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Bijlage 1          Juni 2016 
 
Resultaatverslag inspectie bezoek Gertrudis 

 

 

Norm 2.1. 
De cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger is aantoonbaar betrokken bij het opstellen van zorg-
/ondersteuningsplan 

 
Plan van aanpak 
 
Resultaat 
• De zorgdoelen en het medisch beleid is in samenspraak met de cliënt e.o. familie vastgesteld in de 

zorgplanbespreking  binnen 4 à 6 weken na opname. 
• De cliënt en / of zijn vertegenwoordiger zijn aantoonbaar betrokken bij de beschrijving van de 

levensgeschiedenis, wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. 
• De cliënt e.o. familie is actief betrokken bij de zorgplanbespreking. 
• De cliënt e.o. familie stemt in met het zorgplan. 
• Minimaal 2x per jaar wordt het zorgplan besproken met cliënt e.o. familie. 
• De cliënt e.o. familie zijn aantoonbaar in het ECD betrokken bij de evaluaties. 
• Aantoonbaar is of de geëvalueerde afspraken zijn nageleefd. De uitkomst wordt gebruikt voor 

eventuele wijzigingen in het zorgplan. 
 

Acties 
• De teammanager draagt zorg voor de planning van het opnamegesprek, de zorgplanbesprekingen 

en de schriftelijke uitnodiging hiervoor aan de familie. 
• In het zorgdossier wordt door de betrokken verpleegkundige / verzorgende vermeld:  dat het zorg-

plan is geëvalueerd, de aanwezigen, het resultaat van de evaluatie, eventuele aanpassingen en of 
de cliënt e.o. zijn familie instemt met de inhoud van het zorgplan. 

 
      Gerealiseerd 

• De planningen en uitnodigen worden conform afspraak uitgevoerd, oktober 2016 
• De cliënt e.o zijn familie zijn aantoonbaar betrokken bij het opstellen en de evaluaties van het 

zorgplan,oktober 2016.  
• Aantoonbaar is dat de cliënt e.o. familie instemt met het zorgplan, oktober 2016. 
• In de rapportage van de zorgplanbespreking staat vermeld wie aanwezig was en of de cliënt of zijn 

familie is geïnformeerd over de zorgplanevaluatie en of men instemt met de uitkomst, oktober 2016. 
 
Meting   
• Tijdens de zorgplanbespreking vindt de toetsing op uitvoering van het zorgplan plaats door de 

aanwezigen o.l.v. de specialist ouderengeneeskunde.  
• De teammanager checkt minimaal 2x per jaar het ECD conform procedure.  
• Tijdens de interne- en externe audit wordt het ECD getoetst. 
• In de 4 maandelijkse verslaglegging van de teammanager en de RVE managers worden resultaten, 

verbeterpunten en acties beschreven. 
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Norm 2.2 
De wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt zijn de basis voor de zorg-
/ondersteuningsdoelen 

 
Plan van aanpak 
Resultaat 
• De zorg-/ondersteuningsdoelen passen bij de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen 

van de cliënt. 
• De bewonerskarakteristieken zijn geïntegreerd in het zorgplan. 
• In het zorgplan zijn bij elk van de 4 zorgdomeinen doelen en acties geformuleerd. 

 
Acties 
• Het multidisciplinaire team stelt, in samenspraak met de cliënt e.o zijn familie, aan de hand van de 

wensen, de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt een zorgplan op. 
• Het zorgplan is een weergave van de wijze waarop de cliënt zijn leven wil inrichten. 
• De cliënt e.o zijn familie stemt in met het zorgplan.  
• De werkgroep ECD doet voorstellen aan het MT t.a.v. verbeterpunten m.b.t. het gebruik van het 

ECD, de borging van het zorgplan en de rapportages. 
• Implementatie en scholing n.a.v. de voorstellen tot verbetering volgens plan van aanpak, voorjaar 

2017 
• De karakteristiekbeschrijving van de cliënt wordt besproken met de cliënt e.o. familie door het 

multidisciplinaire team en geïntegreerd in het zorgplan. 
 

