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Zorgspectrum het Zand: Thema BOPZ - Vrijheid en veiligheid.  

 

Totaal 3 locaties. Zorgsoorten: psychogeriatrie, gerontopsychiatrie, NAH bij volwassenen en 

ouderen en uitbehandelde psychiatrie.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 8,1 

 

BOPZ - Vrijheid en veiligheid ‘Socio-therapeutische leefmilieus’  

Zorgspectrum het Zand is één van de 15 zorgaanbieders die deelnemen aan het thema Vrijheid & 

veiligheid – BOPZ. Zorgspectrum het Zand 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. 

 

Zorgspectrum Het Zand (ZHZ) doet mee aan het thema BOPZ – Vrijheid en veiligheid. Speciaal voor 

jonge mensen met dementie en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ontwikkelde ZHZ 

het woonzorgconcept ‘socio-therapeutische leefmilieus’. Inmiddels wordt dit concept in de gehele 

organisatie toegepast, gericht op verbetering van de omgevingsfactoren om probleemgedrag te 

ondervangen. ZHZ creëert een fysieke en sociale omgeving waarin iedere cliënt goed tot zijn recht 

komt. Zo ontstaan leefmilieus waarin de behoeften en mogelijkheden van de cliënt centraal staan. 

Huisvesting, dagbesteding, zorg, behandeling en begeleiding zijn doelbewust op elkaar afgestemd. 

Binnen de leefmilieus geeft de cliënt naar eigen vermogen sturing aan zijn leven.  

ZHZ is grotendeels van hun eerdere doelstellingen afgeweken tijdens het project van Waardigheid en 

trots, Ruimte voor Verpleeghuizen. Gedurende het traject bleek een verandertraject centraal te 

staan met een nieuwe manier van denken, in plaats van het sturen op resultaten. Deze resultaten 

(zoals de organisatie waarderen op ZorgkaartNederland) zijn voornamelijk interessant voor de 

buitenwereld. De organisatie gaf liever prioriteit aan het verbreden van het draagvlak binnen de 

organisatie voor hun visie op vrijheid en veiligheid.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt: Een lid van de Cliëntenraad is positief over de behaalde resultaten. ‘’Er is meer 

vrijheid en er wordt veel cliëntgerichter gekeken. En het medicatiegebruik is teruggebracht. 

Er zijn minder regels. Ook thuis ligt er bijvoorbeeld wel eens een hark in de tuin of een 

verdeelstekker op de grond. Waarom mag dat dan niet in een zorgorganisatie? Natuurlijk is 

veiligheid belangrijk, maar dit moet altijd in balans zijn met vrijheid.’’ Wat volgens de 

projectleider merkbaar is, is dat mensen de rust opzoeken als ze behoefte hebben aan minder 

prikkels. Ook de Cliëntenraad krijgt dergelijke berichten.  

- Mantelzorger: Familie geeft aan dat het rustiger is op de afdelingen en dat hun familieleden 

zelf rustiger zijn. Alvorens de deuren van slot gingen, is er een informatieronde geweest voor 

alle betrokkenen. Samen werd er gesproken over het belang van vrijheid en veiligheid en de 

soms lastige balans hiertussen. Mantelzorgers werd gevraagd op dat moment en ook 

gedurende het traject op verschillende manieren mee te denken. Tijdens de startbijeenkomst 

gaven mantelzorgers aan graag op de hoogte te worden gehouden middels een nieuwbrief, 

een whiteboard op de afdeling en een fysiek evaluatiemoment. Op de evaluatiebijeenkomst 
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kwam bijna niemand af, omdat er simpelweg geen behoefte meer aan was. Alles verliep 

prima, volgens de projectleider. 

