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Uitgangspunten

1)  Een visie op vrijheid en veiligheid 
Een visie op zorg is voor iedere zorgorganisatie 
belangrijk. De vragen die iedere organisatie moet 
beantwoorden: waaraan wil je dat goede zorg 
voldoet? Waar sta je als organisatie voor? Onder-
deel daarvan is een visie op vrijheid en veiligheid: 
Om wat voor keuzes gaat het bij het bieden van 
vrijheid? Hoe waarborg je veiligheid? Hoe wil je 
omgaan met dilemma’s die ontstaan door het 
spanningsveld tussen vrijheid en veiligheid? 

Over deze inspiratiebundel

16 organisaties hebben binnen de themagroep 
Vrijheid en veiligheid – BOPZ van het programma 
Ruimte voor verpleeghuizen van Waardigheid en 
trots een proces doorlopen waaruit enkele uit-
gangspunten zijn voortgekomen om optimale vrij-
heid en veiligheid voor iedere cliënt in te richten.  

Wie oog heeft voor de kwaliteit van leven van 
cliënten, heeft meer oog voor wat ieder individu 
nodig heeft. En wie oog heeft voor het individu, 
kan inspelen op gedrag. Ook op gedrag dat we on-
begrepen noemen. Het geven van medicijnen die 
mensen rustig houden of maatregelen toepassen 
die hun vrijheid beperken, zijn dan vaak niet meer 
nodig. De jarenlange vanzelfsprekendheid van het 
toepassen van dit soort middelen hebben achter 
ons gelaten. Veel organisaties zijn bewust gewor-
den van het feit dat het toedienen van medicatie 
en het opleggen van beperkingen niet altijd het 
beste is voor de bewoners. Meerdere organisaties 
zijn inmiddels gestart met een veranderproces om 
de beperkingen terug te dringen.

De vraag die voor hen aan de oppervlakte is komen 
te liggen, is hoe je recht kunt doen aan iedere in-
dividuele cliënt. Hoe je de zorg aan mensen in een 
verpleeghuis het beste inricht, samen met familie 
en met ondersteuning van technische hulpmidde-
len. 

Hoe bied je mensen optimale vrijheid van leven en 
keuzes en bied je tegelijkertijd een veilige omge-
ving waarin de zorg geboden wordt?

2) Ken je cliënt
Het centraal stellen van de individuele cliënt ver-
eist dat je de cliënt kent. De juiste balans tussen 
vrijheid en veiligheid bieden, vereist maatwerk. 
Vragen die je moet beantwoorden: hoeveel vrij-
heid kunnen mensen aan? Hoeveel veiligheid is er 
nodig? Wat zijn de individuele wensen en behoef-
ten van cliënten en hun naasten en hoe vertalen 
we dat naar een goede uitvoering? 

3) Bewust en bekwaam
Hoe zorg je ervoor dat de organisatie de visie ook 
doorleeft? Er mee aan de slag kan en weet hoe ze 
moet handelen? Hoe kunnen professionals dilem-
ma’s in het werk, die ongetwijfeld ontstaan, het 
hoofd bieden? Met bijvoorbeeld ondersteuning 
van technologie en met het ontwikkelen van vaar-
digheden voor gespreksvoering met cliënten en 
familie, voor het betrekken van familie bij de zorg; 
daardoor ontwikkel je als organisatie bewuste en 
bekwame medewerkers. 
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Dialoog
Essentieel in dit proces is de dialoog tussen alle 
betrokkenen, op alle niveaus.
• Allereerst tussen zorgprofessionals en cliënten en 

diens naasten. Bepalen wat goede zorg is voor de 
individuele cliënt, kan alleen maar door dialoog, 
op basis van de visie op zorg, het willen kennen 
van de cliënt en bewuste en bekwame zorgpro-
fessionals. 

• Binnen de zorgorganisatie, tussen zorgprofessi-
onals over dilemma’s en situaties die zich voor-
doen. Maar ook tussen management en zorgpro-
fessionals; een doorleefde visie kan niet zonder 
deze dialoog.  

• Tussen zorgorganisatie en de IGJ. Een noodza-
kelijke dialoog waarin de zorgorganisatie onder 
meer laat zien hoe de visie wordt doorleefd, hoe 
het kennen van de cliënt wordt vastgelegd en 
hoe zorgprofessionals handelen als bewuste en 
bekwame medewerkers. IGJ en het ministerie op 
hun beurt kunnen zich via deze dialoog vergewis-
sen van het proces dat de organisaties doorma-
ken, naast het meten van uitkomstparameters 
(waar de dialoog wat minder noodzakelijk voor 
is).  

• Tussen zorgorganisatie en omgeving. Een zorgor-
ganisatie is niet langer een op zichzelf staande 
wereld, maar maakt deel uit van de maatschap-
pij, is onderdeel van de omgeving. Vrijheid 
bieden aan cliënten brengt met zich mee dat 
deze omgeving (omwonenden, winkeliers etc) via 
dialoog betrokken wordt. 
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Deze publicatie is geschreven vanuit de context wet 
BOPZ. Vanaf 1 januari 2020 zal er een nieuwe wet in 
werking treden, de Wet zorg en dwang. De Wet zorg  
en dwang regelt de rechten van mensen met een ver-
standelijke beperking en mensen met een psycho-
geriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwil-
lige zorg krijgen.

https://www.dwangindezorg.nl/nieuwe-wetgeving/wet-zorg-en-dwang
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Conny Helder is bestuurder van tanteLouise 
Katja Drost is locatiemanager Vissershaven van 
tanteLouise

Op de locatie Vissershaven van tanteLouise is de 
visie; ‘maximale vrijheid voor de cliënt’. Mensen 
met dementie kunnen vrij bewegen met hulp van 
domotica. ‘Wij vinden dat mensen de risico’s van 
binnen zitten onderschatten, terwijl de risico’s van 
zelf koekjes halen bij de supermarkt juist overschat 
worden. Als bewoners verdwalen, krijgen wij een 
foto-sms en halen we ze op,’ aldus Conny Helder, 
bestuurder van tanteLouise. 

Deelname aan Waardigheid en trots heeft veel 
goeds gebracht, zegt locatiemanager Katja Drost. 
In 2015 kreeg tanteLouise weliswaar van de IGJ 
de toezegging dat ze het ingeslagen pad verder 
konden verkennen, maar was een dikke rij ordners 
de weerslag van al het werk dat ze daarvoor had-
den moeten verzetten. Er lag, met andere woor-
den, een gigantische exercitie onder de praktijk 
van toen. Nu geldt de praktijk van Vissershaven 
als voorbeeld voor de hele sector. Drost: “We zijn 
erdoor uit de gedoogzone geraakt en naar een plek 
in de voorhoede verhuisd. Dat had ik vooraf niet 
kunnen dromen.” 

De noodzaak van een visie op vrijheid
Volgens de IGJ blijkt uit het beleid niet alleen visie, 
maar ook ‘gedrevenheid en vasthoudendheid om 
tot de gewenste resultaten te komen’. Als een 
andere organisatie vraagt om de technologie, het 
stappenplan of de visie op zorg van Vissershaven, 
vertelt Drost eerst uitgebreid over de noodzaak 
van een visie op vrijheid en hoe je die als organisa-
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De noodzaak van een doorleefde visie op vrijheid
tanteLouise

 Drost: 
“De risico’s van vrijheid voor mensen met dementie worden 
 overschat, zo menen wij. En de risico’s van het ontnemen 
 van die vrijheid, worden onderschat.”
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chische verhoudingen, maar op basis van de visie 
op zorg en rond de vraag naar hoe iedere bewo-
ner maximale vrijheid kan ervaren. “Iedere dag 
nieuwsgierig zijn naar de mens tegenover je”, vat 
Drost de essentie samen. Dat betekent dus ook dat 
een verzorgende in zal gaan tegen een arts die zon-
der meer psychofarmaca wil toedienen. 

Eigenlijk staat het leven op Vissershaven de 
hele dag in het teken van bewoners ‘naar buiten 
krijgen’. Met iedereen oefenen de medewerkers, 
ze kijken of mensen de buurtwinkel aankunnen, 
of ze het verkeer kunnen inschatten. Dat je er 
niet altijd bij kunt zijn in het verkeer, is eigenlijk 
vergelijkbaar met niet altijd in de buurt zijn als 
iemand valt. Drost: “Mensen met dementie ne-
men minder initiatief en zullen uit zichzelf steeds 
minder naar buiten gaan. Ze verkiezen eerder de 
geborgenheid en structuur die ze binnen hebben. 
Maar wij geloven erin dat naar buiten gaan hen 
goed houdt.”

Onderzoek
Dat de uitvoering bij Vissershaven daadwerkelijk 
positief bijdraagt aan de zorg, is nu ook door we-
tenschappelijk onderzoek aangetoond. tanteLou-
ise onderzocht en bewees, in samenwerking met 
de Radboud Universiteit, dat zowel het cognitief 
functioneren als de mobiliteit stabiel bleven bij de 
bewoners van Vissershaven, ondanks hun progres-
sieve aandoening dementie. De nadruk op maxi-
male vrijheid en mobiliteit bij Vissershaven leidt 

tie, of beter nog als locatie, moet doorleven. Drost: 
“Ik wil mensen eigenlijk niet de deur laten uitgaan 
zonder dat ze zich dat realiseren.” De visie op zorg 
van Vissershaven was er ook niet van de ene op de 
andere dag. Het is een groeidocument geworden, 
waar telkens weer over gesproken is, door alle 
betrokkenen. Verzorgenden, verpleegkundigen, 
Specialist Ouderengeneeskunde, psycholoog en lo-
catiemanager: multidisciplinair werken is geborgd 
in de processen. 

