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Notitie sluitplan BOPZ-afdeling 
 

Doel 
 
In september 2009 is de nieuwbouw van Zorgcentrum Sint Franciscus in gebruik 
genomen. Onderdeel van de nieuwbouw zijn de vijf kleinschalige woonvoorzieningen. 
Deze woningen bieden plaats aan 35 verpleeghuiscliënten. Vier woningen zijn 
geschakeld en liggen aan een patio en worden aangemerkt als een Bopz afdeling voor 
huisvesting, behandeling, begeleiding en verzorging van psychogeriatrische cliënten. 
De vijfde groepswoning is niet verbonden met de andere groepswoningen en deze 
woning is ook aangemerkt als Bopz verblijf. In de vijf woningen verblijven 35 
psychogeriatrische cliënten. Onderstaand sluitplan is van toepassing op alle 5 de 
woningen. 
Er is een nieuwe wet in de maak, maar vooralsnog toetst de inspectie ten aanzien van 
de wet BOPZ. Daarnaast toetst de inspectie op normen Goede Zorg. In het 
kwaliteitssysteem Prezo zijn deze normen opgenomen. De prestaties D1.5 (veilige 
woon- en leefsituatie) D 4.1.9  en D 4.1.10 (vrijheidsbeperkende maatregelen) en V 
2.4 (preventiebeleid veiligheid) zijn van toepassing. 
 

Verantwoordelijkheden 
 
De directeur is verantwoordelijk voor een goed werkend sluitsysteem. De teamleiders 
zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het sluitsysteem. Ook elke 
medewerker heeft hierin zijn/haar eigen verantwoordelijkheid waaronder het 
betrachten van oplettendheid dat de twee toegangsdeuren van de Bopz-afdeling 
(codedeuren) in het slot vallen zodat niet onbedoeld cliënten de afdeling kunnen 
verlaten.  
 
 
Werkwijze 
 
De vier groepswoningen zijn gesitueerd op de begane grond en maken onderdeel uit 
van de nieuwbouw van Zorgcentrum Sint Franciscus. De woningen zijn onderling met 
elkaar verbonden middels een omloopgang en biedt tevens toegang tot een patio. De 
bouw heeft een “open karakter” doordat veel glas aanwezig is. Dit geeft ook veel 
voordeel ten aanzien van het toezicht op de cliënten door medewerkers en vrijwilligers 
van Sint Franciscus.  
 
Via een druktoets in de muur, waardoor de codedeur zich automatisch opent, krijgt 
men toegang tot de vier groepswoningen. Deze deur sluit na enige seconden 
automatisch. De vier voordeuren van de woningen zijn in principe altijd ontgrendeld 
waardoor cliënten ook altijd de woningen binnen kunnen of andere mensen kunnen 
bezoeken. De voordeuren zijn voorzien van mechanische cilinders, gelijksluitend met 
de kamers van de cliënten.   
 
Om de afdeling te verlaten kan men naast de codedeur, op een toetsenbord, een code 
in toetsen van vier cijfers gevolgd door de toets in te drukken met een afbeelding van 
een sleutel. De deur opent automatisch en sluit zich na enkele seconden weer.  
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Eveneens bevindt zich naast deze twee codedeuren een groen opbouwkastje 
(evacuatiemelder) met een dekglaasje. Door deze in te drukken ontgrendelt de 
codedeur. Dit kastje alleen gebruiken bij noodgevallen. Hiermee kan de deur dus 
worden geopend zonder dat men een code in toetst. 
Er zijn twee codedeuren. Een deur bij het atrium/kapsalon en een dubbele deur nabij 
de wasserij. 
 
Binnen de vier woningen is een aantal deuren voorzien van een elektronisch slot. 
Deze sloten worden geactiveerd door de “druppel” en dan alleen indien men bevoegd 
is om de ruimte te betreden.  
De zeven kamerdeuren van de cliënten zijn voorzien van een mechanisch slot en zijn 
dus te sluiten en te openen middels een gewone sleutel.  
 
Daarnaast is er per woning nog een algemene opslagruimte, gelegen aan de gang 
van de kamers, die eveneens met een gewone sleutel te openen/sluiten is. Tevens 
grenst aan deze gang een werkkast. Deze kast is elektronisch met een ”druppel” te 
open/sluiten. Vervolgens is er nog een deur naar de dienstruimte. Eveneens te 
openen/sluiten met een gewone sleutel. 
 
