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1. Inleiding verbeterdoelstellingen en resultaatverslag 
Voor u ligt een Plan van Aanpak, dat gebaseerd is op de inspectierapporten in 2017 en 2018. De directie van 

Woonzorgprojecten BV, Ons Thuis De Heuvel heeft Novire opdracht gegeven een interne audit uit te voeren en 

te ondersteunen bij het opstellen van een Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak is in onderstaande tabel 

weergegeven, en het auditverslag is separaat bijgevoegd. 

2. Samenvatting stand van zaken 

De directie van Woonzorgprojecten is zich bewust van het feit dat, ondanks herhaaldelijk bezoek van de 

Inspectie, en de gepleegde acties en verbeteringen, nog onvoldoende voortgang behaald is. Er is geconcludeerd 

dat er kennelijk onvoldoende kennis en attitude aanwezig is op de werkvloer en binnen het MT. Daarom is 

Novire gevraagd om een zogenaamde Improvement Scan uit te voeren die gebaseerd is op het landelijk 

erkende Improvement Model. Het bijgaande interne auditverslag is een vooronderzoek. 

Helaas is het personeelsbestand nog onvoldoende op orde qua omvang en deskundigheid. Dit is een groot punt 

van zorg. Dat geldt ook voor een aantal hardnekkige punten die niet op orde zijn. Bijvoorbeeld omgaan met 

medicatie, zorgleefplannen, risicosignaleringen, juiste protocollen en inregelen KMS. 

Er is inmiddels een belangrijke maatregel genomen door een integraal systeem aan te schaffen, met voldoende 

methodisch en kwalitatief houvast. Dit systeem, genaamd Qsuite, wordt momenteel ingericht. In oktober 

kunnen de eerste plannen in de Qsuite opgenomen worden. Hoewel het systeem een goede houvast zal 

bieden, dient de strekking en de kennis achter methodisch werken en professioneel handelen ook binnen de 

organisatie zelf vertegenwoordigd te zijn. Dit is een groot punt van zorg. 

Functiescheiding is tot slot een belangrijk punt. Hoewel er sprake is van een degelijke overlegstructuur met een 

MT, een teamoverleg en functioneringsgesprekken, is het van groot belang dat de zorg bij de juiste 

deskundigheid belegd wordt en er in de lijnaansturing een goede borging is. De continuiteit en veiligheid lijkt in 

materieel opzicht geregeld. 

3. Planning belangrijke data 
 

- 6 oktober 2018, concept versie Plan van Aanpak verzenden aan Inspectie 
- 10 oktober 2018, bespreking concept met MT 
- 11 oktober definitieve versie verzenden aan Inspectie 
- 5 september 2018 tot 5 januari 2019  (verscherpt toezicht periode) 
- 18 december (resultaatverslag)  

o Aanpak 
o Acties 
o Meetmethode en resultaten  
o Niveau van verbetering (%) 

 

4. Aanpak 
 
Er is meer nodig dan een aantal norm-gerelateerde acties oppakken. Het gaat om de verdieping van de 
onderliggende verbanden en de verbetering van de lerende omgeving en houding. Dit moet vervolgens worden 
ondersteunt door methodisch werken en gedegen sturing en coaching. Wij adviseren daarom ook om een 
combinatie van interim, advies & leren te combineren en zo gezamenlijk de komende tijd de ontwikkelagenda te 
realiseren.  
 

5. Verwachting van de resultaten 
 
De geplande einddata zijn voor de eerste basis op orde te brengen. We verwachten dat de verdieping en borging 
van de kwaliteit, methodisch werken en op orde brengen van de formatie meer tijd vraagt dan de gestelde vier 
maanden maar de eerste stap in de basis op orde is in deze vier maanden wel te maken  
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6. Leeswijzer tabel 

De normen en de rubricering van de IGJ rapporten zijn als uitgangpunt genomen. Hier is overstijgend op 

gereflecteerd, en zijdelings gerefereerd aan het auditverslag. Daarna zijn er verbetervoorstellen gedaan, die 8 

oktober met het MT besproken zullen worden. De definitieve concept versie zal dinsdag de 9e worden verwerkt 

en door directie aan de IGJ opgeleverd.  

