
 

Aanpak Kwaliteitsbevordering  
 

Zorgcentrum St. Franciscus heeft kwaliteit van zorg hoog in het vaandel en daarom zetten 
we ons op meerdere fronten in. Onderstaand volgt een uiteenzetting van zaken waarvoor 
we ons inspannen om de kwaliteit van zorg hoog te houden. 
 
Inzet verpleegkundigen  
Zorgcentrum St. Franciscus heeft ter bevordering van de kwaliteit een aantal 
verpleegkundigen in dienst. Doordat de verpleegkundigen meewerken op de werkvloer, 
signaleren de verpleegkundigen hoe er gewerkt wordt door collega’s. Ze hebben aandacht 
voor wat goed gaat en wat anders of beter kan. Het is fijn dat collega’s ze weten te vinden 
en met al hun vragen bij hen terecht kunnen. Ze zijn een vraagbaak/coach voor de collega’s.  
 
De verpleegkundigen hebben direct overleg met hun teamleider. Samen bespreken zij wat er 
op de werkvloer speelt en hoe zij de collega’s het beste kunnen coachen gericht op de visie 
van ons woonzorgcentrum. Onze visie is vooral gericht op wonen, zorg en welzijn waarbij de 
persoonlijke behoefte van bewoners voorop staan. Het samen realiseren van een zinvolle 
dagbesteding, bewegen en het zoveel mogelijk behouden van de eigen regie wordt door St. 
Franciscus nagestreefd.  
 
Taken/verantwoordelijkheden van een verpleegkundige in hoofdlijnen:  

- stellen van verpleegkundige diagnose; 
- coachen van het opstellen en uitvoeren van zorgleefplannen;  
- coachen op het verrichten van cliëntgebonden zorg- en welzijnsactiviteiten, evenals 

het bevorderen van zelfredzaamheid; 
- coachen op communicatie en samenwerking; 
- verrichten van verpleegkundige handelingen;  
- verrichten/coachen van wondzorg; 
- coördineren en bijhouden van voorraad verpleeghuiskast;  
- vraagbaak voor collega’s; 
- leerlingen begeleiden; 
- collega’s coachen op: het toepassen van triage, pdl, Nedap, stappenplan psychische 

gesteldheid onbegrepen gedrag, familieparticipatie, activiteitenplan woongroep, 
bewegen bewoners; 

- bevorderen/verbeteren medicatieveiligheid door collega’s te coachen/aan te sturen 
(o.a. Meldingen Incidenten Cliënten);  

- eerste welkomstgesprek en begeleiden bij het komen wonen van een nieuwe 
bewoner; 

- deelname in werkgroep medicatieveiligheid;  
- bevordering van kwaliteit mondzorg door auditafname en coaching mondzorg.  

 
We leiden mensen op in de GVP- en GVS-opleiding  
De laatste jaren hebben wij diverse medewerkers de GVP- en GVS-opleiding laten volgen. Zij 
dragen bij aan verbetering van de kwaliteit van zorg doordat ze inhoudelijke kennis hebben 
en advies geven aan collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers. GVP-ers geven regelmatig aan 



 

hoe zij bijdragen aan het terugdringen van onbegrepen gedrag. We sturen aan op een 
uitbreiding van de GVP/GVS-ers. Wat je ziet is dat zij steeds vaker worden gevraagd mee te 
kijken/denken. Daarnaast worden ze bij diverse plannen betrokken.  
 
Klassikale scholingen en e-learning  
Iedere medewerker kan inloggen in ons digitale leersysteem waar een ruime selectie e-
learnings beschikbaar worden gesteld. Wij hebben er voor gekozen om de medewerkers zo 
veel mogelijk vrij te laten in de keuze van de onderwerpen. Wel dienen zorgmedewerkers 
een bepaald aantal punten te behalen, wat wordt bijgehouden via het kwaliteitsregister 
V&VN. Daarnaast worden er ieder jaar tien klinische lessen ingepland waarop 
zorgmedewerkers zich kunnen inschrijven.  
 
Skillslab  
St. Franciscus heeft een eigen ‘skillslab’ waarbij popoefeningen plaats kunnen vinden om 
zodoende de verpleegtechnische vaardigheden op peil te houden. Dit wordt begeleid door 
een verpleegkundige.  
 
