
 
 
 

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 244310 

    
Organisatie-eenheid Revalidatie 1 
Gemeld op 18-05-2021 
Laatste wijziging 28-05-2021 
    
Status Uitvoering van het verbeterplan 

Meldingsformulier 

    

Verbeterplan Kwaliteitskompas 
  

Reisdoel 
Kwaliteitskompas: 

Basisveiligheid 
     

  

Kijk naar de plannen die jullie vorig jaar hebben ingediend bij dit reisdoel. Wat hebben deze plannen opgeleverd voor jullie cliënten?  
Vanuit revalidatie is er al meerdere keren energie gestoken is het makkelijk vinden van protocollen rondom MRSA, 
BMRO, gordelrood en VRE. Hier is ook al contact over geweest met Frank Hendriks en Paul Vliegen en Petri 
vanuit de GGD, maar er is nog steeds helaas niks van de grond gekomen. Dit willen we opnieuw gaan aanhalen.  

  

Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:  
Wij willen twee onderwerpen gaan verbeteren; 
1: BEMcode; waar en op welke manier zetten we vast hoe medicatie wordt verstrekt aan clienten + onder welke 
voorwaarden in eigen beheer wordt gegeven om dit veilig te laten verlopen. 
2: Isolatiemaatregelen; bij welke infectie moeten er welke maatregelen getroffen worden? Dit is binnen 
Archidoc/Archipel niet duidelijk overzichtelijk wat er per welke BRMO wordt verwacht van de verzorging (er is maar 
1 algemeen document hiervoor) en er zijn geen duidelijke deurposters te gebruiken. Er is op dit moment geen 
protocollen te vinden via Archidoc, dit willen we graag oppakken. 
3; hygiene; minder besmettingsgevaar en infecties, hebben minder isolatiemaatregelen nodig.  

  

Op welke Wijze?  
1; Willen met artsen in gesprek over de aanpak van medicatie in eigen beheer, willen medicatiegesprek 
implementeren richting de client om meer informatie te verkrijgen, de verschillende fases duidelijk en overzichtelijk 
hebben en op een neutrale en voor iedereen zichtbare plek terug te vinden is.  
 
2; Verschillende posters maken (archipelbreed) van de isolaties die op de betreffende deuren geplaatst kunnen 
worden, zodat het vanuit buiten goed zichtbaar is. Protocollen goed te raadplegen zijn om die aan de binnenkant 
van de deuren te bevestigen, zodat je vanuit binnen het protocol kan raadplegen, een overzicht maken met alle 
verschillende isolaties en de daarbij behorende maatregelen (archipelbreed) om snel en adequaat te kunnen 
handelen.  
 
3; hygiene; hygiene posters maken rondom handhygiene met betreffende protocollen voor zowel aan de 
buitenkant als de binnenkant van de deuren van de clienten. Hygiene kaarten/spel om dit tijdens evaluatie 
momenten te bespreken, waardoor dit onder de aandacht blijft en ook richting de LIO (studenten).   

  

Wanneer evalueren? 27-07-2021 Evaluatie moet voor aanvang van dit reisdoel in het 
volgend jaar.   

Wie bewaakt? 
 

Kies één verantwoordelijke (eventueel namens het 
team).   

        
   

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 241700 

    
Organisatie-eenheid Dieze 
Gemeld op 11-04-2021 
Laatste wijziging 01-06-2021 
    
Status Evaluatie van het verbeterplan 

Meldingsformulier 

    

Verbeterplan Kwaliteitskompas 
  

Reisdoel 
Kwaliteitskompas: 

Basisveiligheid 
     

  

Kijk naar de plannen die jullie vorig jaar hebben ingediend bij dit reisdoel. Wat hebben deze plannen opgeleverd voor jullie cliënten?  
Meer gezelligheid en woonplezier.    

Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:  
We gaan onze looplijst aanpassen met informatie over het reanimeerbeleid per zorgvrager. Zo kan in geval van 
storing aan het ECD systeem het juiste reanimatiebeleid worden toegepast.  

  

Op welke Wijze?  
Ik heb op de looplijst die wij dagelijks gebruiken om onze werkzaamheden te coördineren per zorgvrager het 
reanimatiebeleid vermeld. Op deze manier kunnen wij bij het uitvallen van het ECD systeem wel over deze 
informatie beschikken. Omdat er geen papieren zorgplannen meer zijn en bij het uitvallen van de systemen ook 
niet meer het zorgplan kan worden geraadpleegd was het voor ons onduidelijk welke zorgvrager nu wel of niet 
gereanimeerd wil worden in geval van nood. We hebben dit aan de hand van afkortingen zoals R voor reanimatie 
en NR voor niet reanimeren gedaan.  

  

Wanneer evalueren? 01-06-2021 Evaluatie moet voor aanvang van dit reisdoel in het 
volgend jaar.   

Wie bewaakt? 
 

Kies één verantwoordelijke (eventueel namens het 
team).   

        
   

 