Gerealiseerd 
• De zorg-/ondersteuningsdoelen passen bij de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperking van 

de cliënt, oktober 2016. 
• Verbetervoorstellen van de werkgroep m.b.t. het gebruik van het ECD, de borging van het zorgplan 

en de rapportages zijn geïmplementeerd, mei 2017. 
• De bewonerskarakteristieken zijn geïntegreerd in het zorgplan in heel Azora, mei 2017. 

 

Meting. 
• N.a.v. de zorg-/ondersteuningsdoelen wordt gerapporteerd in het ECD. 
• Tijdens de zorgplanbespreking vindt de toetsing op de volledigheid van het zorgplan plaats door de 

aanwezigen o.l.v. de specialistouderen geneeskunde.  
• De teammanager checkt minimaal 2x per jaar het ECD conform procedure . 
• Tijdens de interne en externe audit wordt het ECD getoetst. 
• Verslag instructiebijeenkomsten wijzigingen in het gebruik van het ECD 
•  Evaluatieverslag scholing / trainingen  

 
 

Norm 2.4 
Medewerkers inventariseren en evalueren periodiek de cliëntgebonden risico’s en baseren hierop de 
zorg en ondersteuning 

 
Plan van aanpak 
 
Resultaat 
• In alle ECD’s  zijn, indien van toepassing, de cliëntgebondenrisico’s ingevuld en de daaruit 

voortgekomen afspraken opgenomen. 
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Acties 
• De risico-inventarisatie in het ECD van de cliënten is gecheckt. 
• Daar waar nodig wordt actie ondernomen. 
• Op acties wordt, indien noodzakelijk, gerapporteerd en geëvalueerd. 

 
Gerealiseerd 
• In het ECD zijn relevante cliëntgebonden risico’s en de daaruit voortvloeiende afspraken 

opgenomen, oktober 2016. 
 

Meting. 
• N.a.v. de rapportage in het ECD. 
• Tijdens afgesproken evaluatiemomenten en de zorgplanbespreking vindt de toetsing plaats op de 

uitvoering door de specialistouderen geneeskunde.  
• De teammanager checkt minimaal 2x per jaar het ECD conform procedure . 
• Tijdens de interne en externe audit wordt het ECD getoetst. 

 
 

Norm 2.5 
De in het zorg-/ondersteuningsplan beschreven zorg-/ondersteuningsbehoeften, doelen, acties, 
rapportage en evaluaties zijn op elkaar afgestemd 

 

 
Plan van aanpak 
Resultaat 
• De zorg-/ondersteuningsbehoeften, -doelen en acties zijn op elkaar afgestemd en hebben een 

logische samenhang. 
• De rapportage hierop is gekoppeld aan het doel en de acties. 

 
Acties 
• De teammanager coacht en ondersteunt medewerkers bij de rapportage. 
• Scholing m.b.t. formuleren van zorg-/ondersteuningsdoelen en het rapporteren vindt plaats in najaar 

2016 . 
 

Gerealiseerd 
• Verbeterpunt is in werking gezet. 

 
Meting. 
• Uitvoeren van steekproef door teammanager. 
• Tijdens evaluatiemomenten en de zorgplanbespreking door teammanager. 
• De teammanager checkt minimaal 2x per jaar het ECD conform procedure.  
• Tijdens de interne en externe audit wordt het ECD getoetst. 
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Norm 4.1 
De zorgaanbieder heeft een procedure rondom veilige en verantwoorde farmaceutische zorg 
beschreven. 

 
Plan van aanpak 
 
Resultaat 

• Bij medicatiewijziging na 15.00 uur wordt de wijziging in principe gelijk verwerkt in EVS door de 
voorschrijvend arts.  

• Een daartoe bevoegde medewerker kan vervolgens een nieuwe ( concept) deellijst uit printen. 
 
Acties 

• Het protocol geneesmiddeldistributiesysteem ten behoeve van verpleeghuizen van Azora is 
aangepast.  

