VAN KWALITEITSPLAN PIETER VAN FOREEST  
 
 

 



 
 

©Pieter van Foreest / Kwaliteitsjaarplan Vlietzicht 2019  2 
onderdeel van het kwaliteitsplan Pieter van Foreest 
 

Kwaliteitsplan 2019 locatie Vlietzicht  

 
  
 
 
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 niet consequent 
gebeurt, en dit om verschillende redenen. 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 monitort de voortgang van de acties, 
daarbij ondersteund door de HBO-verpleegkundige. 
 

 

 
Pieter van Foreest, Vlietzicht  
Bakkershof 1, 2291 DC Wateringen 

 
 
Vlietzicht staat in Wateringen. Het is een locatie 
voor kleinschalig wonen met 24 bewoners met 
een PG grondslag. Ze wonen elk in een huisje 
van 6 bewoners, 4 huisjes boven elkaar. 
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Pluspunten  

vanuit de (zelf)reflectiekaarten en cliënttevredenheidsmetingen: 

 
Hieronder volgt een aantal pluspunten die vanuit de zelfreflectiekaarten en uit de cliëntenraad naar voren 
zijn gekomen.  
 
De algemene pluspunten die uit de meting naar voren zijn gekomen gaan over de implementatie van het 
bewonersprofiel. Aangaande voedselveiligheid worden de meeste zaken gestickerd en wordt het ‘first in 
first out’ principe gehanteerd. Ook is er veel animo in het team om de HACCP registratie te verbeteren. 
Qua medicatieveiligheid is het team alert op dubbel paraferen. Het team wil zichzelf verbeteren en laat 
daarmee een lerende houding zien, ook als het gaat over rapportage en clienttevredenheid. 
 
Cliënten en familieleden geven aan tevreden te zijn, zich gehoord te voelen en welkom op Vlietzicht. Zij 
ervaren Vlietzicht als een warme en huiselijke omgeving. 
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Ruimte voor verbetering  

vanuit de (zelf-)reflectiekaarten en cliënttevredenheidsmetingen  
  
De volgende punten sprongen er tijdens de meting uit als verbeterpunten. 
 

1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning: Bewonersprofielen 

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 
Er is onduidelijkheid over de gewenste inhoud van het bewonersprofiel waardoor dit sneller blijft liggen. 
Temeer daar het team ook tijd en ruimte mist om het volledig in te vullen. Men is er wel mee gestart, maar 
het heeft aandacht nodig om dit goed te implementeren. 
 

Te bereiken resultaten 

 
Alle bewonersprofielen zijn volledig ingevuld en worden ook gebruikt bij de begeleiding, zorg en 
behandeling van de bewoner. 

Hoe en wanneer 

 
Voor 1 juni 2019 lukt het contactverzorgenden om het bewonersprofiel naar tevredenheid in te vullen, en 
daarmee de analyse van elke bewoner te maken. De teammanager en HBO-verpleegkundige 
onderzoeken met de contactverzorgenden hoe zij hier tijd voor vrij kunnen maken en wat ze daarbij nodig 
hebben. Het team geeft elkaar input voor het bewonersprofiel, en evalueert de voortgang regelmatig in de 
teamvergadering. Ook volgt het team de training persoonsgerichte zorg.  
 
 

2. Veiligheid: Voedselveiligheid  

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Voor het overgrote deel gaat het wel goed met het stickeren van voedingsmiddelen, maar het 
wordt nog niet altijd consequent toegepast. Bij afwezigheid van een gastvrouw blijven deze taken 
liggen. 

Te bereiken resultaten 

 

• Alle voedingsmiddelen worden gestickerd 

• Het ‘first in first out’ principe wordt door iedereen toegepast. 

Hoe en wanneer 

 
Voor 1 januari 2019 stickeren alle gastvrouwen consequent en bij hun afwezigheid nemen collegae deze 
taken over. Op teamvergaderingen wordt iedereen hierin meegenomen en wordt de voortgang 
geëvalueerd. 
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3. Veiligheid: Hygiënisch werken   
 

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Er wordt niet uniform en volgens de HACCP gehandeld. 