De terrasdeur van de woning is te open door een “druppel” voor de, in de muur 
ingebouwde, signaalontvanger te houden. Deze signaalontvanger bevindt zich aan de 
zijkant van de glazen terraswand, achter het overgordijn. Eveneens bevindt zich daar 
een groen opbouwkastje (evacuatiemelder) met een dekglaasje. Door deze in te 
drukken ontgrendelt de terrasdeur. Dit kastje alleen gebruiken bij noodgevallen. 
Hiermee kan de deur dus geopend worden zonder dat men een “druppel” nodig heeft.  
 
Wanneer de terrasdeur wordt geopend volgt er een signaal op de decttelefoon. Het 
ijzeren poortje in het hek buiten en grenzend aan het terras is voorzien van een 
mechanisch slot. Dus ook te openen/sluiten middels een “gewone” sleutel. Dit is 
dezelfde sleutel als die van de kamers van de cliënten. 
 
Er zijn twee terrasdeuren naar de patio (binnentuin). Deze deuren kunnen naar 
behoefte ontgrendeld en eventueel geopend zijn. Denkend aan de zomer. Elke avond, 
ongeacht het jaargetijde, vergrendelt de verzorgende, werkzaam in woning 
Zonnebloem, beide terrasdeuren door de klink omhoog te bewegen, vast te houden 
om vervolgens de knopcilinder te draaien.     
 
Alle ramen van de eenpersoonskamers van de cliënten zijn te openen/sluiten met een 
sleutel. Voor het bedienen van de zogenaamde kiep-draairamen maakt met gebruik 
van een handgreep. Deze kun je in twee standen plaatsen namelijk: 
1: stand 1 is kiepen, dit kun je door de handgreep een kwart slag naar links of 

naar rechts te draaien. Dit hangt af of het een links of rechts raam is. Zodat de 
raam kiept.  

2:  stand 2 is draaien, dit kun je doordat je de handgreep 180 graden omhoog 
draait. Bij alle woningen is een blokkade op de ramen geplaatst zodat het 
draaien van de ramen niet meer mogelijk is.  
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Dit betekent dus dat de raam alleen in stand 1, is kiepen, gezet kan worden. Omdat 
alleen de kiepstand gebruikt kan worden, is het niet noodzakelijk de raam met de 
sleutel te sluiten indien de cliënt alleen in de kamer aanwezig is.  
 
De vaste kasten in de eenpersoonskamer zijn de sluiten/openen door een gewone 
sleutel. 
 
De toilet/badkamerdeuren zijn te openen met een dopsleutel. Deze dopsleutel ligt in 
elke woning in de lade van de medicijnkast.  
 
De omloopgang biedt ook toegang tot de wasserij. Deze deur is altijd gesloten en te 
openen door een “druppel”.  
 
Bij een brandalarm in een van de vier woningen of in de wasserij ontgrendelen de 
twee codedeuren en de terrasdeuren van de woonkamers. Indien er elders in het 
gebouw een rookmelder of een handmelder geactiveerd wordt, blijven de genoemde 
deuren gesloten.  
 
Wie is in het bezit van een sleutel of “druppel”? 
 
- Alle medewerkers hebben een “druppel” met bepaalde rechten. Medewerkers van 

de groepswoningen kunnen alle mechanische sloten in de vijf woningen bedienen.  
- Iedere woning heeft een sleutelbos met: 

- Mechanische sleutel voor alle zeven eenpersoonskamers en de drie algemene 
werkruimtes alsmede de deur naar de dienstruimte. Voor al deze deuren heeft 
men dezelfde sleutel. 

- Sleutel voor alle vaste wandkasten en vaste kasten in de eenpersoonskamers. 
- Sleutel voor de kiepramen. 
- Sleutel medicijnkast, in de huiskamer van de groepswoning. Een sleutel voor 

alle medicijnkasten. 
 
Cliënten van de vijf groepswoningen hebben geen eigen sleutel.  
 
Dit sluitplan treedt in werking bij ingebruikname van de BOPZ-afdeling vanaf 7 
september 2009. 
 
Toetsing door evaluatie van het sluitsysteem. Dit in relatie met de wettelijk gestelde 
eisen. 
Evaluatie vindt plaats in het teamoverleg van de afdeling waarbij aanwezig de 
teamleider.  
 
Het protocol sluitplan BOPZ afdeling is in werking getreden op 28 augustus 2009. Bij 
evaluatie in mei en oktober 2016 zijn er enkele wijzigingen aangebracht. De 
voorliggende notitie is per 7 november 2016 kracht.  
 
 
 