• De aanpassingen zijn gecommuniceerd met betrokken medewerkers 
• Daartoe bevoegde medewerkers zijn geautoriseerd tot het uitprinten van een nieuwe deellijst. 

 
Gerealiseerd 

• Juli 2016 
 
Meting. 

• De procedure wordt minimaal 2 x per jaar geëvalueerd in de geneesmiddelencommissie. 
• Toetsing van de procedure tijdens interne en externe audit. 

 
 

Norm 4.6. 
De zorgaanbieder draagt zorg voor het veilig en verantwoord bewaren en afvoeren van medicatie 

 

 
Plan van aanpak 
 
Resultaat 

• De retourmedicatie is zodanig opgeslagen dat deze niet toegankelijk is voor onbevoegden  
totdat de apotheek deze ophaalt ( volgens Veilige principes in de medicatieketen) 

 
Acties 

• Onderzoek naar de meest veilige manier van opslaan van de retourmedicatie in nauw overleg 
met de ziekenhuisapotheek, als ook met externe deskundigen ( IVM). 

• Na afronding van het onderzoek keuze maken voor het meest veilige opslagsysteem met 
vastlegging in het protocol geneesmiddeldistributiesysteem ten behoeve van verpleeghuizen 
van Azora.  

• Implementeren van het meest veilige opslagsysteem. 
• Afspraken met de ziekenhuisapotheek over het retourneren van de retourmedicatie. 

 
Gerealiseerd 

• Augustus 2016 
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Meting. 
• De procedure wordt minimaal 2 x per jaar geëvalueerd in de geneesmiddelencommissie. 
• Toetsing van de procedure tijdens interne en externe audit. 

 
 

Norm 4.7. 
De zorgaanbieder registreert de (werk) voorraad medicatie en bewaakt de houdbaarheid ervan. 

 

 
Plan van aanpak 
 
Resultaat 
Medicatie waarvan de vervaldatum is overschreden is niet aanwezig in de medicatievoorraad. 
 
Acties 
• Bevindingen van inspectie worden besproken met betrokkenen. 
• Medicatie wordt gecheckt conform procedure. 
• Teammanager ziet toe op handhaving procedure. 

  
Gerealiseerd 
Houdbaarheid medicatievoorraad wordt bewaakt conform procedure, mei 2016. 
 
Meting. 
• Teammanager checkt steekproefsgewijs. 
• In- en externe audit.  
 
 

Norm 4.8  
Een tweede bekwaam persoon controleert de niet GDS- medicatie, of er is een afspraak met de 
apotheek dat het geen risicovolle medicatie betreft voor deze cliënt.  
 

 
Plan van aanpak 
 
Resultaat 
• Insulinepennen zijn voorzien van etiket met naam van de cliënt. 

 
Acties 
• In het overleg met de verschillende teams is het Geneesmiddelendistributiesysteem procedure 

besproken. 
• In overleg met de apotheek zijn de insulinepennen voorzien van etiket met naam van de cliënt.  

 
Gerealiseerd 
• Insulinepennen zijn voorzien van etiket met naam van de cliënt, mei 2016.  

 
Meting. 
• Teammanager checkt steekproefsgewijs. 
• Interne – en externe audits. 
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Norm 5.2. 
Voordat een vrijheidsbeperkende maatregel wordt ingezet, analyseren de disciplines die bij de zorg 
aan de cliënt betrokken zijn het (probleem)gedrag van de cliënt. 

 

 
Plan van aanpak 
 
Resultaat 
• De uitkomst van de (probleem)analyse van het gedrag van de cliënt staat beschreven in het ECD.  

 
Acties 
• Bespreken van verbeterpunten met de betrokken disciplines. 
• Implementatie procedure omgaan met probleemgedrag/onbegrepengedrag. 

 
Gerealiseerd 
• Procedure omgaan met probleemgedrag/onbegrepengedrag is uitgewerkt, vastgesteld en is 

geïmplementeerd, najaar 2016. 
 