Externe partijen die scholingen geven op specifieke onderwerpen  
Voor specifieke onderwerpen, zoals ‘Incontinentie’ nodigen we externe partijen uit hierin 
bijscholing te geven. Zij zijn expert op bepaalde punten en zorgen er op gezette tijden voor 
dat de meest recente kennis wordt overgedragen.  
 
Leerlingen opleiden en laten doorstromen  
St. Franciscus heeft als uitgangspunt zoveel mogelijk leerlingen binnen te halen. Hier is 
natuurlijk wel een maximum aan gekoppeld in die zin dat de begeleiding van de leerlingen 
goed moet zijn. Er moet voldoende tijd per leerling zijn om ze goed te begeleiden, want als 
de leerling zich goed ontwikkelt en hij of zij vindt het leuk dan blijven ze daarna wellicht bij 
ons werken.  
 
Werkgroepen  
Om specifieke onderwerpen aandacht te geven en zodoende de kwaliteit hoog te houden, 
zijn voor deze onderwerpen werkgroepen geformeerd. Deze werkgroepen hebben als taak 
alle aandachtspunten uit de dagelijkse praktijk te monitoren en indien nodig maatregelen 
voor te stellen en bij goedkeuring door te voeren. Bij de werkgroepen kunt u denken aan:  

- Medicatieveiligheid 
- Hygiëne 
- MIC 
- WZD 
- Ergocoaches 

 
Externe audit van PREZO Care 
PREZO Care helpt St. Franciscus organisatiebreed te werken met de waarden, regels, 
dilemma’s en risico’s die uit de verhalen van bewoners maar ook hun naasten, 
medewerkers, vrijwilligers, ondersteuners, managers en de bestuurder naar boven komen. 
Dit wordt op een cyclische, methodische manier gedaan aan de hand van perspectieven en 



 

kwaliteitswijzers. Dit versterkt de kwaliteit van zorg maar ook het kwaliteitsbewustzijn 
binnen St Franciscus. 
 
Interne audits 
Om op specifieke onderwerpen zelf te toetsen of de kwaliteit op orde is, worden binnen 
Zorgcentrum St. Franciscus interne audits uitgevoerd. De uitkomsten van de interne audits 
geven inzicht in wat goed wordt uitgevoerd en waar nog verbeterpunten zijn. Onderwerpen 
waarop intern wordt geauditeerd zijn onder andere: medicatieveiligheid, hygiëne, mondzorg 
en gevaarlijke stoffen.  
 
MDO’s en cliëntbesprekingen 
Aangezien kwaliteit uiteindelijk zo dicht mogelijk bij de individuele cliënt gebracht moet 
worden, wordt er minimaal twee keer per jaar een MDO of een zorgleefplangesprek 
gehouden. Hierin worden alle relevante punten die de cliënt of familie wil bespreken aan de 
orde gebracht en worden gemaakte afspraken geëvalueerd. Hiervoor wordt elk jaar een 
overzichtelijke jaarplanning gemaakt zodat ook voor alle betrokkenen helder is wanneer 
welke cliënt besproken wordt. 
Daarnaast kan er binnen een teamoverleg een cliëntbespreking worden geagendeerd. 
Tijdens een cliëntbespreking kan er samen worden gezocht naar oplossingen voor 
knelpunten en kunnen lastige casussen worden besproken binnen het team.   
 
Familieavonden  
Om kwaliteit van zorg ook naar de cliënten en hun familie over te brengen, organiseren we 
drie keer per jaar familieavonden. Op deze avonden worden de cliënten en familieleden 
bijgepraat over relevante ontwikkelingen en worden specifieke thema’s uitgediept.  
 
Nieuwe behandelmethoden  
Tot slot zetten we als Franciscus in op ontwikkeling en vernieuwing van behandelmethoden 
zodat op we ook op dit vlak meegaan met nieuwe behandelwijzen die effect kunnen 
sorteren. Gedacht kan worden aan zaken als:  

- werken met een therapiehond; 
- de inzet van een contactclown; 
- bijschaven zorgproces op basis van evidence based zorg; 
- de inzet van studenten die kijken naar de maaltijdbeleving; 
- de inzet van technologische innovaties, zoals de Zorgrobot SARA, om het welzijn te 

verhogen; 
- werken met slimme camera’s en leefcirkels. 