Het belang van de cliënt kennen
De visie van Vissershaven ‘maximale vrijheid voor 
de cliënt’ is alleen maar mogelijk door de bewoner 
en zijn familie goed te leren kennen. “Voor onze 
werkwijze is het essentieel dat je bewoners echt 
kent. Dat je weet wie bijvoorbeeld zelf de straat op 
kan. Als een andere zorgorganisatie een bewoner 
een polsbandje met GPS geeft zoals bij Vissersha-
ven, maar ze weten niet hoeveel vrijheid deze 
bewoner goed aan kan, is dat natuurlijk levensge-
vaarlijk.”

Bewust en Bekwame zorgprofessionals
Een groot verschil met enkele jaren geleden is dat 
het team van Vissershaven nu integraal opereert. 
Toen de medewerkers met de nieuwe werkwijze bij 
Vissershaven begonnen, kwam het vooral vanuit 
de leiding en enkele trekkers. Zij fungeerden een 
beetje als waakhonden, zeggen ze nu. Nu werkt 
iedereen volgens dezelfde visie. Het multidiscipli-
naire team werkt niet samen op basis van hiërar-
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volgens het onderzoek tot:
• een kleine afname van de (beperkte) gedragspro-

blematiek
• het gelijk blijven van de goede stemming 
• het verbeteren van de levenskwaliteit
• goed blijven van de mobiliteit maar een achter-

uitgang van de ADL. 
Of bij Vissershaven bewoners langer op een relatief 
goed niveau blijven en dan relatief goed overlijden, 
moet verder onderzocht worden. Het idee is nu dat 
ze als het ware niet in de laatste fase van dementie 
belanden, maar dat moet – nogmaals – wel ge-
staafd worden door verder onderzoek. 

Meer weten
Op de deelnemerspagina van tanteLouise leest u 
meer over de resultaten van het verbetertraject dat 
tanteLouise uitvoerde in het kader van Waardig-
heid en trots.

Voor meer informatie over leefcirkels XL bij 
tanteLouise bekijk het interview en filmpje met 
Katja Drost op de website van Vilans.
 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/tantelouise/
https://www.vilans.nl/artikelen/leefcirkels-xl-vergroten-bewegingsvrijheid
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Moniek Beltman is projectcoördinator bij 
Zorgspectrum Het Zand

In het verbeterplan van Zorgspectrum Het Zand 
lag de focus op kwaliteit van leven van cliënten 
en het vraagstuk vrijheid in relatie tot veiligheid. 
Maar eigenlijk was de organisatie al langer be-
zig met beide thema’s. Ze deden al mee aan het 
Ban de Band-project van Vilans dat in 2009 was 
gestart. Na de cultuuromslag in de organisatie, 
waarin het fixeren van bewoners niet meer beleid 
noch gewoonte was, was het nodig ook de che-
mische band te doorbreken, vertelt projectcoördi-
nator Moniek Beltman. “Want als je mensen niet 
meer vastbindt, maar hen wel meer psychofar-
maca toedient om rustig te blijven, is nog steeds 
geen sprake van maximale bewegingsvrijheid.” 
Daarna volgde de fase waarin Het Zand aan de 
slag ging met het realiseren van die maximale 
vrijheid door ook de deuren niet langer gesloten 
te houden. 

Visie op zorg
Het Zand werkt met verschillende sociotherapeu-
tische leefmilieus voor bewoners in verschillende 
fasen van hun dementie, bewoners met niet-aan-
geboren hersenletsel of gerontopsychiatrie, maar 
ook voor bewoners met somatische aandoenin-
gen. Maximale bewegingsvrijheid geldt echter 
voor alle bewoners. Bij iedere locatie is de situatie 
natuurlijk weer anders. Maar van de vijf locaties 
met voorheen gesloten afdelingen, zijn inmiddels 
bij drie locaties de (meeste) deuren open. Deu-
ren van gemeenschappelijke huiskamers, naar de 
binnentuin of een Atrium en naar buiten zijn niet 
langer op slot.

Laveren tussen vrijheid en veiligheid

Beltman: 
“Na evaluatie met medewerkers en familie, bleek in alle 
 gevallen de maximale vrijheid voor iedereen belangrijker 
 te zijn dan opgesloten veiligheid.”

Maximale vrijheid door open deuren
Zorgspectrum Het Zand
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boek, samen met een mantelzorger of andere 
familie in te vullen met alle wetenswaardigheden 
over het leven dat de bewoner heeft geleid. 

Bewust en bekwaam personeel
Iedere medewerker wordt geschoold op het gebied 
van de leefmilieus. Met het gedragsspreekuur, in-
middels ingevoerd op alle locaties, is er binnen de 
organisatie vervolgens veel kennis opgedaan. De 
neiging om deuren op slot te doen als bewoners 
gaan dwalen of meteen andere maatregelen te 
nemen bij onbegrepen gedrag, is een stuk minder 
aanwezig. Pas op de plaats maken en eerst nagaan 
wat er aan de hand kan zijn, is er voor in de plaats 
gekomen. In het begin was er wel weerstand, ver-
telt Beltman. Zorgprofessionals vonden de pilots 
met open deuren wel een goed idee, maar liever 
niet tijdens hun eigen dienst. Men zag vooral de 
risico’s. Risico’s die in de praktijk eigenlijk niet ble-
ken te bestaan. Toen de deuren open gingen heeft 
iemand geobserveerd hoe het ging en wat bleek; 
De trap nodigt niet uit tot klimmen, de lift eigenlijk 
niet tot het betreden van een andere etage. Steen-
tjes in een bak worden niet opgegeten en de deur 
naar buiten hebben ze voorzien van een poster 
waardoor het niet langer lijkt op een deur. 

Beltman: “Natuurlijk kan er dan nog steeds iets 
gebeuren en ook kunnen bewoners alsnog buiten 
de vertrouwde omgeving geraken. Dat laatste is 
slechts een aantal keer gebeurd. Zijn dit dan inci-
denten? Dat vinden wij niet, omdat bewoners in 

De ontwikkelingen hebben veel te maken met 
een bewustwordingsproces, vertelt Beltman. “We 
gingen ons steeds meer afvragen waarom we de 
dingen deden zoals we ze deden. Een deur naar de 
tuin op slot doen is gewoonweg zonde van de tuin. 
Maar er waren ook de nodige obstakels. Een trap 
waar mensen vanaf kunnen vallen of een lift waar-
mee ze kunnen verdwalen op een andere afdeling; 
dat nodigde minder uit om meteen de deuren er 
naartoe te openen. Maar waren dit écht obstakels, 
of zagen wij ze alleen zo?” 

Stap voor stap naar meer vrijheid door je te ver-
diepen in de cliënt
Fase 1 was het openen van deuren. Fase 2 bestond 
uit het instellen van een gedragsspreekuur dat in 
de plaats van een medicatiespreekuur kwam. Het 
doel was om verpleegkundigen en verzorgenden 
de mogelijkheid te geven om onrustig of onbe-
grepen gedrag van bewoners te bespreken met de 
psycholoog, de zorgcoördinator en eventueel ook 
met familie om te onderzoeken of er redenen zijn 
voor dat gedrag. Als je immers weet dat iemand 
bijvoorbeeld om 6 uur ’s morgens gaat dwalen 
omdat hij vroeger boer was, dan kun je oplossin-
gen gaan bedenken waar vervolgens iedereen mee 
geholpen is. Psychofarmaca of de deur op slot 
doen: dat wilden ze immers niet meer. 
Ook ging een muziektherapeut aan de slag met 
muziek van vroeger en werden de gevolgen daar-
van voor de behoefte aan psychofarmaca gemo-
nitord. Iedere cliënt kreeg bovendien een levens-
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alle gevallen weer veilig terugkwamen. Na eva-
luatie met medewerkers en familie, bleek in alle 
gevallen de maximale vrijheid voor iedereen be-
langrijker te zijn dan opgesloten veiligheid. Daarbij 
nemen we bepaalde risico’s samen voor lief, net 
als in ieders leven. Maar wel middels een welover-
wogen proces.”

Doe het samen 
Belangrijk bij het invoeren van open deuren-be-
leid, is het informeren van alle stakeholders, bena-
drukt Beltman. Omwonenden, ook de mensen die 
een woning huren bij Het Zand en (lichtere) zorg 
inkopen, buurtgenoten, medewerkers, en familie 
en andere mantelzorgers. Eerlijk zijn over risico’s 
en mensen mede-eigenaar maken van het concept 
van maximale bewegingsvrijheid, dat is essentieel. 
Beltman: “Als je daarover goede informatie geeft, 
dan merk je dat je mensen meekrijgt.” 

Meer weten
Op de deelnemerspagina van Het Zand leest u 
meer over de resultaten van het verbetertraject dat 
Het Zand uitvoerde in het kader van Waardigheid 
en trots.

Bekijk de video ‘Zorgspectrum Het Zand zorgt voor 
veilige vrijheid’ over het open deuren-beleid op 
locatie De Berghorst.