 

Met medewerking van: 

 

Nesia Huisman – Plan van Aanpak 

Lianne van Dorp – Audit  

Esther Nieuwenhuizen  

Novire BV 
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 Thema Oorsprong Oorzaak / achtergrond  Verbeteractie Door wie Geplande einddatum Status 

Persoons-
gerichte zorg 

Norm 1.1  
Iedere cliënt heeft 
inspraak in en afspraken 
over de doelen van de 
zorg behandeling en 
ondersteuning 
 

Hoewel er zeker aandacht is 
voor persoonsgerichte zorg, 
worden de wensen, waarden 
en zelfzorgtekorten 
methodisch onvoldoende 
geïnterpreteerd, en concreet 
gemaakt. 
Zie ook auditverslag onder  
Thema 1, 2 verschillende 
rollen klant 
Thema 2, Juiste bejegening 
 

1.1 
1. Intake verslag inbreng cliënt 
vertalen naar methodisch handelen 
in Zorgleefplan (ZLP). ZLP aanvullen 
en opnieuw ondertekenen. 
2. Risico signaleringen, evaluaties van 
zorg, en tevredenheidsmeting 
uitvoeren 
3.  Zorgleefplannen van alle cliënten 
opstellen in- en met behulp van het 
nieuwe methodische 
klantvolgsysteem Qsuite. 
 
4. Uitvoeringsverzoeken huisarts 
risicovolle handelingen 
 

 31-10-2018 
 

Start 

Norm 1.2  
Zorgverleners kennen de 
cliënt en zijn wensen, 
behoeften, 
mogelijkheden en 
beperkingen. 
 

1.2 
1. Zorgleefplan aanpassen met 
specifieke cliëntwensen 
2. Rapportage verbeteren n.a.v. 
gedrag, wensen en ontwikkelingen, 
bij niet tijdelijke aard (evaluatie) ook 
opnemen in zorgleefplan. 
 

 30-11-2018 
 

Bezig 
 

Norm 1.3 
Cliënten voeren binnen 
hun mogelijkheden zelf 
regie over leven en 
welbevinden. 
 

1.3 
1. Vasthouden van regie door 
reflecteren en benoemen 

  
1-10-2018 

Voldaan 
 

Norm 1.4 
Cliënten ervaren 
nabijheid, geborgenheid, 
vertrouwen en begrip. Zij 
worden met respect 
behandeld. 
 

1.4 
1.Dossier aanvullen met cliënt 
specifieke omgangs- of 
benaderingsplan/afspraken. 
2. Vasthouden van de cliëntgerichte 
houding 
 

 30-11-2018 Start 
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Norm 1.5  
Cliënten worden 
ondersteund om hun 
informele netwerk in 
stand te houden of uit te 
breiden. 

1.5 
1. In het zorgdossier is een 
ondersteuningsbloem en 
(sociale)netwerk doel opgenomen. 

 30-11-2018 
 

Start 

 Thema Oorsprong Oorzaak / achtergrond  Verbeteractie Door wie Geplande einddatum Status 

Deskundige 
zorgverlener 

Norm 2.1 
Zorgverleners maken hun 
professionele afwegingen 
over de benodigde zorg, 
ondersteuning en risico’s 
op basis van wensen, 
behoeften, 
mogelijkheden en 
beperkingen van de 
cliënt. 
 

Zorgverleners maken het 
professioneel overwegen en 
handelen nog onvoldoende 
aantoonbaar. 
Wellicht vanwege 
personeelskrapte, 
onvoldoende methodische 
aansturing en  een gebrek 
aan kennis en methodisch 
houvast.  
Niveau 4 is momenteel niet 
binnen het eigen zorgteam 
beschikbaar. 
EVV-rol is niet (duidelijk) 
belegd. 
MDO overleggen zijn niet 
structureel ingeregeld. 
Doordat de methodische 
kennis en ondergrond 
ontbreekt of onvoldoende is, 
is er in dat opzicht geen 
lerende cultuur. 
 
Zie ook auditverslag 
Thema 2 Omvang 
beschikbaarheid medewerker 
Thema 3 Medewerker-
deskundigheden en 
Medewerker-Omvang en 
inzet 

2.1 
1.Dossiervoering op orde brengen. 
2. Methodisch werken in de 24/7 
cyclus zonder afhankelijkheid van 
individuele medewerkers, mbv 
rapportage en opvolging  
 

 30-11-2018 
Continu 

Bezig 
 

Norm 2.2 
Zorgverleners werken 
methodisch, passend bij 
hun functieniveau. Dit 
hele proces wordt 
inzichtelijk vastgelegd in 
het cliëntdossier.  
 

