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Dit is een samenvatting van
het kwaliteitsrapport 2019 van
de Gelderhorst.

Doelen en resultaten 2019

2

Zorgproces			

3

Kwaliteit			

4

Doelen 2020		

5

We vertellen hoe het in 2019 is
gegaan en wat we in 2020 van
plan zijn.

Doelen en resultaten 2019
In 2018 hebben we plannen gemaakt om in 2019 de kwaliteit
te verbeteren. Wat waren deze plannen en is dat ook gelukt?
Wat was het plan?
Is dit gelukt?
Op alle afdelingen tekent
Het digitaal aftekenen is
de zorg de medicijnen die
in de hele Gelderhorst
aan de bewoner wordt
ingevoerd.
gegeven digitaal af.
De Gelderhorst wil in 2019
een kwaliteitskeurmerk
behalen.

We hebben ons kwaliteitskeurmerk behaald

We zorgen dat de naastbetrokkenen van bewoners
meer verbonden zijn.

Naastbetrokkenen
kunnen toegang krijgen
tot het zorgleefplan via het
clientportaal

Er wordt gekeken hoe
klachten beter op te lossen
zijn.

Klachten worden
besproken, gevolgd en
geëvalueerd in de werkoverleggen

De Cliëntenraad gaat met
de afdeling Communicatie,
Traning en Advies zorgen
voor meer bekendheid
en informatie.

De Clientenraad heeft
zich in het maandblad
Saamhorig gepresenteerd.
De cliëntenraad heeft dit
doel in 2019 niet kunnen
uitwerken omdat
zij met te weinig
actieve leden
waren.
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Zorgproces
Zorg & Welzijn
In 2019 wilden we doorgaan met het geven van goede zorg
aan iedereen in de Gelderhorst. Niet elke bewoner heeft
dezelfde zorg nodig daarom hebben we de verschillende
zorgvormen beschreven. We willen de bewoner passende zorg kunnen
aanbieden. We zijn gaan werken in kleine teams waarin de zorg,
activiteitenbegeleiding en huishouding samen werken. In 2019 zijn alle
afdelingen op deze wijze gaan werken.
Wonen & Veiligheid
In 2019 ging het vooral over de nieuwbouw ‘Pauw”. De
nieuwbouw voldoet aan alle eisen van kwaliteit & veiligheid.
Bij de bewoners van zelfstandig wonen ( toren Roodborst,
Goudvink en Zwaluw) zijn er aanpassingen gedaan in de
appartementen. Hierdoor kunnen de bewoners meer genieten van
hunwoning. De algemene ruimten in de torens zijn ook aangepast.
De bewoners hebben een vragenlijst gekregen over de maaltijden, de
bewoners konden aangeven waarover zij tevreden waren. Na deze
enquête zijn er plannen gemaakt om de tevredenheid over het eten
te verhogen
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Kwaliteit
Scholing
in 2019 waren er verschillende cursussen voor de medewerkers. De medewerkers kunnen hierdoor hun werk goed
blijven doen. Er waren cursussen over zorg, communicatie, werken in
de keuken en het restaurant.
Teamreflectie
Elke team heeft een teamreflectie
gehad. Hierbij bespreken we met
elkaar wat er goed gaat en wat er beter kan.In
2019 hebben we met elkaar gesproken over
‘Gelijkwaardig’, dit is 1 van de 3 kernwaarden van
de Gelderhorst. We hadden mooie gesprekken
met elkaar. Ook hebben we over ervaringen
gesproken waarvan we kunnen leren.
Audits
Een audit is een controle of we werken volgens de regels
en afspraken. De Gelderhorst heeft een goede audit gehad,
we leveren goede zorg. Daarom hebben we het kwaliteitskeurmerk gekregen.
Door het bedrijf Veiligvoedsel.nl werden controles gedaan in de
keuken, het restaurant en op de afdelingen waar eten wordt klaar
gemaakt. We hebben hoge cijfers gekregen voor ons keurmerk van
Veiligvoedsel.
Het Restaurant
9,24
De Keuken		
9,34
De Horizon 		
9,19
De Regenboog
9,34
De Kameleon		
8,95
De Vlinder 		
9,67
Huiskamer 4e etage 8,19
Huiskamer 5e etage 7,75
De Tulp		
7,80
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Doelen 2020

Wat spreken we af voor 2020?
• De Gelderhorst wil in 2020 het kwaliteitskeurmerk behouden.
• De cliëntenraad gaat het plan voor betere informatievoorziening
verder uitwerken.
• We gaan bewoners en contactpersonen vragen om Zorgkaart
Nederland in te vullen. Op Zorgkaart Nederland kunt u uw
ervaringen over de Gelderhorst delen.
• Nieuwe afspraken over de schoonmaak van woningen,
gezamelijke en algemene ruimtes worden uitgevoerd
• Er komen meer mogelijkheden om in de tuin te zitten
• Het Gezondheidsplein gaat door
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?

Heeft u nog vragen over het kwaliteitsrapport?
Wilt u meer uitleg over dit rapport?
Wilt u meer informatie over een onderwerp?

Vraag dat aan uw IB’er of EVV’er.
Een uitgebreide versie van het kwaliteitsrapport 2019 staat op de
website van de Gelderhorst
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