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TanteLouise: Thema Vrijheid en veiligheid – BOPZ 

 

Totaal 4 locaties. Zorgsoorten: psychogeriatrie en somatiek.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 8,6 

 

Vrijheid en veiligheid – BOPZ ‘Wonen in vrijheid met domotica’ 

TanteLouise 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. 

 

TanteLouise nam deel aan Waardigheid en trots, Ruimte voor Verpleeghuizen met vier projecten 

over Vrijheid en veiligheid (BOPZ). In woonzorgcentrum Vissershaven maken diverse vormen van 

domotica het mogelijk dat bewoners vrij kunnen rondlopen in het huis, de tuin van het complex en 

zelfs in de omgeving van het verpleeghuis. Stichting TanteLouise streeft naar zorg die recht doet 

aan de cliënt – als mens in relatie tot zijn omgeving – en de zorgverlener – wat kan hij bieden in 

deze situatie. Zorgvuldigheid en betrokkenheid staan centraal. Binnen TanteLouise lopen meerdere 

trajecten om de kwaliteit van leven en zorg te verbeteren, deze zijn: 

1. Wonen in vrijheid met domotica. 

2. Verbeteren kwaliteit van leven door bewegen. 

3. Leeromgeving voor de nieuwe generatie betrokken zorgverleners. 

4. App voor medewerkers om de zelfredzaamheid en eigen regie cliënt te vergroten. 

 

Om deze doelen te behalen heeft TanteLouise in een integrale aanpak een aantal stappen 

ondernomen. Zo draagt elke bewoner nu een polsband die toegang geeft tot de eigen kamer, 

algemene ruimtes binnen de locatie en de tuin (interne leefcirkels). Naast de polsband lokaliseert 

en volgt een GPS-zender bewoners die naar buiten gaan (externe leefcirkels). De bewoner, zijn 

familie en een multidisciplinair team bepalen in samenspraak welke mate van vrijheid verantwoord 

is. Woonzorgcentrum Vissershaven is geïntegreerd in een regulier wooncomplex. Zodra een bewoner 

zijn veilige zone verlaat en medewerkers hem niet tijdig kunnen bereiken, worden buurtbewoners 

ingeschakeld via een Private Ruby Alert. Buurtbewoners begeleiden de bewoner in goede sfeer 

terug. Om hier draagvlak voor te creëren heeft TanteLouise gesprekken gehad met buurtbewoners, 

mantelzorgers en medewerkers. Het woonconcept wordt gestaafd met wetenschappelijk onderzoek. 

Hiervoor werkt de organisatie samen met professor Raymond Koopmans van het Universitair 

Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). 

 

Resultaat: Effecten cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt: Uit bovenstaand wetenschappelijk onderzoek blijkt dat cliënten op Vissershaven een 

aantal kenmerkende zaken die bij dementie horen, niet doorlopen. Bewoners belanden 

zelden in een rolstoel en blijven ook cognitief langer goed. Het leven op Vissershaven staat 

de hele dag in het teken om bewoners te stimuleren om naar buiten te gaan. Bij elke 

bewoner wordt gekeken wat bij hem past, en in overleg met familie wordt gekeken wat 

wenselijk en verantwoord is, zodat elke bewoner zorg en vrijheid ‘op maat’ krijgt. De 
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medewerkers oefenen met alle cliënten, kijken of ze zelfstandig naar de buurtwinkel 

kunnen en of ze het verkeer goed in kunnen schatten. De cliëntenraad gaf terug dat zij het 

aan medewerkers merken dat het inmiddels in ‘de genen zit’. 

- Mantelzorger: De familie ziet dat er veranderingen hebben plaats gevonden. Er is sprake van 

één team dat met elkaar de beste zorg verleent volgens de visie die er ligt. Een 

mantelzorger heeft familieleden op verschillende locaties en kan de verschillen dus goed 

zien. Hij vertelde dat iemand op straat hem aansprak en vroeg: ‘Ik zag je vader bij de AH, 

die woont toch in een verpleeghuis?’ Met andere woorden: dat kan toch niet als je vader in 

een verpleeghuissetting woont? Bij Vissershaven kan het wel. 

- Professional: Wat de interne projectleider ziet, is dat medewerkers de bewoners zien zoals 

zij als persoon zijn. Dat was al zo toen ze dit plan indienden, maar het is nu nog 

doorleefder, vanzelfsprekender. Waar in het verleden vrijheidsgraden van bewoners vrij 

strak werden gehanteerd, is men daarin nu ook in beweging. Stel dat iemand met 

vrijheidsgraad 2 (alleen in de tuin, niet buiten het complex), toch naar buiten gaat, houden 

medewerkers diegene niet tegen, maar kijken waar iemand naar toe wil en begeleiden hem 

of haar weer naar binnen. De actie die volgt is bekijken waarom iemand (eventueel) 

onrustig is om te zien hoe ze daarop kunnen inspelen. Een vrijheidsgraad stel je precies in, 

maar je blijft er altijd over in gesprek. Staar je niet blind op techniek. 

 

Resultaat: Opbrengsten  

- Wetenschappelijk artikel: In het artikel Maximaliseren en optimaliseren van november 2017 

in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde staat dat wetenschappelijk onderzoek heeft 

geresulteerd in de vaststelling dat  de fysieke als mentale toestand van de bewoners van 

Vissershaven stabiel gebleven is of zelfs iets verbeterd. Dat is bijzonder bij een progressieve 

ziekte als dementie!  

- Dementiegame van Sevagram: TanteLouise heeft een level toegevoegd aan de 

dementiegame van Sevagram. De dementiegame is een interactief spel waarmee 

mantelzorgers en familieleden, maar nu ook verzorgenden en andere geïnteresseerden 

kennis over de ziekte dementie kunnen opdoen (www.dementiegame.nl) 

- Nieuwbouw plannen: Met de opgedane ervaringen werkte TanteLouise een nieuw concept 

uit voor nieuwbouw.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Met alle inzichten en ervaringen op Vissershaven gaat TanteLouise een nieuwe locatie openen. 

Daarin wordt het proces weer verder gebracht en aangepast. Daarnaast gaat het wetenschappelijk 

onderzoek bij de Vissershaven door. Ze gaan hier onderzoek doen naar de determinanten die van 

invloed zijn op het verloop van dementie, en hierin een verklaring gevonden kan worden waarom de 

cliënten op Vissershaven langer mobiel en relatief ‘fit’ blijven.  

 

Tips & Tops 

- Formuleer een visie op zorg: maximale vrijheid, tenzij…  

- Niet denken in belemmeringen, de risico’s voor het geven van vrijheid worden overschat, 

maar de risico’s voor het ontnemen van vrijheid onderschat!; 

- Alleen structureel aantoonbare risico’s meewegen in plaats van denkbare risico’s in kaart 

brengen. Niet vanuit doemscenario’s werken;  

- Ken je cliënt, weet welke wensen er spelen;   

- Focus op multidisciplinaire (zorg en behandeling!) benadering vanuit de cliënt;  

- Neem de tijd voor het doorlopen van een proces als dit, de visie moet bij iedereen ‘tussen 

de oren zitten’;  
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- De techniek is slechts een hulpmiddel, zet daarom de juiste techniek in, die past bij je visie 

en je cliënt. 

 

Meer weten:  

www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/tantelouise  

www.tantelouise.nl   

dementiegame.nl 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/spelenderwijs-leren-dementie-dementiegame-

sevagram-en-tantelouise/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/bij-tantelouise-staat-de-dagopvang-in-het-teken-van-

de-cultuur-van-de-client/  
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