2.2 
1. Consistent handteren van 
(digitaal)zorgdossier. Werkafspraken 
maken intern en met mdo. (mogelijk 
via EMZ werkwijze) 
2. Trainen en coaching in methodisch 
werken gerelateerd aan het 
functieniveau. (ondersteund door 
eerder acties op dossier en 
methodisch werken) 
3. Evaluatie en bijstellen behandeling 
en zorgleefplan. 
 

 31-12-2018 
Continu  
 

Start 

Norm 2.3 
De zorgaanbieder zorgt 
dat zorgverleners ruimte 
krijgen om systematisch 
te reflecteren op goede, 
veilige en 
persoonsgerichte zorg 

2.3 
1. Team intervisie of Cliënt-MDO 
structureel 
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voor de cliënt. Van 
daaruit kunnen zij 
verbeteringen toepassen. 
 

Product - Werken aan de 
hand van geldende 
methodieken / protocollen. 

Norm 2.4 
Zorgverlener houden, 
passend bij hun 
functieniveau, relevante 
ontwikkelingen in hun 
vakgebied bij om goede, 
veilige en 
persoonsgerichte zorg te 
kunnen bieden aan de 
groep cliënten waaraan 
ze zorg verlegen. 

2.4 
1. Scholingsplan 2019-2020 opstellen 
2. Coaching en intervisie tijdens 
werk(overleg) 2018/2019 
3. Strategisch opleidingsplan (borging 
lange termijn) 
4. Verkenning mogelijkheden 
scholing/training handelingen, BOPZ, 
BHV etc. 
 
 

   

Norm 2.5 
de zorgaanbieder zorgt 
dat er voldoende 
deskundige zorgverleners 
beschikbaar zijn, 
afgestemd op de 
aanwezige cliënten en 
actuele zorgvragen. 
 

2.5 
1.Basisbezetting op orde brengen 
door o.b.v. cliëntvraag en 
handelingen niveau en omvang te 
bepalen 
2.Basis rooster opstellen 
3.Wervingsplan medewerkers 
opzetten en uitvoeren.  
4. Actieplan korte termijn rooster op 
“orde”  
5. Overzicht bevoegd- en bekwaam 
personeel  
 

   

Norm 2.6 
Zorgverleners handelen 
volgens de afspraken 
zoals beschreven in 
protocollen, richtlijnen en 
handreikingen. Zij weten 
wanneer zij wel en niet 
kunnen afwijken om 
goede, veilige en 
persoonsgerichte zorg 
kunnen bieden. 

2.6 
1.Protocollen actueel, beschikbaar en 
basis voor handelen. 
2.Gebruik van gestelde weeg- en 
meetlijsten en aftekenlijsten van 
risicovolle- en voorbehouden 
handelingen 
3. Zorgdragen dat alle professionals 
die zorg verlenen op de hoogte zijn 
van de werkwijze, protocollen van de 
organisatie (communicatie) 
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Norm 2.7 
Zorgverleners werken 
multidisciplinair en 
schakelen tijdig 
disciplines en specifieke 
expertise in van binnen of 
buiten de organisatie. In 
deze samenwerking 
worden duidelijke 
afspraken gemaakt wie 
waarvoor 
verantwoordelijk is. 
  

2.7 
1.MDO en zorgevaluaties inregelen. 
2. Input, verslaglegging, en 
zorgevaluatie met 
cliënt/vertegenwoordiger in dossier 
herleidbaar 

   

 Thema Oorsprong Oorzaak / achtergrond  Verbeteractie Door wie Geplande einddatum Status 

Sturen op 
kwaliteit 
veiligheid 

Norm 3.1 
De zorgaanbieder stelt de 
persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning centraal 
en borgt de veiligheid van 
de cliënt. 
 

De PDCA cyclus kan 
onvoldoende plaatsvinden 
vanwege het gebrek aan een 
duidelijk kader.  
Zowel op het niveau van de 
primaire zorgverlening als op 
rand-voorwaardelijk niveau 
en organisatorische 
uitgangspunten.  
Inmiddels wordt er wel een 
integraal methodisch systeem 
ingericht en 
geïmplementeerd waarbij het 
ECD, Kwaliteitssysteem en 
Personeelsinformatie 
systeem zeker houvast zal 
bieden. 
Echter dit vraagt ook nog wel 
verdieping van het MT en de 
team coördinatoren. En 
uiteraard ook van de 
zorgverleners. 

