Registratie en analyse onvrijwillige zorg 2021
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 daarin een
analyse van de toegepaste onvrijwillige zorg (OVZ).
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 2021.
Onze visie
De Wet zorg en dwang 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 2021 behaald:
Wzd-handboek
Het afgelopen half jaar is een Wzd-handboek ontwikkeld, waarin alle documenten die met de
Wzd verband houden op een eenvoudige en overzichtelijke manier kunnen worden geraadpleegd
en toegankelijk is voor alle betrokkenen.
Openen deuren KDZ
De werkgroep Domotica heeft aan de hand van een programma van eisen in kaart gebracht wat
nodig is voor het op verantwoorde wijze openstellen van de deuren van de afdelingen
kleinschalige dementiezorg (KDZ-42 bedden). Er wordt gewerkt met veiligheidsgraden (1 = in de
eigen kamer/afdeling, 2 = binnen de organisatie en in de binnentuin, 3 = buiten de organisatie).
Voorafgaand aan het openstellen van de deuren is middels een multidisciplinaire risicoinventarisatie en samen met de eerste vertegenwoordiger in kaart gebracht binnen welke
veiligheidsgraad een bewoner zich veilig in vrijheid kan bewegen om met elkaar tot een
gezamenlijk gedragen besluit te komen. Middels de inzet van domotica zijn in 2021 twee van de
drie afdelingen van KDZ geopend. De derde afdeling is in februari 2022 geopend. Er is een
mobiele dienst gestart. Dit betekent dat een zorgmedewerker vrijgespeeld wordt in geval van
situaties die zich voor kunnen doen ten gevolge van het openen van de deuren.
Scholing
PZC Dordrecht zorgt ervoor dat zorgpersoneel kennis heeft van de Wet zorg en dwang en deze
toe kan passen. PZC Dordrecht verzorgt daartoe een doorlopend scholingsprogramma waarin
veel ruimte is voor interactie en voorbeelden uit de praktijk. De scholing wordt verzorgd door
kwaliteitsverpleegkundigen en/of door de externe Wzd-functionaris.
PZC Dordrecht is daarnaast geschoold in het lerend vermogen bij mensen met dementie. De
scholing was multidisciplinair van aard. Ook mantelzorgers hebben deelgenomen. De focus op
het lerend vermogen heeft tot doel de vrijheid van onze bewoners te bevorderen.
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Kwantitatieve analyse inzet onvrijwillige zorg 2021:
Q1 en Q2



Totaal aantal bewoners
vallend onder de Wzd.



01-01-2021 t/m 30-06-2021
Psychogeriatrie (PG): (kleinschalige dementiezorg
Crabbehoven en Dubbelmonde): 78
Niet aangeboren hersenletsel (NAH): (Linde, Cypres,
Waterhoen): 31



Totaal aantal bewoners dat
onvrijwillige zorg heeft
ontvangen gedurende de
betreffende periode.
Aantal bewoners dat is
opgenomen op basis van een
besluit tot opname en verblijf
van het CIZ (art. 21) en OVZ
heeft ontvangen.
Aantal bewoners dat op basis
van vrijwilligheid verblijft maar
wel OVZ heeft ontvangen.

Totaal: 109
PG
Locatie
Locatie
Crabbehoven Dubbelmonde
1
0
PG
Locatie
Locatie
Crabbehoven Dubbelmonde
1

NAH
Locatie Crabbehoven
0
NAH
Locatie Crabbehoven

0
PG

Locatie
Crabbehoven
0

Vorm van OVZ

Subvorm

Beperken van de
bewegingsvrijheid

Weigeren ADL

Locatie
Dubbelmonde
0

0
NAH
0
0

Totaal aantal unieke bewoners waarop de
specifieke vorm van OVZ is toegepast en het
aantal keren toegepaste OVZ en/of totale duur
hiervan.
01-01-2021 t/m 30-06-2021
1: startdatum 30-3-2021

Kwalitatieve analyse inzet onvrijwillige zorg Q1 en Q2 2021:
In Q1 en Q2 is er sprake van één bewoner waarbij onvrijwillige zorg wordt toegepast. Het
stappenplan wordt nauwkeurig gevolgd. Indien afbouw onvoldoende oplevert wordt overwogen
het CCE in te schakelen.
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Q3 en Q4



Totaal aantal bewoners
vallend onder de Wzd.



