
 

 

  

 



Opname vrijheidsbeperkende maatregelen in het zorgplan Aantal maatregelen 

Gemengd plan (vrijwillige én onvrijwillige component) 14 

Onbekend vrijwillig of onvrijwillig 40 

Onvrijwillige zorg 37 

Tijdelijke/ noodsituatie 1 

Eindtotaal 92 

 

Voor de (verplichte) registratie van onvrijwillige zorg beschikt Liberein sinds 2020 over een 
specifieke registratiemodule in het elektronisch cliëntdossier (ECD) van Caress. In juni 2021 Is 
Liberein overgestapt op een ander ECD (Ons®) waarbij de gegevens op een andere wijze in het 
dossier worden vastgelegd. Daarnaast heeft de IGJ in 2021 besloten dat de gegevens voor de 
analyse niet meer op locatieniveau, maar op cliëntniveau moeten worden aangeleverd. Door deze 
wijzigingen is het lastig om de gegevens van de verslagjaren 2020 en 2021 met elkaar te 
vergelijken.  

De overzichten in deze analyse zijn weergegeven op organisatieniveau.  

In onderstaande tabel is het aantal ingezette vrijheidsbeperkende maatregen in de periode van 1 
juli 2021 tot en met 31 december 2021 weergegeven. Zie verder bijlagen 1 en 2 voor meer 
gedetailleerde informatie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Onder Wzd-cliënten worden verstaan: cliënten waarbij door een terzake deskundig arts is vastgesteld dat 
sprake is van een psychogeriatrische aandoening, een verstandelijke beperking of cognitieve beperkingen op 
basis van een van de gelijkgestelde aandoeningen. 
 
 

A. 

1. Er zijn nog veel maatregelen geregistreerd onder het kopje ‘onbekend’ Hierbij is het niet 
bekend of de interventie een vrijwillige of een onvrijwillige maatregel betreft. Uit analyse 
blijkt dat dit voor een belangrijk deel komt omdat Liberein in juni 2021 is overgegaan naar 
een volledig nieuw zorgdossier waarin de onvrijwillige zorg op een andere manier moet 
worden geregistreerd dan in de scholing in 2020 was aangeleerd.  Hierop is in april 2022 
gestart met een uitgebreide scholing voor alle betrokkenen bij het zorgdossier waaronder 
alle vakgroepen, zorgteams, artsen en persoonlijk begeleiders. Deze Liberein breed 
ingezette scholing richt zich op het registreren van onvrijwillige zorg, het juist werken met 
het stappenplan en het voorkomen van onvrijwillige zorg. In de scholing is ook uitgebreid 
aandacht voor ‘de geest van de wet’: het bieden van meer vrijheid aan onze bewoners.  

2. ‘Beperking het eigen leven in te richten’ is een nieuw begrip dat onder de BOPZ-wet nog 
niet bestond. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over het ‘moeten’ wassen, douchen, uit bed 
komen of naar bed gaan. We zien dat in 2021 dit type vrijheidsbeperking nog niet overal 
wordt vastgelegd. Binnen de scholingen die zijn gestart is ook aandacht voor dit thema en 
worden medewerkers meer bewust gemaakt van wat hieronder valt en hoe hierin 
onvrijwillige zorg te voorkomen. Locatiewerkgroepen houden dit thema levend. Daarnaast 
is er binnen team overleggen ruimte voor bewustwording in de vorm van casuïstiek 
besprekingen. Voor het begrip ‘Medische controles en handelingen/therapeutische 



maatregelen’ geldt hetzelfde. Ook hier is sprake van onder registratie en wordt via scholing 
en casuïstiekbespreking actief ingezet op kennis verbreding. 

3. Medicatie in afwijking van de professionele richtlijnen: hierin zien we een verschil over de 
locaties. Op locatie Bruggerbosch (BB) zijn meer registraties dan op de overige locaties. 
Dat heeft deels te maken met het feit dat BB de locatie is met de meeste 
psychogeriatrische cliënten, maar ook de locatie waar zorg wordt gegeven aan cliënten 
met een bijzondere zorgbehoefte. Deze zorg wordt geboden binnen de Korsakov 
woongroepen en de Gerontopsychiatrische woongroepen. Ook bij dit onderdeel is het 
beeld dat er sprake is van een onder registratie, die voor een deel samenhangt met 
onderlinge verschillen bij de interpretatie van de professionele richtlijnen. Inmiddels is 
samen met de specialisten ouderengeneeskunde een eenduidige interne procedure 
geschreven voor het voorschrijven van medicatie die het gedrag beïnvloedt in 
overeenstemming met de professionele richtlijnen. Deze procedure is onderdeel van de 
scholing Wzd die de medische vakgroep volgt.  