- Professional: Medewerkers hebben vooral geleerd na te denken in mogelijkheden in plaats 

van in regels en beperkingen. Op drie locaties is een leerproces gaande geweest. De 

professionals hebben het vertrouwen van de manager, die eindverantwoordelijk blijft. Er is 

geen afrekencultuur tijdens het uitproberen van andere mogelijkheden. Volgens de 

projectleider vonden de medewerkers het project in eerste instantie prima, maar wel als de 

uitvoering niet tijdens hun dienst gebeurde. Dat is nu geheel veranderd. Medewerkers dragen 

de visie. Medewerkers op locatie De Berghorst hebben de nieuwe aanpak van de Inspectie 

voor de Gezondheidszorg (IGJ) ervaren. De inspectie kwam op bezoek en keek wat er 

gebeurde op de locatie en sprak daarover met de medewerkers. Dat vonden de medewerkers 

leerzaam en interessant. IGJ staat open voor dialoog in plaats van het controleren van lijstjes. 

Medewerkers komen niet meer aan met lijstjes, maar willen graag in gesprek. Dat is een groot 

verschil met vroeger. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Open deuren: Er zijn huiskamerdeuren van drie BOPZ-locaties geopend, daarnaast is ook de 

centrale toegangsdeur op één van deze locaties geopend. Zorgspectrum het Zand heeft hier 

een informatief filmpje over gemaakt.  

- Toolkit terugdringen psychofarmaca: Deze is op aanvraag beschikbaar via info@hetzand.nl 

t.a.v. Moniek Beltman. 

- Informatieavonden: Deze avonden werden gehouden voor medewerkers, bewoners, 

mantelzorgers en omwonenden. Hieruit kwam interessante informatie. Vooraf verwachtte 

de projectleider vragen als: Wat als mijn moeder van de trap valt? De vragen gingen echter 

meer over het juiste medicijngebruik.  

- Blogs: Medewerkers hebben hun waarnemingen in blogs vastgelegd. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

ZHZ gaat huidige concept uitrollen naar andere locaties en uitbreiden naar andere doelgroepen, 

zoals psychogeriatrische cliënten ouder dan 65 jaar, gerontopsychiatrische cliënten en cliënten met 

cognitieve stoornissen die uitbehandeld zijn in de psychiatrie. De volgende stap is het goed 

uitvoeren van de Wet Zorg en Dwang en daarmee het nog beter kijken naar vrijheid bevorderende 

maatregelen in plaats van vrijheidsbeperkende maatregelen. Al meent de organisatie dat er weinig 

voor hen zal veranderen, omdat ze al werken en denken vanuit het nieuwe kader. Bestuurder en 

intern projectleider: ‘’Het is fijn dat de wet ons volgt in onze manier van werken.’’ 

 

Tips & Tops 

- De organisatieontwikkeling die ZHZ heeft doorgemaakt, van angst naar loslaten, is het 

belangrijkste dat ze de sector meegeven. 

- Blijf continu de afweging maken of je vrijheid prefereert boven het risico dat iemand wegloopt 

en iets ergs overkomt. 

- Betrek de omgeving erbij. Iedere cliënt is weer anders, familie ook. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zorgspectrum-het-zand/ 

https://www.hetzand.nl/ 

Blogs over vrijheid en veiligheid binnen Zorgspectrum het Zand: 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/focussen-op-vrijheid-ipv-angst/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/bernadeth-rave-zand-iemand-roepgedrag-voelt-zich-

veilig/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/praktijkleefomgeving-zorgspectrum-het-zand/
mailto:info@hetzand.nl
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/focussen-op-vrijheid-ipv-angst/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zorgspectrum-het-zand/
https://www.hetzand.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/focussen-op-vrijheid-ipv-angst/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/bernadeth-rave-zand-iemand-roepgedrag-voelt-zich-veilig/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/bernadeth-rave-zand-iemand-roepgedrag-voelt-zich-veilig/
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https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/ingeborg-huisken-zand-risicos-we-voorzagen-bleken-

misvatting/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/gea-mulder-zand-open-deuren-bieden-letterlijk-en-

figuurlijk-lucht-en-ruimte/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/berry-schaake-zorgspectrum-zand-mensen-cognitief-

achteruit-gaan-betekent-behoefte-aan-vrijheid-afneemt/ 
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