
 
 
 

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 241857 

    
Organisatie-eenheid Team 3 (etage 4-6) 
Gemeld op 13-04-2021 
Laatste wijziging 23-04-2021 
    
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?  
plannen worden goed uitgevoerd    

Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:  
wij willen  de medicatieveiligheid verbeteren met name de dubbele controles en het gehele medicatie proses 
nalopen wat er goed gaat en wat er moet verbeteren  
hierdoor loopt de client minder  risico meer op medicatie fouten en de client kan er vanuit gaan dat alles goed 
verloopt  
med fouten zijn wel omlaag gegaan door het gebruik van Medimo , maar kan nog altijd beter , hiervoor hebben wij 
ook de input nodig van de HA  
   

  

Op welke Wijze?  
wij gaan met een klein groepje kijken hoe het beter kan en wat we gaan verbeteren  
wij hebben een netwerkverpleegkundige uitgenodigd om input te geven en om  mee te denken  
er moeten duidelijke afspraken komen voor heel gagelbosch wat voor iedereen duidelijk is ook voor leerlingen en 
flex medewerkers   

  

Wanneer evalueren? 31-10-2021 Evaluatie moet voor aanvang van dit reisdoel in het 
volgend jaar.   

Wie bewaakt? 
 

Kies één verantwoordelijke (eventueel namens het 
team).   

        
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 235377 

    
Organisatie-eenheid Team 2 (etage 2-3) 
Gemeld op 14-01-2021 
Laatste wijziging 15-01-2021 
    
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?  
in team vergadering kwam naar voren dat er bij de cliënt niet aan de haccp richtlijnen worden gehouden. zichtbaar 
in afwas op vaatdoekjes, afwas op theedoeken en dit gehele middag/dag/nacht laten staan hierop tot dit aan de 
lucht gedroogd is. 
volgens HACCP richtlijn is dit onverantwoord en onhygiënisch. 
alle afwasjes die door de zorg gedaan moeten worden zijn ingepland per appartement en op welke tijd dit is 
afgesproken bij de zorgondersteuners. De zorgondersteuners zorgen dat de aanrecht na de vaat netjes en schoon 
is. dit word gemonitord door 2 zorgmedewerkers die dagelijks op de appartementen komen voor de zorg. evaluatie 
is op 15 sept tijdens de afdelingsvergadering. 
    

  

Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:  
Volgens Protocol zalven of crèmes gebruiken en goed aftekenen in Medimo wanneer de crème afwezig is. 
Volgens Protocol moet er bij elke zalf , crème, oogdruppel of inhalator een openingsdatum erop gezet worden. Dit 
wordt nu niet goed gedaan, er zijn nieuwe openingsstickers van Archipel die ik onder de aandacht van collega's 
heb gebracht en bij de medicatie bij cliënten heb gelegd. 
Als een crème niet aanwezig is bij een cliënt moet deze afwijkend worden afgetekend in Medimo, nu wordt er 
soms afgetekend als de crème er niet is als aangebracht( met de initialen wordt er afgetekend). Zo lijkt het dat de 
cliënt de zalf aangebracht heeft gekregen maar dit is niet zo. De cliënt heeft de crème voorgeschreven door de HA 
dus deze moet aangebracht worden.  

  

Op welke Wijze?  
Ik heb een stroomschema gemaakt en deze hangt op kantoor dat collega's kunnen zien hoe dit moet en hoe ze de 
crème moeten bestellen als deze op is.    

Wanneer evalueren? 01-09-2021 Evaluatie moet voor aanvang van dit reisdoel in het 
volgend jaar.   

Wie bewaakt? 
 

Kies één verantwoordelijke (eventueel namens het 
team).   

        
   

 
 
 


