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Verbeterplan V 2.4 Preventiebeleid veiligheid 
 
Cluster: Voorwaarde 2 Professionele organisatie 
 
 

  AANLEIDING 

Welke aanleiding is er geweest om 
bepaalde prestaties/ onderwerpen te 
verbeteren / borgen? Duidelijk moet 
worden dat uitkomsten besproken 
worden met relevante betrokkenen. 

Bij de tweede tussentijdse audit wordt de prestatie Preventiebeleid veiligheid opnieuw getoetst. Ten aanzien van de 
verschillende onderdelen van deze prestatie, gaat het voor Sint Franciscus vooral om borgen – er zijn enkele kleinere 
verbeterpunten benoemd. 

VERKLARENDE FACTOREN 

Welke verklarende factoren zijn er 
ten aanzien van de uitkomsten en 
het al dan niet naar tevredenheid 
leveren van de prestaties? 

Continuïteit van de BHV is op orde, er worden regelmatig (herhalings)trainingen en oefeningen gehouden en 
geëvalueerd. Registratie van aanwezigheid is op orde. Tweemaal per jaar is er een oefening met de brandweer, die 
wordt aantoonbaar geëvalueerd, bevindingen worden opgevolgd. De RI&E wordt dit jaar weer uitgevoerd – offerte is 
opgevraagd en geaccordeerd, de evaluatie zelf wordt ingepland voorjaar 2017. Technisch beheerder Patrick van 
Kerkoerle heeft alle registraties die betrekking hebben op veiligheid en onderhoudscontracten ter inzage. De interne 
audit op (omgang met) gevaarlijke stoffen heeft laten zien dat vrijwel alles op orde was: laatste aandachtspunten zijn 
inmiddels bijgewerkt (zie verslag interne audit, najaar 2016). Interne audit MIC (eind 2016 / begin 2017) laat enkele 
aandachtspunten zien die worden uitgewerkt in het eerstvolgende kwaliteitsoverleg (april 2017). Preventie 
zorginhoudelijke veiligheid wordt gevlogd en geborgd in de werkgroepen zorgleefplan en medicatieveiligheid, en in het 
kwaliteitsoverleg (zie notulen van de werkgroepen en het overleg, en het kwaliteitsplan). 
 

ACTIES 

Welke acties zijn of worden 
ondernomen om bepaalde prestaties 
/ onderwerpen te verbeteren / 
borgen? 

Openstaande acties: 
Lijstje aanleggen voor de brandweer van woningen met bijzonderheden die relevant zijn in geval van brand / ontruiming 
(o.a. zuurstof) – actie Patrick. 
Aandachtspunt: BHV—bezetting bij het ruilen van diensten. 
Nog verwerken: acties n.a.v. interne audit MIC (splitsing naar team / afdeling?) – uitwerken in kwaliteitsoverleg april 2017 

INSTRUMENTEN 
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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.)? 

Onderhoudscontracten, registraties BHV, oefeningen en evaluaties daarbij, relevante protocollen handboek, MIC 
procedure en MIC-commissie, werkgroep medicatieveiligheid, werkgroep zorgleefplan. 

RESULTAAT 

Wat heeft de verbetering / borging 
de cliënt(en) en / of organisatie 
opgeleverd? 

Beoogd resultaat: waar nodig verbetering en permanente borging van (preventie en) veiligheid 

 
 
 