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zorgspectrum-het-zand/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/praktijkleefomgeving-zorgspectrum-het-zand/
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Berry Schaake, integraal (zorg)manager 
De Berghorst
“In Staphorst zeggen we wel: “Vaak ben 

je te bange”, ofwel: vaak zie je vooraf te 
veel beren op de weg. Angst is echter een 
slechte raadgever. We zijn in de zorg te 
veel gewend om te focussen op wat mis 
kan gaan. Toen ik twee jaar geleden bij Het 
Ooider, een psychogeriatrische afdeling, 
begon, waren alle deuren van de psycho-
geriatrische afdeling gesloten; zowel de 
huiskamerdeuren als de centrale toegangs-
deur. Een vreemde gewaarwording, omdat 
alle huiskamerdeuren uitkwamen op een 
centrale binnentuin, Het Atrium. Het idee 
kwam al snel om de huiskamerdeuren te 
openen, maar ook de centrale toegangs-
deur niet meer op slot te hebben. De vraag 
is dan natuurlijk hoe je dat doet. Je wilt 
geen onveilige situaties, terwijl we die van 
tevoren volop zagen ontstaan. We waren 
de trap naar boven, bij wijze van spreken, 
al aan het dichttimmeren voordat we goed 
en wel begonnen waren.” Lees de blog van 
Berry Schaake ‘Laten we meer focussen op 
vrijheid in plaats van angst en risico’s.”

Bernadeth Rave, zorgcoördinator Het Ooider, 
psychogeriatrische afdeling
“Op de vier woongroepen van Het Ooider wonen ge-
zamenlijk 32 mensen. Toen we de binnendeuren open 
gingen zetten, waren we benieuwd wat de bewoners 
zouden gaan doen. Er is in de twee weken observeren 
één cliënt met de lift omhoog gegaan. Daar haalden 
we haar met een grote glimlach op haar gezicht weer 
uit. Op de trap, waar we van te voren bang voor wa-

ren, is helemaal niks gebeurd. Nog steeds niet trouwens. Dat we de goede weg 
zijn ingeslagen, weet ik als ik naar de bewoners kijk. Een bewoonster schuifelt 
voorbij, geeft me een knuffel en gaat weer verder. De vrijheid die zij nu ervaart 
om dat rondje te maken, dat maakt mij heel blij.” Lees de blog van Bernadeth 
Rave ‘Iemand met roepgedrag voelt zich niet veilig.”

Ingeborg Huisken, kwaliteitsadviseur bij 
Zorgspectrum Het Zand
“Het plan was heel eenvoudig: ‘We zetten de deuren 

open’. Het in kaart brengen van de consequenties voor 
alle betrokkenen, dat was andere koek. Zo zijn er uiter-
aard de cliënten, verdeeld over vier woongroepen, en 
hun familie. Daarnaast bevinden zich op de eerste ver-
dieping huurappartementen voor mensen die eventueel 
zorg kunnen inkopen. Deze mensen maken van dezelfde 
toegangsdeur gebruik. Ten slotte hebben we natuurlijk te maken met de mensen 
die in de wijk wonen en eventueel een bewoner van ons kunnen tegenkomen die 
naar buiten loopt en de weg misschien niet meer terug kan vinden. Communicatie 
is daarbij essentieel. Bij iedere stap of ontwikkeling hebben we een brief gestuurd. 
Naar familie, naar omwonenden.” Lees de blog van Ingeborg Huisken ‘De risico’s 
die we voorzagen, bleken een misvatting.”
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Blogserie Open deuren bij Zorgspectrum Het Zand
Op locatie De Berghorst van Zorgspectrum Het Zand zijn ze het gewoon gaan doen: cliënten 
meer vrijheid bieden en gesloten deuren afschaffen. Vier medewerkers observeerden wat er 
gebeurde en schreven daarover voor Waardigheid en trots een blog.

Gea Mulder, woonbegeleider Het Ooider, 
psychogeriatrische afdeling
“Wat ik merk door de open deuren: er is min-

der boosheid. Er is een mevrouw die weleens 
een boze bui heeft. Dan verlaat ze haar eigen 
huiskamer, gaat een stukje lopen en als ze 
terugkomt, dan is haar boze bui over. Open 
deuren bieden letterlijk en figuurlijk lucht en 
ruimte. De vrijheid hebben om over de gehele 
benedenverdieping te lopen is heel belangrijk 
voor de kwaliteit van leven van mensen. Nu de 
deuren naar de binnentuin, Het Atrium, open-
staan, zijn er bewoners die regelmatig een om-
metje maken naar een andere afdeling. Even 
koffie drinken, mee-eten wellicht en dan weer 
terug naar hun eigen huiskamer. We bellen dan 
altijd even dat meneer of mevrouw bij ons zit 
of we lopen even mee terug zodat ze de weg 
weer vinden.” Lees de blog van Gea Mulder 
‘Open deuren bieden letterlijk en figuurlijk 
lucht en ruimte.”

Lees de blog >

Lees de blog >

Lees de blog >

Lees de blog >

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/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/
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Christina van Uffelen is manager zorg bij 
Stichting Bethanië

Bij mensen met dementie werd lang uitgegaan van 
een soort vaststaand feit: dat je niks meer kunt als 
je dementie hebt, vertelt van Uffelen. Voor Betha-
nië draait de zorg en begeleiding voor bewoners 
echter om een focus op wat er nog wel kan. Wat 
meespeelde bij de aanmelding van Bethanië voor 
het programma Waardigheid en trots, was de 
situatie van het kleinschalige wooncomplex in Ede. 
Bethanië heeft een grote tuin en er zijn balkons, 
maar bewoners konden niet zelf naar buiten. Voor 
mensen uit de omgeving van Ede, die soms hun 
leven lang buiten gewoond hadden, geen ideale 
situatie. Van Uffelen: “Deelname aan Waardigheid 
en trots zagen we dan ook als een kans om onze 
zorg op een andere manier te organiseren.”. 

Meer vrijheid door de inzet van domotica
Er werd gewerkt vanuit een visie die gestoeld was 
op de wet Bopz. De organisatie was al bezig met 
het invoeren van domotica. “Eerder diende een 
zorgmedewerker altijd te reageren op een bel, 
deze kon worden afgezet op het appartement.
Bewoners, zich niet altijd van het alarm bewust, 
vroegen dan wel – ben je daar nou alweer?” Slim-
me sensoren vormden de technologische oplos-
sing waarmee al een stuk rust werd gecreëerd, 
voor zowel de zorgprofessionals als de bewoners. 
Slimme sensoren geven de mogelijkheid om op de 
Ipad te monitoren wat een bewoner doet op zijn 
of haar appartement. Per bewoner kan worden 

 Van Uffelen: 
“Het belang van redeneren vanuit vrijheid in plaats van 

redeneren vanuit een gesloten deur, dat is essentieel als 
je dit goed wilt doen.”

Leven zoals thuis met inzet van domotica 
Stichting Bethanië
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mensen met dementie in een locatie in Wekerom. 
Op initiatief van de buurt is er een mooi pand ge-
bouwd, ook 2 kleinschalige woningen. Deze locatie 
heeft geen BOPZ-erkenning en kan deze ook niet 
krijgen, omdat wonen en zorg gescheiden wordt 
geboden. Bij familie kwam de vraag op: kan mijn 
ouder met dementie hier blijven wonen tot aan zijn 
of haar overlijden? Om de vrijheid van de bewo-
ners zoveel mogelijk te kunnen behouden op een 
veilige wijze, is na overleg met IGJ, programmalei-
der van het traject, familie en de betrokken arts ge-
start met het inzetten van maatregelen zoals een 
sensor op het appartement en een GPS-tracker. 
De werkwijze die voor inzet van deze middelen is 
opgesteld, wordt strikt nageleefd door alle be-
trokkenen. Waar mogelijk wordt een middel weer 
afgebouwd. Op deze wijze kan er ook in Wekerom 
veilig gewoond worden door mensen met demen-
tie.

Bewust en bekwaam personeel
Met een e-learningmodule, met bijeenkomsten en 
met aandacht tijdens teamoverleggen zijn mede-
werkers geschoold. De goede gesprekken voeren, 
dat is waar Bethanië voor staat. Familie uitleggen 
dat vrijheid en veiligheid soms op gespannen voet 
kunnen staan. Familie bewust maken van deze 
vraagstukken, maar ook goed vastleggen wat je 
met elkaar afspreekt. Dat de organisatie het goed 
doet, heeft de IGJ bevestigd en na de Prezo-audit 
kreeg de organisatie een compliment voor haar 
werkwijze met betrekking tot middelen en maatre-

ingesteld wanneer het nodig is dat een zorgmede-
werker daadwerkelijk gaat kijken. Bij de ene bewo-
ner gaat de sensor direct af als hij of zij uit bed op 
staat, bij een andere bewoner pas als hij of zij een 
half uur van zijn of haar appartement af is. Neem 
de bewoner die vanuit huis gewend was om iedere 
nacht een broodje hagelslag te eten. Van Uffelen: 
“Hij deed dat helemaal zelf, had er geen hulp bij 
nodig. Nu konden we instellen dat we hier geen 
alarm melding van hoefden te krijgen.”

Het leven van thuis voortzetten
Door de slimme sensoren was uitbreiding van 
de nachtdienst niet nodig. Maar belangrijker: het 
creëerde rust en het bood mogelijkheden om het 
leven van thuis bij Bethanië zoveel mogelijk voort 
te zetten. Dat is in essentie wat de visie op zorg bij 
Bethanië inhoudt: U zet uw leven zoveel mogelijk 
voort, zoals u voorheen gewend was. 
De zorg is dienend aan dat principe. Het traject 
met Waardigheid en trots heeft de visie op zorg 
aangejaagd, vertelt Van Uffelen. “Door met an-
dere organisaties over het belang van een visie te 
praten, werd ons steeds duidelijker waar we voor 
staan. Het belang van redeneren vanuit vrijheid in 
plaats van redeneren vanuit een gesloten deur, dat 
is essentieel als je dit goed wilt doen.”

