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Inleiding 
 
Daarnaast is het van belang dat we een aantal basiszaken op orde hebben. De acties die 
nodig zijn om ook dit jaar al zo goed mogelijk invulling te geven aan de huidige regeling, de 
wet BOPZ, staan in voorliggend jaarplan. Dit jaarplan gaat in op de stappen die we dit jaar 
concreet gaan zetten zo veel mogelijk vrijheid te bieden aan onze bewoners. 
 
Hoofstuk 1 starten we met de basis: wat leggen we vast in het zorgplan. Het zorgplan dient 
namelijk als basis voor vastleggen vrijwillige/onvrijwillige zorg. 
 
In hoofdstuk 2 staan aansluitend de doorlopende acties zodat op hoofdlijnen helder is hoe 
we de inzet van middelen en maatregelen zo goed mogelijk willen monitoren. 
 
Hoofdstuk 3 laat tot slot specifieke acties zien die dit jaar gezet moeten worden. Enerzijds 
acties omdat we ambities hebben als het gaat om de reductie van vrijheidbeperkende 
maatregelen  voor onze bewoners en anderzijds acties die ervoor moeten zorgen dat we een 
aantal maatregelen treffen om klaar te zijn de de nieuwe Wet Zorg & Dwang. 
 
 
  



 

 
Hoofstuk 1: Zorgplan dient als basis voor vastleggen vrijwillige/onvrijwillige zorg 

 

 
Tabel 1: Zorgplan als basis voor vastleggen zorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                

1 In dit document moet ‘cliënt’ altijd worden gelezen als ‘cliënt of diens vertegenwoordiger indien 
wilsonbekwaam’ 

Zorgplan Rechten van de cliënt 

1. Binnen 24 uur bevat het dossier een 
concept zorgplan. 

2. Binnen zes weken is het zorgplan 
definitief en ondertekend bij 
zorgplanafdrukken. 

3. Het zorgplan houdt rekening met 
wensen van de cliënt1. 

4. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit 
schriftelijk vastgelegd door de 
contactverzorgende/ 
zorgverantwoordelijk bij 
‘aandachtspunten’ in Nedap dossier.  

5. De risicosignalering wordt eerst 
ingevuld en van daaruit wordt het 
zorgplan opgebouwd. 

6. De contactverzorgende/ 
zorgverantwoordelijke bespreekt het 
zorgplan met de cliënt in een 
zorgplangesprek. 

 Begrijpelijke informatie over de zorg. 

 Periodieke evaluatie van het zorgplan. 

 Advies en bijstand van een 
vertrouwenspersoon. 

 Zo nodig: bijstand van een tolk 

 Mogelijkheid om een klacht in te dienen 

file://///MSDFS001/Data$/Zormanagers%20Vita%202/BOPZ/Methodisch%20werken%20met%20het%20Zorgplan.docx
file:///P:/Zormanagers%20Vita%202/Hyperlinks%20Marieke/Handleiding%20zorgplanevaluatie%202018.1%20(1).pdf
file:///P:/Zormanagers%20Vita%202/Hyperlinks%20Marieke/Informatiefolder%20Clientvertrouwenspersoon.pdf
file://///MSDFS001/Data$/Zormanagers%20Vita%202/BOPZ/Klachtenregeling%20reglement.doc


 

 

Hoofdstuk 2: Doorlopende acties met betrekking tot BOPZ (commissie) en vanaf 2020 
WZD 

 
Doelstelling Acties 

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

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

2. 3-4 x per jaar BOPZ-
commissievergadering 
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, Ellen Maas, teamleider van het verzorgingshuis en de 
Vlinder (in het verzorgingshuis  verspreid aanwezige  
verpleeghuisplaatsen (max 6), Diana Muitjens, psycholoog, 
Corrie Hendrickx, verzorgende. Er wordt door de bestuurder 
secretariële ondersteuning geboden.  

