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Registratie en analyse onvrijwillige zorg 
periode jan-dec 2020 
 

In het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd) verstrekken zorgorganisaties twee maal per jaar 

een digitaal overzicht aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), met een 

analyse van de toegepaste onvrijwillige zorg (OVZ). Op landelijk niveau is afgesproken 

organisaties de ruimte te geven om dit in het overgangsjaar 2020 anders in te vullen. Dit betekent 

dat zorgorganisaties een analyse opstellen van de verlening van onvrijwillige zorg en deze 

analyse op hun website plaatsen. 

In dit document geeft PZC Dordrecht een toelichting op de inrichting en implementatie van de 

Wzd in haar organisatie en doet zij verslag van de inzet van onvrijwillige zorg in 2020. Hierbij is 

onderscheid gemaakt in de periode januari tot en met juni en juli tot en met december. 

 

Onze visie 

De Wet zorg en dwang (Wzd) pleit voor terughoudend en verantwoord uitvoeren van onvrijwillige 

zorg. Binnen PZC Dordrecht hanteren wij de principes ‘nee, tenzij…’ en het bieden van ‘veilige 

vrijheid’. Hierbij staan de wensen en behoeften van de bewoners die onder de Wzd vallen 

centraal. Wij streven een opendeurenbeleid na.  

 

Ons PZC-merk is gefundeerd op vijf pijlers die organiserend zijn voor alles wat wij bieden en 

doen. Thuis, zingeving, helpen waar dat nodig is, gestimuleerd en zinvol leven. Deze pijlers zijn in 

onze visie uitgewerkt in een basis voor optimale vrijheid en autonomie voor onze bewoners en 

het verantwoord uitvoeren van onvrijwillige zorg in samenspraak met de bewoner, professional en 

wettelijk vertegenwoordiger.  

 

De volgende mijlpalen zijn in 2020 behaald  

1. Concept beleidsplan, d.d. 17-12-20 ter eerste lezing aan directie aangeboden. 

2. Wzd-functionarissen zijn benoemd. 

3. Cliëntvertrouwenspersoon Wzd is aangesteld. 

4. Zorgplannen zijn ingericht volgens eisen Wzd. 

5. Pakket van eisen zorgtechnologie is opgesteld. 

6. Terugdringing en bewustwording van VBM’s van 2016 naar 2020. 

7. Rol extern deskundige belegd bij onafhankelijk Wzd-functionaris. 

8. Procesbeschrijving en hoofdrolspelers zijn beschreven.  

9. Aansluiten klachtencommisie: nog in ontwikkeling, ter overbrugging aansluiten landelijke 

commissie.  

 

Het project zorgtechnologie is vertraagd onder andere vanwege COVID-19 waardoor het 

inrichten van leefcirkels nog niet mogelijk is. Hierdoor zijn tot nu toe de deuren van drie gesloten 

afdelingen op locatie Crabbehoven nog niet geopend (42 bewoners). 

 

Begin 2021 is een update gedaan van het huidige zorgoproepsysteem waardoor het inrichten van 

leefcirkels mogelijk wordt. Een aparte werkgroep is hiervoor ingericht. Tegelijkertijd gaat het 

project zorgoproep van start begin 2021, waar het opgestelde pakket van eisen deel van 

uitmaakt. Dit vraagt echter een langere doorlooptijd omdat de scope breder is dan de Wzd. 

 

De projectgroep Wzd kiest ervoor om gedurende de eerste zes maanden van 2021 capaciteit aan 

te wenden om verantwoord en gefaseerd de deuren te openen in plaats van het opstellen van 42 

stappenplannen. 
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Kwantitatieve analyse inzet onvrijwillige zorg eerste half jaar 2020 

 

 01-01-2020 t/m 30-06-2020 1-7-2020 t/m 31-12-2020 

Totaal aantal bewoners 

vallend onder de Wzd. 
86 86 

Totaal aantal bewoners dat 

onvrijwillige zorg heeft 

ontvangen gedurende de 

betreffende periode. 

2 4 

Aantal bewoners dat is 

opgenomen op basis van een 

besluit tot opname en verblijf 

van het CIZ (art. 21) en OVZ 

heeft ontvangen. 

2 2 

Aantal bewoners dat op basis 

van vrijwilligheid verblijft maar 

wel OVZ heeft ontvangen. 

0 2 

 

 

Vorm van OVZ Subvorm Totaal aantal unieke 

bewoners waarop de 

specifieke vorm van 

OVZ is toegepast en 

het aantal keren 

toegepaste OVZ 

en/of totale duur 

hiervan. 

 

01-01-20 t/m 30-6-

2020 

Totaal aantal unieke 

bewoners waarop de 

specifieke vrom van 

OVZ is toegepast en 

het aantal keren 

toegepaste OVZ 

en.of totale duur 

hiervan 

 

1-7-20 t/m 31-12-

2020  

Beperken van de 

bewegingsvrijheid 

Overig 2 hansop 3 hansop 

1 gordel  in rolstoel 

 

Tot slot 

Op dit moment (februari 2021) is er geen sprake van onvrijwillige zorg. Dit is het resultaat van 

hard werken. PZC Dordrecht heeft de afgelopen jaren enorm ingezet op zo min mogelijk 

vrijheidsbeperkende maatregelen onder de wet BOPZ. Dat hebben we gedaan middels 

scholingen, inzetten op bewustwording en een cultuuromslag. Daarnaast hebben we structureel 

overleg gehad over vrijheidsbeperkende maatregelen. Sinds eind 2020 hebben we 

casuïstiekbesprekingen over casussen die onder de Wzd vallen. Sinds januari 2021 vindt er 

structureel overleg plaats over onvrijwillige zorg en laagdrempelig overleg met de Wzd-

functionaris.  

 


