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1. Inleiding 
 

Per 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang psychogeriatrische en verstandelijk 
gehandicapte cliënten (WZD) in werking getreden. Het uitgangspunt van de wet is ‘nee, 
tenzij’. Zorg wordt in principe alleen op vrijwillige basis verleent: dus alleen als de cliënt 
instemt (bij wilsonbekwaamheid diens vertegenwoordiger) én tijdens de uitvoering van zorg 
geen tekenen van verzet toont. Onvrijwillige zorg mag alleen ingezet worden om (een risico 
op) ernstig nadeel te voorkomen en er geen minder ingrijpende alternatieven zijn om dit 
ernstig nadeel te bestrijden. 

 

Ten behoeve van het toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wordt door 
Oktober eens per half jaar een overzicht van onvrijwillige zorg verstrekt. Aan dit overzicht 
wordt een door de Raad van Bestuur van Oktober ondertekende analyse over de 
onvrijwillige zorg toegevoegd. 

 

Dit document bevat de analyse van onvrijwillige zorg die door Oktober in de periode van 
1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 is verleend. 

 

2. Werkwijze 
 

De juridische status* van de cliënt is vastgelegd in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) 
in Caress. Onvrijwillige zorg wordt geregistreerd in de module onvrijwillige zorg in het ECD 
in Caress. Hieruit is het overzicht onvrijwillige zorg geëxporteerd. Er is gebruik gemaakt van 
de peildatum 1-1-2021, omdat het niet mogelijk is de gegevens ‘over een half jaar’ weer te 
geven. Tevens zijn gegevens ‘over een half jaar’ niet goed te interpreteren i.v.m. 
verhuizingen of het overlijden van cliënten. Dit betekent dat het overzicht de geregistreerde 
onvrijwillige zorg op 1-1-2021 bevat. 
 

De bijbehorende analyse in dit document beschrijft in ieder geval:  
• Een duiding van relevante verschillen tussen het eerste en het tweede half jaar van 

2020.  
• Een duiding van relevante verschillen in de toepassing van onvrijwillige zorg 

tussen verschillende locaties van Oktober.  
• Welke maatregelen zijn getroffen ter terugdringing van onvrijwillige zorg.  

Ter ondersteuning van de analyse zijn tabellen en grafieken gemaakt, zodat veranderingen 
makkelijker zichtbaar gemaakt worden. 

 

Het overzicht onvrijwillige zorg en de bijbehorende analyse zijn op locatieniveau. 
De overzichten onvrijwillige zorg zijn toegevoegd in bijlage I. 
 

De analyse is uitgevoerd door de commissie Wet Zorg en Dwang, bestaande uit drie 
WZD-functionarissen, een verpleegkundig ondersteuner (tevens zorgverantwoordelijke) en 
een adviseur kwaliteit & veiligheid. 
 
* Juridische status: Rechterlijke machtiging, Art. 21 WZD, Inbewaringstelling, Vrijwillig  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analyse onvrijwillige zorg juli-december 
2020, 28-01-2021, pagina 2 van 20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Analyse 
 

In deze analyse is het voor het eerst mogelijk om naar de verschillen te kijken tussen 
de eerste en de tweede meting. 

 

3.1. Relevante verschillen tussen de eerste en tweede meting 
 
Relevante verschillen  
Tussen de eerste meting (peildatum 1-7-2020) en tweede meting (peildatum 1-1-2021) is het 
totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg ontvangt bij Oktober gedaald van 29 naar 23: een 
daling van 21%. Opvallend is dat het aantal cliënten dat in Floriaan onvrijwillige zorg 
ontvangt is gedaald van 21 naar 13: een daling van 38%. Zie tabel 1 en 2.  
 