Veilig wonen met dementie in een kleinschalige 
woonvorm
Tijdens het traject met Waardigheid en Trots is 
Bethanië gestart met het bieden van zorg voor 

Laveren tussen vrijheid en veiligheid

gelen op beide locaties.
Toch is Van Uffelen ook kritisch; de gehele orga-
nisatie overziende, zijn er wel afdelingen waar het 
nog beter kan, vindt ze. Afdelingen waar eerder 
alleen mensen met een somatische zorgvraag 
woonden en waar nu steeds meer mensen met 
dementie komen wonen. Neem een kleinschalig 
wonen-afdeling, waar een verzorgende samen met 
een assistent de eindverantwoordelijkheid draagt 
voor een zevental bewoners. Dat is soms roeien 
met de riemen die je hebt; met complexere zorg-
vragen en veel werk in acht uur tijd. We laten daar 
“de tijd los” en passen ons aan het ritme van de 
bewoners aan. 

Van de Waardigheid en trots-gelden heeft Betha-
nië welzijnsmedewerkers aangesteld, die met een 
andere bril naar bewoners kijken. “Zij mogen de 
zorgteams meenemen in het voorop zetten van 
léven. De zorg moet perfect zijn, maar is dienend 
aan het leven van de bewoners. De drive moet zijn 
wat wél kan, dat is belangrijker dan uitgaan van wat 
niet meer kan. Voordoen is dan beter dan erover 
praten.” We zijn onderweg, besluit Van Uffelen. 

Meer weten
Op de deelnemerspagina van Bethanië leest u 
meer over de resultaten van de verbetertrajecten 
die Bethanië uitvoerde in het kader van Waardig-
heid en trots.
 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/bethanie/
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Ariane Teuws is beleidsadviseur Kwaliteit bij 
RSZK 

Er waren twee redenen waarom RSZK zich aan-
meldde bij Waardigheid en trots, vertelt Teuws. 
De eerste reden is dat de organisatie al veel ver-
anderingen had ingezet om goede, gerichte zorg 
te verlenen, maar dat het benoemen daarvan in 
concrete stappen of resultaten door medewerkers 
lastig bleek. “Het was allemaal wat impliciet. Er 
gebeurde veel en wat Van Rijn in 2015 over kwali-
teit van zorg zei, daar waren wij al mee bezig, maar 
het was niet zo uitgesproken en duidelijk zichtbaar 
en benoembaar.” 
De andere reden was dat de specialist ouderenge-
neeskunde (SO), tevens BOPZ-arts, een antwoord 
zocht voor een dilemma dat hij steeds duidelijker 
zag. Een dilemma door de noodzaak om aan de 
ene kant alle maatregelen die voor een cliënt mo-
gelijkerwijze vrijheidsbeperkend zijn, te registre-
ren en aan de andere kant zijn overwegingen dat 
dergelijke maatregelen door individuele cliënten 
juist als vrijheidsgevend werden ervaren. Teuws: 
“Domotica noemen we vrijheidsbeperkend, maar 
het kan voor cliënten juist meer vrijheid beteke-
nen, meer bewegingsruimte bijvoorbeeld.”

Binnen de themagroep Vrijheid en veiligheid van 
Waardigheid en trots merkte Teuws dat ondanks 
de verschillen tussen de deelnemende organisaties 
een gemeenschappelijk gevoelde behoefte be-
stond aan een visie op zorg als uitgangspunt voor 
goede zorg en het goed inrichten van de organisa-

 Teuws: 
“Wat is vrijheid en wat is vrijheidsbeperking? Hoe doen wij 

dat en is dit betekenisvol? Daar waar we niet weten wat 
te doen, is er dialoog op gang gekomen.”

Vanuit een betekenisvolle relatie vrijheid toekennen 
aan de cliënt - RSZK
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Een belangrijke observatie ten slotte. Teuws zegt 
dat twee jaar geleden, aan de vooravond van het 
Waardigheid en trots-traject, binnen de organisatie 
nog wel twijfels bestonden of RSZK alles echt op 
orde had. Nu twijfelt ze daar niet meer aan. “Onze 
SO zegt altijd dat we vertrouwen moeten hebben 
in de professionaliteit van onze medewerkers. 
Registratie is niet zaligmakend in de zin van dat als 
je alles hebt geregistreerd daarmee noodzakelij-
kerwijs sprake is van kwaliteit van zorg. Het gaat 
om een bewustwordingsproces binnen teams, bij 
medewerkers, over wat kwaliteit van zorg is. In-
middels kunnen we als organisatie ook echt waar-
maken dat we door een voortdurende aandacht 
daarvoor de zorg op orde hebben.”

Meer weten
Op de deelnemerspagina van RSZK leest u meer 
over de resultaten van de verbetertrajecten die 
RSZK uitvoerde in het kader van Waardigheid en 
trots.

Denken vanuit mogelijkheden en samen 
afwegingen maken
RSZK startte in 2013 met het programma ‘Nieuwe 
professionaliteit in een betekenisvolle relatie’. 
RSZK wil vanuit een betekenisvolle relatie vrijheid 
toekennen aan de cliënt. Passend bij de vraag van 
de cliënt, de expertise van de medewerker en de 
huidige wet- en regelgeving. Kwaliteit van leven 
is daarbij steeds het uitgangspunt. In dit proces is 
soms sprake van een spanningsveld tussen veilig-
heid en kwaliteit van leven. 

Om per cliënt de juiste afweging te maken tussen 
vrijheid en veiligheid is het van belang om de cliënt 
goed te kennen en goed contact met de familie te 
hebben. Voor de communicatie met de familie is 
familienet ingevoerd, dat een zeer bruikbaar hulp-
middel is in communicatie.

Bewust en bekwaam personeel
Medewerkers zijn toegerust voor de nieuwe pro-
fessionaliteit. Er zijn verschillende routes gebruikt 
om hieraan te werken: visieontwikkeling, scholing, 
aansluiting bij bestaande instrumenten of gebruik 
van nieuwe en raadpleging van cliënten en man-
telzorgers. Door de dialoog aan te gaan, ontstaat 
er duidelijkheid. Medewerkers weten hoe ze een 
betekenisvolle relatie aangaan. Uitvoerenden van 
diverse afdelingen onderstrepen het bewustzijn. 
Wat is vrijheid en wat is vrijheidsbeperking? Hoe 
doen wij dat en is dit betekenisvol? Daar waar 
we niet weten wat te doen, is er dialoog op gang 
gekomen.

tie op basis van die visie. Daar had RSZK al stappen 
in gezet, maar het was voor veel medewerkers wat 
impliciet gebleven. 

Uitvoering
De zorgvisie van RSZK werd explicieter gemaakt 
door een aantal onderdelen nader uit te werken, 
onder meer: 
• ken je cliënt (en: elke cliënt is uniek: blijf vragen 

stellen)
• denken vanuit mogelijkheden
• samen afwegingen maken.

Ken je cliënt
Op het vlak van het kennen van de cliënt had RSZK 
door een In voor zorg-traject al een uitgebreide 
kennismakingscyclus opgezet, bestaande uit een 
aantal stappen voorafgaand aan en tijdens het ‘in-
huizingsproces’. Informatie die vervolgens wordt 
gedeeld via het zorgleefplan en nu via het net 
aangeschafte ECD.

Belangrijk is wel om het levend te houden, zegt 
Teuws. “De gesprekken worden voorbereid en ver-
schillende disciplines sluiten daarop aan, zodat als 
er wat speelt ook dat gedeeld wordt.” Bij bewoners 
in de kamers is er een levensboom waar de ge-
schiedenis van deze man of vrouw te lezen is. Maar 
ook al is dat bekend: “Je moet altijd nieuwsgierig 
blijven, vragen blijven stellen.”

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/rszk/
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Ellen Leers is directiesecretaris bij Cicero

Cicero meldde zich met twee projecten aan bij 
Waardigheid en trots: ‘Domotica’ en ‘Ernstig on-
begrepen gedrag’. Zelfredzaamheid, scharreltijd 
en rust en ruimte voor bewoners waren de doelen 
van het eerste project. Met het tweede, ‘Waar zorg 
de ziel ontmoet’ geheten, wilde Cicero het welbe-
vinden van bewoners verhogen en de mogelijke 
handelingsverlegenheid van zorgverleners en 
mantelzorgers verlagen, waardoor farmacologi-
sche en vrijheidsbeperkende interventies minder 
snel zouden worden ingezet. Met beide projecten 
draagt Cicero nu bij aan de kwaliteit van leven van 
hun bewoners met dementie. Leers vertelt dat het 
toepassen van domotica een gigantische operatie 
is geworden, omdat iedere locatie ermee wordt 
uitgerust. En het begon allemaal met een visie op 
zorg. 

Aandacht en bewegingsvrijheid
Wat willen we voor onze bewoners? Die vraag 
stond bij Cicero voorop. De zorg van Cicero moest 
draaien om meer aandacht en meer bewegings-
vrijheid. Geen verstoringen meer tijdens de dage-
lijkse verzorging, maar ook geen vanzelfsprekende 
nachtelijke controles meer, om te kijken of bewo-
ners wel slapen. Of de noodzaak om voor alles wat 
een bewoner wilde (gordijnen dichtdoen, naar het 
toilet gaan) de verzorging te bellen. Het zijn zo-
maar wat voorbeelden. Leers: “Je moet gedreven 
worden door een intrinsieke motivatie en niet door 
bijvoorbeeld kostenbesparing. Stel dat je ervoor 

Meer nachtrust en minder onbegrepen gedrag 
Cicero
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cliënt en zijn familie, specialist ouderengeneeskun-
de en psycholoog als het nodig is.” Inmiddels zijn 
er 35 van dergelijke casussen waardoor mensen 
thuis konden blijven wonen. 

