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Notitie vaststellen van verzet (bopz) 
 
Inleiding 
 
Verzet is een beladen onderwerp, zeker als het gaat om het toepassen van 
vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen. Het tijdig signaleren, juist 
interpreteren en op de juiste wijze omgaan met de diverse vormen van verzet kan 
voor de kwaliteit van leven van cliënten van groot belang zijn. Het is belangrijk dat 
duidelijk is hoe verantwoordelijkheden en besluitvorming zijn belegd.  
 
Verantwoordelijkheden 
 
De eerste signalen van mogelijk verzet worden vrijwel altijd door verzorgenden 
opgevangen. Ook de eerste reacties daarop zullen door hen gegeven worden. Van 
belang is dat zij in staat zijn dit op een manier doen die de door de cliënt ervaren 
kwaliteit van leven niet in gevaar brengt en dat er geen andere risico’s optreden. 
Verzorgenden moeten dus over voldoende kennis en vaardigheden beschikken met 
betrekking tot het onderwerp verzet. 
Tevens is het hun verantwoordelijkheid om in geval van (mogelijk) verzet voor een 
goede vastlegging van observaties, interacties en gedragingen te zorgen. 
Er zal altijd communicatie zijn met de specialist ouderengeneeskunde en meestal 
ook met de psycholoog. 
De arts kan zorgen voor nadere diagnostiek van oorzaken van verzet en eventuele 
verwijzing naar paramedici. De psycholoog zal veelal samen met het verzorgend 
team en waar nodig met het multidisciplinaire team bepalen hoe het gedrag 
geïnterpreteerd kan worden en welke omgangsvormen voor de betreffende cliënt de 
juiste is. Het doel daarbij is verzet te beperken en zo de kwaliteit van leven zo goed 
mogelijk te waarborgen. 
Het kwaliteitssysteem Prezo beschrijft in D1.4 (thuis voelen), D1.5 (veilige woon- en 
leefsituatie, V1.1 (deskundigheid) en P2.1 (communicatie) relevante prestaties en 
voorwaarden. 
 
Werkwijze 
 
Als definitie van verzet hanteren we: de tegenstand die een cliënt actueel vertoont 
tegen een hem/haar betreffende vorm van zorg en/of behandeling omdat die door 
hem/haar wordt ervaren als een niet juiste vorm van machtsuitoefening. 
Voor het vaststellen van verzet is een aantal dingen essentieel: 

- Het gedrag houdt een aantoonbaar protest in 
- Het is duidelijk waartegen h et verzet gericht is 
- Het is duidelijk welke redenen iemand heeft om zich te verzetten 

Niet altijd zullen deze punten te beantwoorden zijn. Als het eerste punt duidelijk 
aanwezig is, dient het gedrag serieus genomen te worden. De andere punten zijn 
vaak moeilijker te beantwoorden. Dit vraagt bij dementerenden vaak ook 
interpretatie. Daarbij zijn er 3 mogelijkheden: 

- Verbale uitlatingen van de cliënt zelf; deze bieden het meest duidelijk houvast 
- Non-verbale uitingen waarbij al een deel interpretatie noodzakelijk kan zijn 
- Interpretatie van gedrag door derden 
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Naarmate de dementie vordert verschuift het accent steeds meer in de richting van 
het laatste punt. Ook dan zal het mogelijke verzet serieus genomen moeten worden. 
Dit legt een steeds grotere verantwoordelijkheid bij hulpverleners om alert te zijn op 
signalen van verzet. Binnen zorgcentrum Sint Franciscus wordt het van groot belang 
geacht om de signalen van de cliënten te plaatsen in een kader dat wordt gevormd 
door informatie over de levensgeschiedenis van de cliënt, informatie van naasten 
van de cliënt en de eigen ervaringen van het multidisciplinaire team met de cliënt, 
waar nodig aangevuld met diagnostiek. 
 
