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Kwaliteitsplan Sint Franciscus         
Versiedatum: 26 september 2017 
 
Doelstelling: Sint Franciscus (organisatie en medewerkers) heeft een cyclisch 
kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd op basis van het PREZO model. Blijvende 
aandacht voor het kwaliteitsbeleid en het werken aan de hand van de PDCA-cyclus is 
geborgd binnen de organisatie door een duidelijke verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden. 
 

Planning Activiteiten Opmerkingen / evaluatie 
Augustus/september 
2017 

Implementatie beleid psychische 
gesteldheid en onbegrepen gedrag 

Beleidsstuk is vastgesteld. 
Psycholoog en SOG hebben 
presentatie gehouden.   
Er wordt goed gewerkt met 
ABC-methode. Kijken wat dit in 
de praktijk brengt. Najaar 
interne audit op uitwerking en 
implementatie.   
Scholing plaatsgevonden en 
regelmatig ZAP-overleg. 
Interne audit is nog niet 
gepland. Angela stuurt 
voorbeeld hiervoor. Eerst 
overleg met jan-
kees/trudian/sog en 
psycholoog en daarna audit. 

Herinrichting kwaliteitshandboek 
intranet 

Herinrichting is gereed. 
Verwijzingen naar prezo-
prestaties moeten aangepast 
worden naar 2017, of worden 
verwijderd.  
Is afgerond. Komt ook op de 
website zodat medewerkers 
thuis ook kunnen raadplegen. 

Uitkomsten interne audit verwerken Resultaten verwerken in 
relevante verbeterplannen en 
procedures.  

Verwerken uitkomsten 
medewerkersraadpleging en 
vrijwilligersraadpleging 

Beide onderzoeken zijn 
afgewerkt.   
Vrijwilligers gemiddeld 7,7. 
Reeds bijeenkomst voor 
geweest. Wordt 2-jaarlijks 
georganiseerd. 
Bij medewerkers terug laten 
komen bij jaargesprekken om 
verduidelijking te krijgen op 
aangegeven aandachtspunten. 
Daarnaast vindt er in juli een 
bijeenkomst plaats. 
Begin 2018 wordt nieuwe 
bijeenkomst hierover gepland. 



       

Pagina 2 van 3 

 

Planning Activiteiten Opmerkingen / evaluatie 
Uitslag Cliëntenraadpleging, 
verbeteracties verwerken in 
kwaliteitsplan (na bespreking 
MT/OR/CR). 

Verbeterplan is uitgewerkt en 
in gang gezet door TL. 
Cliënten zijn hierover 
geïnformeerd middels 
nieuwsbrief. 
Er is nu met name aandacht 
voor communicatie en 
bejegening. Scholing op 
rapportage vindt in najaar 
plaats. Dagrapportages via 
Nedap gaan ook naar familie. 
Scholingen staan gepland. 
Nedap loopt. 

PR-plan opstellen Jiska/TL mee gestart bijv. 
Zorgkaart Nederland.   
Acties die zijn uitgezet: 
website, kleding, 
promotiefilmpje, de naam 
Franciscus Thuis, banners en 
vlaggen nadat website gereed 
is en schermen in Vertoeverij. 
In september start een 
verpleegkundige voor 
extramuraal die ook gaat 
netwerken. 
Alles afgerond. Alleen 
promotiemateriaal moet nog 
besteld worden. Kan van plan 
af. 

Managementreview kwaliteit 2016 
opstellen 

Is opgesteld. Kan uit plan. 

Overleg ten aanzien van vereisten 
vernieuwd kwaliteitskader 

Is besproken en opgepakt. Is 
zo goed als af, e-magazine 
komt binnenkort op de website. 

Interne audit medicatieveiligheid Slechte samenwerking met 
apotheek (VZH-deel). Dit heeft 
de aandacht (3x per jaar 
overleg met apotheek). 
Verslag is definitief.  

   Concept kwaliteitsplan gereed Zie vereisten vernieuwd 
kwaliteitskader. E.e.a. moet 
aan elkaar gekoppeld worden 
(managementreview, 
verbeterplannen, etc.). Stijn 
maakt een opzet.  
Is bijna gereed. 

Informatiemap voor dagverzorging 
en zorghotel 

Dagverzorging is gereed, 
zorgpension is bijna gereed.  
Alles gereed. 

Uitslag vrijwilligers- en Zie Concept kwaliteitsplan 
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Planning Activiteiten Opmerkingen / evaluatie 
medewerkersraadpleging, 
verbeteracties verwerken in 
kwaliteitsplan 

 
  

Najaar 2017 
 
 

Resultaten tussentijdse audit en 
hoe verder met volgende initiële 
audit 

Oppakken na de zomer. 
NPS (net promotor score) moet 
aandacht voor zijn. Mogelijk 
kan dit via Zorgkaart NL.   
We gaan door naar Prezo 
2017: minder prestaties, 
overzichtelijker. Wordt meer 
naar de praktijk gekeken. 
Kwaliteitskader en 
kwaliteitsplan belangrijk. 
Resultaten tt audit moeten 
hierin opgepakt worden. 
Zie agenda. 

Implementeren Zorgpad 
Stervensfase 

Anne Reijs bij betrekken 
inzake uitgeleide. 
PvA maken om Zorgpad 
stervensfase (digital 
beschikbaar) verder te 
implementeren. In dit kader 
ook euthanasiebeleid bekijken. 
Wordt binnenkort besproken 
met Anne. 
Is afspraak gemaakt met 
werkgroep om hiermee aan de 
slag te gaan.  

 Interne audit zorgleefplannen Plannen bij kwaliteitsoverleg 
26/9 
Interne audit mondzorg is eerst 
gepland. Willen cyclus maken 
voor interne audits. Deze basis 
kan gewijzigd worden daar 
waar nodig. Veiligheid en 
zorgleefplan zijn belangrijke 
onderwerpen. Je moet kunnen 
verantwoorden wat je doet, 
daar gaat het om. Volgende 
vergadering cyclus bepalen. 
Angela zal richtlijnen 
aanleveren voor interne audits. 

 