 
Tabel 1. 
Totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg ontvangt  

 1-7-2020 1-1-2021 

Floriaan 21 13 

t Hofhuys 3 4 

Kerkebogten 0 1 

Merefelt 4 4 

De Hoevenakkers 0 0 

Leuskenhei 1 1 

Totaal 29 23  
 

 
Tabel 2.  
Stijgingen/ dalingen in het aantal cliënten dat onvrijwillige zorg 

ontvangt 1-1-2021 t.o.v. 1-7-2020 
 
 Aantal Percentage 

Floriaan -8 -38% 

t Hofhuys 1 33% 

Kerkebogten 1 - 

Merefelt 0 0% 

De Hoevenakkers 0 0% 

Leuskenhei 0 0% 

Totaal -6 -21%  
In de kolom percentage wordt een ‘’- teken’’ weergegeven als het percentage niet berekend kan 
worden, omdat de waarde 0 was op de peildatum 1-7-2020 

 

 

Bovendien is de aard de onvrijwillige zorg verschoven tussen de eerste en de tweede 
meting (zie tabel 3). Opvallend is de daling van onvrijwillige zorg in de vorm van fysieke 
fixatie en beperken van de bewegingsvrijheid en de stijging van onvrijwillige zorg in de vorm 
van mechanische fixatie en beperking van de vrijheid om het eigen leven in te richten.  
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Tabel 3.  
Verhouding van het aantal cliënten dat die vorm van onvrijwillige zorg heeft ontvangen t.o.v. het 
totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen  

  1-7-2020 1-1-2021 
      

  Aantal Percentage Aantal Percentage 

Toedienen van vocht, Vocht en voeding 0 0% 0 0% 
voeding en medicatie, 

 

Medicatie 2/29 7% 1/23 4% medische  

controles/handelingen Medische controles/ handelingen of     
 therapeutische maatregelen 0 0% 0 0% 

Beperking van Fysieke fixatie 7/29 24% 2/23 9% 
bewegingsvrijheid 

 

Mechanische fixatie 8/29 28% 13/23 57%  

  

 Beperken van de bewegingsvrijheid 12/29 41% 5/23 22%   

 Overig 
0 0% 0 0%   

Insluiting In separeerverblijf 0 0% 0 0%   

 In afzonderingsruimte 0 0% 0 0%   

 In eigen kamer/ verblijfsruimte/     

 appartement/ woning 2/29 7% 1/23 4% 

 Overig 
2/29 7% 2/23 9%   

Toezicht (incl. Cameramonitoring 0 0% 0 0% 
domotica) 

 

Toepassing overige toezichthoudende     
     

 domotica 1/29 3% 2/23 9% 

 Toepassing elektronische     

 traceringsmiddelen 0 0% 0 0% 

Beperking van de Beperkingen in het gebruik van     

vrijheid om eigen leven communicatiemiddelen 0 0% 0 0% 

in te richten Overige beperkingen 
2/29 7% 5/23 22%    

Het is mogelijk dat meerdere vormen van onvrijwillige zorg worden verleend aan één cliënt. De optelsom van de kolom aantal is daardoor niet 
gelijk aan het totaal aantal cliënten met onvrijwillige zorg. De optelsom van de kolom percentage is daardoor niet gelijk aan 100%. 

 

Mogelijke verklaring(en)  
De relevante verschillen in het aantal cliënten dat onvrijwillige zorg ontvangt én de aard van de 

toepassingen van onvrijwillige zorg zijn met name terug te voeren op locatie Floriaan. 

 

De verandering in de aard van de toepassing van onvrijwillige zorg is eenvoudig te duiden. 
In eerste instantie was er veel verwarring welke onvrijwillige zorg onder fysieke fixatie, 
mechanische fixatie en beperking van de bewegingsvrijheid hoorde. Zorgverantwoordelijken 
zijn in het najaar van 2020 geschoold, waarbij ook uitgelegd is welke onvrijwillige zorg onder 
welke categorie valt. Dit is nadien aangepast in het systeem.  
De nieuwe wet betekent ook een omslag in het denken in termen van vrijheidsbeperkende 

maatregelen naar onvrijwillige zorg. De categorie beperking van de vrijheid om het eigen 

leven in te richten is in feite een nieuwe categorie, die steeds beter in beeld komt tijdens 

evaluaties. Dat verklaart mogelijk de toename van deze categorie in de tweede meting. 