 

1. Een aandachtspunt is het tijdig uitvoeren van evaluaties in het stappenplan. Van de 92 
registraties bleken 19 registraties niet tijdig geëvalueerd. Een van de redenen waarom deze 
niet tijdig zijn geëvalueerd had te maken met de beschikbaarheid van betrokken 
disciplines. Door de nieuwe MDO-afspraken waarbij in hogere frequentie steeds een deel 
van de zorgplannen van cliënten worden besproken (in plaats van eens per half jaar alle 
zorgplannen) ontstaat een vast moment waarbij alle betrokken disciplines bij elkaar zijn en 
waarbij ruimte is om een stappenplan te evalueren.  
 

2. Er is in heel 2021 maar één maatregel onder de categorie’ nood of onvoorzien’ ingevuld. 
Hierin vermoeden we ook een onderrapportage. Niet alle triageverpleegkundigen zijn op 
dit moment geschoold in de Wzd en zijn zich daarom nog niet bewust dat en hoe 
onvoorziene en noodmaatregelen moeten worden geregistreerd. In 2021 is een start 
gemaakt met het scholen van de triageverpleegkundigen die in de avond- nacht en 
weekend situatie de rol van zorgverantwoordelijke vervullen maar niet alle 
triageverpleegkundigen hebben deze scholing kunnen volgen. Inmiddels is de scholing 
gestart. 

 

Liberein wil graag op basis van de registratie van onvrijwillige zorg reflecteren op het eigen 
handelen en hiervan leren. Daarom hebben wij onszelf een aantal vragen gesteld. 

Welke acties hebben we ingezet om onvrijwillige zorg terug te dringen? 

• Scholingen voor alle zorgmedewerkers, Liberein breed, met daarbij een verdiepende scholing 
voor de zorgverantwoordelijken, de Wzd-functionarissen en triageverpleegkundigen. 

• Borgen van de kennis rond onvrijwillige zorg door scholingen op te nemen in het 
leermanagementsysteem en door deze op te nemen in de inwerkprocedure van nieuwe 
medewerkers.  

• Voor de zorgverantwoordelijken wordt een werkdocument opgesteld die zij als naslagwerk 
kunnen gebruiken en die handvatten biedt voor het correct registreren en het juist doorlopen 
van het stappenplan.  



 

• De Wet zorg en dwang vergt van de medewerkers meer dan het leren wat er in een wet staat. 
Het betekent ‘omdenken’, denken in mogelijkheden, bewustwording, accepteren van risico’s 
en hier met elkaar over in gesprek gaan.  

• Waar de ‘oude’ BOPZ-wet uitging van het bieden van meer vrijheid wanneer iemand dat 
aankan, moeten we ons nu richten op het hebben van vrijheid voor iedere cliënt. En deze mag 
alléén worden ingeperkt wanneer er sprake is van een reëel ernstig nadeel voor de cliënt.  
Hierover moeten we niet alleen met elkaar over in gesprek, maar vooral ook leren het goede 
gesprek te voeren met de naasten van onze cliënten.  Hierbij is het belangrijk dat we al voor 
opname van een cliënt spreken over de verwachtingen over en weer, en wat hierbij, in het licht 
van de wet, de kaders en mogelijkheden zijn.  

• Het beeld bestaat dat we een daling van onvrijwillige zorg hebben bereikt, maar dat beeld 
kunnen we nog niet met concrete cijfers onderbouwen. Doordat in Liberein in twee 
verschillende systemen is geregistreerd (2 juni 2020 - 31 mei 2021 Caress; vanaf juni 2021 in 
Ons ®) én op verzoek van de IGJ de leveranciers van de zorgdossiers de rapportages hebben 
aangepast van locatieniveau naar cliëntniveau, zijn de uitkomsten over 2020 en 2021 niet met 
elkaar te vergelijken.  

