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Joris Zorg: Thema Vrijheid en veiligheid - BOPZ  

 

Totaal 5 locaties. Zorgsoorten: Verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, kortdurend verblijf en 

thuiszorg.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 8,1  

 

Vrijheid & veiligheid – BOPZ ‘Kwaliteit van leven en bewegingsvrijheid’ 

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

Joriszorg nam met één locatie 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. 

 

Met de afdeling psychogeriatrie van locatie Sint Joris heeft Joris Zorg gewerkt aan twee 

verbeterplannen. Het eerste verbeterplan ‘Kwaliteit van leven en bewegingsvrijheid’ is gericht op 

het zo min mogelijk beperken van de cliënt in zijn bewegingsvrijheid, zowel binnen als buiten de 

muren van het zorgcentrum. Er dient bepaald te worden op welke manier domotica bijdraagt aan de 

bewegingsvrijheid van cliënten. Deze visie wordt vastgelegd in beleid ten aanzien van 

toezichthoudende domotica. Dit is de basis voor het op individueel en collectief niveau inregelen van 

de domoticatoepassingen. 

Het tweede verbeterplan ‘Samenspel tussen professional, cliënt en mantelzorger en vrijwilliger’ 

zorgt ervoor dat informele zorg een prominentere plek krijgt in de zorgverlening. Joris Zorg 

onderzoekt of een betere samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers de bewegingsvrijheid 

van cliënten vergroot. Ook dient overleg met familie en cliënten plaats te vinden. Medewerkers, 

(para)medici en vrijwilligers dienen geïnstrueerd te worden hoe zo’n gesprek afgenomen wordt. 

Joris Zorg heeft een grote schil met actieve vrijwilligers (>150). Dit gegeven en het feit dat Joris 

Zorg veel cliënten heeft zonder behandeling (huisarts is behandelend arts) bemoeilijkt coördinatie 

en een centrale visie op vrijheid en veiligheid.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt: De projectleider ziet dat het project mooie resultaten op heeft geleverd. “Ik ben er 

trots om samen met de externe projectleiders en collega-organisaties een stap in de goede 

richting te hebben kunnen zetten naar meer vrijheid en levenskwaliteit van mensen met 

ernstige vormen van dementie. Door dit project hebben we niet alleen vrijheidsbeperking 

laten afnemen, maar vooral ook vrijheidsverruiming laten toenemen door echt vanuit de 

(individuele) cliënt te kijken en op verantwoorde wijze keuzes te maken.” 

- Professional: De projectleider merkt dat medewerkers dankzij interventies zich bewuster 

zijn van wat de cliënt wenst en wat belangrijk is op het gebied van samenspel, vrijheid en 

veiligheid. “Wij hebben nu zo’n infobord op de woning en dat werkt goed. Foto’s van 

medewerkers en bijvoorbeeld de activiteiten die plaatsvinden. Misschien ook wel goed om 

daar ook overlijdensberichten te delen. We horen dat familieleden en vrijwilligers daar 

beter over geïnformeerd willen worden. Ze zijn erg betrokken bij elkaar. Nu werken we 

ook met een verwanten-app en met de mail, dat gaat ook goed.” Naast zo’n informatiebord 

krijgen nieuwe cliënten voortaan een welkomstkaart en bloemetje, is er mondzorg+, is er 
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meer bezetting in de huiskamer, is er meer ondersteuning bij activiteiten, zijn er meer 

activiteiten, zoals een frietkar en worden cliënten betrokken bij de inrichting van de 

huiskamer. Medewerker: “Joris Zorg betrekt vrijwilligers en mantelzorgers heel goed en 

zet hen in hun kracht. We hebben een inloophuiskamer geopend waar mensen een paar 

uurtjes per dag terecht kunnen. Bewoners die wat rustiger onder de mensen willen zijn, 

kunnen het opzoeken. Uiteindelijk het resultaat van een goede samenwerking met 

verschillende disciplines, vrijwilligers en mantelzorgers.” 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Maatjesproject: Verwanten maken nieuwe families wegwijs middels de verwantenapp en de 

verwantenmail.  

- Visiedocument Vrijheid: Novicare behandelaars zijn de samenwerking aangegaan met 

huisartsen en paramedici en hebben een werkdocument ontwikkeld met betrekking tot 

vrijheid en vrijheidsbeperking: visiedocument vrijheid. Het is een werkdocument dat 

behandelaars gebruiken om het gesprek te kunnen voeren.  

- Tool Levensgeschiedenis: De tool kan gebruikt worden om de levensgeschiedenis van de 

cliënt in beeld te brengen. 

- Vernieuwde zorgdoelen:  Er zijn nieuwe doelen geformuleerd om de behaalde doelen nog 

steviger te borgen. Bijvoorbeeld om de communicatie tussen verwanten nog beter te 

faciliteren. Bewustwording bij formele en informele zorg. Wat is belangrijk en hoe geeft 

een professional hier handen en voeten aan? Deze informatie wordt geformaliseerd zodat 

het werkbaar is en terug te vinden in het zorgleefplan.  

- Medewerkers krijgen scholing en training in het beter omgaan met de cliënt.  

- Jaarplannen worden opgesteld aan de hand van Manifest 2020 om kwaliteit van leven, van 

contact en van samenspel inhoud te geven. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De kanteling is gemaakt, maar borging en doorontwikkeling blijven noodzakelijk gezien de 

maatschappelijke ontwikkelingen waar iedere zorgorganisatie voor staat. Er zijn meer ouderen, er is 

minder personeel en er zijn zwaardere zorgvragen. Ontwikkelingen moeten worden voortgezet en 

doorgezet, zoals bij de driehoek professional, cliënt en informele zorg. Ook mag de samenwerking 

bij SO en huisartsen verbeteren. Dit zorgt voor elegant leven in oude verzorgingshuizen. 

 

Tips & Tops 

- De parel van dit project is de enorme betrokkenheid van het grote aantal vrijwilligers bij Joris 

Zorg.  

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/joris-zorg/ 

https://www.joriszorg.nl/ 

 

 

  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/joris-zorg/samenspel-professional-client-en-mantelzorgervrijwilliger/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/joris-zorg/
https://www.joriszorg.nl/