3.1 
1.Audit intern volgend op PVA n.a.v. 
inspectierapport en monitoren op 
voortgangsrapportage.  
2. Behouden van cliënt gerichte tijd 
3.Visie, missie, strategie en juiste 
beleidscyclus (PDCA) invoeren. + 
vertaling jaarplan 
 

 3.1 
18-12-2018 

Bezig 

Norm 3.2  
De zorgaanbieder 
gebruikt 
(bijna)incidenten, 
(bijna)fouten en klachten 
voor de verbetering van 
zorg 
 
 

3.2 
1.Opstellen MIC- melding procedure 
en criteria 
2.Structureel team overleg MIC 
bespreken en vastleggen in notulen 
3.Kwartaal analyse en verslag 
inzichten en vervolgacties. 
 

 3.2 
30-11-2018 
 

Start 
 

Norm 3.3 
De zorgaanbieder 
bewaakt, beheerst en 
verbetert systematisch de 
kwaliteit en veiligheid van 
de zorg. 
 

Norm 3.3 
1.PVA om te komen tot 
(ISO)certificering besluit en planning 
2. Besluit certificering 
3. Vervolgstappen indien nodig 
 

 3.3 
15-11-2018 
 

Bezig 
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Norm 3.4 
De zorgaanbieder schept 
binnen de locatie en het 
team van zorgverleners 
voorwaarden voor een 
cultuur gericht op leren 
en verbeteren. 

Norm 3.4  
1. Lerend klimaat door veiligheid, 
vertrouwen, verantwoordelijkheid in 
combinatie met intervisie en 
coaching. 
2. Monitoring op resultaten 
3. Pop- en ontwikkelingsplan per 
medewerker en op locatieniveau in 
relatie met team/locatie doelen, 
strategie en strategische HR-
planning.  

 3.4 
Continu 
 

Start 
 

Norm 3.5 
Zorgverleners handelen 
naar de gemaakt 
afspraken om tot een 
evenwichtig samenspel te 
komen tussen 
zorgverlener, cliënt, en 
informeel netwerk om 
goede, veilige en 
persoonsgerichte zorg te 
kunnen leveren. 

3.5 
1.Plan voor inzet en rol 
vrijwilligers/mantelzorgers  
2. Werven en inzetten informele zorg 

 3.5 
30-4-2019 

Start 
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 Thema Oorsprong Oorzaak / achtergrond  Verbeteractie Door wie Geplande einddatum Status 

Medicatie 
veiligheid 

Norm 4.1 
De zorgaanbieder heeft 
een procedure rondom 
veilige en verantwoorde 
zorg beschreven. 
 

 4.1 
1. Samenwerkingsrelatie en contract 
met apotheek voor de 
farmaceutische zorg. 

 4.1 
31-12-2018 
 

Start 
 

Norm 4.2 
De zorgaanbieder bepaalt 
in dialoog met de cliënt 
en/of 
cliëntvertegenwoordiger 
of de medicatie geheel of 
gedeeltelijk in eigen 
beheer wordt gegeven. 
De gemaakte afspraken 
over het beheer liggen 
vast in het cliëntdossier. 
 

4.2 
1. Formulier (BEM) opstellen en 
invoeren. 
2. Procedure “medicatie eigen 
beheer” opstellen, invoeren en 
evalueren. 
3. Dossiervoering bijhouden rondom 
medicatiebeheer. 
 
 

 4.2 
15-11-2018 
 

Bezig 

Norm 4.3 
Zorgverleners beschikken 
over een actueel 
medicatie overzicht en 
actuele toedienlijst van 
de apotheek. 
 

4.3  
1. werkafspraken bij aanpassing 
medicatie (ook insuline) met 
medewerkers en apotheek 
2. Baxter aanvragen voor cliënten, 
waar dit nog niet is 
3. Medicatiehistorie overzichten 
aanvragen waar deze worden gemist 

 4.3  
31-10-2018 
 

Start 
 

Norm 4.4 
Bij medicatiewijzigingen 
passen zorgverleners e 
GDS-medicatie (baxter) 
niet aan. 

