
                        

 
bopz-jaarverslag 2016  1 

Stichting Verzorging St. FranciscusStichting Verzorging St. Franciscus

BOPZ jaarverslag van 2016 Stichting Verzorging St. Franciscus 
 

 
.  

1.Voldoende en deskundig personeel 
 

 De 8 kernelementen voor onbegrepen gedrag bij dementie (Vilans en Trimbos instituut, inspectienota 2013) zijn geïmplementeerd in 
2016. Maar het lijkt het meest effectief  om naast plenaire scholing bij b.v. BOPZ,  dit ook tijdens de gedragsvisite als training on the 
job mee te nemen. Dit geldt overigens ook bij andere complexe psychische aandoeningen zoals delier en depressie (Omgang met 
Delier en Doen bij Depressie); een protocol bespreken met een personeelsteam  van een huisje als er zich een complexe situatie voor-
doet en systematisch en methodisch cyclisch volgens een Plan Do Check Act ( PDCA) uitwerken en rapporteren. 

 Het aantal verpleegkundigen binnen de woongroepen is verder uitgebreid in 2016. Er is een ervaren nieuwe teamleider op de BOPZ 
afdeling KleinSchaligWonen gekomen. Er zijn een aantal verzorgenden de gespecialiseerde opleiding GVP gaan  volgen (3). 

 De plenaire BOPZ- scholing/Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie wordt in 2017 gepland ,  nadat in 2016 de protocollen zijn 
ge-updated en de handreiking is geïmplementeerd. Er is ook gestart met e-learning. 
 

 2. Adequate protocollaire werkwijzen, informatie en communicatie 
 
 

 Binnen het multidisciplinair behandeldossier Ysis, zijn bij alle cliënten de vrijheid beperkende maatregelen  VBM , vroeger M&M ge-
noemd, vastgelegd. Daarnaast is het psychofarmaca  gebruik uit Medimo gegenereerd. Deze worden in de BOPZ-overleg en het MT  
besproken, geanalyseerd en in relatie gebracht met de handreiking “ Onbegrepen Gedrag “ , die in Franciscus wordt doorgevoerd ( zie 
onder) .  

 De BOPZ-protocollen zijn geactualiseerd en bekrachtigd door de BOPZ-commissie en het MT van Franciscus. 
 Er werden verbeterafspraken in de BOPZ-commissie  gemaakt die met de teams door de teamleiders werden  besproken, vastgelegd 

en op resultaten vervolgd. 
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3.Zorgleefplannen 
 

 In het zorgleefplan zijn  de medische behandeldoelen, beleid en BOPZ-afspraken vanuit het behandelplan verwerkt. Op deze manier 
wordt het behandelplan met zorgleefplan gekoppeld. Het nieuwe met Ysis behandeldossier  gekoppelde ( Electronische cliënt)dossier 
wordt  in 2017 geïmplementeerd.  

 
4. Het voeren van aantoonbaar beleid op het voorkomen van de vrijheid beperkende maatregelen en psychofarmaca reductie 

 Er is een registratie van Middelen en Maatregelen. VBM dwang zijn in 2016  in de organisatie niet voorgekomen en derhalve niet aan 
de inspectie digitaal gemeld  hoeven te worden. De afspraak is gemaakt dat in Franciscus niemand met een RM en/of een ZZP 7 op-
genomen kan worden. Deze cliënten vallen in de exclusiecriteria voor het KleinSchaligWonen zoals dat in Franciscus geboden kan 
worden.  

 Er is een gedragsvisite ( ZAP= Zorg Arts Psycholoogoverleg) geïntroduceerd.  
 In de BOPZ-commissie , het MT en in de MDO’s en medicatiereviews met de apotheker , worden de VBM’s en  het psychofarmacage-

bruik besproken en geprobeerd in overleg met de vertegenwoordigers/familie te minderen en alternatieven in ZAP verband besproken, 
eventueel gedeeld met de familie en geprobeerd toe te passen in de praktijk en vervolgens vast te leggen in het zorgleefplan/behan-
delplan. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Doorlopende acties met betrekking tot BOPZ (commissie) 
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Doelstelling Acties 

1. Registers M&M nood, dwang 
en dwangbehandeling en 
machtigingen ( RM en IBS) 
Maasduinen breed. 

Het digitaal versturen van de VBM nood of dwang naar de inspectie (via de website ) door de BOPZ arts Coert Koenen, tevens voorzit-
ter van de BOPZ commissie indien zich zo’n maatregel onverhoopt noodzakelijk zou zijn. 

2. 3-4 x per jaar BOPZ commissie-
vergadering en structureel 
overleg tussen de BOPZ arts en 
de bestuurder.  

BOPZ arts Coert Koenen is voorzitter van de BOPZ commissie . Verdere leden zijn: Trudian van der Heijden, Teamleider BOPZ KSW, 
Sharita Pargas , Teamleider van het verzorgingshuis en de Vlinder ( in het verzorgingshuis  verspreid aanwezige  verpleeghuisplaatsen  
( max 6), Mirjam Ponjee  Psycholoog, Ellen Maas verzorgende,  Anja Cornelissen verzorgende. Er wordt door de bestuurder secretari-
ele ondersteuning  geboden.  

3. BOPZ-jaarplan 

 

Wordt bij elke BOPZ commissie besproken ( stand van zaken en prestaties), geëvalueerd en- geactualiseerd.  

4. BOPZ-scholing 

 

Er wordt door de psycholoog en de specialist ouderengeneeskunde een “ BOPZ/ omgaan met Onbegrepen Gedrag bij dementie”  scho-
ling plenair gegeven. Daarnaast vindt middels de ZAP visites training on the job plaats;  hoe om te gaan met het cyclische, methodisch 
werken bij BOPZ aangelegenheden, in zorgleefplannen en bij onbegrepen gedrag in het bijzonder. 

5. Verbeterplannen 

 

Door de BOPZ commissie en het MT worden de verbeterafspraken gemonitord en zo nodig van feedback voorzien; dan wel bijgesteld. 
De vraag is of er met interne audits in 2017 moet worden gewerkt. 

6. Borging registratie en evaluatie 
VBM /M&M’s  en psychofar-
maca in de behandel en zorg-
leefplannen  

Het cyclisch en methodisch proces van “Plan Do Rapport Check en Act “moet zichtbaar en voor iedereen betrokken begrijpelijk zijn 
beschreven. Ook voor vertegenwoordigers/mantelzorgers van cliënten. 
 

          

          
 

 