01-07-2021 t/m 31-12-2021
Psychogeriatrie (PG): (kleinschalige dementiezorg
Crabbehoven en Dubbelmonde): 78
Niet aangeboren hersenletsel (NAH): (Linde, Cypres,
Waterhoen): 31



Totaal aantal bewoners dat
onvrijwillige zorg heeft
ontvangen gedurende de
betreffende periode.
Aantal bewoners dat is
opgenomen op basis van een
besluit tot opname en verblijf
van het CIZ (art. 21) en OVZ
heeft ontvangen.
Aantal bewoners dat op basis
van vrijwilligheid verblijft maar
wel OVZ heeft ontvangen.

Totaal: 109
PG
Locatie
Locatie
Crabbehoven Dubbelmonde
2
0
PG
Locatie
Locatie
Crabbehoven Dubbelmonde
2

0
PG

Locatie
Crabbehoven
0

Vorm van OVZ

Subvorm

Beperken van de
bewegingsvrijheid.

Weigeren ADL

Beperken van de
bewegingsvrijheid.

Fysieke en verbale
agressie

Locatie
Dubbelmonde
0

NAH
Locatie Crabbehoven
0
NAH
Locatie Crabbehoven
0
NAH
0
0

Totaal aantal unieke bewoners waarop de
specifieke vorm van OVZ is toegepast en het
aantal keren toegepaste OVZ en/of totale duur
hiervan.
01-07-2021 t/m 31-12-2021
1: startdatum 30-3-2021
einddatum: december 2021
reden: overlijden december 2021
1: startdatum 21-8-2021
eenmalige inzet OVZ, wel stappenplan ingezet.
einddatum: 13-09-2021

Kwalitatieve analyse inzet onvrijwillige zorg Q3 en Q4:
Op 31 december 2021 zijn er geen bewoners meer bij wie onvrijwillige zorg wordt ingezet. Wat
betreft de twee bewoners bij wie wel OVZ werd toegepast, is in Q3 en Q4 is bij één bewoner het
CCE ingeschakeld. Bij de andere bewoner is eenmalig OVZ toegepast waarna het stappenplan is
ingezet. Deze is echter binnen een maand weer gestopt omdat er geen OVZ hoefde te worden
toegepast en het ook niet in de lijn der verwachting lag dat dit weer ingezet moest worden.
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Tot slot
We zijn verheugd te melden dat de projectgroep Wet zorg en dwang die in het leven is geroepen
ten behoeve van de implementatie van de Wet zorg en dwang eind december 2021 is
opgeheven. De verantwoordelijkheid voor het borgen van de uitvoering van de wet en de
mogelijke implementatie die nodig is vanuit aanpassingen in de wet, ligt vanaf januari 2022 bij de
commissie Wzd. Binnen deze commissie is een breed gremium vertegenwoordigd. De lijn die is
ingezet om zo min mogelijk OVZ in te zetten, zet door. Dit is het resultaat van een continu proces
van bewustwording en bewustzijn, scholing en cyclisch werken.
In het structureel overleg met bestuurder en Wzd-functionarissen is het proces, verantwoording,
gedrag en toetsing betreffende het werken conform de Wzd aan de orde gekomen. Evenals de
kwantitatieve en kwalitatieve analyse OVZ. Vanuit de cliëntvertrouwenspersoon Wzd is een
positieve evaluatie ontvangen over de afgelopen periode .
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