Meting. 
• Analyse in ECD. 
• N.a.v. de rapportage in het ECD. 
• Tijdens afgesproken evaluatiemomenten en de zorgplanbespreking door psycholoog. 
• De teammanager checkt minimaal 2x per jaar het ECD conform procedure. 
• Tijdens de interne- en externe audit wordt het ECD getoetst. 
 
 

Norm 5.3 
Voorafgaand aan de inzet van de psychofarmaca vindt een psychosociale- of gedragsinterventie 
plaats. 
 

 
Plan van aanpak 
 
Resultaat 
• In het zorgplan is terug te vinden welke interventies er hebben plaatsgevonden voor het 

voorschrijven van psychofarmaca.  
 

Acties 
• Bespreken van verbeterpunt met betrokken disciplines. 
• Implementatie procedure omgaan met probleemgedrag / onbegrepen gedrag.  

 
Gerealiseerd 
• Procedure omgaan met probleemgedrag/onbegrepen gedrag is geïmplementeerd, najaar 2016 

 
Meting.  
• N.a.v. de rapportage in het ECD. 
• Tijdens afgesproken evaluatiemomenten en de zorgplanbespreking. 
• Check zorgdossier teammanagers.  
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Norm 5.6. 
De cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger geeft toestemming voor toepassing van de 
vrijheidsbeperkende maatregelen. 
 

 
Plan van aanpak 
 
Resultaat 
• De cliënt e.o. zijn familie geeft toestemming voor toepassing van de vrijheidsbeperkende 

maatregelen. 
• In het ECD is inzichtelijk welke beschermende maatregel wordt gebruikt. 

 
Acties 
• Check ECD op onvolkomenheden en daar waar nodig actie ondernemen. 

 
Gerealiseerd 
• De cliënt e.o. zijn familie geeft toestemming voor toepassing van de vrijheidsbeperkende 

maatregelen, mei 2016. 
 

Meting. 
• N.a.v. de rapportage in het ECD. 
• Tijdens afgesproken evaluatiemomenten en de zorgplanbespreking door specialist ouderen 

geneeskunde. 
• De teammanager checkt minimaal 2x per jaar het ECD conform procedure.  
• Tijdens de interne- en externe audit wordt het ECD getoetst. 
 
 
 
 

 



Bijlage 2         10 mei 2016  
 
Aanbevelingen werkgroep ONS  
 
Inleiding 
In november heeft de werkgroep zorgplan ONS de opdracht gekregen van  het MT om 
verbetervoorstellen te doen en een scholingsadvies te geven om te kunnen voldoen aan de normen 
Azora ECD voor de intramurale chronische zorg. 
Met als resultaat : 
• Azora maakt met iedere cliënt en/of zijn vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk voor of direct na 

inhuizing afspraken over de uitvoering van zorg en ondersteuning. In samenspraak met de cliënt 
en/of zijn vertegenwoordiger  is het zorgplan opgesteld. Uitgaande  van de wensen, de behoeften, 
mogelijkheden van de cliënt en mogelijk cliëntgebonden risico’s   

• in het zorgdossier (ECD) is op een compacte, duidelijk correcte wijze, op de juiste plek  terug te 
vinden hoe het met een cliënt gesteld is, welke zorgdoelen en aandachtspunten er zijn voor zorg, 
welzijn en/of behandeling en aan welke problemen op welke manier wordt gewerkt. Tevens is 
vermeld wanneer het zorgplan wordt geëvalueerd  

• de cliënt en / of zijn vertegenwoordiger stemt in met de inhoud van het zorgplan,in het zorgdossier 
(ECD),  staat vermeld dat de cliënt e.o. zijn familie instemt. ( in het MT is besloten dat intramuraal de 
cliënt e.o. vertegenwoordiger niet digitaal hiervoor tekent)    

• de cliënt en / of zijn vertegenwoordiger heeft inzage in het ECD 
• het intramurale cliëntendossier (ECD) voldoet aan de vastgestelde normen van Azora 
• het ECD wordt adequaat gebruikt  

 
De werkgroep is in december gestart. Gaandeweg bleek het wenselijk om de werkgroep uit te breiden 
met vertegenwoordigers van andere locaties. Wekelijks is er met veel energie en enthousiasme gewerkt 
aan een eenduidige multidisciplinaire werkwijze voor heel Azora. Daar veel medewerkers werken op 
diverse locaties is het zeer gewenst om één multidisciplinaire werkwijze te hanteren. Regelmatig is er 
overleg geweest met de achterban. 
 
