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Amsta: Thema Voedselveiligheid – HACCP & Vrijheid en veiligheid - BOPZ 

 

Totaal 19 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrie.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,2 

 

Amsta nam binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen met negen locaties deel aan 

twee thema’s: Voedselveiligheid – HACCP en Vrijheid en veiligheid – BOPZ.  

 

Voedselveiligheid - HACCP 

Binnen het thema Voedselveiligheid - HACCP is het doel om de hygiënecode voor (met name) 

kleinschalige woonvormen zo te verhelderen dat de begrijpelijkheid voor zorginstellingen en 

zorgprofessionals toeneemt, er beter wordt aangesloten bij de behoeften van cliënten en de 

administratieve lasten worden verminderd. Wonen in een verpleeghuis moet zijn zoals thuis, maar 

dan professioneel. Zorginstellingen hebben in samenspraak met de NVWA en het Voedingscentrum 

inzichtelijk gemaakt welke regels er verplicht zijn voor zorginstellingen van kleinschalige 

woonvormen. Hierop is de hygiënecode voor woonvormen aangepast en verhelderd. Tevens hebben 

zij verkend hoe deze  hygiënecode beter kan aansluiten bij het dagelijks werk van professionals en 

hoe deze voor hen begrijpelijker kan worden. Tegelijkertijd blijft de veiligheid van eten en drinken 

voorop staan en wordt de deskundigheid van medewerkers hierop verbeterd. Zes organisaties 

hebben deelgenomen aan dit thema.  

 

Amsta heeft inmiddels de aangepaste hygiënecode geïmplementeerd in alle kleinschalige 

woonvoorzieningen. Deze werden eind 2017 geaudit, om de kwaliteit van de implementatie te 

meten en het leren in de teams te vergroten. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & Mantelzorger: De Cliëntenraad geeft aan dat cliënten en hun naasten – als gevolg 

van het verbeterplan - de mogelijke risico’s rondom de bereiding van voeding duidelijker op 

het vizier hebben staan. ’’Als organisatie zijn we ruimer omgegaan met mogelijke risico's. 

Wat meer gewoon doen.’’ Vanuit wet- en regelgeving is hier ook ruimte voor.  

- Professional: Het verbeterplan heeft volgens de projectleider eraan bijgedragen dat 

medewerkers de nieuwe hygiënecode ervaren als een bevestiging van de juiste manier van 

werken. Er is daarnaast een vermindering van de administratieve lasten rondom 

voedselveiligheid. Amsta toetst de werkwijze middels het uitvoeren van audits. Er zit nog 

wel een verschil tussen locaties, de ene locatie is verder dan de ander.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Aangepaste hygiënecode voor Woonvormen: De definitie van woonvorm is verruimd 

waardoor het voor medewerkers makkelijker werd om mee te werken. De administratieve 

lasten zijn hiermee bijna geheel komen te vervallen voor (kleinschalige) woonvormen. 

- Checklijst voor gesprek/audit HACCP (jaarlijks te overleggen): Een praktische checklijst om 

samen met het team onder leiding van een collega/deskundige het gesprek te hebben voor 

de voedselveiligheid van de woonvorm. Aandachtspunten zijn voor het team (leren en 

verbeteren) 

- Teamlearning (3 modules), om teams in Woonvormen te ondersteunen bij thema’s rondom 

voedselveiligheid: Nieuwe leermethode om met het team in gesprek te gaan over thema’s 

rondom voedselveiligheid die meerdere oplossingsrichtingen kennen. 

https://hygienecode.voedingscentrum.nl/hygienecode/hygienecode-voor-woonvormen.aspx
https://hygienecode.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/hygienecode/Documents/Hygienecode%20woonvormen%20editie%202016.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/teamlearninghaccp/
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- Masterclasses over heel Nederland: Er zijn in totaal 15 masterclasses geweest, met 

gemiddeld 45 deelnemers per masterclass. In de masterclasses is actief met medewerkers 

uit woonvormen aan de slag gegaan op het gebied van voedselveiligheid en huiselijkheid. 

- Scheurkalender HACCP: Een kalender met handige tips, recepten en weetjes over HACCP 

(volgt nog). 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Om de huiselijkheid te blijven bevorderen, blijft het gedrag van medewerkers een aandachtspunt in 

de toekomst. Na de audit zal er een evaluatie worden gehouden en zullen er vervolgafspraken 

gemaakt worden op de gevonden verbeterpunten. De audit is momenteel nog niet op alle locaties 

uitgevoerd.  

 

Tips & Tops 

- Medewerkers moeten betrokken blijven bij het onderwerp voedselveiligheid en bij bezoeken 

moet de aandacht functionaris dit thema bespreken en beleven. 

- Tijdig beginnen met het betrekken van de interne organisatie: Je moet snel de teams 

betrekken en niet teveel vanuit het management blijven redeneren.  

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/amsta/ 

https://www.amsta.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/teamlearninghaccp/ 

https://hygienecode.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/hygienecode/Documents/Hygienecode%20

woonvormen%20editie%202016.pdf  

https://hygienecode.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/hygienecode/Documents/VC_Auditformuli

er%20woonvormen.pdf  

 

Vrijheid en veiligheid - BOPZ 

Amsta is één van de 15 zorgaanbieders die deelnemen aan het thema Vrijheid & veiligheid – BOPZ. 

