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Stichting Cicero Zorggroep: Thema Vrijheid & veiligheid - BOPZ 

 

Totaal 14 locaties. Zorgsoorten: intra- en extramurale multidisciplinaire (revalidatie)behandeling, 

begeleiding, zorg- en dienstverlening.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 8,1 

 

Vrijheid en veiligheid – BOPZ  

Stichting Cicero Zorggroep is één van de 15 zorgaanbieders die deelnemen aan het thema Vrijheid & 

veiligheid – BOPZ. Cicero nam met alle locaties deel aan Waardigheid en trots, Ruimte voor 

verpleeghuizen. 

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.  

 

Stichting Cicero Zorggroep heeft deelgenomen met twee projecten rondom BOPZ: Waar zorg de ziel 

ontmoet en Domotica, steun en toeverlaat. 

 

Vrijheid en veiligheid – BOPZ  ’Waar zorg de ziel ontmoet’ 

 Het project Waar zorg de ziel ontmoet is gericht op non-farmacologische interventies op maat voor 

ernstig onbegrepen (probleem)gedrag van intra- en extramurale cliënten met dementie. 

Onbegrepen (probleem)gedrag beïnvloedt het welbevinden van de cliënten negatief. Ook verstoort 

het de relatie met de mantelzorgers en cliënten die in het verpleeghuis wonen en het welbevinden 

van andere cliënten. Omdat zorgverleners en mantelzorgers het gedrag niet begrijpen, is er soms 

sprake van handelingsverlegenheid en kan het voorkomen dat (onnodig) farmacologische of andere 

vrijheidsbeperkende interventies worden ingezet. Cicero Zorggroep heeft deze 

handelingsverlegenheid doorbroken met een traject gedragsconsultatie dat ertoe leidt dat cliënten 

met onbegrepen (probleem)gedrag beter worden begrepen door hun omgeving. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional 

- Cliënt: Cliënten met onbegrepen (probleem)gedrag worden beter begrepen. Non-

farmacologische interventies op maat verminderen de frequentie en mate waarin symptomen 

van agitatie en agressie voorkomen (gemeten met de CMAI) en leiden tot een afname van de 

depressiescore (gemeten met de CSDD) waardoor het welbevinden van de cliënt toeneemt.  

- Mantelzorger: Uit metingen blijkt de ervaren belasting van de mantelzorger fors af te nemen 

(gemeten met de EDIZ) door de praktische tips die de mantelzorger krijgt en het herstel van 

de relatie met de cliënt als gevolg van de ingezette interventies. 

- Professional: Professionals ervaren gedragsconsultaties als een waardevolle aanvulling op hun 

vragen en interventies rondom de zorg voor de cliënt. De non-farmacologische interventies 

zijn praktisch en dragen bij aan kwaliteit van leven. De Verpleegkundige en Verzorgende 

Adviesraad geeft aan dat het multidisciplinair benaderen van onbegrepen (probleem)gedrag 

een totaalbeeld creëert. De inzet van gedragsconsultatie is gaande het Waardigheid en trots-

traject verbreed naar extramurale toepassing. Hiervoor is een goede multidisciplinaire 

samenwerking met huisartsen en de specialisten ouderenzorg, psychologen, 

gedragsconsulenten (HBO-VVG opgeleide verpleegkundigen), thuiszorg en casemanagers 
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aangegaan. Samen stellen zij een behandelplan op waarin gedragsconsultatie een rol heeft. 

In dit plan staan het hoe, de stand van zaken en de evaluatiemomenten. Intramuraal wordt 

er ook multidisciplinair een plan van aanpak gemaakt. De gedragsconsulent heeft voor intra- 

en extramuraal binnen twee werkdagen een intake met de cliënt. Binnen een week is er een 

plan van aanpak. Deze snelheid wordt enorm gewaardeerd.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Gedragsconsultatie: Gedragsconsultatie heeft een vaste plek in het primaire proces gekregen 

en er is een stappenplan binnen de organisatie gemaakt voor de aanvraag, inzet en evaluatie.  

- Kernteam onbegrepen gedrag: Er is een kernteam onbegrepen gedrag opgericht, waarin de 

gedragsconsulent zitting heeft en waarmee een goede overgang van de thuis naar de 

verpleeghuissituatie wordt geborgd.  

- Eén van de gedragsconsulenten werkt op detacheringsbasis voor het CCE. 