Om te kunnen voldoen aan het resultaat stelt de werkgroep de volgende wijzigingen voor m.b.t. de 
inrichting en procedures in het ECD. Deze zijn verwerkt in de notitie: beleid en werkinstructie. 

 
Voorstel tot wijzigingen in ECD 
 
1. Levensgeschiedenis 
2. Opstellen zorgplan 
3. Cliëntoverzichtsblad 
4. Zorgplan:  

a. Vier domeinen 
b. BOPZ 
c. Episodes 

5. Standaarddoel bij alle 4 zorgdomeinen 
6. Domein participatie  
7. Doelformulering  
8. Profielvragenlijsten  
9. ADL en transfer profielvragenlijst; voeding  
10. Rapportage   
11. Risicosignalering  
12. Cliënt e.o. vertegenwoordiger is betrokken bij en stemt in met de inhoud van zorgplan  
 
1. De levensgeschiedenis is  één van de vertrekpunten van de zorgverlening De ( nieuwe) profiellijst  

wordt door de cliënt e.o. zijn familie ingevuld voor opname en verwerkt in het ( vernieuwde) ECD. 



2. Binnen twee weken na opname wordt samen met de cliënt e.o. zijn vertegenwoordiger een 
zorgplan opgesteld en de levensgeschiedenis besproken. Uitgaande  van de wensen, de behoeften, 
mogelijkheden van de cliënt en mogelijk cliëntgebonden risico’s   

3. Het cliëntoverzichtsblad  wordt actueel gehouden door de verzorgende. Behandelaars wijzigen zelf 
indien noodzakelijk 

4. Zorgplan.  
Het zorgplan brengt de multidisciplinaire zorg, behandeling en dienstverlening in beeld.  
Uitgangspunten daarbij zijn : 
a. de vier domeinen van kwaliteit van leven: 
-  lichamelijk welbevinden,  
- mentaal welbevinden,  
- woon- en leefomgeving,  
- participatie, 
- voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is een 5e domein opgenomen dat op de doelgroep 

gericht is en alleen hiervoor gebruikt wordt. 
b. BOPZ : Indien van toepassing wordt deze ingevuld door de SO voor verpleeghuiscliënten en 

door de verzorgende voor verzorgingshuiscliënten.  De huisarts tekent hiervoor,  indien 
technisch mogelijk. Anders wordt M&M ingevuld, door de huisarts ondertekend en gescand in 
het ECD.  

c. Episodes : Hierbij worden doelen geformuleerd door behandelaars 
5. Het is verplichtbij alle 4 domeinen onderstaande standaardzorgdoelen  te gebruiken. 

Lichamelijk welbevinden:  
De cliënt ervaart voldoende aandacht voor het lichamelijk welzijn en de zelfredzaamheid van de 
cliënt wordt waar mogelijk gestimuleerd (profielvragenlijst ADL en  tranfers)  
Mentaal welbevinden: 
Cliënt ervaart respect voor en ondersteuning bij het behouden van eigen identiteit en levensinvulling 
(   bewonerskarakteristieken profielvragenlijst)  
Woon- en leefomstandigheden: 
Cliënt ervaart een veilige woon- en leefomgeving. ( aandachtspunt structurele zorgvragen)  
Participatie: 
Cliënt ervaart een zinvolle daginvulling, passend bij de persoonlijke interesses, hobby’s en het 
sociale leven. ( agenda) 

6. Bij het domein participatie  wordt door de activiteitenbegeleidster  of caseholder  bij het 
standaarddoel onder actie beschreven op welke wijze de cliënt zijn leven wil inrichten en de rol van 
familie / mantelzorgers  en vrijwilligers.  