Geen kant-en-klaar concept
Verdieping en de tijd nemen om op zoek te gaan 
naar het waarom van bepaald gedrag, dat zijn 
kernwoorden om een interventie als deze goed te 
doen. Ook binnen de eigen organisatie, want daar 
geldt natuurlijk net zo goed dat een bewoner met 
dementie onbegrepen gedrag kan gaan vertonen. 
Inmiddels is er bij Cicero een kernteam ‘onbegre-
pen gedrag’ dat zorgt voor een zachte landing van 
nieuwe bewoners. Leers: “Het is voor de verzorging 
en verpleegkundigen ook heel prettig dat een an-
dere verpleegkundige met hen meedenkt.”

Zowel bij onbegrepen gedrag als bij het domoti-
catraject staat het individu voorop. En niet alleen 
is iedere bewoner anders, iedere locatie is dat 

waarvoor in het verleden al te gemakkelijk psycho-
farmaca werden ingezet. Een HBO-verpleegkundi-
ge psychogeriatrie – gerontologie, ook wel Cicero’s 
Sherlock Holmes van de ziel genoemd, onderzoekt 
wat er achter onbegrepen gedrag ligt, bij bewo-
ners thuis na een melding van een huisarts. Binnen 
twee dagen staat hij op de stoep om de overbe-
laste mantelzorger te ondersteunen door te ont-
dekken wat er aan de hand is. Neem de mevrouw 
die ’s avonds met geen mogelijkheid nog de koude 
slaapkamer in wilde. En duik in de geschiedenis 
leidde ertoe dat de vrouw als kind tegen tubercu-
lose was behandeld met koudetherapie. Toen ze 
in haar dementie geraakte, werd de herinnering 
aan deze therapie door de koude slaapkamer 
opgerakeld. Een verwarmde slaapkamer was de 
oplossing. Een veel betere oplossing dan psycho-
farmaca.
Leers: “Iedere keer ligt er meteen een behandel-
plan, heel belangrijk is snelheid van handelen; 
multidisciplinair opgesteld: wijkzorg, huisarts,      

kiest om niet meer ’s nachts met een zaklampje bij 
mensen in bed te schijnen zodat mensen privacy 
en een goede nachtrust gegund is, moet dat ook 
het doel blijven en geen besparing op de nacht-
dienst worden.” 

Maatwerk per cliënt
Belangrijk is het leveren van maatwerk; iedere 
cliënt is anders. Leers verhaalt over de bewoner die 
’s nachts soms onrustig was en daardoor regelma-
tig viel. Nu is bij het bed van deze cliënt een sensor 
aangebracht die aangaat als hij valt. Daardoor gaat 
de verzorging alleen kijken als er wat is gebeurd en 
niet standaard iedere nacht, wat de nachtrust ten 
goede komt. Bij weer een andere bewoner moet 
de sensor erop gericht zijn dat alleen het dwalen 
buiten de straal van de sensor wordt gesignaleerd. 
Wat voor de ene bewoner geldt, geldt dus niet 
voor de andere bewoner. Maar bij iedere bewoner 
standaard tijdens de nacht checken of iemand wel 
slaapt, dat hoeft dankzij domotica dus niet meer. 

Langer thuis
Een andere interventie met grote gevolgen komt 
voort uit de expertise die de organisatie heeft 
opgebouwd op het vlak van ernstig onbegrepen 
gedrag. Mensen blijven veel langer thuis wonen en 
eigenlijk is het gek dat we de intramuraal ont-
wikkelde kennis niet veel meer inzetten voor de 
extramurale zorg, zegt Leers. Cicero doet dat wel. 
Mensen met dementie ontwikkelen soms gedrag 
waardoor mantelzorgers overbelast raken en 

 LEERS: 
“Iedere keer ligt er meteen een behandelplan, heel belangrijk is snelheid van 

handelen; multidisciplinair opgesteld: wijkzorg, huisarts, cliënt en zijn 
familie, specialist ouderengeneeskunde en psycholoog als het nodig is.”
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meteen en de oude situatie blijkt niet alleen maar 
nadelen te bieden. Na een jaar is meestal de situ-
atie ten gunste gekeerd en zijn de doelstellingen 
gerealiseerd. Dat inzicht kunnen bieden, is ook het 
voordeel van de 0- en 1-metingen. 

Ook Cicero als organisatie blijft leren van het 
proces. Leers: “We gaan onze visie op technologie 
herijken en onszelf opnieuw de vraag stellen waar-
om we de dingen doen die we doen. Je blijft dus 
de PDCA-cyclus doorlopen. Is domotica nog steeds 
de oplossing of moeten we uitzien naar andere 
techniek? Eigenlijk moet je telkens terug naar de 
bedoeling.” 

Meer weten
Op de deelnemerspagina van Cicero leest u meer 
over de resultaten van de verbetertrajecten die 
Cicero uitvoerde in het kader van Waardigheid en 
trots. 

In het artikel Innovatieve dementiezorg bij Cicero 
Zorggroep: ‘Waar zorg de ziel ontmoet’ vertelt Rob 
Winkens, verpleegkundig gedragsconsulent bij 
Cicero over zijn werk.

ook. Nadat enkele jaren geleden alweer de eerste 
locaties van domotica werden voorzien, volgden 
telkens weer andere locaties. Iedere keer doorlo-
pen ze bij Cicero met elkaar een proces, het is geen 
kwestie van op iedere kamer een sensor en dat is 
dat. En hoewel het proces nu wel sneller gaat dan 
bij de eerste locaties, is Leers terughoudend met 
een kant-en-klaar recept. “Het ‘hoe’ weten we 
inmiddels, maar om het te realiseren, moet je als 
organisatie de stappen die je doorloopt internali-
seren. Dat vraagt tijd. Je moet het op iedere locatie 
opnieuw doorleven.” Op iedere locatie vindt een 
0-meting plaats en later ook een 1-meting. Dat 
blijft de organisatie doen. Leers: “We willen ook 
aan de stakeholders laten zien wat het oplevert op 
iedere specifieke locatie.”

Essentieel is dat je bij een proces als dit alle sta-
keholders meeneemt, legt Leers uit, zodat je heel 
goed overbrengt dat domotica bijdraagt aan be-
wegingsvrijheid en eigen regie. “Je wilt niet in het 
nieuws komen als een organisatie waar big brother 
is watching you. Dat beeld kan domotica oproe-
pen.” Investeren in het informeren van cliënten, 
mantelzorgers, maar ook omwonenden. En niet te 
vergeten de zorgprofessionals.

Bewust en bekwaam
Ook voor de zorgprofessionals is het belangrijk 
om te laten zien wat domotica oplevert. Net als bij 
ieder veranderingsproces wordt er wel gemopperd; 
voordelen van een nieuwe situatie zijn er niet altijd 
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https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/cicero-zorggroep/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/cicero-zorggroep/zorg-ziel-ontmoet/
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Het belang van het levensverhaal
Touwen: “Het leven vormt een samenhangend verhaal 
dat niet ophoudt wanneer de mens zieker en ouder 
wordt. We zien dat niettemin als een probleem omdat 
ziekte en ouderdom vaak een aantasting van het zelf 
inhouden.” 

Wilsbekwaam en wilsonbekwaam
Touwen: “Ook mensen die wilsonbekwaam zijn be-
stempeld, willen nog wel degelijk dingen. Gedragin-
gen, verzet, voorkeuren, consistentie in reacties, zo-
lang mensen überhaupt nog reageren is dat allemaal 
belangrijk. Om dit te observeren en er belang aan te 
hechten, is de rol van de medewerkers belangrijk. Het 
inmiddels vaak korte verblijf binnen verpleeghuizen is 
een lastige factor om mensen goed te leren kennen.”

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
“Aansprakelijkheid in Nederland houdt rekening met 
fouten mogen maken. Iedereen maakt immers fouten, 
die horen bij het leven. Op professionele verantwoor-
delijkheid mag iedereen worden aangesproken, maar 
is dus niet hetzelfde als ergens aansprakelijk voor 
zijn.”

Meer weten? Lees: Dorothea Touwen: Ethische 
vragen rond BOPZ-kwesties in de ouderenzorg

Casuïstiek
Touwen beschrijft 3 concrete situaties waarin dilemma’s rondom 
bovenstaande thema’s aan de orde komen. De zorgorganisaties 
bespreken samen oplossingsrichtingen. 

Laveren tussen vrijheid en veiligheid

Dilemma’s rondom vrijheid en veiligheid een aantal casussen
Dr. Dorothea Touwen, onderzoeker en universitair docent medische ethiek aan het LUMC, 
inspireerde deelnemers aan de themagroep Vrijheid en veiligheid tijdens een bespreking van 
dilemma’s rondom vrijheid en veiligheid. Ook Touwen benadrukt het belang van bekendheid 
met de achtergrond van de cliënt en de rol en deskundigheid van de zorgprofessional. 

Casus 1
Wat te doen bij een cliënt die duidelijk beter af is met 
sederende medicatie, maar gedurende haar leven fel 
tegenstander van medicatie was? 
Oplossingsrichting: Je moet naar de bron van de onrust 
kijken in plaats van meteen sederen. Welke mogelijkhe-
den zijn er om naar buiten te gaan?