 

Na analyse en overleg met de betreffende zorgverantwoordelijke van de locatie Floriaan 
komen een aantal factoren naar voren, die het verschil in aantal cliënten met 
onvrijwillige zorg kunnen verklaren:  

1. Hoewel de organisatie in 2020 nog niet gestart is met het stappenplan, hebben alle 
locaties driemaandelijks een multidisciplinair overleg gehad om de onvrijwillige zorg 
te evalueren. Vanuit dit overleg is vier maal de beslissing genomen om de 
onvrijwillige zorg te staken omdat het ernstig nadeel niet in verhouding stond tot de 
onvrijwillige zorg.  
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2. In het najaar van 2020 heeft er een afstemmingsoverleg met de artsen en psychologen 

plaatsgevonden, waarbij duidelijk werd dat er een verschil was hoe Specialisten 

Ouderengeneeskunde (en psychologen) de WZD interpreteerden. Hierover zijn al 

enkele afspraken gemaakt, maar in het jaarplan van de commissie WZD is ook 

opgenomen om als organisatie duidelijke richtlijnen te maken, wanneer er sprake is van 

vrijwillige of onvrijwillige zorg. Hierdoor zijn 2 maatregelen vervallen.  
3. Een aantal cliënten met onvrijwillige zorg is in het najaar overleden, waardoor 4 

maatregelen zijn beëindigd. 

 

3.2. Relevante verschillen tussen locaties 
 
Relevante verschillen  
De locatie Floriaan heeft het hoogste aantal cliënten waarvoor onvrijwillige zorg is 
geregistreerd, namelijk13 cliënten. Op de overige locaties is beduidend minder 
onvrijwillige zorg geregistreerd. Zie tabel 1. 
 

Het percentage cliënten dat onvrijwillige zorg ontvangt in verhouding tot het aantal cliënten 
dat geen onvrijwillige zorg ontvangt is het hoogst op locatie Floriaan en ’t Hofhuys (zie 
tabel 4).  
 
Tabel 4.  
Verhouding van het aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen t.o.v. het aantal cliënten dat 
geen onvrijwillige zorg heeft ontvangen*  
  1-7-2020  1-1-2021 

 Aantal  Percentage Aantal Percentage 

Floriaan 21/61 34% 13/69 19% 

t Hofhuys 3/42 7% 4/41 10% 

Kerkebogten 0 0% 1/58 2% 

Merefelt 4/80 5% 4/80 5% 

De Hoevenakkers 0 0% 0 0% 

Leuskenhei 1/23 4% 1/23 4% 

Totaal 29/322 9% 23/328 7%  
* Het totaal aantal cliënten dat geen onvrijwillige zorg heeft ontvangen wordt berekend door: het totaal aantal bedden - aantal cliënten dat 

onvrijwillige zorg heeft ontvangen 

 

 

Mogelijke verklaring(en)  
Na analyse komen een aantal factoren naar voren, die dit verschil (in ieder geval deels)  
verklaren:  

1. 2020 was een overgangsjaar voor wat betreft de WZD. We zijn als organisatie 
lerende in wanneer iets vrijwillige of onvrijwillige zorg is. Dit kan erin resulteren dat 
op een locatie nog niet alle cliënten met onvrijwillige zorg zijn geregistreerd in 
Caress. Ook kan het voorkomen dat een locatie de zorg als onvrijwillige registreert, 
terwijl dat eigenlijk niet hoeft.  

2. Cliënten met een rechterlijke machtiging of IBS worden in principe alleen 
opgenomen op de locaties Floriaan en Merefelt, waarvan het grootste deel wordt 
opgenomen op Floriaan. Dit zijn in de meeste situaties cliënten, die weerstand 
hebben tegen een verblijf in een verpleeghuis en/of tegen zorg.  