4.4 
vasthouden werkwijze GDS-
medicatie 
 

 4.4  
28-8-2018 
 

Voldaan  
 

Norm 4.5 
Zorgaanbieder draagt 
zorg voor het veilig en 
verantwoord bewaren en 
afvoeren van medicatie. 

4.5 
1.Bewaarplaats medicatie, gekoeld 
en niet gekoeld, inrichten 
2. Werkafspraken retourmedicatie 
maken en invoeren 
3.Werkafspraken, richtlijnen 
bewaarmedicatie maken 

 4.5  
15-11-2018 
 

Start 
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Norm 4.6 
De zorgaanbieder 
registreert de 
(werk)voorraad medicatie 
en bewaakt de 
houdbaarheid hiervan.  

4.6 
1. Registratie en werkinstructie 
(werk)voorraad medicatie is 
opgesteld en ingevoerd 
2. Procedure check vervallen 
houdbaarheid van medicatie. 
3. Richtlijn geopende medicatie met 
datum is geïmplementeerd. 
 

 4.6 
31-12-2018 
 

Start 
 

Norm 4.7 
Een tweede persoon 
controleert de niet GSD-
medicatie, of er is een 
afspraak met de 
apotheek dat het geen 
risicovolle medicatie 
betreft voor de cliënten. 
 

4.7  
1. Controle 2e aftekening ingeregeld 
op korte termijn desnoods tijdelijk 
(collega via digitale app, cliënt) 
2.werkwijze en mogelijke oplossingen 
bij geen mogelijkheden voor dubbel 
aftekenen inregelen. 
 

 4.7 
10-10-2018 
 
 
31-12-2018 
 

Start 
 

Norm 4.8  
Zorgmedewerker 
parafeert de toegediende 
of aangereikte medicatie 
per medicijn en 
toedientijd op de 
toedienlijst.  
 

4.8 
1.richtlijn en consistente gedragslijn 
met controle en aftekenen medicatie 
2.(interne)Training 
medicatieveiligheid en impact. 
3. MiC medicatie beleid en 
meldgedrag bespreken (PCDA) 

 4.8 
30-11-2018 
 
31-12-2018 
 
15-1-2019 

Start 
 

Norm 4.9 
Zorgverleners signaleren 
werking en bijwerking 
van de toegediende 
medicatie. 
 

4.9 
1.Medicatie werking & bijwerkingen 
cursus/training 

 4.9 
28-2-2019 
 

Start 

Norm 4.10 
De behandelaar en 
apotheker verrichten ten 
minste jaarlijks een 
medicatiebeoordeling 
voor alle cliënten.  
 

4.10 
1. Werkafspraken en contract met HA 
& apotheek maken. 
(meenemen met contract opstellen 
4.1) 
 

 4.10 
31-12-1018 

Start 
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Norm 4.11 
Medicatie wordt 
voorgeschreven met 
behulp van een 
elektronisch 
voorschrijfsysteem 

4.11 
1. Werkafspraken met de huisarts en 
apotheek over digitaal voorschrijven. 
(meenemen in contract 4.1) 

 4.11 
31-12-2018 
 

Start 

 Thema Oorsprong Oorzaak / achtergrond  Verbeteractie Door wie Geplande einddatum Status 

Vrijheids-
beperkende 
maatregelen 

Norm 5.1  
De zorgaanbieder 
beschrijft zijn visie op en 
beleid over preventie, 
terugdringing, 
besluitvorming en 
uitvoering van vrijheid 
beperkende maatregelen. 

Omgaan met vrijheid 
beperkende maatregelen 
raakt meer en meer bekend 
binnen de organisatie. 
Ook in relatie tot omgaan 
met wils(on)bewkaamheid.  
De rol en inbreng van (hoofd) 
behandelaren moet 
nadrukkelijker betrokken 
worden. Zowel individueel als 
in de groep. 
De functie en werking van het 
MDO komt nog niet uit de 
verf. Afwachtend beleid. 
Evaluatie (van maatregelen) 
is moeizaam, vanwege het 
methodisch gebrekkige 
zorgleefplan. Wat, Waarom 
en Waartoe ontbreekt. 
Ook is er nog geen werkende 
overstijgende PDCA cyclus. 
Inmiddels wordt er wel een 
integraal methodisch systeem 
ingericht en 
geïmplementeerd waarbij het 
ECD, Kwaliteitssysteem en 
Personeel informatie systeem 
zeker houvast zal bieden. 
Echter dit vraagt ook nog wel 
verdieping van het MT en de 
team coördinatoren. En 

5.1 
1. Overleg met arts en/ 
gedragswetenschapper over de 
opgestelde procedure. 
2. Evaluatie en bijstellen, visie en 
procedure indien nodig. 