 

Vrijheid en veiligheid – BOPZ ‘Domotica, steun en toeverlaat’ 

Het project Domotica, steun en toeverlaat zorgt ervoor dat cliënten meer eigen regie, privacy, 

persoonlijke aandacht, veiligheid en vrijheid ervaren door een vernieuwde, slimmere inrichting van 

gebouwen en werkprocessen met behulp van moderne technologie. De invoering van domotica is voor 

Cicero Zorggroep geen doel op zich maar een middel. De cliënt staat centraal en om de cliënt te 

faciliteren heeft Cicero Zorggroep gezocht naar innovatieve technologische oplossingen. Werken met 

domotica vergt een andere mindset van medewerkers, cliënten(raad) en naasten. Er moet 

gebruikersgemak zijn, maar ook vertrouwen in het functioneren. Voorafgaand aan de inzet van 

domotica in het zorgproces wordt draagvlak gecreëerd bij medewerkers en management met behulp 

van de ‘drijfverenaanpak’. Een manier om inzicht in het denk- en doe-patroon van medewerkers te 

bieden. Voor stakeholders zoals cliënten(raad), naasten en buurtbewoners worden informatie 

avonden georganiseerd. 

 

Resultaat: Effecten cliënt, mantelzorger & professional 

- Cliënt: Cliënten ervaren de inzet van technologie als positief zo blijkt uit t0 en t1 metingen 

aangaande de domotica toepassingen. Technologie draagt bij aan zelfredzaamheid en leidt 

tot meer bewegingsvrijheid, privacy, rust en aandacht.  

- Professional: Technologie wordt ondersteunend aan het primair zorgproces ingezet en zoveel 

mogelijk regelarm. Hulpvragen voor de zorg komen tijdens piekmomenten gedurende de dag 

binnen op een centrale zorgpost, bemand door een verpleegkundige, en niet meer via het 

traditionele belsysteem. Overige vragen worden opgevangen door bijvoorbeeld een 

receptiemedewerker. Medewerkers kunnen ongestoord hun werk doen en met aandacht in 

het moment met de cliënt bezig zijn. Medewerkers ervaren de inzet van technologie in 

toenemende mate als ondersteunend aan hun werkzaamheden.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Visie op domotica. 

- Beleidsdocument over domotica. 

- Risicoanalyse ten aanzien van middelen en processen. 

- Procedures en werkinstructies: Er zijn procedures en werkinstructies voor de inzet en 

eventuele uitval van domotica na multidisciplinaire afweging opgesteld. 

- Werkafspraken: Werkafspraken over de wijze van registratie en inrichting hiervan in het 

elektronisch cliënten dossier (ECD). 
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- Draaiboek voor de implementatie van domotica: Er is een draaiboek voor de implementatie 

van domotica op andere locaties zowel op gebied van techniek, alsook begeleiding van het 

veranderproces en creëren van draagvlak bij de verschillende stakeholders. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst  

Cicero Zorggroep wil de kennis en inzichten van het project ‘’Waar de ziel de zorg ontmoet’’ 

verbreden door de inzet van gedragsconsultatie te verbreden. Het wetenschappelijk onderzoeken 

van het effect van de inzet van gedragsconsultatie wordt als een vervolgstap gezien. Cicero 

Zorggroep acht het van belang om continu door te ontwikkelen, gedreven door de toegevoegde 

waarde voor haar cliënten en medewerkers. 

Cicero Zorggroep wil de kennis en inzichten van het project ‘Domotica, steun en toeverlaat’ 

verbreden door technologie op meerdere locaties een plek in het primaire proces te geven. 

 

Tips & Tops 

- Werk als gedragsconsulent (verpleegkundige hbo-VGG) mee in het primaire proces. Hands-on 

advies werkt goed. 

- Werk goed samen met andere disciplines, het geheel is meer dan de som der delen. 

- Neem financiers tijdig mee. 

- Besteed veel aandacht aan beelden en angsten ten aanzien van domotica bij de diverse 

stakeholders. 

- Laat domotica toepassingen door medewerkers van de betreffende locatie testen en ga pas 

live als de techniek stabiel genoeg is. Elke locatie heeft zijn eigen specifieke (technologische) 

uitdagingen. 

- Medewerkers moeten goed worden toegerust op het gebruik van domotica, het omgaan met 

ziektebeelden en nadenken over de betekenis van vrijheid. 

- Blijf jezelf de vraag stellen wat vrijheid betekent en hoe je dit kunt realiseren met behulp 

van technologie. 

- Zet technologie weloverwogen in, zonder hiervoor teveel regels te hanteren. 

- Begeleid de implementatie on the job met meewerkend (technisch) verpleegkundigen. 

 

Meer weten  

waardigheidentrots.nl/deelnemers/cicero-zorggroep/ 

cicerozorggroep.nl/ 

cicerohelptbijdementie.nl/ 

waardigheidentrots.nl/actueel/cicero-zorggroep-wint-gouden-oor-award-zorg-waardigheid-en-trots-

plan-zorg-ziel-ontmoet/ 
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