
 
 
 

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 242961 

    
Organisatie-eenheid Berkenhof 2 
Gemeld op 27-04-2021 
Laatste wijziging 21-05-2021 
    
Status Uitvoering van het verbeterplan 

Meldingsformulier 

    

Verbeterplan Kwaliteitskompas 
  

Reisdoel 
Kwaliteitskompas: 

Welbevinden 
     

  

Kijk naar de plannen die jullie vorig jaar hebben ingediend bij dit reisdoel. Wat hebben deze plannen opgeleverd voor jullie cliënten?  
ik kan het reisdoel van vorig jaar niet terugvinden.  
Contact opgenomen met de netwerkverpleegkundige.  
Deze heeft voor ons gekeken en geeft aan dat ook hij het niet kan vinden.  
 
Vermoedelijk hebben wij deze dus vorig jaar niet ingeleverd.  
   

  

Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:  
Wij zijn met ons team bezig om het methodisch werken te verbeteren.  
 
Door ons te focussen op het methodisch werken, zal de kwaliteit van zorg verbeteren.  

  

Op welke Wijze?  
Sinds kort rapporteren wij op PDA. Hierdoor werken wij gerichter naar de zorgdoelen van onze bewoners. Op 
deze manier hebben wij inzichtelijk of de zorgdoelen zijn behaald.  
 
Bij nieuwe opnames van clienten, gebruiken wij een checklist. Deze checklist is gemaakt door onze 
netwerkverpleegkundige. De checklist geeft punten aan die in het zorgplan moeten komen binnen 24 uur tot het 
eerste MDO.  
Dankzij deze lijsten zijn onze zorgplannen verbeterd.  

  

Wanneer evalueren? 27-04-2022 Evaluatie moet voor aanvang van dit reisdoel in het 
volgend jaar.   

Wie bewaakt? 
 

Kies één verantwoordelijke (eventueel namens het 
team).   

        
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 244641 

    
Organisatie-eenheid Berkenhof 1 
Gemeld op 22-05-2021 
Laatste wijziging 27-05-2021 
    
Status Evaluatie van het verbeterplan 

Meldingsformulier 

    

Verbeterplan Kwaliteitskompas 
  

Reisdoel 
Kwaliteitskompas: 

Welbevinden 
     

  

Kijk naar de plannen die jullie vorig jaar hebben ingediend bij dit reisdoel. Wat hebben deze plannen opgeleverd voor jullie cliënten?  
Helaas hebben we door de coronaperikelen onze plannen van afgelopen jaar niet uit kunnen voeren. Veel nieuwe 
bewoners, veel onrust. Daarom besloten het plan door te zetten naar dit jaar.     

Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:  
We willen de cliëntprofielen aanvullen met relevante informatie. De informatie hierin is zeer beperkt en niet heel 
altijd up to date.  
Ook is niet in alle zorgplannen een levensverhaal opgenomen. Dit willen we met hulp van de families aan gaan 
vullen.  
Daarnaast hebben we een magisch schilderij. Hier staan foto's van bewoners op die het levensverhaal kunnen 
ondersteunen. Dit willen we net als de levensverhalen proberen voor alle bewoners in het systeem op te nemen.  

  

Op welke Wijze?  
Gedeeltelijk willen we dit zelf doen, gedeeltelijk willen we dit als activiteit met de bewoners doen en daarnaast 
willen we ook actief de familie benaderen voor hulp (denk aan aanleveren van info en foto's). Omdat in het 
verleden niet alle families hier even beried toe waren willen per familie bekijken hoe we hier het beste bij kunnen 
betrekken.  

  

Wanneer evalueren? 02-04-2021 Evaluatie moet voor aanvang van dit reisdoel in het 
volgend jaar.   

Wie bewaakt? 
 

Kies één verantwoordelijke (eventueel namens het 
team).   

        
   

 
 
 