3. BOPZ-jaarplan 
 

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

4. BOPZ/WZD-audit in 
Franciscus  

Doorlopende kwaliteitscyclus. 

5. Verbeterplannen 
 

Door de BOPZ-commissie en het MT worden de 
verbeterafspraken gemonitord en zo nodig van feedback 
voorzien dan wel bijgesteld.  

6. Benchmarken van VBM 
en psychofarmaca en 
transparantie  op 
website  

Met landelijke cijfers en minstens 1  vergelijkbare 
zorgaanbieder, m.n. Maasduinen. Stijn zorg voor publicatie 
(vergelijk Franciscus met Maasduinen). 

7. Borging registratie en 
evaluatie VBM /M&M’s  
en psychofarmaca in de 
behandel en 
zorgleefplannen  

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. 
 

 
Tabel 2: Doorlopende acties van de BOPZ-cie 
 
 
 
 
 
   
 
  



 

 
Hoofdstuk 3: Specifieke acties met betrekking tot BOPZ (commissie) in 2019 
 
 

 doel actie termijn door 

1. Implementatie wet zorg 
en dwang 

Nota rondsturen naar BOPZ-
commissie 

< 1 april Coert 

Implementatieplan maken 2e overleg  
van 2019 

Commissie, 
op voorzet 
van Coert 

Scholing medewerkers 7 oktober  Coert, Diana, 
Corrie 

Informeren externe 
disciplines 

28 
november? 

Coert (Ellen, 
Diana 
Trudian zijn 
er ook) 

Informeren familieleden 17 
oktober? 

Coert (Ellen 
en Trudian 
zijn er ook) 

     

2. Verdere reductie 
psychofarmaca. 
Doel is om 
psychofarmaca en 
onvrijwillige zorg terug 
te brengen tot het 
absolute minimum door 
inzet van de SO, 
Psycholoog, GVP en 
ZAP-overleg/ draagvlak 
in MDO bij familie en 
zorg. 

Starten op 1 woning Q1 SOG 

Uitbreiden per kwartaal >Q1 SOG 

Intensief overleg SOG, 
psycholoog, gvp-er in zap-
overleg 

continue Alle 
betrokkenen 

Draagvalk creëren bij familie 
dmv gesprek 

continue Alle 
betrokkenen 

     

3.  Bewoners meer vrijheid 
bieden met 
Zorgtechniek/Domotica. 
Open PG setting 
creëren met veilige 
bescherming om te 
beginnen op het niet 
BOPZ-aangemerkte 
deel van het 
zorgcentrum. Later 
(gedeeltelijk en op 
maat) toepassen op het 
BOPZ-aangemerkte  
deel. 
 
 
 
 

Randvoorwaarden op orde 
brengen 

Q1+Q2 Stijn/Patrick 

 Externe projectleider 
aantrekken 

Q1+Q2 Stijn 

 Plan van aanpak maken Q2 Projectleider 

 Uitvoering pva >Q2 Alle 
betrokkenen 



 

4. Methodisch en cyclisch 
werken 
(plan-do-check-act) 

Elk kwartaal wordt een 
BOPZ-overleg gehouden 

cyclisch BOPZ-arts, 
psycholoog, 
tl’s, mw zorg 

  Er wordt gewerkt met een 
agenda, jaarplan en 
actiepuntenlijst mbt het 
overleg 

  

  Audit wordt volgens de cyclus 
interne audits afgenomen en 
opgevolgd 

Na 
invoering 
wzd 

Karen en Els 

5. Extern verantwoording 
afleggen 

Vbm nood of dwang wordt 
digitaal naar de inspectie 
gestuurd indien van 
toepassing 

altijd BOPZ-arts 

  Benchmarken rondom 
psychofarmaca en vbm’s 

cyclisch BOPZ-arts 

  Info op de website vermelden cyclisch Stijn 

 
Tabel 3: Specifieke acties van de BOPZ-cie 
 