 5.1 
31-1-2019 
 

Start 

Norm 5.2 
Voor het inzetten van 
vrijheid beperkende 
maatregelen wordt het 
(probleem)gedrag van de 
cliënt geanalyseerd.  

5.2 
1.Procedure inzet vrijheid 
beperkende maatregel evalueren en 
bijstellen. 
2. Bij volgende casus inzet vrijheid 
beperkende maatregel, proces onder 
supervisie en leercasus van maken. 
 

 5.2 
30-11-2018 
 
 
 
 

 
Start 

Norm 5.3  
Voorafgaand aan de inzet 
van psychofarmaca vindt 
een psychosociale of 
gedragsinterventie plaats. 
 

5.3 
1.Opstellen preventieve en actieve 
gedragsinterventies richtlijn 
voorafgaand aan psychofarmaca 

 5.3 
30-1-2019 
 

Start 
 

Norm 5.4  
In dialoog met de cliënt 
vindt multidisciplinaire 
besluitvorming plaats 
over de inzet van vrijheid 
beperkende maatregelen 
en vastgelegd in het 
cliëntdossier.  
 

5.4 
1.Overleg met huisarts en/of 
gedragsdeskundige over de 
werkwijze (zie ook 5.1) 
 

 5.4 
31-1-2019 
 

Start 
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Norm 5.5 
Gedragswetenschapper 
en/of arts is 
verantwoordelijk voor het 
besluit over te gaan tot 
vrijheid beperkende 
maatregel en liggen vast 
in het cliëntdossier.  

uiteraard ook van de 
zorgverleners. 
Zie ook auditverslag: 
Thema 1 juridische positie en 
inspraak van de klant 
Thema 3 volle reikwijdte 
vrijheid beperkende 
maatregelen 
Organisatie - Risico’s 
beheersen 

5.5 
1.Procedure heeft 
verantwoordelijkheid arts en/of 
gedragswetenschapper voor besluit 
tot inzetten vrijheid beperkende 
maatregelen. (zie 5.1) 
 

 5.5 
31-12-2018 
 

Start 

Norm 5.6 
De cliënt en/of 
cliëntvertegenwoordiger 
geeft toestemming voor 
de toepassing van de 
vrijheid beperkende 
maatregel(en). 

5.6 
1.Procedure aanscherpen met proces 
bij “vermoeden” wilsonbekwaamheid 
en de te nemen stappen om dit te 
beoordelen en mogelijk te 
formaliseren. 
2. Consequenties 
wilsonbekwaamheid zijn inzichtelijk. 
 

 5.6 
31-12-2018 
 
 

Start 
 

Norm 5.7 
Alle toegepaste vrijheid 
beperkende maatregelen 
zin terug te vinden in het 
cliëntdossier.  

5.7 
1. Supervisie bij toepassen en 
dossiervoering rondom vrijheid 
beperkende maatregel 
2. Richtlijn opstellen toepassing 
vrijheid beperkende maatregel (zie 
5.1 en 5.2) 

 5.7 
Zodra situatie zich voordoet 
30-11-2018 
 

Start 

Norm 5.8  
Zorgverleners passen 
vrijheid beperkende 
maatregelen zorgvuldig 
toe. 

5.8 
1. Supervisie bij toepassen en 
dossiervoering rondom vrijheid 
beperkende maatregel (zie 5.7) 
 

 5.8 
Zodra de situatie zich 
voordoet 

 

Norm 5.9 
De zorgaanbieder 
gebruikt informatie over 
toepassing van vrijheid 
beperkende maatregelen 
op locatie- en teamniveau 
voor 
kwaliteitsverbetering 

5.9 
1. Evaluatie op teamvergadering nav 
supervisie procedure en toepassing 
vrijheid beperkende maatregel. 
2. Eventueel bijstellen procedure op 
basis van uitkomsten 

 5.9 
Zodra de situatie zich 
voordoet 
 

 


