JAAR- EN KWALITEITSPLAN 2021
In het Jaar- en Kwaliteitsplan 2021 beschrijven wij onze plannen en verbeterpunten in zeven thema’s. Het Plan draagt bij
aan onze missie ‘Nabij in welbevinden’ en onze zorgvisie ‘betekenisvol leven, ont-moeten en faciliteren’. Belangrijkste
uitgangspunten zijn de mogelijkheden en behoeften van onze cliënten, de professionaliteit van onze medewerkers en de
ruimte om van elkaar te leren en te verbeteren.
De kernwaarden van WZU Veluwe zijn: barmhartig, ondernemend en van betekenis zijn.

TOEPASSING

Cliënt ervaart persoonsgerichte en veilige zorg
Cliënten krijgen warme en veilige zorg op maat, vastgelegd in
een actueel zorgplan.

Cliënt, mantelzorger en medewerker werken goed samen in de
zorgdriehoek. Dit is terug te zien in het zorgdossier.

We vragen aan cliënten wat zij nodig hebben voor een zinvolle
daginvulling en ondersteunen hen bij het realiseren hiervan.

Welzijnsgesprek met de cliënt leidt tot een doel in het zorgplan.
Er is hierbij aandacht voor individueel activeren en bewegen
stimuleren.

Voor elke cliënt met dementie vinden we een zorgvuldig
evenwicht tussen vrijheid en veiligheid.

‘Vrijwillige zorg, tenzij’. Mogelijkheid inzet leefcirkel,
dwaaldetectie, monitoring op afstand en heupairbag.

We gebruiken de ervaringen van cliënten om de zorg en
ondersteuning te verbeteren.

Iedere locatie meet de cliëntervaringen met een mix van
methodieken en werkt aan verbeteringen.

Een voelbare en praktische Christelijke identiteit
We ondersteunen cliënten bij vragen over zingeving en geloof.

Pastoraal werkers gaan met cliënten in gesprek. Vieringen voor
cliënten met dementie. WZU Veluwe kanaal op kabel TV.

Cliënten staan in verbinding met andere generaties, om van
betekenis te zijn en blijven.

Contact met jongeren via scholen en jeugdverenigingen en het
WZU Veluwe kanaal.

We ondersteunen medewerkers bij zingeving en het bespreken
van ethische dilemma’s bij de zorg aan cliënten.

Moreel beraad, cursussen contextuele benadering, zorg rond het
levenseinde en bedrijfspastoraat.

Omslag naar verpleegzorg
Cliënten hebben (para) medische zorg en specialistische kennis
binnen handbereik. Voorbereiding Rehoboth en De Boskamp op
zorg met behandeling.

Specialistische kennis op medisch en paramedisch gebied.
Consulenten palliatieve zorg, dementie en mantelzorg.
Specialistisch verpleegkundig team en wondverpleegkundige.

Cliënten en mantelzorgers ervaren een geïntegreerde zorg- en
behandelvisie.

Vastgestelde visie is bekendgemaakt. Zorgmedewerkers en
behandelaren stemmen goed af in multidisciplinaire overleggen
en communiceren eenduidig.

Cliënten ervaren dat de kennis en vaardigheden van
medewerkers groeit naar het niveau van verpleegzorg. Onze
medewerkers blijven van en met elkaar leren en ontwikkelen
door scholing, praktijk en intervisie.

Deskundigheidsbevordering op onder meer klinisch redeneren,
hygiëne en infectiepreventie, ziektebeelden, onvrijwillige zorg,
dementiezorg, (onder) voeding, til/transfer en passiviteit
dagelijks leven. En leren door analyse van (medicatie)incidenten.

Herkenbare zorg thuis
Zelfstandig wonende cliënten kunnen rekenen op warme en
veilige zorg: verpleging, verzorging, dagbesteding en
ondersteuning bij het huishouden.

Communicatie over brede mogelijkheden thuiszorg. Plan
vernieuwde dagbesteding vanaf 2022. E-health om
zelfstandigheid te vergroten: medicijndispenser en
medicatieregistratie.

Voldoende en deskundige medewerkers
We spannen ons tot het uiterste in om genoeg vakbekwaam
personeel te werven, te binden en te behouden.

Denk hierbij aan arbeidsmarktcommunicatie, buddy nieuwe
medewerkers, workshops werkplezier, opleiding en leren op de
werkplek, ontwikkelgesprek, verzuimbegeleiding, voorkomen
ongewenste uitstroom en ondersteunen werkende
mantelzorger.

Passende woonomgeving voor de cliënt
Door ver- en nieuwbouw verbeteren we het wooncomfort voor
cliënten en de arbeidsomstandigheden voor medewerkers.

Nieuwbouw De Boskamp (2022), fase 2 op het terrein van De
Bunterhoek (2022) en Mariposa (2023). Noodzakelijke
aanpassingen in bestaande gebouwen (werk/opslagruimte).

WZU Veluwe op orde
We richten onze processen eenvoudig en klantvriendelijk in,
voor cliënten en medewerkers.

Processen verbeteren, zoals: afteken- en voorschrijfsysteem
medicatie, digitale informatie-uitwisseling, tegengaan
voedselverspilling.

