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Verbeterplan P 1.1 – P 1.2 Zorgleefplan (IM en EM) 
 

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 is in 2013 gestart met een verbetertraject rondom het zorgleefplan c.q. zorgdossier. 

Aanleiding voor het verbetertraject was dat de bestaande opzet van het zorgdossier onvoldoende ondersteunend was 

voor het formuleren van concrete zorgvragen en doelen en daarmee onvoldoende een cliëntgerichte benadering 

ondersteunde. Het formuleren van SMART doelstellingen bleek lastig te zijn voor verzorgenden, daarom is gestart 

met een zorgleefplan-kader waaruit standaard doelen gekozen konden worden. In juni 2014 heeft een PREZO audit 

plaatsgevonden waarbij het auditteam heeft opgemerkt: 

 

Intramuraal: 

Binnen het zorgcentrum worden zorgleefplannen opgesteld aan de hand van een zorgleefplan-kader waarin per 

domein algemene zorgvragen, doelstellingen en acties zijn opgenomen. De contactverzorgende moet aan de hand dit 

algemene kader een cliënt specifiek zorgleefplan opstellen. Concretisering van de acties uit het zorgleefplan vindt 

plaats op de zorgkaart. De tijdens de audit aangetroffen informatie in de zorgleefplannen is echter zeer algemeen en 

niet multidisciplinair. De doelen en acties worden weinig cliëntspecifiek gemaakt. Het uitvoeren van de 

risicoinventarisatie lijkt een doel op zich te zijn geworden. Zeer frequent is de doelstellingen: ‘Er is een adequate 

risicosignalering’ in het zorgleefplan aangetroffen maar kon niet uit het zorgleefplan worden opgemaakt of de cliënt 

een verhoogd risico had op het ontwikkelen van het zorgprobleem en welke acties hier dan op werden 

ondernomen. Op de zorgkaart of in de rapportage was hier dan enige informatie over terug te vinden. Er wordt 

binnen de organisatie niet op een eenduidige wijze omgegaan met het zorgleefplan, de zorgkaart en de 

dagrapportage. Medewerkers zijn hier nog erg zoekende in. Op diverse plaatsen in het zorgdossier kunnen én worden 

momenteel zorgafspraken vastgelegd. 

Zorgcentrum Sint Franciscus werkt met een digitaal rapportagesysteem waarin dagelijks wordt gerapporteerd en een 

papieren dossier. Daarnaast rapporteren artsen in een eigen medisch dossier dat niet gekoppeld aan het digitale 

dossier. Het papieren dossier wordt op een centrale plaats bewaard en is alleen op verzoek door de cliënt in te zien. 

Binnen het zorgcentrum wordt binnen 6 weken na opname een zorgleefplan opgesteld en besproken met de cliënt. 

Het zorgleefplan wordt opgesteld aan de hand van een algemeen kader. Concretisering van de acties vindt in het 

algemeen plaats op de zorgkaart. Het zorgleefplan is door de cliënt of diens vertegenwoordiger ondertekend voor 

akkoord. Voor de afspraken op de zorgkaart wordt geen toestemming gevraagd. 2 Keer per jaar wordt het 

zorgleefplan aantoonbaar met de cliënt geëvalueerd. Van de evaluaties zijn verslagen beschikbaar in de 

cliëntendossiers. De doelstellingen en afspraken die voortkomen uit het MDO/de cliëntbespreking worden verwerkt in 

het zorgleefplan, de zorgkaart of in de rapportage. Op diverse plaatsen in het zorgdossier kunnen én worden 

momenteel zorgafspraken vastgelegd. Hier is geen eenduidig beleid is. Medewerkers zijn hier nog erg zoekende in. 

