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Aanmelding 

Intake 

Start zorg                  

&                               

Begeleiding 

Zorgplan op-/ 

bijstellen en             

bespreken met   

betrokkenen 

Evaluatie zorgplan 

Einde zorg & begeleiding, 

indien van toepassing 

overdracht 

Protocollen & formulieren in 

Qurentis-standaarddocumenten 

Middelen & maatregelen*3 

1x per 6 weken evaluatie 

  

Voortgang naar naasten via besloten 

facebook & mail 

1x per 3 maanden centrum (OC)- en 

huisbijeenkomsten*6 

1x per 2 jaar 

klanttevredenheidsonderzo

ek 

6 weken 

Observatie 

in Qurentis*1 

6 maanden voortgang 

op doelen en 

observatie in 

Qurentis*1 

Dagelijkse & periodieke          

controles *2 

Incidentenregistratie 

1x per 4 maanden analyse & 

evaluatie incidenten*5 

1x per 6-8 weken MDO en   

intervisie*4 
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*1 Voortgang : Signalen, observaties, bijzonderheden, achteruitgang; minimaal 1x per week en niet: geen                     

 bijzonderheden. 

  

*2 Controles         :  Dagelijks op indicatie: vocht, voeding en def. 

                    

 1x per 6 weken bij cardiovasculair risico: bloeddruk en/ of bloedsuikercurve. 

                    

 1x per 3 maanden bij 24-uurszorg gewicht, pols, bloeddruk. 

*3 Middelen &  

     Maatregelen                  :  In overleg met vertegenwoordiger en specialist ouderengeneeskunde vastleggen en evaluatie 

                                                  momenten afspreken. 

  

*4 MDO/ Intervisie :  Voor OC’s en IBT is het MDO gecombineerd met intervisie; in het huis is het MDO alleen met  

                                                   de begeleiders plus en de intervisie met alle begeleiders. 

  

*5 Incidentenregistratie : Bij val-/ medicatie-/ overige incidenten wordt de vertegenwoordiger geïnformeerd en waar 

                                                  nodig maatregelen getroffen; bij 3 of meer val incidenten in 3 maanden wordt een valanalyse  

                                                  uitgevoerd door de fysiotherapeut; elk kwartaal worden alle val- en medicatie incidenten 

                                                  geanalyseerd en geëvalueerd om te bepalen of structurele maatregelen nodig zijn. 

*6Centrum- en  

    Huisbijeenkomsten        : Bijeenkomsten voor naasten en zorgvragers waar besproken wordt wat in de dienstverlening  

                                                 goed gaat en wat beter kan, vaak gecombineerd met een inhoudelijk thema. 