Het doel binnen het thema BOPZ is om in gezamenlijkheid te verkennen hoe de bewegingsruimte 

van cliënten verruimd kan worden binnen het bestaande wettelijke kader. Binnen dit vraagstuk 

spelen verschillende belangen een rol waarbij de afweging tussen veiligheid en vrijheid  voor de 

cliënt steeds centraal staat. De uitdaging is dat zorgorganisaties tot passende oplossingen komen 

voor de cliënt en de daarbij behorende belangen en risico’s zorgvuldig afwegen. Er is gezocht naar 

een methode die cliënten en zijn sociale omgeving helpt om in overleg met professionals tot 

duidelijke afspraken te komen over het verantwoord verruimen van de bewegingsvrijheid van 

cliënten. VWS en de IGJ hebben in de themagroep meegedacht. 

 

De balans tussen de vrijheid om eigen keuzes te maken en de kwaliteit en veiligheid van zorg is een 

belangrijk onderwerp van gesprek tussen de klant, de naasten van de klant en de professionele 

zorgverlener. Bij Amsta gingen ze met de klant op zoek naar ruimte en vrijheid, waar dit autonomie 

en kwaliteit van leven ten goede komt. Er ligt inmiddels een visie op vrijheid die is goedgekeurd 

voor de hele organisatie.  

 

Procesmatig is Amsta in de fase van implementatie. De rol van de specialist ouderengeneeskunde 

(SO) is cruciaal; zij, te samen met het bestuur en de zorgmedewerkers, moeten de nieuwe visie en 

werkwijze dragen. De organisatie is vooruitstrevend in de ontwikkeling van een visie op vrijheid, 

maar heeft te maken met ‘het veld’. Toen bijvoorbeeld op een van de locaties een SO in opleiding 

een dagdeel kwam meelopen, reageerde een supervisor dat het niet mag. Het is continu zoeken en 

praten: sommige SO’s zijn heel vooruitstrevend, anderen gaan toch weer even op de rem staan. 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/amsta/
https://www.amsta.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/teamlearninghaccp/
https://hygienecode.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/hygienecode/Documents/Hygienecode%20woonvormen%20editie%202016.pdf
https://hygienecode.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/hygienecode/Documents/Hygienecode%20woonvormen%20editie%202016.pdf
https://hygienecode.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/hygienecode/Documents/VC_Auditformulier%20woonvormen.pdf
https://hygienecode.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/hygienecode/Documents/VC_Auditformulier%20woonvormen.pdf
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Bevlogenheid van de arts bij de uitvoering is heel erg belangrijk. Daarbij zie je ook veel verloop 

onder artsen en medewerkers en is continu aandacht hebben voor dus het devies.  

 

Er is nog wel veel oud denken: een bewoner gaat naar kleinschalig en de verzorgende reageert 

vanuit vanzelfsprekendheid dat er een BOPZ-indicatie moet worden aangevraagd. Of dat nodig is, 

hangt echter af van de persoon, van de setting, van de samenstelling op een afdeling. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt: De gesprekken met bewoners verlopen anders. Of de cliënt meer vrijheid ervaart is 

nu nog moeilijk te zeggen. Daarvoor is evaluatie nodig. 

- Mantelzorger: De gesprekken met naasten lopen anders als je vanuit goede zorg het gesprek 

aangaat dan vanuit een vrijheidsbeperkende maatregel. 

- Professional: Amsta kijkt meer naar wat er buiten gebeurt. Is meer extern gericht in plaats 

van alleen intern. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Vrijheidsverruiming per locatie: Per locatie is bekeken wat er aan vrijheidsverruiming 

gedaan kan worden. Nu  is er vaak een dubbele schil in afsluiten ruimtes en discussie naar 

een schil voor het gebouw. Zo ontstaat meer interne bewegingsruimte.  

- Discussie over indicatie aanvragen: Waarom moet je een indicatie aanvragen bij verhuizing 

naar kleinschalig wonen? Is dat wel nodig?  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De organisatie wil de BOPZ-scholing niet meer extern laten uitvoeren. Daarmee haal je immers de 

visie van een ander binnen en is niet jouw eigen organisatievisie uitgangspunt van handelen. Amsta 

wil de beleving van cliënt en mantelzorger rondom de nieuwe aanpak van vrijheid evalueren. Een 

van de ideeën binnen de proeftuin wet Zorg en Dwang is om de scholing voor de deelnemende 

organisaties gezamenlijk op te pakken. Amsta kan verder groeien in het vroeg signaleren van 

bijvoorbeeld tekenen van beginnende of verdergaande dementie. Niet om deze bewoner vervolgens 

op een andere afdeling te plaatsen, wel om de ondersteuningsvraag tijdig te formuleren en te 

kunnen bieden. 

 

Tips & Tops 

- Zorg dat de clustermanager achter de visie staat en de SO in beweging komen. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/amsta/  

https://www.amsta.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/amsta/
https://www.amsta.nl/