Te bereiken resultaten 

 

• De handelingen worden volgens de HACCP volgens de vastgelegde termijn uitgevoerd en 
geregistreerd. 

 

Hoe en wanneer 

 

• Voor 1 april 2019 is een apart overleg geweest met de gastvrouwen om hen te informeren over 
de HACCP. Dit overleg wordt regelmatig gevoerd ter evaluatie en continue verbetering. Bij 
afwezigheid van een gastvrouw nemen andere aanwezige teamleden deze verantwoordelijkheid 
over. Dit onderwerp komt regelmatig op de agenda van de teamvergadering, eveneens ter 
evaluatie en verbetering. 

 
 

4. Veiligheid: Medicatieveiligheid   
 

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Ondanks dat het team hier aandacht voor heeft wordt nog niet consequent dubbel paraferen. De 
deellijsten worden hier ook niet altijd op gecontroleerd. 
 

Te bereiken resultaten 

 

• Alle risicovolle medicatie wordt dubbel geparafeerd en alle medewerkers controleren dit goed. 
 

Hoe en wanneer 

 

• Voor september 2019. Men geeft elkaar feedback als het niet gedaan wordt. Het team zet dit 
regelmatig op de agenda tijdens de vergaderingen ter evaluatie en verbetering.  
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5. Leren en verbeteren van kwaliteit: Omgang met familie   
 

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• De inhoud van de uitkomsten van de cliënttevredenheid kan beter gedeeld worden in en 
tussen het/de team(s). Families geven verbeterpunten aan, maar deze worden niet breed in het team 
gecommuniceerd. Dit heeft tot gevolg dat verbeterpunten niet altijd worden opgepakt. 

 
 

Te bereiken resultaten 

 

• Er wordt eerlijke en waardevolle informatie gedeeld tussen familie en contactverzorgende. De 
contactverzorgende is in staat deze gesprekken op een goede manie te voeren en door te 
vragen. Het team kan met deze informatie uit de voeten om nog betere persoonsgerichte zorg te 
bieden. 

 

Hoe en wanneer 

 

• In september 2019 is dit resultaat bereikt. Acties hierbij zijn: 
 

o Faciliteren van tijd voor gesprek met familie  
o Coaching/training/begeleiding gespreksvoering met familie 
o Eens per kwartaal evalueren en verbeteren 

 
 

6. Leren en verbeteren van kwaliteit: Rapportage   
 

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Het team kan beter leren observeren, signaleren en reflecteren voor betere kwaliteit in de 
omgang met bewoners. Hiervoor is het belangrijk om consequent te rapporteren, maar ook to-
the-point.  

Te bereiken resultaten 

 

• Het team rapporteert consequent, volgens dezelfde methode, namelijk SOEP (subjectief, 
objectief, evaluatie, plan) en op basis van het bewonersplan. De acties in de rapportages worden 
uitgevoerd. 

 

Hoe en wanneer 

 

• Voor april 2019 wordt dit resultaat bereikt. De acties hierbij zijn: 
 

o Uitleg rapportagesysteem aan gastvrouwen en helpenden 
o Iedereen neemt de tijd voor rapportage 
o Uitleg over de SOEP methode 
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7. Gebruik van informatie: Medewerkersrelaties 

 

Gesignaleerde overkoepelende verbeterpunten: 

 

• Het team constateert dat niet alle medewerkersrelaties in ONS staan geregistreerd. Hierdoor is 
voor de familie vaak niet duidelijk wie betrokken zijn bij de zorg voor hun naaste. 

 

Te bereiken resultaten 

 

• De familie heeft in 1 oogopslag de medewerkers in beeld die betrokken zijn bij de zorg voor hun 
naaste. Om dit te bereiken zijn alle medewerkersrelaties goed ingevuld.  

 

Hoe en wanneer 

 

• Voor januari 2019 worden de gegevens van de contactverzorgende en behandelaren consequent 
in ONS geplaatst. Tijdens de teamvergaderingen wordt dit geëvalueerd. 

 
 

 


