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BOPZ jaarverslag van 2018 Zorgcentrum St. Franciscus Gilze  
 

 
.  

1.Voldoende en deskundig personeel 
 

 Scholing over onbegrepen gedrag bij dementie (Vilans en Trimbos instituut, inspectienota 2013) is opnieuw  gegeven door de psycho-
loog Diana Muitjens, Specialist Ouderengeneeskunde en BOPZ-arts Coert Koenen en GVP-er  Corrie Hendrickx (Gespecialiseerde 
Verzorgenden Psychogeriatrie). Het ZAP-overleg (Zorg-Arts-Psycholoog)  is verder geïmplementeerd en geborgd. Uiteindelijk zijn de 
afgesproken interventies (via een cyclische PDCA-cyclus) zoveel mogelijk verwerkt in de zorgleef- en behandelplannen en gerelateerd 
aan beleidsafspraken middels Advanced Care Planning. Daarna  geaccordeerd door de vertegenwoordigers in een MDO (Shared De-
cision Making) en later in het integrale (zorg/behandel)plan door hen ondertekend. 
 
 

 2. Adequate protocollaire werkwijzen, informatie en communicatie 
 
 

 Binnen het multidisciplinair behandeldossier Ysis, zijn bij alle cliënten de vrijheid beperkende maatregelen (VBM) gepubliceerd op de 
website en eens per 3 maanden geëvalueerd in de BOPZ-commissie en MT. Daarnaast is het psychofarmacagebruik uit Medimo ge-
genereerd. Zie overzichten als bijlagen. Deze worden in de BOPZ-commissie en het MT besproken, geanalyseerd en in relatie ge-
bracht met de handreiking “Onbegrepen Gedrag“ die in Franciscus is ingevoerd en geborgd (zie boven).  

 Er werden verbeterafspraken in de BOPZ-commissie gemaakt die met de teams door de teamleiders werden besproken, vastgelegd 
en op resultaten vervolgd.  

 Tevens is het vanaf halverwege 2018 mogelijk de rapportages van Ysis behandeldossier naar Nedap zorgdossier door te koppelen en  
vervolgens voor de vertegenwoordiger/contactpersoon van de familie inzichtelijk te worden door in te loggen in Nedap.  
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3.Zorgleefplannen 
 

 Het  SAMPC behandelplan  van Ysis  is met het zorgleefplan gekoppeld. Het zorgleefplan is ook  inzichtelijk voor de vertegenwoordi-
ger /contactpersoon. Het zorgleefplan wordt voor elk MDO door de Eerste Verantwoordelijke Verzorgende  met de vertegenwoordiger/ 
contactpersoon doorgesproken en er worden gezamenlijke  bespreekpunten voor het MDO uitgehaald.  

 
4. Het voeren van aantoonbaar beleid op het voorkomen van de vrijheid beperkende maatregelen en psychofarmaca reductie 

 Er is een registratie van VBM/Middelen en Maatregelen en gebruik van psychofarmaca in Franciscus (zie bijlagen). VBM dwang zijn in 
2018  in de organisatie niet voorgekomen en derhalve niet aan de inspectie digitaal gemeld hoeven te worden.  

 Er is een gedragsvisite (ZAP= Zorg Arts Psycholoogoverleg) doorgevoerd.  
 In de BOPZ-commissie, het MT en in de MDO’s en medicatiereviews met de apotheker worden de VBM’s en het psychofarmacage-

bruik besproken en geprobeerd in overleg met de vertegenwoordigers/familie te minderen en alternatieven in ZAP verband besproken, 
eventueel gedeeld met de familie en geprobeerd toe te passen in de praktijk en vervolgens vast te leggen in het zorgleefplan/behan-
delplan.  
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Doorlopende acties met betrekking tot BOPZ(-commissie) in 2018 
 

Doelstelling Acties 

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

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

2. 3-4 x per jaar BOPZ-commissie-
vergadering 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 Muijtjens, psycholoog, Corrie Hendrikx, GVP verzorgende en Stijn Kanters, bestuurder Franciscus . Er wordt door de bestuur-
der secretariële ondersteuning  geboden.  

