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Borgingsplan D 3.1 Mentaal welbevinden (IM) 
 

AANLEIDING 

Welke aanleiding is er 

geweest om bepaalde 

prestaties/ 

onderwerpen te 

verbeteren / borgen? 

Duidelijk moet worden 

dat uitkomsten 

besproken worden 

met relevante 

betrokkenen. 

Binnen Sint Franciscus staat respect voor de eigen identiteit van de cliënt voorop. Sint Franciscus heeft een algemene 

signatuur en staat open voor cliënten van alle gezindten.  

 

Uit auditrapport Perspekt (2014): 

P/I: Binnen zorgcentrum Sint Franciscus is aandacht in het zorgverleningsproces voor ondersteuning van de eigen 

identiteit en zingeving. Echter, gebeurt dit momenteel nog niet cyclisch. In de tijdens de audit beschikbaar gestelde 

zorgleefplannen is een beperkte registratie aangetroffen met betrekking tot dit onderwerp. Instrumenten m.b.t. 

palliatieve zorg zijn nog in ontwikkeling. V/B: In het borgingsplan van de organisatie m.b.t. deze prestatie is een zeer 

minimale analyse aangetroffen en ontbreken SMART-geformuleerde doelstellingen en de wijze van monitoring. De 

organisatie heeft niet aantoonbaar kunnen maken dat zij alle fasen van de PDCA-cyclus doorloopt.  
  

Sint Franciscus hanteert een borgingsplan om de aandacht voor en ondersteuning van mentaal welbevinden van 

cliënten te ondersteunen. 

VERKLARENDE FACTOREN 

Welke verklarende 

factoren zijn er ten 

aanzien van de 

uitkomsten en het al 

dan niet naar 

tevredenheid leveren 

van de prestaties? 

Ten aanzien van geestelijke verzorging voor cliënten heeft Sint Franciscus de afspraak met de parochie dat er een 

pastoraal werker op afroep beschikbaar is als cliënten daar behoefte aan hebben. Dit geldt ook voor een dominee. De 

heilige mis op woensdagmiddag is ook toegankelijk voor alle bewoners uit Gilze. Daarnaast is er een vrijwilliger, een 

zuster (afgestudeerd theoloog), die 2-wekelijks komt voor geestelijke verzorging. Via de receptie kan een afspraak 

met haar ingepland worden. 

 

Bij de eerste audit was het mentaal welbevinden onderbelicht in de zorgdossiers. Het wordt steeds beter 

gerapporteerd, het komt ook tijdens teamoverleggen ter sprake. Wel moet het nog verder ontwikkeld worden waarna 

het geborgd kan worden.  

Instrumenten palliatieve zorg: alle medewerkers hebben in 2014 een scholing palliatieve zorg gekregen. Wel moeten 

we aan borging denken, het beleid moet duidelijk zijn. Het euthanasiebeleid kan hieraan gekoppeld worden. Dit is 

een thema voor het 2e kwartaal.  
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ACTIES 

Welke acties zijn of 

worden ondernomen 

om bepaalde 

prestaties / 

onderwerpen te 

verbeteren / borgen? 

Continu: controle van zorgdossiers op vertaling van de vier domeinen en coaching verzorgenden in het opstellen en 

rapporteren op zorgdoelen (interne audit zorgleefplan: maart 2016) 

2e kwartaal 2016: Verdere ontwikkeling beleid palliatieve zorg op basis van scholing palliatieve zorg, inclusief 

uitwerking reanimatiebeleid (wel ingevoerd in de praktijk) en evaluatie euthanasiebeleid. 

 

  

Welke instrumenten 

zijn of worden 

hiervoor ingezet 

(m.a.w. is de 

aandacht voor 

verbeteren of borgen 

aantoonbaar te 

maken – verwezen 

kan worden naar 

notulen en verslagen, 

plannen van aanpak, 

beleidsnotities, 

jaarplannen e.d.)? 

Zorgleefplan 

Geestelijke verzorging 

Scholing palliatieve zorg 

Registratie afspraken reanimatie 

Euthanasiebeleid 

RESULTAAT 

Wat heeft de 

verbetering / borging 

de cliënt(en) en / of 

organisatie 

opgeleverd? 

Beoogd resultaat: Cliënten voelen zich ondersteund in hun mentaal welbevinden, zowel op het gebied van behoefte 

aan geestelijke verzorging alsmede op terrein van eigen identiteit en zingeving, vertaald in concrete 

ondersteuningsafspraken in het zorgleefplan. In de laatste levensfase worden cliënten ondersteund met palliatief 

terminale zorg. 

 
 
 
 
 


