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Notulen overleg BOPZ-commissie   
 
Datum : maandag 23 oktober 2017 om 11.00 uur bestuurskamer nieuwbouw 
Aanwezig : Coert Koenen, Corrie Hendrickx, Trudian van der Heijden en  

  Stijn Kanters 
Afwezig : Diana Muitjens 
 

  

Mailtjes voor Coert Koenen naar gmail-adres. 
 
1. Notulen en actielijst van 3 juli 2017 

 Dwaaldetectie: er is gekozen voor 4G en WiFi op 4G voor de gasten. Mobiel 
werken gaat op 4G. Dwaaldetectie zal zeker nog een jaar duren. 

 Coert Koenen blijft voorlopig contactpersoon voor helpdeks Ysis. Coert com-
municeert dit naar de behandelaren. 

 Overzicht VBM’s: vanuit de RvT is de opmerking gekomen dat ze de ontwikke-
lingen willen zien. Hier kan een grafiek van gemaakt worden aldus Coert Koe-
nen. Coert zal dit aanleveren. 

 
Er zijn verder geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 
 
2. VBM en psychofarmaca 
VBM’s 

 VBM’s: akoestische bewaking krijgt de benaming bewegingsmelder omdat het 
dezelfde VBM betreft.  

 Op Klaproos zijn veel VBM’s, hier kritisch naar blijven kijken. 

 Bedhekbeschermers zijn geen VBM. 

 Paar bewoners hebben bedhekken ivm warme zorg en niet als VBM.  

 Bij VBM in het VZH is dit met goedkeuring van de bewoner zelf en dit gaat in 
overleg met de huisarts. Deze VBM’s horen niet thuis in dit overzicht omdat 
het geen bewoners met BOPZ-status betreft. Wel moet dit vermeld worden in 
het zorgleefplan. 

 
Psychofarmaca 
Met antipsychotica zitten we behoorlijk hoger dan bij Maasduinen, de rest is onge-
veer gelijk. We moeten proberen dit terug te brengen: eerst alle alternatieven probe-
ren en als niets werkt en cliënt een gevaar blijft voor zichzelf of de omgeving dan pas 
antipsychotica gebruiken. Ook hiervan zal Coert een overzicht/grafiek printen voor de 
RvT. 
 
 
3. Svz jaarplan 2017 en jaarplan 2018 

 Terugdringen psychofarmaca: Artsen bekijken het gebruik van psychofarmaca 
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en nemen stappen om dit terug te dringen. Daarnaast bestaat bij St. Francis-
cus het ZAP-overleg waarbij het onbegrepen gedrag wordt ingezet. Er is vol-
doende aandacht voor. Alleen de cijfers zijn er nog niet naar maar wel aan-
toonbaar beleid. 

 Onbegrepen gedrag: nu wordt weinig om raad gevraagd aan medewerkers die 
de opleiding hebben gevolgd. Gaat ook vaak om de toon waarop je iemand 
benadert. Je krijgt niet mee hoe een ander het doet, mogelijk video-interactie 
inzetten. Heeft ook veel tijd nodig.  

 ECD moet 1 december 2017 rond zijn. Alles is reeds in gang gezet.  

 Coert maakt concept jaarplan 2018 en mailt dit door naar Stijn en Trudian ter 
aanvulling. 

 Coert mailt Trudian mailadres van contactpersoon inzake interne BOPZ-audit. 
 
4. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 
De overleggen in 2018 staan gepland op: 
Maandag 15 januari 11.00 
Overleg in april moet nog gepland worden 
Maandag 16 juli 11.00 uur 
Maandag 1 oktober 11.00 uur 
 
 

 
 Actie-/aandachtspunten 
 
 

Datum Actie Verantw. Uiterlijk 

300117 Dwaaldetectiesysteem Stijn 2018 

300117 Medicatieverloop psychofarmaca elk overleg 
bespreken 

Commissie doorlopend 

300117 Overzicht VBM elk overleg bespreken Commissie doorlopend 

030717 BOPZ-audit organiseren Stijn/Coert 2018 

030717 Benchmarken opnemen in jaarplan 2018 Stijn/Coert  Eind 2017 

231017 Grafiek maken voor RvT inzake VBM’s en 
gebruik psychofarmaca.  

Coert 4x per jaar, 
1e keer in 
november 

231017 Communiceren naar behandelaren dat Coert 
contactpersoon is voor helpdesk Ysis 

Coert Oktober 

231017 Benaming akoestische bewaking wijzigen in 
bewegingsmelder 

Coert Oktober 

231017 Concept jaarplan 2018 maken en mailen naar 
Trudian en Stijn voor aanvullingen 

Coert November 

231017 Mailadres contactpersoon interne audit BOPZ 
naar Trudian mailen 

Coert oktober 
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