3. BOPZ-jaarplan 

 

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

4. BOPZ-scholing 

 

Er wordt door de psycholoog en de specialist ouderengeneeskunde een “ BOPZ/ omgaan met Onbegrepen Gedrag bij dementie”  scho-
ling plenair gegeven. Daarnaast vindt middels de ZAP-visites training on the job plaats;  hoe om te gaan met het cyclische, methodisch 
werken bij BOPZ-aangelegenheden, in zorgleefplannen en bij onbegrepen gedrag in het bijzonder. 

5. Verbeterplannen nav BOPZ-  
audit 
 

De audit  heeft in 2018 plaatsgevonden Er zijn verbeteringen in de praktijkvoering doorgevoerd, te weten: scholing medicatie, aandacht 
vragen in nieuwsbrief voor 80 alternatieven, benoemen waar het beleid te vinden is (kwaliteitshandboek), kwaliteitsmonitor aandacht 
voor vragen, jaarlijks scholing bopz/onbegrepen gedrag (inclusief registratie). 
Door de BOPZ-commissie en het MT worden de verbeterafspraken gemonitord en zo nodig van feedback voorzien dan wel bijgesteld.  
 

6. Borging registratie en evaluatie 
VBM/M&M’s  en psychofar-
maca in de behandel en zorg-
leefplannen  

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. 
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Specifieke acties met betrekking tot BOPZ(-commissie) in 2018 
 

Doelstelling Acties 

7. Alternatieven voor VBM en 
psychofarmaca 

Investeringen door Franciscus in  o.a. muziektherapie extra, fitness ruimte, Qwiekup en verbouwingen van de ruimte tussen KSW en 
Klaproos om deze binnen de BOPZ-aanmerking te integreren en de beschermde ruimte en dus de leefruimte voor de psychogeratri-
sche mensen veilig te vergroten. 

8. Meer bescherming 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. 

9. Transparant maken van kwali-
teit  

Zichtbaar maken van zorg, welzijn en kwaliteit in de breedste zin door het informeren van inspraakorganen en iedereen die inspraak wil 
of mee wil denken over meer welzijn en veiligheid van onze bewoners. Website uitbouwen en op cliëntniveau een open communicatie 
en integraal MDO (Shared Decision  Making  en Advanced Care Planning) en deze weer op meta niveau evalueren  

10. Introductie van de interne 
BOPZ Audit in Franciscus  

 

11. Benchmarken  van VBM en 
psychofarmaca  

Met landelijke cijfers en minstens 1  vergelijkbare zorgaanbieder. 

12.   
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Bijlagen: Verloop  VBM en psychofarmaca 2018 
 

VBM Franciscus  2018         

      

  Sensorbel Bedhekken Med. camoufleren 
Rostoel-
blad/gordel Plukpak 

Clienten       
BOPZ      

Juli-18 1 0 0 0 0 

dec-18 0 1 0 0 0 
 

 
 

Landelijk gemiddelde,   Zuidema e.a. was 2011: was 2003: 

Antidepressiva 27% 27% 

Neuroleptica (antipsychotica) 28% 37% 

Sedativa/anxiolytica/hypnotica 31% 31% 
 

Franciscus Gilze  jan-18 feb-18 mrt-18 apr-18 mei-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18 

Antidepressiva 23% 20% 22% 24% 24% 23% 23% 24% 22% 22% 20% 21% 

Neuroleptica (antipsycho-
tica) 

28% 22% 17% 17% 15% 19% 16% 16% 20% 20% 16% 15% 

Sedativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Anxiolytica 9% 10% 5% 10% 10% 14% 16% 16% 16% 15% 11% 11% 

Hypnotica 14% 10% 5% 5% 5% 5% 9% 9% 13% 13% 16% 17% 

Totaal psychofarmaca 51% 49% 42% 45% 44% 44% 47% 44% 53% 52% 47% 45% 

Franciscus totaal ( n=42) 2017 jan apr juni sep-17 dec 


