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Zorggroep Elde: Thema BOPZ - Vrijheid en veiligheid 

 

Totaal 12 locaties. Zorgsoorten: somatiek, psychogeriatrie, hospice en geriatrische revalidatiezorg.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 8,2 

 

BOPZ – Vrijheid en veiligheid 

Zorggroep Elde 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. 

 

Zorggroep Elde nam deel aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen, met vijf 

verbeterplannen: 

1. Onbegrepen gedrag bij Oleander. Doel is landelijke bekendheid verkrijgen voor de 

werkwijze op de afdeling Oleander. Oleander heeft een methodiek voor gedragsconsultatie 

bij onbegrepen gedrag. Dit is multidisciplinair gericht op wie de persoon is/was om ‘grip’ te 

krijgen op onbegrepen gedrag. Het doel is om te komen tot meer rust en minder VBM en 

psychofarmaca. Het doel is om deze methodiek te implementeren bij vier landelijke 

zorginstellingen. De kennisdeelgroep bestaat uit Cicero, Opella en ZGE. Zij maken gebruik 

van elkaars kennis en gaan de samenwerking onderzoeken om deze te versterken. 

2. Obesicare. Doel is menswaardig bestaan voor mensen met morbide obesitas en vermarkten 

van kennis ZGE in landelijk expertise centra. 

3. Buitenhuis BOPZ. Doel is meer beweegruimte voor cliënten en minder regels rondom BOPZ. 

4. Expeditie Elde. Doel is om een cyclisch proces van zelfontwikkeling, samenwerking en 

ondernemerschap te ontwikkelen. Ontwikkelingen worden uitgedragen vanuit de 

kernwaarden liefdevol, gastvrij, ruim denken, gevolgen en professioneel. 

5. Duaal opleidingstraject. Doel is om hbo-verpleegkundigen in te zetten in de ouderenzorg. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt & mantelzorger: De cliënt krijgt meer beweegruimte, omdat dit bespreekbaar is. Het 

buitenhuis is volledig open, dit wordt gewaardeerd en is een voorbeeld voor de rest van de 

organisatie. Daarnaast ervaren cliënten met obesitas een menswaardig bestaan en spreken 

dit uit. Er is een toeloop van cliënten uit het hele land. 

- Professional: Kernwaarden zijn geadopteerd en worden uitgedragen. Professionals gaan 

makkelijker het gesprek aan. Locatie overstijgend werken is gewoon geworden en nieuwe 

initiatieven worden ontplooid. Het aantal verpleegkundigen is gestegen van 42 naar 75. Er is 

veel kennis rondom onbegrepen gedrag, menswaardiger leven en obesitas. Professionals 

geven wel aan dat deze doelgroep stijgt. De expertise die zij hebben wordt gedeeld op andere 

afdelingen waar het van meerwaarde is voor de sfeer en het agitatieniveau van de cliënt. 82 

procent van de professionals is goed bekend met de kernwaarden. 75 procent is bekend met 

de kernwaarde betekenis en past dit toe in zijn werk. 94 procent is bekend met de kernwaarde 

eigentijdse professional, 96 procent begrijpt de ontwikkeling tot eigentijdse teams en 

professionals. 

https://www.zge.nl/
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Resultaat: Opbrengsten 

- Landelijke bekendheid en implementatie: de methodiek is bekend en geïmplementeerd bij 

vier collega-instellingen. 

- Het buitenhuis: het huis is open voor iedereen, vrijheid wordt gecreëerd vanuit een 

gedragen visie.  

- Teamie: een instrument dat teams helpt zichzelf te ontwikkelen.  

- Analyse-instrument Obesitas: dit analyse-instrument dient voor het geven van de juiste 

adviezen.  

- Visiedocument vrijheid: visiedocument voor mensen met dementie over doorleven van het 

beeld en gevoel bij vrijheid. Dit behoort het uitgangspunt voor alle locaties van ZGE te zijn.  

- Inspiratiesessies over kernwaarden: tijdens deze sessies worden resultaten gepresenteerd in 

nieuwsbrieven en intranet. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Meer netwerken met onder andere Vilans, CCE en andere zorgorganisaties. Financiering is een 

aandachtspunt bij meerdere zorgaanbieders. Het gesprek meer aangaan in de brede zin. Met 

medewerkers, omgeving en gemeenten. Beweegruimte is een breder begrip geworden binnen ZGE en 

wordt in een nieuw project meegenomen. Personele vraagstuk blijft een uitdaging. 

 

Tips & Tops 

- Blijf focus houden.  

- Neem de visie en de kernwaarden als uitgangspunt.  

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zorggroep-elde/ 

https://www.zge.nl/ 
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