Kwaliteitsverslag 2019
Mariëngaarde

Persoonsgerichte zorg
en ondersteuning
Belangrijkste doelen:
• Meer persoonlijke aandacht voor de cliënten en een
aanspreekpunt in de huiskamers (verbeterplan).
• Betere overgang van cliënten die van de
revalidatieafdelingen worden overgeplaatst naar de
Hurkersdreef (going concern).

Belangrijkste resultaten:
• In dienst nemen/inzetten gastvrijheidsmedewerkers.
• Weinig tot geen cliënten vanuit Vitassist.

Wonen en welzijn
Belangrijkste doelen:
• Steeds de vraag stellen aan familie: Wat heeft u van ons nodig
bij opname van uw familielid? Wat kunnen wij doen ter
aanvulling, zodat de cliënt in regie blijft, maar we het wel
samen doen?
• Vanaf kwartaal 1, 2019 een jaarkalender voor Mariëngaarde
met daarop alle activiteiten, feestdagen en planningen,
zodat we daarop ook de roosters en inzet van medewerkers
kunnen afstemmen, waaronder ook de inzet van leerlingen
en stagiaires. Afgestemd op de behoeftes van de cliënten
om hun daginvulling nog beter vorm te geven.

Belangrijkste resultaten:

Leren en werken
aan kwaliteit
Belangrijkste doelen:
• Vakgroepen laten aansluiten bij werkoverleggen
(indien van toepassing). Deskundigheidsbevordering
door middel van klinische lessen.
• Scholing in Amersfoort over jonge mensen met dementie.

Belangrijkste resultaten:
• Op vraag aansluiten vakgroepen, bijvoorbeeld: klinische
les Huntington/diabetes/cliëntoverleg.
• Vier medewerkers hebben scholing gevolgd over jonge 				
mensen met dementie.

• Opnamegesprek voeren vóór opname thuis, waarbij de vraag
‘Waar kunnen we aanvullend zijn aan u?’ centraal staat.
• Jaarkalender voor woningen gemaakt. Niet voor locatie
vanwege vertrek locatiecoördinatie.

Veiligheid
Belangrijkste doelen:
• BHV actueel houden. Geplande en ongeplande oefeningen.
• MIC- en MIM-meldingen.

Belangrijkste resultaten:
• De regelmatig onverwachte oefeningen voor medewerkers
zijn naar tevredenheid verlopen.
• MIC- en MIM-meldingen zijn besproken in elk werkoverleg.

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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