Casus 3
Een cliënt wil naar buiten kunnen en zijn familie accep-
teert de risico’s, maar de zorgorganisatie houdt hem 
tegen omdat zij de verantwoordelijkheid voor gevaar 
voor de cliënt en andere verkeersdeelnemers niet willen 
dragen.
Oplossingsrichtingen: Vrijwilligers, familie, de zorgor-
ganisatie: vorm met elkaar een netwerk en draag een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Casus 2
Een cliënt die vroeg in de ochtend gaat dwalen en in de 
kamers van andere cliënten gaat rommelen, krijgt ter be-
scherming van zijn medecliënten sederende medicatie.
Oplossingsrichtingen: Zet techniek in, bijvoorbeeld een 
armbandje met GPS waardoor deuren alleen open gaan 
voor wie een deur ook mag opengaan. Verzin voor deze 
man een ritueel dat hem ’s morgens bezighoudt, kijk 
naar de redenen voor vroege-vogelgedrag.

Touwen reageert positief op de inventiviteit van de 
oplossingen van de werkvloer. “Het zorgsysteem hoeft 
niet belemmerend te zijn om voor de dilemma’s van de 
vandaag besproken casussen een uitweg te bieden”, zo 
concludeert zij.

Meer weten? Lees: Casuïstiek bij ethische vragen rond 
BOPZ-kwesties in de ouderenzorg

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/goede-zorg-en-dwang-dorothea-touwen-ethische-vragen-rond-bopz-kwesties-ouderenzorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/goede-zorg-en-dwang-dorothea-touwen-ethische-vragen-rond-bopz-kwesties-ouderenzorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/casuistiek-ethische-vragen-rond-bopz-kwesties-ouderenzorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/casuistiek-ethische-vragen-rond-bopz-kwesties-ouderenzorg/
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 Looman: 
“Je moet je bewoners heel goed kennen om te kunnen 
 inschatten wat mensen in bepaalde situaties doen.”

Vrijheid en veiligheid in een kleinschalige woonvorm 
Vivent Het Andere Wonen

Anne-Marie Looman is zorgondernemer bij Vi-
vent Het Andere Wonen in Schijndel

Anne-Marie Looman werkte al 14 jaar bij Vivent als 
verpleegkundige, onder andere in de wijk. Het con-
cept voor Het Andere Wonen, waarbij mensen met 
dementie een eigen zorgappartement, gewoon 
in de wijk, zouden betrekken, zag zij, en met haar 
anderen binnen Vivent, als de volgende, laatste 
stap in kleinschalig wonen. Door niet alleen klein-
schalig te werken, maar daadwerkelijk de zorg zo 
in te richten dat mensen op een andere, persoon-
lijke manier zorg en aandacht zouden ontvangen 
zodat de inzet van vrijheidsbeperkende maatrege-
len niet nodig zou zijn. Voorafgaand aan deelname 
aan Waardigheid en trots was er evenwel twijfel bij 
Vivent; was het wel mogelijk om zorg te verlenen 
aan mensen met verdergaande dementie zonder 
vrijheidsbeperkende maatregelen? 

Belevingsgerichte en gedragsgerichte zorg
Belangrijk is dat de visie op zorg staat als een huis, 
legt Looman uit. “Door belevingsgericht en ge-
dragsgericht zorg te verlenen, kun je zoveel meer 
bereiken dan wanneer je alleen maar uitgaat van 
de Wet BOPZ.” Veiligheid en vrijheid staan voor-
op bij Het Andere Wonen. Niemand wil natuurlijk 
dat iemand verongelukt, toch gaat de deur niet 
op slot. Een dichte deur levert zoveel stress op, 
zegt Looman. “Terwijl eigenlijk niemand zomaar 
de deur uitloopt.” Dat er een kans bestaat dat het 
toch ooit gebeurt, houdt risico’s in, maar risico’s 
horen bij het leven. Echter, voor het bieden van 
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nen en nemen bewoners expres mee naar buiten, 
iedere dag weer.” 

Het meenemen van familie is en blijft een belang-
rijk aandachtspunt. Familie wil altijd het beste voor 
hun naaste. Zo kun je de inhoud van een maatregel 
uitleggen als vrijheidsbeperkend, maar ook waar-
om het dat niet is, zegt Looman. Een voorbeeld? 
“Iedereen heeft een polsbandje waarmee automa-
tisch de deur van het eigen appartement opengaat. 
Dat polsbandje is geen vrijheidsbeperking, dat is 
gemak. Eén van onze bewoners zei laatst: ‘Wat fijn 
dat ik nooit meer hoef te zoeken naar mijn sleu-
tel.’” 

Bewust en bekwaam personeel
Looman benoemt dat doordat zij met haar familie 
inwoont in het complex in Schijndel, zij ook veel 
ziet wat er gebeurt. In het begin had ze dan ook 
een sterk coachende rol samen met een andere 
teamcoach. Looman: “Het is heel belangrijk om 
regelmatig uit te zoomen. Als je druk bent, vergeet 
je dat wel eens. Even rust nemen en overzien wat 
er zojuist gebeurde; daar was ik in het begin veel 
mee bezig. Nu zie ik dat professionals dat ook uit 
zichzelf beginnen te doen.” 
Looman heeft voor haar locatie in Schijndel me-
dewerkers uitgezocht. Met hen is zij gaan werken 
vanuit de visie door in verschillende casussen met 
elkaar te bespreken waar de kwaliteit van zorg zit. 
Een opvallende observatie is dat de maand ver-
traging in de oplevering van de locatie uiteindelijk 

optimale veiligheid en vrijheid moet je de bewoner 
wel goed kennen. En daarom volstaat het ook niet 
als je vanuit de reguliere zorg een afdeling in twee-
en knipt en dat kleinschalige, andere zorg noemt, 
gaat Looman verder. 

Het duurt wel twee jaar voordat je zover bent als 
waar wij nu staan, zegt ze. In die twee jaar hebben 
zij en haar mensen veel gesproken over de visie 
en leren hoe je vanuit die visie zorg verleent. Maar 
ook: veel op werkbezoek bij andere locaties van 
Het Andere Wonen en lessen volgen op de on-
dernemersacademie die Vivent voor Het Andere 
Wonen aanbiedt. 

Luisteren en kijken
Naast een duidelijke visie is het belangrijk om te 
durven kijken naar wie de bewoner is. Hoe? Door 
te luisteren en te kijken. Continu aansluiten op wat 
de bewoner nodig heeft en niet wat jij als profes-
sional of zorgondernemer belangrijk vindt. En wat 
de bewoner nodig heeft, kan vandaag iets heel 
anders zijn dan gisteren of morgen. “Je moet je be-
woners heel goed kennen om te kunnen inschatten 
wat mensen in bepaalde situaties doen.” Je moet 
snappen wat dementie betekent. Looman: “Daar-
bij is onze stelregel: De bewoner heeft altijd gelijk.” 
Maar je moet ook bewoners kunnen begeleiden 
bij het dagelijkse loopje naar de bakker en terug. 
Looman: “We kunnen ook brood laten bezorgen en 
mensen lekker warm thuis op de bank neerzetten. 
Maar we vragen familie te zorgen voor handschoe-
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een groot voordeel opleverde. Doordat de mede-
werkers met elkaar de plinten stonden te schilde-
ren, ontstond er een levendige discussie over het 
avontuur dat ze met elkaar aangingen en leerden 
ze elkaar goed kennen. Looman: “Dat is achteraf 
heel waardevol geweest.”

Meer weten
Op de deelnemerspagina van Vivent leest u meer 
over de resultaten van de verbetertrajecten die 
Vivent uitvoerde in het kader van Waardigheid en 
trots.

In het artikel ‘Vivent Het Andere Wonen blijft na-
drukkelijk weg van het instellingsdenken’ vertellen 
Anne-Marie Looman, medewerker Dorothé Baars 
en bewoners uitgebreid over het concept.
 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/vivent/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/vivent-wonen-blijft-nadrukkelijk-weg-instellingsdenken/


20

Laveren tussen vrijheid en veiligheid

Met een gezamenlijke visie werken aan vrijheidsverruiming 
Joris Zorg
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Toezichthoudende domotica
Er is onder andere gekeken op welke manier 
domotica bijdraagt aan de bewegingsvrijheid van 
cliënten. De 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.

Maar ‘leven in vrijheid’ is natuurlijk niet iets dat 
je van de één op de dag geregeld hebt. Je moet 
ermee aan de slag op de werkvloer. De zorgprofes-
sionals moeten bewust en bekwaam zijn. Mede-
werkers moeten leren omgaan met een zwaardere 
zorgvraag. Een veilige werkomgeving is essentieel 
voor medewerkers. Wat doe je als een bewoner 
agressief is? Het gedrag indammen is niet het ant-
woord; wel moet je op zoek naar de oorzaak van 
het gedrag. 

Intervisie
Door middel van moreel beraad wil de organisatie 
meer aan intervisie gaan doen. Wijnhoven: “We 
hebben wel cliënten met zowel psychische proble-

Angèle Wijnhoven is manager bij Joris Zorg

Met de afdeling psychogeriatrie van locatie Sint 
Joris heeft Joris Zorg deelgenomen aan Waardig-
heid en trots. Binnen de themagroep Vrijheid en 
veiligheid werkte Joris zorg aan het verbeterplan 
‘Kwaliteit van leven en bewegingsvrijheid’. Dit plan 
is erop gericht de cliënt zo min mogelijk te beper-
ken in zijn bewegingsvrijheid, zowel binnen als 
buiten de muren van het zorgcentrum. Wijnhoven: 
“Mensen moeten naar buiten kunnen, we hebben 
gelukkig een grote binnentuin.”

