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Persoonsgerichte zorg
en ondersteuning
Belangrijkste doelen:
Nabijheid, aanwezigheid van medewerker, met name in de
huiskamer, zorgt voor meer aandacht voor en ondersteuning
aan cliënten (en daarmee voor mantelzorg
en zorgmedewerkers) gedurende de dag.
• De cliënt wordt meer betrokken bij de dagelijkse 		
activiteiten wat bijdraagt aan een zinvolle daginvulling.
• Zorgvragen en veranderingen in gedrag van cliënt worden
sneller gesignaleerd, ondersteuning geboden en hiermee
onrust voorkomen. Onderdeel hierin is een kort en
duidelijk werkplan en het actueel houden van ‘het 		
dagelijks leven van de cliënt’ (gebaseerd op levensverhaal
van de cliënt; gespreksonderwerpen, activiteiten).

Belangrijkste resultaten:
• In elke woning zijn gastvrijheidmedewerkers 							
aangetrokken.
• Logistieke werkzaamheden zijn bij zorgmedewerkers
weggehaald, zodat zij op het primaire proces gericht zijn.
Hierdoor worden cliënten meer in regie geplaatst.
We kunnen meer aandacht en persoonsgerichte zorg
bieden. Onrust is verminderd omdat je sneller kunt 				
reageren op wat je ziet gebeuren.
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Veiligheid
Belangrijkste resultaten:
• MIC’s en MIM’s zijn meer besproken met behandelaren
en 1e verpleegkundigen en actie op uitgezet > sneller op
geacteerd en signalerings-/omgangsplan gemaakt c.q.
aangepast.

Leren en werken
aan kwaliteit
Belangrijkste doelen:
• In 2019 zijn alle medewerkers geschoold in het methodisch
werken op gedrag van de cliënt. Dit is geborgd in het
zorgproces van de cliënt.

Belangrijkste resultaten:
• Alle medewerkers hebben de scholing ‘Grip op gedrag’
gevolgd. Structureel bewonersbesprekingen. Psycholoog
is veel meer betrokken geraakt bij onbegrepen gedrag van 		
cliënten en is ondersteunend naar medewerkers toe.

		

Wonen en welzijn
Belangrijkste doelen:

Belangrijkste resultaten:

De woonomgeving van cliënten (van eigen kamer t/m
algemene ruimten en de tuinen) is ingericht op wens,
behoefte en beleving en draagt bij aan een zinvolle
daginvulling.

• Belevingstuin is gerealiseerd en in gebruik genomen.
Algemene ruimtes zijn grotendeels ingericht en het 			
gebruik van de woonomgeving door de cliënt is
opgenomen in het activiteitenplan van iedere cliënt,
waar de behoefte is.
• Woningen C en D hebben een woningscan gehad, hier is
de belevingsruimte op aangepast. Moet nog een vervolg
krijgen.

Q1:
• Workshop ‘Woonomgeving vanuit de belevingswereld
van de cliënten met dementie’ voor cozo’s door ‘LIVIN’.
• Woonscan van de inrichting van de kamer van de cliënt
+ adviezen, cliënt/1st vertegenwoordiger samen met de
coördinator zorg.

Q2:
• Woonscan van de gangen in de woning + huiskamer
+ woonkeuken, LIVIN samen met coördinator zorg.
• ‘Woonomgeving’ is onderdeel van ‘het activiteitenplan’
van iedere cliënt.
• Buiten de woning: scan van gangen en algemene
ruimten = going concern.
• Inrichting van belevingstuin = going concern.

NPS-score*
:

68%

*NPS-score: het percentage cliënten dat de score 8 of hoger
gaf op de vraag of zij de Zorgboog zouden aanbevelen aan
vrienden en familie (op basis van het CTO 2019).
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