Signaleringsinstrument voor minimale kwaliteit
van zorg door het team van verzorgenden op psychogeriatrische afdelingen van
verpleeghuizen
Heb je de instructies voor het invullen (bijlage 6) gelezen?

Weeknummer:

Dienst:

□

weekend

□

doordeweeks

□

vroege dienst

□

late dienst

□

tussendienst

Afdeling:
Bijzonderheden bezetting:

…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

Let op: de normen die in dit instrument verwerkt (grijs gearceerd, niet zichtbaar
wanneer uitgeprint) dienen als voorbeeld. U kunt deze normeringen laten staan in
het instrument, maar u kunt ze ook aanpassen. Kijk hiervoor in de handleiding.
1. Helpen bij eten en drinken
tempo van helpen bij
eten en drinken

□ verantwoord:

□

het tempo waarin ik bewoners heb geholpen sloot aan
op hun persoonlijke tempo en ik heb eten en drinken in
de afgesproken vorm aangeboden

□ minimaal:

□

het tempo waarin ik bewoners heb geholpen, sloot aan
op hun persoonlijke tempo

□

□ kan ik niet beoordelen
persoonlijke aandacht

onverantwoord:

□

het tempo waarin ik bewoners heb geholpen, sloot niet
aan op het persoonlijke tempo

□ verantwoord:

□

ik heb de bewoners tijdens het eten en drinken
voldoende aandacht gegeven en er rustig bij gezeten

□ minimaal:

□

ik heb de bewoners tijdens het eten en drinken
voldoende aandacht gegeven

□
□

onverantwoord:

□

onvoldoende aandacht gegeven

kan ik niet beoordelen

hoeveelheid drinken

ik heb de bewoners tijdens het eten en drinken

□ verantwoord:

□

de bewoners hebben 1700 ml drinken gehad en ook
wanneer ze er extra om vroegen

□

□ minimaal:

□

de bewoners hebben vandaag 1700 ml drinken gehad

□

□

de bewoners hebben vandaag minder dan 1700 ml

onverantwoord:

drinken gehad

kan ik niet beoordelen

zoeken naar
alternatieven

□ verantwoord:

□

ik heb naar structurele alternatieven gezocht voor
bewoners die moeilijk eten of drinken

□ minimaal:

□

ik heb naar alternatieven gezocht voor bewoners die
moeilijk eten of drinken

□
□

onverantwoord:

□

ik heb niet naar alternatieven gezocht voor bewoners
die moelijk eten of drinken

kan ik niet beoordelen

2. Risicovolle handelingen
medicijnen delen

□ verantwoord:

□

de medicijnen zijn gedeeld door iemand die daartoe
bevoegd was en ze zijn gecontroleerd

□ minimaal:

□

de medicijnen zijn gedeeld door iemand die daartoe
bevoegd was

□

kan ik niet beoordelen

□

onverantwoord:

□

de medicijnen zijn niet gedeeld door iemand die
daarvoor bevoegd was

3. Lichamelijke verzorging
wassen en baden

□ verantwoord:

□

ik heb de bewoners gewassen en de wijze sloot aan op
hun voorkeuren

□

kan ik niet beoordelen

preventie decubitus

□ minimaal:

□

ik heb de bewoners geheel gewassen

□

□

ik heb bewoners niet geheel gewassen

□

ik heb preventieve maatregelen toegepast om

onverantwoord:

□ verantwoord:

decubitus te voorkomen en dit waren ook de meest
effectieve maatregelen

□ minimaal:

□

ik heb preventieve maatregelen toegepast om
decubitus te voorkomen

□

kan ik niet beoordelen

tempo

□

onverantwoord:

□

ik heb geen preventieve maatregelen toegepast om
decubitus te voorkomen

□ verantwoord:

□

het tempo waarin ik de bewoners heb verzorgd, sloot
aan op hun persoonlijke tempo zonder gevolgen voor
andere handelingen

□

□ minimaal:

□

kan ik niet beoordelen

het tempo waarin ik de bewoners heb verzorgd, sloot
aan op hun persoonlijke tempo

□

onverantwoord:

□

het tempo waarin ik de bewoners heb verzorgd, sloot
niet aan op hun persoonlijke tempo

incontinentiemateriaal

□

□ verantwoord:

ik heb de bewoners verschoond wanneer dat nodig
was en dit was het voorgeschreven
incontinentiemateriaal

□

kan ik niet beoordelen

wachttijden toilet

□ minimaal:

□

ik heb de bewoners verschoond wanneer dit nodig was

□

□

ik heb de bewoners niet verschoond wanneer dat

onverantwoord:

nodig was

□

□ verantwoord:

ik heb de bewoners op de vaste toilettijden en ook
wanneer ze er om vroegen

□

□ minimaal:

□

ik heb de bewoners op de vaste toilettijden geholpen

□

□

ik heb niet alle bewoners op de vaste toilettijden

onverantwoord:

geholpen

kan ik niet beoordelen

4. Begeleiding
aandacht voor
verdriet, angst of
boosheid

□

kan ik niet beoordelen

aandacht voor
blijdschap of
vrolijkheid

□ verantwoord:

□

ik heb aan deze gevoelens aandacht gegeven en heb
hier ruim de tijd voor genomen

□ minimaal:

□

ik heb aan deze gevoelens aandacht gegeven

□

□

ik heb aan deze gevoelens geen aandacht gegeven

□

ik heb aan deze gevoelens aandacht gegeven en hier

onverantwoord:

□ verantwoord:

ruim de tijd voor genomen

□ minimaal:

□

ik heb aan deze gevoelens aandacht gegeven

□ kan ik niet beoordelen □ onverantwoord: □ ik heb aan deze gevoelens geen aandacht gegeven
aandacht voor
□ ik heb een geborgen omgeving geboden en ook
□ verantwoord:
geborgenheid

□

kan ik niet beoordelen

dagbesteding

persoonlijke geborgenheid

□ minimaal:

□

ik heb een geborgen omgeving geboden

□

□

ik heb geen geborgen omgeving geboden

□

er was dagbesteding voor de bewoners en dit was aan

onverantwoord:

□ verantwoord:

het individu aangepast

□

kan ik niet beoordelen

□ minimaal:

□

er was dagbesteding voor de bewoners

□

□

er was geen dagbesteding voor de bewoners

onverantwoord:

5. Sfeer onder de bewoners
sfeer onder de
bewoners

□

kan ik niet beoordelen

□ verantwoord:
□ minimaal:

□

ik heb aandacht besteed aan sfeer met resultaat

□

ik heb aandacht besteed aan sfeer

□

□

ik heb geen aandacht aan sfeer besteed

onverantwoord:

6. Vrijheid en veiligheid
mobiliteit

□ verantwoord:

□

met bewoners die kunnen lopen heb ik meer dan de
vaste afstanden gelopen

□ minimaal:

□

met bewoners die kunnen lopen heb ik de vaste
afstanden gelopen

□ kan ik niet beoordelen □ onverantwoord: □ met bewoners die kunnen lopen heb ik de vaste
afstanden met een rolstoel gelopen

toezicht

□ verantwoord:
□ minimaal:

□

er was continue toezicht op de huiskamer

□

op onrustige momenten was er toezicht op de
huiskamer

□

kan ik niet beoordelen

□

onverantwoord:

□

op onrustige momenten was er geen toezicht op de
huiskamer

dagstructuur

□ verantwoord:

□

de tijd van opstaan en naar bed gaan sloot aan op het
persoonlijke dagritme en ook de andere onderdelen
van de dag

□ minimaal:
□

□

de tijd van opstaan en naar bed gaan sloot aan op het
persoonlijke dagritme

kan ik niet beoordelen

□

onverantwoord:

□

de tijd van opstaan en naar bed gaan sloot niet aan op
het persoonlijke dagritme

7. Wensen en aandacht
aandacht

□ verantwoord:

□

bewoners die niet om aandacht vroegen, heb ik
aandacht gegeven en ben bij hun gebleven

□ minimaal:

□

bewoners die niet om aandacht vroegen, heb ik
aandacht gegeven

□

kan ik niet beoordelen

wensen

□

onverantwoord:

□

bewoners die niet om aandacht vroegen, heb ik geen
aandacht gegeven

□ verantwoord:

□

ik heb geluisterd naar wensen die bewoners hadden
en heb hier ook actie op ondernomen

□ minimaal:

□

ik heb geluisterd naar de wensen die bewoners
hadden

□

kan ik niet beoordelen

□

onverantwoord:

□

ik heb niet geluisterd naar de wensen die bewoners
hadden

8. Contact met familie
contact

□ verantwoord:

□

ik heb contact gehad met zowel famileleden die er wel
als niet om vroegen

□ minimaal:

□

ik heb contact gehad met familieleden die daar om
vroegen

□

kan ik niet beoordelen

□

onverantwoord:

□

ik heb geen contact gehad met familieleden die daar
om vroegen

9. Leerling- en stagebegeleiding

□ verantwoord:

□

ik heb op verzoek begeleiding gegeven/gekregen en
ook op vaste tijden

□ kan ik niet beoordelen

□ minimaal:

□

ik heb op verzoek begeleiding gegeven/gekregen

□

□

ik heb geen begeleiding gegeven/gekregen, terwijl wel

onverantwoord:

hierom gevraagd (is)

10.
sfeer onder het
personeel

Sfeer onder het personeel

□ verantwoord:

□

er hing een rustige sfeer onder het personeel en er was
een goede verhouding tussen serieusheid en
vrolijkheid

□

kan ik niet beoordelen

□ minimaal:

□

er hing een rustige sfeer onder het personeel

□

□

er hing een onrustige en haastige sfeer onder het

onverantwoord:

personeel

11.
ondersteuning

Ondersteuning van uzelf

□ verantwoord:

□

toen ik om ondersteuning vroeg heb ik dit gehad en ook
toen ik er niet om vroeg

□


□ minimaal:

□

ik heb om ondersteuning gevraagd en heb dit gehad

□

□

ik heb om ondersteuning gevraagd en heb dit niet

onverantwoord:

kan ik niet beoordelen

gehad

Was dit een “normale” dienst of was er iets bijzonders?

………………………………………………………………………………………

De instrumenten zijn tot stand gekomen in samenwerking met:
FVGGZ, Federatie Verpleegkunde Geestelijke Gezondheidszorg
VVVG, Vereniging Verpleegkundigen Vakgebied Geriatrie
Werveling, Beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden in de zorg voor mensen met een
verstandelijke handicap
Sting, Beroepsvereniging van de verzorging
LVW, De Landelijke Vereniging Wijkverpleegkundigen

