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Aanleiding en probleemstelling

Doel

Wat is het probleem/de aanleiding?

Welk doel heb je met dit kwaliteitstraject
voor ogen? Voor wie is dit van belang?
Probleemstelling:

Bewoners van verzorgingshuizen krijgen geen vitamine D, ondanks
de bestaande richtlijnen hierover

Doel:

Bewoners van verzorgingshuizen krijgen vitamine D aangeboden

Methode/aanpak projectplan
Wat is er gedaan, of gaat er gebeuren?
Welk stappenplan is gehanteerd?
(hyperlink naar relevante documentatie)

Conclusie/Beschouwing

Projectplan:

S - Alle bewoners van het verzorgingshuis Jozefpark krijgen
dagelijks
IE vitamine
suppletie
met bij
Wat voelt goed aan dit plan? Waar
ben800
je het
meestDtrots
op?aangeboden
Welke hobbel
is er genomen/overwonnen? aanvang een oplaaddosis aan de hand van hun vit D spiegel. Tevens wordt er voor en na 3 maanden suppletie een
spiegel bepaald en een vragenlijst afgenomen met vragen
over klachten die mogelijk samenhangen met een tekort
aan vitamine D. Hieruit ontstaat een plan voor vitamine D
suppletie in alle verzorgingshuizen in Westfriesland
M - Spiegels voor en na suppletie en antwoorden op de vragenlijsten
A - Onderwijs voor verzorging en uitleg aan de bewoners
R - Bewoners in het Jozefpark zijn gesuppleerd en er is een
een systeem om dit resultaat te borgen.
T - Start september 2013, eind interventie en data verzameling
april 2014 daarna uitrol, toolkit ontwikkeling en publicatie in
Huisarts en Wetenschap, evaluatie november 2014

Resultaten:
Plaatje/foto/schema/tabel…

• Alle bewoners van het Jozefpark zijn gesuppleerd met vitamine D
• Data zijn verzameld, geschikt voor publicatie, onderwijs en lezingen
• GGD Hollands Noorden toont zich geïnteresseerd in verdere ondersteuning van plan D
• Apothekers in Westfriesland zijn op de hoogte en verlenen medewerking aan plan D
• Onderwijsmateriaal is ontwikkeld voor o.a. FTO’s, verzorgenden,
nascholing huisartsen en gemeenten
• Start gemaakt met de ontwikkeling van een toolkit voor vitamine D
suppletie in verzorgingshuizen

Bewoner van het Jozefpark:

‘Sinds mijn deelname aan Plan-D
voel ik mij weer fit en vitaal.’
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Plan-D, Anouk
Meijer
t.
0229-261666
huisarts@medischcentrumoost.com
www.medischcentrumoost.com/plan-d
Contact: e-mailadres, telefoonnummer en eventueel website voor nadere informatie

