Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Bijlage 1
Handreikingen voor personeelsgerichte zorg
& ondersteuning
Thema

Sub-thema’s

Compassie:
nabijheid,
vertrouwen,
aandacht en
begrip

Cliënt
en wensen, en mijn zorgen, problemen en levensvragen?

die mij mantelzorg geven?
Zorgverlener
begrip.
communicatieve en sociale vaardigheden en beschikt over de
juiste kennis en vaardigheden op het gebied van zorg die hij/
zij levert.
de cliënt, naaste(n) en mantelzorgers.
Uniek zijn:
gezien worden
in persoon-lijke
context, eigen
identiteit.

Cliënt
doen ook vanuit mijn levensbeschouwing en om contacten die
ik wil onderhouden?
mijn eigen regie en autonomie?
ik me niet meer kan uitdrukken?

betrokken?
om iets te doen?
zoveel mogelijk mijn leefstijl voortzetten?
Zorgverlener
ondersteunt waar mogelijk om dat voort te zetten.
van en risico’s bij de cliënt.
om daar adequate hulp bij te vragen.
cliënt als onderdeel van zijn eigen leven.
richtlijnen en standaarden een goede afweging maken in het
licht van de persoonlijke situatie en wensen van de cliënt.
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Thema

Sub-thema’s

Autonomie:
behoud van
eigen regie
over leven en
persoonlijk
welbevinden
ook bij zorg
in de laatste
levensfase

Cliënt
zowel in grote als in kleine onderdelen van de dag.
naaste(n) dan de kans om mijn ogen en oren te zijn en
mijn wensen te verwoorden of gedrag toe te lichten en te
verklaren?
het levenseinde. Ik heb aan kunnen geven wat mijn wensen
zijn: wat ik wel wil (bijvoorbeeld comfort, geen pijn, wel
vocht- en voeding) en niet wil (bijvoorbeeld geen antibiotica
of bloedproducten, niet beademen, geen ziekenhuisopname).
bekend bij mijn naaste(n) en worden met mij op regelmatige
basis geëvalueerd.
Zorgverlener
van de cliënt. Daarbij geldt als uitgangspunt: liever zelf laten
doen dan overnemen.
hun leven te houden.
veiligheidsrisco’s af tegen de kwaliteit van leven.
cliënten rondom zorg bij het levenseinde. Wensen worden
geïnventariseerd, opgenomen in het zorgplan en actief
gedeeld met het multidisciplinaire team. Richtlijnen rondom
palliatieve zorg worden gevolgd.
met de naaste(n) en op regelmatige basis opnieuw besproken
met de cliënt.
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Thema

Sub-thema’s

Zorgdoelen:
Iedere cliënt
heeft afspraken
over en
inspraak bij
de doelen ten
aanzien van
zijn/haar zorg,
behandeling
en
ondersteuning.

Cliënt
in samenspraak met mij en mijn naaste(n) is opgesteld.
kan ik dat ter sprake brengen.
kunnen stemmen op mijn/onze behoeften.
overleg als ik dat wil.
basis besproken of de (zorg- en behandel) afspraken
nagekomen worden, en of de zorg aan mijn wensen
behoeften voldoet (wederkerigheid).
voorbereiden.
ouderengeneeskunde met mij en mijn naaste(n) concrete
afspraken gemaakt.
behandeling als ze dat willen en ik dat wens.
Zorgverlener
over een zorgleefplan en medisch plan, of zoveel eerder als
mogelijk.
primaire hulpvraag, een eerste contactpersoon en handelen
bij calamiteiten vastgelegd in een concept zorgleefplan en

zorgverlener. Bij voorkeur is dit ook de contactverzorgende
dan wel EVV-er van de cliënt.

richtlijnen voor gebruik van en multidisciplinair overleg
over het zorgleefplan zie: www.zorgleefplanwijzer.nl/zlpinformatie/wet-en-regelgeving.html
samen met een actueel zorgleefplan dat ook werkelijk
verbinding houdt met de uitvoering van zorg.
inzicht in het zorg- en behandelproces rondom de cliënt.
Werken hierin samen als multidisciplinair team.
de cliënt, aan zijn naaste(n), aan collega’s en aan de
zorgorganisatie.
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