7. De doelen  zijn niet uitsluitend probleemgericht gedefinieerd, maar bevorderen zo goed mogelijk ook 
de kwaliteit van het leven van de cliënt . 

8. Bij alle doelen worden de bijbehorende profielvragenlijsten, een aantal structureel en anderen 
indien van toepassing,  toegevoegd. 

9. Bij de ADL en tranfser profielvragenlijst worden een aantal vrije tekstvelden toegevoegd onder 
voeding voor bijzonderheden m.b.t. voeding  zoals consistentie en vinkje of logopedie is 
ingeschakeld. 

10. Er wordt alleen gerapporteerd bij ieder doel over de voortgang van de zorg- en 
ondersteuningsdoelen en over de mate waarin deze doelen zijn behaald. 

11. De risicovragenlijsten  zijn samengevoegd. Minimaal 2x per jaar wordt voorafgaande aan het ZPB 
de risicoscore ingevuld door de verzorgende. 

12. In de rapportage wordt bij familie: vermeld dat de wijzigingen in het zorgplan zijn besproken en al 
dan niet akkoord zijn bevonden door  de cliënt of zijn vertegenwoordiger. Tevens wordt vermeld met 
wie men heeft gesproken.  

 
Scholingsadvies.  
De scholingsvragen zijn verschillend van aard. Daarom adviseert de werkgroep om de vorm van 
scholing / training aan te passen op de aard van de scholingsvragen. Uit evaluaties / gesprekken blijkt 
dat er behoefte is aan kennis over het ECD, het opdoen en onderhouden van vaardigheden in het 
gebruik van het ECD, het formuleren van zorgdoelen en schrijfvaardigheden m.b.t. rapporteren.  

 



De cliënt en zijn familie zullen steeds meer partners worden in de zorg. Een grote verandering zal zijn 
dat in samenspraak met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het zorgplan wordt opgesteld en zij 
hiermee instemmen.  Dit betekent het vergroten van sociale vaardigheden van medewerkers voor een 
betere communicatie met de cliënten hun familieleden en een betere multidisciplinaire samenwerking, 
uitgaande van de visie van Azora. 
Medewerkers ervaren het vele werken in en met het ECD veelal niet als meerwaarde. Het kost veel tijd 
en gaat af van directe zorg. De houding van de teams zal hierin moeten veranderen en zal een 
onderdeel moeten zijn van de trainingen. Tevens zullen ze moeten worden gecoacht op de werkplek en 
zal er gereflecteerd worden op hun handelen. Een manier hiervoor is  zelflerend zijn zowel  individueel 
als in teamverband. 
De werkgroep is van mening dat hiervoor de teammanager verantwoordelijke is. Om de teammanagers 
hierin te ondersteunen stellen wij voor om hen gezamenlijk een training te laten volgen.   

 
De daginvulling van de cliënt zal steeds meer het uitgangspunt worden. Samen met de cliënt wordt door 
de activiteitenbegeleider gekeken naar wat voor hem/haar een zinvolle daginvulling is. Hierbij verdiepen 
in wat de cliënt gewend is en wat voor hen de waarde er van is.  De zorgverlener hoeft dit lang niet altijd 
in te vullen, maar is wel het schakelpunt hierin. Deze taak is voor veel activiteitenbegeleiders  nieuw en 
zal in de training / scholing extra aandacht behoeven. Rapportage over de daginvulling van de cliënt 
behoeft in de training aandacht. Dit wordt nu niet veel gedaan. Dit is voor familie belangrijke informatie, 
zeker wanneer men kan meelezen middels Caren. 
 
Vormen van scholing / trainingen  
• Instructie lessen   

Doel: werken in nieuw ingerichte ECD . 
Verzorgd door één van de werkgroepleden, teammanagers en kerninstructeurs.  
Azora breed,  georganiseerd op locatieniveau door de werkgroep in samenwerking met de 
teammanagers.  
 

