Verbeterplan Kwaliteitskompas : 236455
Organisatie-eenheid
Gemeld op
Laatste wijziging

Woonkamer Eindhoven
28-01-2021
08-02-2021

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?

We hebben meer gebruik van familie net gemaakt.
Dit blijft voor familie altijd leuk om te zien. Zo kan familie met de bewoner praten welke activiteit ze hebben
gedaan.
Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:

We willen de typering in qic uitgebreider gaan doen. Nu staat er wel hoe een bewoner eruit ziet en soms een korte
levens geschiedenis. Maar dit is maar erg minimaal. Hier willen we meer aandacht aan gaan besteden als cvers.
We hebben familie wel een formulier laten invullen en dit hebben we bij verslaglegging gezet. Maar nog te weinig
in de typering gezet.
Voor de bewoner kan het opleveren dat we meer weten hoe een bewoner in elkaar zit en wat hij vroeger heeft
meegemaakt. Hier kunnen we dan op inspelen.
Op welke Wijze?

Ik heb vandaag overleg van kompas gehad en het thema was de levens geschiedenis van een bewoner, dat deze
erg belangrijk is.
We gaan anders formulieren vragen. Deze kan familie leden dan invullen en hierin staan uitgebreidere vragen dan
de vragenlijsten die we nu hebben.
Cvers gaan de typering uitgebreider uitschrijven, zodat het ook beter en duidelijker te lezen is voor collegas.
Wanneer evalueren?

Wie bewaakt?

30-06-2021

Evaluatie moet voor aanvang van dit reisdoel in het
volgend jaar.
Kies één verantwoordelijke (eventueel namens het
team).

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 236525
Organisatie-eenheid
Gemeld op
Laatste wijziging

Woonkamer Eindhoven
29-01-2021
08-02-2021

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?

we hebben een verbeterplan over familie net dat we dit meer gaan gebruiken.
Dit plan loopt nog maar gaat steeds beter en we gebruiken dit nu meer.
Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:

We willen meer het bad gaan gebruiken wat op de begane grond staat. In deze ruimte staan er ook snoezel
producten. bv een lamp, muziek etc.
Deze ruimte word eigenlijk niet gebruikt, wat zonde is.
Dit levert op dat de bewoners hiervan kunnen genieten en kunnen ontspannen.
Op welke Wijze?

We willen elke maand een bewoner in bad gaan doen. Ook kunnen we met een onrustige bewoner in deze ruimte
gaan zitten en de ruimte als snoezel kamer gebruiken.
We weten al dat er 1 bewoner van somatiek gebruikt maakt van het bad. Andere afdelingen nog niet.
Wanneer evalueren?

Wie bewaakt?

30-06-2021

Evaluatie moet voor aanvang van dit reisdoel in het
volgend jaar.
Kies één verantwoordelijke (eventueel namens het
team).

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 238705
Organisatie-eenheid
Gemeld op
Laatste wijziging

Woonkamer Parijs
02-03-2021
04-03-2021

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?

vorig jaar nog met dit team niet werkzaam op woongroep best.
Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:

rapporteren is nog niet voldoende, vaak worden chromebooks niet meegenomen waardoor er gegevens missen.
controles worden niet altijd op juiste dag/tijd gedaan...
Op welke Wijze?

- Laptopkar is besteld via jos versteijnen; dalijk 2 op woongroep.
- Zorg met laptop/chromebook op appartement van client.
- daar rapportage lezen en agenda bekijken
- Werkplan en pda lezen, hierna zorg volgens plan uitvoeren
- Rapportage op PDA waar mogelijk
- Waar mogelijk rapportage in SOAP
Wanneer evalueren?

Wie bewaakt?

30-06-2021

Evaluatie moet voor aanvang van dit reisdoel in het
volgend jaar.
Kies één verantwoordelijke (eventueel namens het
team).

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 243290
Organisatie-eenheid
Gemeld op
Laatste wijziging

Woonkamer Eindhoven
01-05-2021
26-05-2021

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?

Sorry, kan ik niet meer terug vinden in het nieuwe archidoc.
Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:

Om het opname gesprek samen met de clienten adviseur, contactverzorgende en woonbegeleider en familie te
doen. Dit dan een week voor opname.
Als de bewoner komt dan heb je ook alle tijd voor de bewoner zelf.
Nu deden we op de dag van opname het opname gesprek met familie en contactverzorgende. En hiervoor had
familie dan al gesprek gehad met de clienten adviseur maar er word dan vaak veel hetzelfde verteld.
Collega heeft hierover een verbeterplan gemaakt voor haar opleiding verpleegkundige. Zie bijlage
Op welke Wijze?

Zie bijlage.
Als er vanaf nu een nieuwe opname komt, gaan we dit zo uitvoeren.
Wanneer evalueren?

Wie bewaakt?

01-12-2021

Evaluatie moet voor aanvang van dit reisdoel in het
volgend jaar.
Kies één verantwoordelijke (eventueel namens het
team).

