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Borgingsplan D 4.1.9 Vrijheidsbeperkende maatregelen (IM) 
 

AANLEIDING 

Welke aanleiding is er 

geweest om bepaalde 

prestaties/ 

onderwerpen te 

verbeteren / borgen? 

Duidelijk moet worden 

dat uitkomsten 

besproken worden 

met relevante 

betrokkenen. 

Sint Franciscus beschikt voor de afdeling kleinschalig wonen over een BOPZ-aanmerking. Verpleeghuisdisciplines 

zoals specialist ouderengeneeskunde en psycholoog worden ingehuurd. Per 1 januari 2016 is GeriCare hierin voor 

Sint Franciscus de nieuwe partner. Uitvoering van het BOPZ-beleid wordt dan ook afgestemd met de arts van 

GeriCare. In de praktijk wordt zorgvuldig gehandeld rondom de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen, 

zowel bij kleinschalig wonen als in het verzorgingshuis (maatregelen op verzoek of in nood). Tijdens een 

onaangekondigd bezoek door IGZ in november 2014 zijn een aantal kleine punten geconstateerd. Sint Franciscus 

heeft deze aandachtspunten opgepakt en het beleid aangepast. 

 

Uit het auditrapport van Perspekt (2014): 

P/I: In Zorgcentrum Sint Franciscus wordt terughoudend gehandeld met de inzet van vrijheidsbeperkende 

maatregelen. Er wordt gezocht naar alternatieven. Bij de inzet van Middelen en Maatregelen wordt gebruik gemaakt 

van de checklist M&M waarmee de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces inzichtelijk wordt gemaakt. De 

Middelen en Maatregelen worden geregistreerd op het formulier Middelen en Maatregelen dat wordt ondertekend door 

de arts. De inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen wordt maandelijks geëvalueerd en dit wordt gerapporteerd. 

Het Sint Franciscus beschikt over een interne BOPZ-commissie. De BOPZ-arts is verbonden aan Stichting Volckaert. 

V/B: Binnen de organisatie is een verbeterplan aangetroffen dat n.a.v. een Inspectiebezoek is opgesteld. De 

organisatie heeft echter niet aantoonbaar kunnen maken dat zij alle fasen van de PDCA-cyclus doorloopt.  

 

In 2015 en 2016 heeft borging van het BOPZ beleid de aandacht, vanaf 2016 in afstemming met de nieuwe partner 

GeriCare. 

VERKLARENDE FACTOREN 

Welke verklarende 

factoren zijn er ten 

aanzien van de 

uitkomsten en het al 

dan niet naar 

tevredenheid leveren 

van de prestaties? 

Door afstemming en overleg met de externe verpleeghuisdisciplines, alsmede het IGZ bezoek uit november 2014, is 

het BOPZ beleid voldoende gecheckt en geïmplementeerd. 

Medewerkers zijn bekend met de richtlijnen en leven deze na in de praktijk. 

Implementatie van de nieuwe wet Zorg en Dwang (in het gehele zorgcentrum) vraagt nog de aandacht. 
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ACTIES 

Welke acties zijn of 

worden ondernomen 

om bepaalde 

prestaties / 

onderwerpen te 

verbeteren / borgen? 

December 2014: Plan van aanpak n.a.v. inspectiebezoek november 2014 (o.a. aanpassen procedures en formulieren 

zorgdossier) 

Mei 2015: Voortgangsrapportage aan IGZ 

Januari 2106: Afspraken GeriCare 

Januari 2016: Interne audit BOPZ 

Eerste - tweede kwartaal 2016: Beleid Sint Franciscus toetsen aan voorgenomen wet Zorg en Dwang, opstellen plan 

van aanpak voor doorvoeren beleidswijzigingen (in overleg met GeriCare), BOPZ beleid toetsen in het 

verzorgingshuis 

  

Welke instrumenten 

zijn of worden 

hiervoor ingezet 

(m.a.w. is de 

aandacht voor 

verbeteren of borgen 

aantoonbaar te 

maken – verwezen 

kan worden naar 

notulen en verslagen, 

plannen van aanpak, 

beleidsnotities, 

jaarplannen e.d.)? 

BOPZ-beleid 

M&M checklist 

Zorgdossiers 

Cliëntbespreking/ MDO 

BOPZ handelingsprotocollen (via Vilans) 

RESULTAAT 

Wat heeft de 

verbetering / borging 

de cliënt(en) en / of 

organisatie 

opgeleverd? 

Beoogd resultaat: Vrijheidsbeperkende maatregelen worden zo beperkt mogelijk toegepast, zoveel mogelijk worden 

alternatieven gezocht. Indien toepassing toch noodzakelijk is, wordt zo zorgvuldig mogelijk gehandeld conform. Het 

beleid van de organisatie is voorbereid op de komst van de nieuwe wet Zorg en Dwang. 

 
 
 
 
 