Bij observatie en interpretatie van verzet zijn een aantal regels van belang: 

- Scheer het gedrag niet over 1 kam; elke cliënt is anders, en ieder moment is 
anders 

- Vertrouw niet alleen op jezelf; betrek anderen. 
- Ga over interpretatie in gesprek (met familie en collega’s zo nodig uit de 

diverse disciplines) 
- Betrek de juiste mensen bij de beoordeling 
- Wees terughoudend met definitieve oordelen. 
 

Het protocol vaststellen van verzet is in werking getreden in december 2013. Bij 
evaluatie op 5 november 2014 zijn er geen wijzigingen aangebracht. In december 
2015 ook niet. In september 2016 is de tekstopmaak aangepast. 
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Formulier voor de dagelijkse observatie                                 VASTSTELLEN VAN VERZET 

 

Naam client en woning_______________________________________________________________ 

Begin observatietermijn_____________________________________________________________ 

Ingevuld door______________________________________________________________________ 

Tijdstip van observatie______________________________________________________________ 

1. Geeft de cliënt blijk van verzet tegen het verblijf op de verpleegafdeling? JA/NEE 

2. Zo ja, hoe geeft de cliënt dit verbaal aan en op welke tijdstippen gebeurt dit? 

(De woorden van de bewoner zoveel mogelijk letterlijk weergeven.) 

___________________________________________________________________ 

 

3. Kan de cliënt onder woorden brengen waar hij wel wil verblijven? JA/NEE 

4. Zo ja, wat is het antwoord van de cliënt op deze vraag? 

___________________________________________________________________ 

 

5. Geeft de cliënt op non-verbale wijze verzet aan tegen het verblijf op de afdeling? JA/NEE 

6. Zo ja, hoe geeft de cliënt dit aan en op welke tijdstippen gebeurt dit? 

___________________________________________________________________ 

 

7. Kan de cliënt gecorrigeerd worden in dit non-verbale gedrag JA/NEE 

8. Zo ja, hoe? 

___________________________________________________________________ 

 

9. Zo nee, hoe lang houdt het non-verbaal geuite verzet tegen het verblijf op de 

afdeling aan? 

___________________________________________________________________ 

 

10. Richt het verzet van de cliënt zich tegen het verblijf op de afdeling als zodanig, of 

tegen bepaalde aspecten van het verblijf (waaronder de zorg of de behandeling 

zelf)? 

JA/NEE 

11. Indien het verzet zich richt tegen bepaalde aspecten van het verblijf, welke zijn dit? 

___________________________________________________________________ 
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Formulier voor de evaluatie                                                          VASTSTELLEN VAN VERZET  

 

Naam cliënt en woning_______________________________________________________________ 

Begin observatietermijn_____________________________________________________________ 

Ingevuld door______________________________________________________________________ 

Tijdstip van observatie______________________________________________________________ 

1. Komt uit het dagelijkse observatieformulier naar voren dat er sprake is van consistent 

(= duurzaam en gelijkblijvend) verzet bij de cliënt tegen het verblijf op de afdeling? 

JA/NEE 

 Toelichting: __________________________________________________________  

2. Uit de cliënt zijn verzet met een bepaalde regelmaat? JA/NEE 

 Toelichting:___________________________________________________________  

3. Heeft het verzet van de cliënt een reële betekenis? JA/NEE 

 Toelichting:  

4. Richt het verzet van de cliënt zich tegen het verblijf op de afdeling als zodanig, of 

tegen bepaalde aspecten van het verblijf? 

Toelichting: __________________________________________________________ 

 

5. Heeft de cliënt op enigerlei wijze aangegeven waar hij wel zou willen verblijven? JA/NEE 

 Zo ja, waar? __________________________________________________________  

6. Zou de cliënt zich in die situatie zelfstandig kunnen handhaven? JA/NEE 

 Toelichting: __________________________________________________________  

7. Is uw conclusie dat er sprake is van verzet zoals bedoeld in de BOPZ? JA/NEE 

 Toelichting: __________________________________________________________  

   

   

 

 