• Trainingen:  
- Doel : gebruik ECD, formuleren van doelen, cliëntgebonden risico inventarisatie, rapporteren  

( schrijfvaardigheden), evalueren. De doelen zijn niet alleen probleemgericht, maar bevorderen 
de wijze waarop de cliënt zijn leven wil inrichten  (Azora breed).  

- Doelgroep :  verzorgenden, verpleegkundigen, behandelaars  
- Opleiding :  extern  
- Interactieve lesvorm 
- Hierbij is één van de werkgroepleden aanwezig 
 

• Teamtrainingen  
 
Teammanagers  volgen gezamenlijk een training. 
Doel:    
leren op welke wijze de teams kunnen worden gecoacht  in het zelflerend zijn m.b.t. het 
samenwerken met de cliënt, zijn sociale netwerk, multidisciplinair en het werken in het ECD.  
Hierbij  leren van elkaar. 
 
Teamtrainingen.   
Doel  
De teammanager kan middels deze trainingen samen met de medewerkers inspelen op de 

 teamontwikkelingen / zelflerend zijn, reflectie geven en coachen.  
 Resultaat  

1. het versterken van de regie van de cliënt en zijn familie  



2. het maken van afspraken met de cliënt over de uitvoering van de zorg en ondersteuning 
Uitgaande van de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt en rekening wordt 
gehouden met de beperkingen van de cliënt en de ingeschatte cliëntgebonden risico. 

3. samen met de cliënt kijken wat voor hem/haar een zinvolle dag is. Hierbij verdiepen in wat de 
cliënt gewend is en wat voor hen de waarde er van is.  De medewerker hoeft dit lang niet altijd in 
te vullen, maar is wel het schakelpunt hierin.  

4. vergroten van kennis en sociale vaardigheden voor een betere communicatie met de cliënten en 
familieleden  

5. versterken multidisciplinaire samenwerking  
 
Teamtraining activiteitenbegeleiders.   
Doel   
- het vergroten van kennis en sociale vaardigheden voor een betere communicatie met de 

cliënten en familieleden over het bespreken van een zinvolle daginvulling.  
- verdiepen zich  in wat de cliënt gewend is en wat voor hen de waarde er van is.   
- afspraken vastleggen in het zorgplan.  

 
Onderhouden van opgedane ervaringen / vaardigheden  door instructies en E learning  
 

 Tijdspad  
• Instructielessen : juni – juli 2016 ( implementatie nieuwe werkwijze)  
• Trainingen ECD: vanaf september 2016  
• Trainingen teammanagers september 2016  
• Teamtrainingen vanaf oktober 2016  
• E-learning voorjaar 2017 

 
Adviezen  
• Om er zorg voor te dragen dat het individuele zorgdossier actueel blijft, adviseert de werkgroep om 

voor iedere ECD een verantwoordelijke aan te stellen en de regie van het ECD neer te leggen  bij de 
teammanager of een verantwoordelijke verpleegkundige of verzorgende met als taak : 
- het volgen van de voortgang van afspraken,  
- aanspreken van medewerkers op het niet nakomen van afspraken, 
- aandacht hebben voor aandachtsgebieden zoals risico-inventarisatie, incontinentie, 

bewegingsgerichte zorg, familieparticipatie, karakteristieken, mondzorg e.d.  
Uiteraard blijft de teammanager eindverantwoordelijke voor dit gedeelte van het ECD. 

• Implementeren van de bewonerskarakteristieken Azora breed door psychologen in samenwerking 
met teammanager 

• Een werkgroep opdracht geven voor het doen van verbetervoorstellen m.b.t. ZPB. Ons inziens 
kunnen hierin nog een aantal verbeteringen plaatsvinden. 

• Na de instructiebijeenkomst iedere verzorgende het ECD aan te passen, van de aan hen 
toegewezen cliënt,in de nieuwe omgeving.  

 
Werkgroep ONS 
Miranda Blum, Melanie te Kaat, Carla Molthof,  
Gerdy Schmidt, Silvia Graat,  Anita Goossens,  
Linda Hetebrij , Femke van Steijn en Hannie Bulten. 