• Op locatie Bruggerbosch wordt zorg gegeven aan speciale doelgroepen; mensen met de 
ziekte van Korsakov en mensen met een gerontopsychiatrische problematiek. Hier is vaker 
een vorm van onvrijwillige zorg nodig.  

• We zien in het algemeen dat cliënten in een latere fase van hun ziekteproces worden 
opgenomen en dat er sprake is van een toename van de multipathologie en -problematiek. Dit 
kan van invloed zijn op de behoefte om in een vorm van onvrijwillige zorg te voorzien om 
ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen. Binnen onze netwerken zijn we activiteiten gestart 
om ook hierbij de kwaliteit van zorg te vergroten en na te gaan hoe hierin onvrijwillig zorg kan 
worden verminderd. 

• De individuele cliënt: meer aandacht voor de ‘geest van de wet’; het voorkomen van 
onvrijwillige zorg, het bieden van meer vrijheid en het accepteren van risico’s hierin, samen 
met de vertegenwoordigers.   Dit doen we door de scholingen die al zijn gestart, het vergroten 
van bewustwording door bijvoorbeeld standaard agendapunten in het teamoverleg en 
casuïstiekbesprekingen.  

• Structurele aandacht voor ontwikkeling van Vrijheid & Veiligheid op elke locatie: een 
werkgroep Wzd/Vrijheid & Veiligheid heeft de opdracht gekregen om de Wzd op locatie te 
borgen, het gesprek over Vrijheid & Veiligheid te voeren met alle betrokkenen. Deze 
werkgroepen onder leiding van een teamleider bestaan uit zorgmedewerkers en 
behandelaren. Deze werkgroepen organiseren casuïstiek besprekingen en maken gebruik van 
de toolkit van Vilans. 

• Er zijn twee Wzd-functionarissen benoemd en geschoold. Zij maken deel uit van de Wzd-
commissie en gaan samen met deze commissie hun taken verder vormgeven en de 
betrokkenheid bij het stappenplan intensiveren. Zij gaan ook gevraagd en ongevraagd 



adviseren bij alle aspecten van het gevoerde Wzd-beleid van Liberein. In het belang van de 
continuïteit zoekt Liberein contact met collega organisaties om over en weer voor elkaar te 
kunnen waarnemen.  

• De organisatie: via een QuickScan door een extern expertise team, wordt per locatie in kaart 
gebracht welke mogelijkheden er zijn om de vrijheid voor cliënten te vergroten en wat daarbij 
nodig is. Deze inventarisatie wordt vertaald naar een plan voor de korte- middellange en lange 
termijn.  Zaken waarbij verbouwingen nodig zijn of een aanpassing van het vastgoedplan 
vergen daarbij logischerwijs meer tijd.  

• Op basis van een uitgewerkt plan van aanpak worden alle uitgezette acties gemonitord door 
de commissie Vrijheid & Veiligheid.  
 

Op het moment dat de raad van bestuur (RvB) vernam dat de borging van de regels vanuit de 
Wzd nog niet optimaal was, heeft de RvB actief gestuurd op de optimalisatie van kennis en kunde, 
maar ook op de optimalisatie van de inrichting en het gebruik van Ons®, het nieuwe ECD van 
Liberein. In april is de scholing van alle zorgprofessionals gestart en in de zomer start het project 
om de inrichting van het ECD te optimaliseren en beter aan te laten sluiten op de zorgprocessen.  

De lijn die in 2021 is ingezet om meer bewustwording te creëren en niet alleen te focussen op de 
inhoud van de wet maar vooral op de geest van de wet zetten we in 2022 door. Het verbeterplan 
dat in 2021 is opgesteld en gedeeld met de IGJ loopt volgens planning en de commissie Vrijheid & 
Veiligheid bewaakt hierin de voortgang. Dit is het resultaat van een continu proces van 
bewustwording en bewustzijn, scholing en cyclisch werken. Per locatie nemen teamleiders hier via 
een werkgroep de leiding in. Een aanvullende opdracht aan deze werkgroepen is om samen met 
deskundigen en het multidisciplinaire team te werken naar een meer open locatie. We zijn verder 
blij te kunnen beschikken over inmiddels drie Wzd-functionarissen en met de 
samenwerkingspartners van ZorgSchakelEnschede wordt gewerkt aan een stuk continuïteit door 
over en weer voor elkaar waar te nemen. Al met al is er dus volop vertrouwen dat we onze 
voornemens ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren en dat onze inspanningen leiden tot meer 
vrijheid voor de cliënten die aan onze zorg zijn toevertrouwd.  