Dit kan fouten in de hand werken. 
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Extramuraal: 

De systematiek van het zorgleefplan bij extramurale cliënten is kortgeleden op verzoek van het zorgkantoor 

gewijzigd. Medewerkers geven aan dat dit nog in de beginfase zit. Dit is ook terug te zien in de inhoud van het 

zorgleefplan; er wordt gebruik gemaakt van standaarddoelen en –acties, die nog onvoldoende zijn toegespitst op de 

individuele cliënt. De onderdelen participatie en mentaal welbevinden worden marginaal gebruikt; ook bij cliënten 

met een hoge zorgbehoefte. Het gebruik van de risicosignalering is niet eenduidig en lijkt in een aantal dossiers een 

doel op zich te zijn. Risico’s worden nog niet planmatig onderzocht, maar meer intuïtief en op basis van signalen 

(bijvoorbeeld risicosignalering valgevaar pas inzetten na een aantal valincidenten). De beschikbare instrumenten ten 

behoeve van risicosignalering zijn niet bij alle medewerkers bekend. Opvolging van gesignaleerde risico’s is vaak niet 

terug te vinden het zorgleefplan. 

Compliment: Mantelzorg is in de bekeken dossiers zorgvuldig gedocumenteerd. Medewerkers geven aan dat zij hier 

belang aan hechten om ervoor te kunnen zorgen dat deze informele zorg kan worden overgenomen als de 

mantelzorger deze (tijdelijk of blijvend) niet kan geven. 

Er wordt ook nog gebruik gemaakt van een schaduwrapportage die op het kantoor van de zorgmedewerkers ligt. 

Deze lijkt soms meer leidend te zijn dan het formele dossier dat bij de cliënt ligt. Andere bij de cliënt betrokken 

disciplines maken weinig of geen gebruik van het zorgleefplan. Medewerkers geven aan dat zij hier vaak zelf initiatief 

nemen en hiervoor aandacht vragen bij de huisartsen. 

 

Bij de heraudit extramuraal heeft het auditteam opgemerkt: 

Er is enkele maanden geleden gestart met een nieuw dossier dat gebaseerd is op de 4 domeinen. De medewerkers 

leren er mee werken door instructie van de wijkverpleegkundige die sinds 1 december 2014 in dienst is gekomen. De 

dossiers van de klanten worden gefaseerd omgezet, nog niet iedere klant heeft een nieuw dossier. Hierdoor worden 

er verschillende formulieren gebruikt waaronder voor de risicosignalering. Er wordt wel in ieder dossier gewerkt met 

de zelfredzaamheidsmeter die na invulling zicht biedt op de zelfredzaamheid van de klant op 10 levensdomeinen. In 

de ZLP zijn doelen geformuleerd maar het rapporteren op de resultaten verloopt nog niet goed. Zo moet bij iemand 

met verhoogd risico op huidletsel dagelijks gerapporteerd worden. Dit gebeurt echter niet totdat er opeens in de 

rapportage staat dat de klant een katheter heeft gekregen omdat hij decubitus heeft gekregen.  

In de dossiers zijn getekende ZLP en getekende evaluaties aanwezig. Er is een overzicht wanneer de volgende 

evaluatie dient plaats te vinden. Er worden voldoende bekwame medewerkers ingezet, bovendien is er ingezet op het 

werven van verpleegkundigen van niveau 4 en 5. In de systematiek is een checklist ontwikkeld om te kijken of 

dossiers voldoen aan de gestelde eisen. Na de beoordeling door de wijkverpleegkundige wordt de checklist echter 

niet bewaard waardoor er geen controle uitgeoefend kan worden, noch aantoonbaar te maken valt of op alle 

onderdelen voldaan wordt aan de criteria die de organisatie zelf aan haar dossiers stelt.  
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Er zijn in 2015 diverse slagen gemaakt in de verbetering van het zorgdossier. De wensen tot verdere 

doorontwikkeling van het zorgdossier vormen aanleiding tot het opstellen van een verbeterplan. 

 

VERKLARENDE FACTOREN 

Welke verklarende 

factoren zijn er ten 

aanzien van de 

uitkomsten en het al 

dan niet naar 

tevredenheid leveren 

van de prestaties? 

