
        VEILIGE ZORG 
 
Valkenhof heeft over 2018 de uitvraag Basisindicatoren veiligheid uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg tijdig aangeleverd.  
Hieronder vindt u een samenvatting van de Valkenhofbrede resultaten 
 
Decubitus   
    

Advance Care 
Planning 

Medicatieveiligheid Gemotiveerd omgaan 
met vrijheidsbeperking 

Sturen op kwaliteit en 
veiligheid 

Continuïteit van zorg 

Percentage cliënten 
met decubitus cat. 2 op 
15-11- 2018: 
3,4% 

Percentage cliënten 
met afspraken zijn over 
behandeling rond 
levenseinde: 
100% 

Percentage afdelingen 
waar meldingen van 
medicatiefouten worden 
besproken: 
100% 

Percentage ingezette 
vrijheidsbeperkende 
maatregelen op 20-12-
2018: 
48% 

Aantal MIC-meldingen: 
2532 Aantal gemelde 
calamiteiten: 1 
Aantal interne audits: 39 
(van de 40) 

Alle cliënten hebben een zorgplan. 

Bijna alle cliënten van 
Valkenhof hebben een 
risico op het krijgen van 
decubitus. Daarom 
ondernemen we bij de 
cliënten met decubitus 
cat. 1 al actie. De 
meeste cliënten met 
decubitus ontwikkelen 
dit in hun laatste 
levensfase. 
Op alle afdelingen waar 
decubitus voorkomt, 
vindt een 
casuïstiekbespreking 
plaats 

Bij opname wordt met / 
voor iedere cliënt het 
(wel of niet) reanimeren 
afgesproken en 
vastgelegd. Tijdens het 
verdere verblijf worden 
het wel / niet starten 
met levensverlengende 
behandelingen en wel / 
geen 
ziekenhuisopname 
besproken. 

De meldingen 
incidenten cliënten 
(MIC) worden  
multidisciplinair 
besproken en in de 
teams. Alle cliënten 
krijgen bij opname een 
medicatie-review, door 
de specialist 
ouderengeneeskunde 
en apotheker, daarna 
één keer per jaar. Vóór 
de jaarlijkse medicatie-
review vult de 
zorgcoördinator de 
checklist 
patiëntgebonden 
medicatieproblemen in.  

Wat we toepassen: 
bedhekken, extra laag 
bed, hansop, volledige 
bedhekken, rolstoel op 
rem, tafelblad op rolstoel, 
rolstoel kantelen, 
kamerdeur op slot, 
veiligheidsgordel op 
rolstoel en 
verzwaringsdeken. 
Daarnaast passen we ook 
toe: de bewegingsmelder, 
dwaaldetectie, uitluisteren, 
bewegingsmelder met 
beeld, uitluisteren met 
beeld, bewegingsmelder 
met uitluisteren, 
deurcontactalarm. Deze 
domotica zetten we juist in 
om de (bewegings)vrijheid 
/ privacy van de cliënten te 
verruimen. 

De geplande interne 
audits van Valkenhof zijn 
bijna allemaal uitgevoerd 
conform planning op alle 
afdelingen van de locatie.  
Binnen Valkenhof vindt 
ieder jaar een externe 
HKZ-audit plaats waarbij 
alle locaties van Valkenhof 
binnen 3 jaar bezocht 
worden. Bevindingen die 
op één locatie worden 
geconstateerd, worden op 
àlle locaties meegenomen 
in het verbeterplan.  
Tijdens de 
tweemaandelijkse 
kwaliteitsoverleggen 
worden de 
verbeterplannen 
gemonitord en 
geëvalueerd. 

Minimaal ieder half jaar vindt een 
bespreking van het zorgplan plaats, 
samen met cliënt / vertegenwoordiger, 
verzorgende, specialist 
ouderengeneeskunde, 
behandeldisciplines. 
Cliënten kunnen onder toezicht van 
een zorgverlener hun zorgdossier 
inzien 
De individuele incidentmelding wordt 
altijd met cliënt / vertegenwoordiger 
besproken en geëvalueerd, mits 
hierover een andere afspraak is 
gemaakt. 

 
 
 