Reactie van de cliëntenraad op deze analyse: 

Deze analyse onvrijwillige zorg is besproken tijdens de vergadering van de centrale cliëntenraad 
(CCR) op 9 juni 2022. Bij dit overleg was de raad van bestuur aanwezig om vragen te 
beantwoorden en waar nodig verduidelijking te verschaffen. De CCR geeft aan dat de interne 
analyse onvrijwillige zorg een goede aanzet is om de toepassing van onvrijwillige zorg die aan 
cliënten wordt geleverd in beeld te krijgen. Zij geven aan dat het proces, rond het verder 
terugdringen van de inzet van onvrijwillige zorg en het bieden van meer vrijheid binnen onze 
accommodaties, nog niet is afgerond. De plannen die inmiddels in uitvoering zijn, geven het 
vertrouwen dat hier goede stappen in worden gezet. De halfjaarlijkse analyses worden hierbij als 
een goed instrument ervaren om betrokken te zijn en te blijven; te kunnen meedenken en 
ervaringen met elkaar te kunnen delen.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Ingezette onvrijwillige zorg per middel 
 

Aangemerkt in zorgplan als 

 
Ingezet middel 

Gemengd 
plan 

Onbekend 
vrijwillig of 
onvrijwillig 

Onvrij-
willige 
zorg 

Tijdelijke/ 
nood 

situatie 

Eind-
totaal 

Bedhekken hoog enkel 
  

1 
 

1 

Chip in schoen 1 
 

2 
 

3 

Controle op drank/drugs in 
kleding of tas 

  
2 

 
2 

Extra laag bed 2 1 
  

3 

Hansop/ Jumpsuit 
  

1 
 

1 

Het niet mogen verlaten van 
de zorgafdeling 

 
1 1 

 
2 

Het niet mogen verlaten van 
de zorglocatie 

2 
   

2 

Kast op slot 
  

1 1 2 

Laserbel 
  

2 
 

2 

Medicatie onder dwang 
  

1 
 

1 

Psychofarmaca 
  

13 
 

13 

Separatie 4 
   

4 

Slimme sensor (uit bed) 5 
 

3 
 

8 

Slimme sensor (verlaten van 
de kamer) 

 
1 3 

 
4 

Toegangsdeur afdeling 
gesloten houden 

  
4 

 
4 

Veiligheidsgordel 
  

2 
 

2 

Verhuld toedienen medicatie 
  

1 
 

1 

(leeg) 
 

37 
  

37 

Eindtotaal 14 40 37 1 92 

 



 

 

 

 

 

 

Bijlage 2: Ingezette onvrijwillige middelen per locatie 
Ingezet middel AH AS BB EP KKP LO 

Bedhekken hoog enkel 1         
 

Chip in schoen     3     
 

Controle op drank/ drugs in kleding of tas     2     
 

Extra laag bed     3     
 

Hansop/ Jumpsuit     1     
 

Het niet mogen verlaten van de zorgafdeling 2         
 

Het niet mogen verlaten van de zorglocatie     2     
 

Kast op slot     1 1   
 

Laserbel         1 1 

Medicatie onder dwang     1     
 

Psychofarmaca     12   1 
 

Separatie     4     
 

Slimme sensor (uit bed) 4   4     
 

Slimme sensor (verlaten van de kamer) 4         
 

Toegangsdeur afdeling gesloten houden’ 2     2   
 

Veiligheidsgordel     2     
 

Verhuld toedienen medicatie     1     
 

Leeg: geen maatregel ingevuld 5 1 14 12 1 4 

Totaal 18 1 50 15 3 5        

Evaluatietermijn verlopen: 8 0 9 2 0 0 

 

Afkorting Naam locatie Aantal PG bedden 

AH Ariënshuis Glanerbrug 64 

AS Ariënsstaete 24 

BB Bruggerbosch 205 inclusief 2 crisisbedden 

EP De Eschpoort 49 inclusief 2 crisisbedden 

KKP Klaaskateplein 32 

LO Locatie onbekend n.v.t. 

 