Gezamenlijke visie vertalen in concreet beleid
De behandeling van cliënten van Joris Zorg is ex-
tern ondergebracht bij Novicare. Wijnhoven zegt 
dat dit voor Joris Zorg heel goed werkt. “Daardoor 
richten wij ons geheel op onze primaire taak: ver-
zorging en verpleging.” 

Voor hun verbeterplan: een leven in zoveel moge-
lijk vrijheid voor de bewoners, kwam er een geza-
menlijke visie op vrijheid en veiligheid van Novica-
re en Joris Zorg. De essentie vat Wijnhoven kort en 
krachtig samen: “Vrijheidbeperking willen we niet.” 

matiek als dementie. De vraag voor een moreel 
beraad is dan bijvoorbeeld wanneer Joris Zorg nog 
de goede partij is om zorg te verlenen voor deze 
cliënt of toch beter elders.”

Meer weten
Op de deelnemerspagina van Joris Zorg leest u 
meer over de resultaten van het verbetertraject dat 
Joris Zorg uitvoerde in het kader van Waardigheid 
en trots.

 Wijnhoven: 
“De gezamenlijke visie op zorg van Novicare en Joris Zorg luidt kort 
 samengevat ‘Vrijheidbeperking willen we niet’.” 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/joris-zorg/
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  Flart: 
“ GPS of een camera; het is alleen maar techniek. 
 Een hulpmiddel om goede zorg te verlenen.”

Van kijken naar de maatregel naar kijken naar de beste 
zorg - Amsta

René Flart is clustermanager bij Amsta 

Amsta heeft negen kleinschalige woonlocaties 
met woongroepen van maximaal zes bewoners. 
Uitgaan van de individuele zorgvraag en wensen 
van de (toekomstige) bewoners is speerpunt van 
de zorg. Amsta ging binnen het Waardigheid en 
trots-traject met de klant op zoek naar ruimte en 
vrijheid, waar dit autonomie en kwaliteit van leven 
ten goede komt.

Intakeproces
Amsta ontwikkelde enkele jaren geleden een 
nieuw intakeproces voor toekomstige bewoners. 
Amsta koos er voor om de klantadviseurs eer-
der in het proces in te zetten, namelijk al voordat 
iemand kwam wonen op een van de kleinschalige 
woonlocaties. Door al kennis te maken met een 
toekomstige bewoner in de thuissituatie, kregen 
zorgprofessionals een sociale context over de 
bewoner mee, die in het verleden meer verborgen 
bleef, vertelt Flart. “We komen veel meer te weten 
over mensen dat ons weer helpt bij het verlenen 
van persoonsgerichte zorg: zorg die een bewoner 
in een bepaalde situatie nodig heeft. Al is dat soms 
lastig bij mensen met dementie.” 

Vrijheidsbeperkend versus vrijheidsverruimend 
Flart: “Als je weet hoe mensen in elkaar zitten, en 
wat hun normale leefpatronen zijn, dan kun je 
met bijvoorbeeld optische sensoren meer vrijheid 
bieden. De Wet BOPZ noemt een sensor echter een 
vrijheidsbeperkende maatregel, wegens de inbreuk 
op privacy.” Een dilemma waar ze binnen Amsta 
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“Terwijl wij inmiddels zeggen: kijk nou eens vanuit 
het verlenen van goede zorg naar deze bewoner in 
plaats van dat de wet het uitgangspunt is.” 

De visie van familie op vrijheid
Belangrijk is vervolgens om in het gesprek met 
familie realistisch te zijn. Garanderen dat iemand 
niet valt, dat gaat niet. Maar risico’s zijn wel ken-
baar en die moet je bespreken en afwegen, als 
team en met familie. Ook in breder verband werd 
familie betrokken, op speciale discussieavonden. 
Flart: “Familie vond veel meer normaal dan wat wij 
van de wet mogen. Neem het toedienen van me-
dicatie zonder dat de bewoner het doorheeft, via 
de voeding bijvoorbeeld. Mijn vader moet gewoon 
die pil hebben, hoorden we dan. Wij legden fami-
lie dan uit dat je daarmee iemand zijn autonomie 
afneemt.” 

Keuzevrijheid hoort ook bij vrijheidsverruiming
Vrijheid geven gaat over veel meer dan de dis-
cussie over wat vrijheidsbeperkende maatregelen 
zijn en wat niet. Het gaat ook over het geven van 
vrijheid bij de keuze wat iemand op zijn brood wil, 
iedere dag weer. Daar moet je continu aan werken. 
Nieuwsgierig blijven naar de mens achter de bewo-
ner. We zijn in de zorg vaak bezig met het zoeken 
naar ritme, naar structuur, maar je moet eigenlijk 
op zoek naar waar je mensen keuzes kunt voor-
leggen. Ook als dat betekent dat hij een hele doos 
hagelslag op zijn bord kiepert. 

een oplossing voor moesten vinden. Bij de bespre-
king met de familie voor het verlenen van toe-
stemming voor de maatregel, begreep de familie 
vaak niet waarom het ‘vrijheidsbeperkend’ heette, 
legt Flart uit. 

Zodra je werkt met GPS of een camera, is spra-
ke van strenge wetgeving. Flart benoemt dat je 
privacy sowieso aan alle kanten in het geding is als 
je in een verpleeghuis komt wonen. Maar zodra 
je over een camera begint, moet je het opeens 
vastleggen. Flart: “Het is alleen maar techniek. Een 
hulpmiddel om goede zorg te verlenen.” Als orga-
nisatie zijn we in een kramp geschoten, vindt Flart. 
“Een verkramping die we niet alleen als organisatie 
hadden, maar die we in het verleden ook zagen bij 
de IGJ en bij VWS.” Een aantal maatregelen, zoals 
sensoren, deurverklikkers, extra lage bedden en 
simpele domotica, heeft Amsta uit de BOPZ-regis-
tratie gehaald. Op basis van een visie heeft Amsta 
hiermee het dilemma tussen vrijheidsbeperkend of 
vrijheidsverruimend overwonnen.

Echter, als een bewoner in verzet komt, dan heb 
je een andere situatie. Er is ook een groot verschil 
met ‘zwaardere’ vrijheidsbeperkende maatregelen, 
zoals een bewoner vast zetten tegen een tafel, zo-
dat hij niet meer kan lopen. Dergelijke maatregelen 
moet je goed vastleggen en evalueren, zegt ook fa-
milie. Een proces van bewustwording, noemt Flart 
het. Voor medewerkers, maar ook voor artsen. 
Artsen willen snel veel registreren, constateert hij. 
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Hoge eisen aan iedere medewerker
Kleinschalig werken betekent dat aan iedere 
medewerker hoge eisen worden gesteld. Iedereen 
moet goed de situaties en de bewoners kunnen 
inschatten. Er is nog wel ‘oud denken’: de vanzelf-
sprekendheid om voor een nieuwe bewoner met 
zzp-5 meteen een BOPZ-indicatie aan te vragen. 
Maar de Amsterdamse arbeidsmarkt beperkt 
Amsta in forse uitbreiding van hooggeschoolde 
medewerkers, terwijl ze dat wel wil. En er zijn veel 
wisselingen, onder zowel artsen als zorgprofessio-
nals. Het stelt de organisatie voor flinke uitdagin-
gen in het meenemen van nieuwe medewerkers in 
het gedachtengoed en manier van werken die zij 
de laatste jaren hebben ontwikkeld.

Meer weten
Op de deelnemerspagina van Amsta leest u meer 
over de resultaten van de verbetertrajecten die 
Amsta uitvoerde in het kader van Waardigheid en 
trots.

In het artikel ‘Familie en naasten denken met 
Amsta mee over voedselveiligheid en vrijheids-
beperking’ leest u meer over hoe Amsta familie 
betrekt bij zaken rondom vrijheid en veiligheid
 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/amsta/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/familie-en-naasten-denken-amsta-mee-voedselveiligheid-en-vrijheidsbeperking/
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De casus: echtpaar wil samen blijven
De casus gaat over een echtpaar dat in een verpleeg-
huis op een gezamenlijke kamer verblijft. Toe te 
passen vrijheidsbeperkende maatregelen maken het 
nodig om meneer naar een BOPZ-erkende afdeling te 
verhuizen. Maar meneer en mevrouw willen samen 
blijven. Dat is hun uitdrukkelijke wens. Geuit toen ook 
meneer daartoe nog goed in staat was. Staat BOPZ 
een elementaire levenswens in de weg? Is het wellicht 
raadzaam de BOPZ-indicatie van meneer in te trekken 
opdat passende maatregelen op de huidige, somati-
sche afdeling genomen kunnen worden?

Naar een BOPZ-erkende afdeling verhuizen is niet 
zonder meer de oplossing, nog los van de uitdrukkelij-
ke wens van meneer en mevrouw om samen te blij-
ven. Als alle cliënten op de groep zwaardere dementie 
hebben, is de sfeer anders en is het niet logisch om 
te veronderstellen dat minder vrijheidsbeperkende 
maatregelen nodig zouden zijn. Dat blijkt bij deze 
casus ook zo te zijn. De zorg die op de huidige soma-
tische afdeling kan worden geboden, zorgt ervoor dat 
meneer slechts enkele maatregelen nodig heeft.

Uit de dialoog komt naar voren dat in de casus duide-
lijk geen sprake is van verzet of van dwang, één van 
de noodzaken voor dwangmaatregelen. De zorg op de 
somatische afdeling is bovendien goed. De maatrege-
len zijn besproken met de familie/vertegenwoordigers.