Het implementeren van een nieuwe werkwijze m.b.t. het zorgleefplan en zorgdossier vraagt veel van de 

verzorgenden die hiermee werken. Om een nieuwe werkwijze succesvol te implementeren is het nodig om de 

verzorgenden intensief te begeleiden in het werken met het nieuwe zorgdossier en ze te leren hoe periodiek en 

preventief gezondheidsrisico's te signaleren, hoe cliëntgerichte doelen op te stellen en hoe aandacht te besteden aan 

kwaliteit van leven van de cliënt vanuit met name het mentale en sociale leefdomein. De begeleiding is primair de 

taak van de teamleider. Het verbeterplan richt zich met name op de ondersteuning van de teamleiders om 

verzorgenden zo goed mogelijk in hun dossiertaken te begeleiden. 

ACTIES 

Welke acties zijn of 

worden ondernomen 

om bepaalde 

prestaties / 

onderwerpen te 

verbeteren / borgen? 

Alle verzorgenden hebben scholing gevolgd ten aanzien van de nieuwe werkwijze met het zorgleefplan. Aanvullend 

hierop worden de verzorgenden zowel individueel en als team gecoacht op het werken met risicosignaleringen en het 

opstellen van een cliëntgericht zorgleefplan. De inrichting van het zorgdossier is, in eerste instantie voor de 

extramurale zorg, geëvalueerd op samenhang en eenduidig vastleggen van afspraken. Daarnaast zijn aanpassingen 

gedaan om de nieuwe werkwijze m.b.t. verpleegkundig indiceren op te nemen in het zorgdossier. Begin 2016 is 

beoordeeld in hoeverre de aanpassingen doorgevoerd worden in het intramurale dossier, en is een nieuw concept 

dossier samengesteld. Dit wordt getest, waarna het concept verder wordt aangepast (tweede/derde kwartaal 2016) 

Tijdpad: 

Oktober 2014: inventarisatie stand van zaken intramuraal (steekproef) 

November 2014: herintroductie werken met risicosignalering intramuraal en extramuraal 

December 2014: inventarisatie stand van zaken extramuraal (alle dossiers), start werken met checklist intramuraal 

en extramuraal 

Januari 2015: introductie rapportage op doelen (aanpassen rapportageformulier) en nieuwe werkwijze extramuraal 

anamnese en zorgleefplan, aandacht voor domeinen mentaal welbevinden en participatie via intervisie/ werkoverleg/ 

individuele begeleidingsgesprekken 

Februari/ maart 2015: evaluatie stand van zaken (steekproef dossiers) en nieuwe afspraken maken, aandacht voor 

domeinen mentaal welbevinden en participatie via intervisie/ werkoverleg/ individuele begeleidingsgesprekken 

Zomer 2015: start HBO verpleegkundige, belangrijke taak in het begeleiden van medewerkers (KSW) in het opstellen 

van cliëntgerichte zorgleefplannen, koppeling risicoinventarisatie en doelen, en rapporteren op domeinen 

Najaar 2015: controle van alle zorgdossiers aan de hand van de checklist, individuele feedback en ondersteuning aan 

verzorgenden 

December 2015: evaluatie en aanpassing checklist zorgdossiers 
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Januari 2016: overleg teamleiders en verpleegkundige over wensen herinrichting zorgdossier, opstellen nieuw 

concept 

Maart 2016: interne audit zorgdossiers 

Eerste kwartaal 2016: oriëntatie op Nedap als digitaal cliëntdossier (tzt plan van aanpak voor overstap naar digitaal 

cliëntdossier) 

Eerste kwartaal 2016: test concept zorgleefplan 

Medio 2016: maken borgingsafspraken en beoordelen noodzaak om zorgkaart aan te houden 

Tweede & derde kwartaal 2016: Beoordeling werking concept zorgleefplan 

  

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.)? 

Kwaliteitsplan, checklist zorgdossier, zorgdossier en zorgleefplan extramurale zorg, anamnese, scorelijst 

risicosignalering, notulen werkoverleg 

RESULTAAT 

Wat heeft de 

verbetering / borging 

de cliënt(en) en / of 

organisatie 

opgeleverd? 

Beoogd resultaat: samenhangende cliëntspecifieke zorgleefplannen met aandacht voor de vier levensdomeinen en 

aanpak van gezondheidsrisico's en gebruiksvriendelijk voor medewerkers. 

 
 
 
 
 


