
 

Bopz-jaarverslag van 2019 Zorgcentrum St. Franciscus  
 
De BOPZ-commissie heeft in 2019 in de basis gewerkt volgens de doorlopende kwaliteitscyclus zoals 
die in ons jaarplan is opgenomen. Dit betreft met name ook de borging van de 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. 
 
Op dit proces te borgen en om tevens de invoering van de WZD voor te bereiden is er 3x een BOPZ 
commissievergadering gehouden en is er structureel overleg tussen de BOPZ arts en de bestuurder 
geweest. De BOPZ arts in 2019 was Coert Koenen, tevens voorzitter van de BOPZ commissie. 
Gedurende de commissievergaderingen is het BOPZ-jaarplan telkens en is de stand van zaken ten 
aanzien van verbeterafspraken gemonitord en zijn de prestaties geëvalueerd en- geactualiseerd. De 
hoofdthema’s waar de BOPZ-commissie zich in 2019 op heeft gericht zijn de volgende: 
 

1. Implementatie Wet Zorg en Dwang in Franciscus: 
In 2019 zijn we gestart met het opstellen van een startnotitie en het opstellen en uitvoeren 
van het implementatieplan WZD. Het doel hiervan was in bij aanvang van 2020 de eerste 
stappen met betrekking tot de WZD te kunnen zetten. 
 

2. Bevordering deskundigheid, incl. scholing/informatierondes voor personeel en families: 
In 2019 is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe wet zorg en dwang. Een eerste en 
belangrijke stap in de voorbereiding was WZD- scholing  en voorlichtingsavond. 
Er werd in 2019 de eerste scholing voor het personeel over de wet zorg en dwang gehouden 
door dr. Coert Koenen (specialist ouderengeneeskunde), en de psycholoog Mevr. Diana 
Muitjens. Op een later tijdstip, oktober 2019, werd een voorlichtingsavond gegeven door 
GVP-ers Corrie Hendrickx en Monique Huibers deze avond werd gegevens voor familieleden 
en vrijwilligers. 
 

3. Vrijheid Beperkende Maatregelen (VBM): 
Gedurende 2019 werd getracht en met goed resultaat de vrijheid beperkende maatregelen 
te minimaliseren. Afschalen van deze maatregelen was het belangrijke speerpunt van de 
commissie. Er werden verbeterafspraken in de BOPZ-commissie gemaakt die met het teams 
werden besproken, vastgelegd en op resultaten vervolgd tijdens de Artsenvisite en het ZAP-
overleg. Er zijn feitelijk geen langdurige VBM’s meer ingezet. 
 

4. Implementeren en voortzetten van het ZAP-overleg: 
In de loop van 2019 is gewerkt aan het verder verbeteren van het zorg-arts-psycholoog 
overleg (ZAP-overleg). Dit overleg werd ingezet op indicatie en bij de aanwezigheid van 
onbegrepen gedrag bij psychogeriatrische cliënten. De frequentie van dit overleg werd door 
betrokkenen bepaald op basis van de Ernst van het onbegrepen gedrag. De ingezette acties, 
de evaluatie en de uitkomsten werden in het dossier c.q. In het zorgleefbehandelplan gezet 
en besproken met de vertegenwoordiger van de cliënten. 
In dit overleg werd de inzet van eventuele tijdelijke VBM’s en inzetten van psychofarmaca 
besproken, maar werden bovenal volgens plan juist eerst alternatieven (bejegeningsplan met 
adviezen door psycholoog, muziek therapie, activiteitenplan, enz.) ingezet en geëvalueerd. 



 

5. Reduceren en minimaliseren het psychofarmaca gebruik: 
Een andere belangrijke speerpunt van de BOPZ commissie is het minimaliseren en beperken 
van het psychofarmaca gebruik. In ieder geval proberen onder de landelijke cijfers te komen. 
Er werd zoals afgelopen jaren ook een benchmarken psychofarmaca met andere 
vergelijkbare zorgaanbieders ingezet. Zorgcentrum St. Franciscus scoort daarbij goed. In het 
kader van de transparantie staat de Benchmark van de VBM’s en psychofarmaca op onze 
website. 
 

6. Meer bescherming bieden met Zorgtechniek/Domotica:  
Tot slot heeft heel 2019 in het teken gestaan van het creëren van een open PG-setting met 
als resultaat een veilig huis zonder gesloten deuren (ja, tenzij i.p.v. nee, tenzij) dat een 
beschermde omgeving biedt doordat leefcirkels en toezicht zoveel mogelijk om de 
individuele behoeften van de cliënten zijn afgestemd. 

 
  
 