Terugblik
De Bruijn: “Waardevol aan deze dialoog was dat wij 
vrij van gedachten konden wisselen. Bij de inzet van 
vrijheidsbeperkende maatregelen is bewustwording 
heel belangrijk. Intercollegiale toetsing is van wezenlijk 
belang omdat je er in je eentje gewoonweg niet uit-
komt.”

Bax: “Ik heb de dialoog als waardevol ervaren. We 
hebben elkaar goed ondervraagd en het elkaar niet 
gemakkelijk gemaakt. We hebben bestaande inzichten 
aangescherpt en zijn tot een conclusie gekomen met 
betrekking tot de casus waarmee ik weer verder kan in 
mijn praktijk.”

Meer weten 
Lees het volledige gespreksverslag: Omring en 
Cordaan: In dialoog over vrijheid en veiligheid

Laveren tussen vrijheid en veiligheid

Dialoog tussen twee specialisten ouderen-
geneeskunde over vrijheid en veiligheid
Op verzoek van de themagroep Vrijheid en veiligheid van Waardigheid en trots gingen twee 
specialisten ouderengeneeskunde, Anna de Bruijn (Cordaan) en Roel Bax (Omring), met elkaar de 
dialoog aan. Aan de hand van een casus met vrijheidsbeperkende maatregelen werden de vraag-
stukken en dilemma’s die met zo’n casus (kunnen) samenhangen, van alle kanten belicht.

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/omring-en-cordaan-dialoog-vrijheid-en-veiligheid/
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Maximale vrijheid ongeacht de zorgvraag
Leyhoeve

Renske Jetten is projectleider Radicale vernieu-
wing verpleeghuiszorg bij de Leyhoeve 

Professionals van de Leyhoeve verlenen zorg op 
basis van professionele autonomie. Ze stemmen 
de zorgverlening af op de wensen en behoeften 
van de cliënt. Dat betekent dat de huidige richt-
lijnen, normen en eisen niet blindweg nageleefd 
worden, indien ze niet ten goede komen aan de 
kwaliteit van zorg of leven van de cliënt. Ook op 
gebied van vrijheid en veiligheid. Woonlandschap 
de Leyhoeve streeft naar zoveel mogelijk vrijheid 
voor al haar cliënten. Hierbij gaat het om eigen 
regie, bewegingsvrijheid, keuzevrijheid, onafhan-
kelijkheid en een vrij toegankelijke uitgang onge-
acht de aard van de zorgvraag. Dit vraagt echter 
om creativiteit, want hoe zorg je er met elkaar voor 
dat cliënten niet door dwaalgedrag in een onveilige 
situatie belanden?

Vrijheid en veiligheid faciliteren
200 reguliere woningen zijn voorzien van aanpas-
singen om ‘het zo lang mogelijk thuis wonen’ te 
garanderen. Door de onzichtbare zorginfrastruc-
tuur en de toepassing van domotica, zijn de wonin-
gen niet alleen geschikt om zorg te leveren, maar 
wordt tegelijkertijd een mantelzorg omgeving ge-
creëerd. Domotica die de cliënt wil gebruiken kan 
de veiligheid garanderen. Er is een zogenaamde 
belevingsvloer aangelegd, waardoor de zintuigen 
van de cliënten op een natuurlijke wijze geprikkeld 
worden en zij verleid worden tot het nemen van 
een bepaalde route binnen de zorgsuites. Er wordt 
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Leydraden bieden kaders
De Leyhoeve hanteert Leydraden om zorgprofes-
sionals te voorzien van kaders voor het verlenen 
van zorg. Leydraden en andere werkinstructies zijn 
altijd in ontwikkeling, in tegenstelling tot een mis-
sie en visie, legt Jetten uit. Voor het opstellen en 
bijwerken van Leydraden wordt altijd teruggegaan 
naar waarom je de dingen doet en voor wie je ze 
doet. Centraal staat daarbij de vraag: Welke zorg je 
zou willen voor je eigen moeder/vader?
De Leyhoeve laat zich erop voorstaan dat ze 
werkinstructies als de Leydraden in begrijpelijke 
taal weet te vatten, waardoor het de zorgprofessi-
onals ook ‘raakt’, dat medewerkers ermee aan de 
slag kunnen en er wat van vinden. Dat blijkt ook 
uit de regelmatige feedback die ze geven op deze 
Leydraden. 

gebruik gemaakt van het zorghorloge: dit horloge 
maakt het mogelijk om per cliënt wandelzones 
in te richten. Sommige maatregelen die onder de 
noemer vrijheidsbeperking vallen, zoals het zorg-
horloge, kunnen juist vrijheidsbevorderend werken 
of als comfortmaatregel worden ervaren door de 
cliënt. 

 ‘Wij leveren zorg die we ook voor onze eigen 
moeder zouden willen.’ 
Gastvrijheid is de verbindende factor binnen de 
Leyhoeve. Iedere bewoner binnen de Leyhoeve 
krijgt 2 buddy’s: een huiskamervader of -moeder 
en een zorgprofessional. De zorgprofessional staat 
in voor de borging van kwalitatief hoogwaardige 
zorg op de Leyhoeve en de huiskamervader of – 
moeder staat borg voor de kwaliteit van leven. De 
huiskamervader of -moeder hoeft niet per definitie 
een zorgachtergrond te hebben en wordt gese-
lecteerd op zijn of haar empathische en gastvrije 
kenmerken. 

Meer weten
Op de deelnemerspagina van de Leyhoeve leest u 
meer over de resultaten van de verbetertrajecten 
die de Leyhoeve uitvoerde in het kader van Waar-
digheid en trots.

 

 Jetten: 
“Sommige maatregelen die onder de noemer vrijheidsbeperking vallen, zoals 
 het zorghorloge, kunnen juist vrijheidsbevorderend werken of als comfort-

maatregel worden ervaren door de cliënt.”

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-leyhoeve/
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De ontwikkeling van een visie op vrijheid 
Present

Willie Stigter is locatieleider bij Present

Voor Present is een visie op vrijheid waarmee het 
allemaal begon. De essentie van die visie? Voor de 
bewoners van kleinschalig wonen, nu nog gesloten 
afdelingen, een veilige leefomgeving creëren met 
een nadruk op vrijheid. Dat de afdelingen nu nog 
gesloten zijn en de visie nog niet op de werkvloer 
ligt, wil niet zeggen dat er niet al bewustzijn is over 
werken met vrijheidsbeperkende maatregelen. 
Stigter: “We zijn al langer heel alert op vrijheidsbe-
perkende maatregelen. We willen het niet, tenzij 
het niet anders kan. De BOPZ-arts die wij inhuren, 
heeft al ervaring met het vergroten van vrijheid 
voor individuele bewoners.” 

Stigter benadrukt dat het om individuele vrijheid 
gaat. Als straks de deuren niet langer op slot zitten, 
wil dat niet zeggen dat iedereen van de afdeling 
af kan. “We moeten met iedere bewoner en zijn 
familie en de mensen van de zorg en de BOPZ-arts 
in gesprek over wat voor deze bewoner een veilige 
leefomgeving is, met een nadruk op vrijheid.”

Aandachtsvelders
Zo’n visie op vrijheid verzin je niet even achter je 
bureau, legt Stigter uit. “Wij hebben aandachtvel-
ders BOPZ op iedere locatie. Met hen en de ver-
pleegkundige vormde ik het aandachtveld BOPZ.” 
Daarnaast werd bij Present op één van de vier 
locaties (de pilotlocatie) een werkgroep gevormd 
van vertegenwoordigers uit de cliëntenraad (CR), 
ondernemingsraad (OR) en zorgprofessionals. Eén 
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zetten, gaan we denken in baten voor de cliënt en 
zijn familie. Dat is wat we willen.”

Concreet bespreekt Present met de cliënt en zijn 
familie het thema Vrijheid en hoe de leefcirkel van 
de cliënt er uitziet en werkt dit uit in een persoonlijk 
woonleefplan. En Present streeft ernaar de ruimte 
van de loopcircuits van de cliënt te vergroten.

Meer weten
Op de deelnemerspagina van Present leest u meer 
over de resultaten van de verbetertrajecten die 
Present uitvoerde in het kader van Waardigheid en 
trots.
 

keer per 3 weken kwam Stigter met de ene club 
bijeen, de week daarna met de andere. Ook de 
verpleegkundige had een actieve rol. De visie werd 
een door alle partijen gedragen visie.

Denken vanuit vrijheid
In het eerste kwartaal van 2018 werd de visie 
op vrijheid uitgerold op de werkvloer in de pi-
lotlocatie. Dat was nadat het MT, de OR en CR 
allemaal hun fiat hadden gegeven. Ook staan de 
gebouwaanpassingen op het programma, zodat 
met techniek de ‘nadruk op vrijheid’ kan worden 
ondersteund. 

Belangrijkste evenwel is dat denken vanuit vrijheid 
kracht geeft, vertelt Stigter. Neem de wijze waarop 
tijdens de opleiding de nadruk ligt op het afslui-
ten van deuren van ‘gesloten afdelingen’. Stigter: 
“Wij gaan het omdraaien. We gaan denken vanuit 
vrijheid, ook voor mensen met dementie. Op zoek 
naar mogelijkheden, wat er nog wél kan. Dat geeft 
veel meer kracht dan denken vanuit gesloten deu-
ren. Als we de eigen regie van bewoners voorop 

 Stigter: 
“ Op zoek naar mogelijkheden, wat er nog wél kan. Dat geeft veel meer kracht 

dan denken vanuit gesloten deuren.”

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/present/
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