3. Cliënten met dwaaldrang worden meestal opgenomen in Floriaan of Merefelt, omdat 
dit grootschalige afdelingen zijn en hier meer mogelijkheden zijn om te lopen. In 
Merefelt is er een loopcircuit, in Floriaan echter niet, waardoor er daar meer cliënten 
bij de uitgang naar buiten willen gaan.  
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3.3. Maatregelen ter terugdringing van onvrijwillige zorg  
Wanneer overwogen wordt om onvrijwillige zorg in te zetten, wordt dit eerst multidisciplinair 
besproken. De Specialist Ouderengeneeskunde (SO), psycholoog, verpleegkundig 
ondersteuner (zorgverantwoordelijke) en soms de eerste verantwoordelijke cliëntbegeleider 
(EVC’er) zijn hierbij aanwezig. Bekeken wordt of de inzet van onvrijwillige zorg noodzakelijk 
is en of er minder ingrijpende (vrijwillige) alternatieven zijn. Op die manier wordt de inzet 
van onvrijwillige zorg teruggedrongen.  
Zoals al eerder beschreven is de organisatie in 2020 nog niet gestart met het stappenplan, 
maar hebben we wel driemaandelijks alle onvrijwillige zorg multidisciplinair geëvalueerd. 
In sommige situaties is daarbij besloten de onvrijwillige zorg te stoppen.  
Door de corona zijn fysieke scholingen niet of nauwelijks doorgegaan. Er is onvoldoende 
kennis over de WZD bij de medewerkers op de afdelingen. De afdeling “Leren en 
ontwikkelen” is bezig met het ontwikkelen van een module over de WZD om medewerkers 
niet alleen meer kennis te geven over onvrijwillige zorg, maar ook om ze hiervan bewust te 
maken en alternatieven aan te bieden.  
De commissie WZD heeft een jaarplan voor 2021 gemaakt waarin alle stappen 
beschreven staan, die nog nodig zijn om de WZD optimaal uit te kunnen voeren. 

 

4.  Feedback 
 

Alle feedback van de IGJ over onze aanpak van de invoering van de WZD is welkom! 
Zeker omdat we nog een aantal stappen moeten zetten en we dan nog mogelijk deze 
stappen kunnen bijsturen.  
De commissie WZD heeft nog enkele concrete vragen aan de IGJ over de aanlevering van 
de gegevens.  

• De eerste vraag van het overzicht onvrijwillige zorg betreft het aantal cliënten dat 

onvrijwillige zorg heeft ontvangen. Dit betekent dat bij de eerste vraag (en de vragen 

over de juridische status) niet de cliënten worden meegenomen, die alleen vrijwillige 

zorg hebben ontvangen. Hiermee doelen we op vrijwillige zorg, die wel geregistreerd 

dient te worden in het kader van de WZD (de uitzonderingen: medicatie buiten richtlijn, 

beperkingen bewegingsvrijheid en insluiting). Is het de bedoeling dat de cliënten die 

alleen vrijwillige zorg hebben ontvangen worden meegeteld in de eerste vraag (en de 

vragen over de juridische status) van het overzicht? Overigens hebben we verleende 

vrijwillige zorg toegevoegd aan het overzicht. Is dit wenselijk?  
• De IGJ verlangt dat de overzichten onvrijwillige zorg worden aangeleverd in het 

bestandstype .xml. Na telefonisch contact met de IGJ blijkt dat er geen .xml-sjabloon 
beschikbaar is, waarin de gegevens vanuit Excel kunnen worden ingelezen. Dit 
betekent dat zorgorganisaties zelf een .xlm sjabloon maken met het risico dat de 
gegevens niet uitgelezen kunnen worden door de IGJ. Vraag is dan ook of voor de 
aanlevering van gegevens in 2021 een .xml-sjabloon beschikbaar gesteld kan 
worden door de IGJ? Aanvullend hierop: mochten de overzichten onvrijwillige zorg 
die Oktober heeft aangeleverd niet uitgelezen kunnen worden, dan kunnen we deze 
nog nasturen in Excel. 

 

Voor akkoord 
 
 
 
 
 

Mevrouw drs. J. Vogel  
Raad van Bestuur  

 
 
 
 
 

Mevrouw M.P.A.A. van Zoom MBA  
Raad van Bestuur 
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Bijlage I – Overzichten onvrijwillige zorg peildatum 01-01-2021 
 

Locatie Floriaan  
     Aantal  
 Vraag-    unieke Totaal aantal 
Categorie nummer Vraag   cliënten toepassingen 

Algemeen 0 Totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen gedurende de betreffende periode (zowel binnen als buiten de locatie): 13 0 

Algemeen 1 Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging (RM) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:  2 0 

Algemeen 2 Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een inbewaringstelling (IBS) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:  0 0 

  Aantal cliënten dat is opgenomen op basis van een besluit tot opname en verblijf van het CIZ (art. 21 Wzd) en onvrijwillige zorg heeft   

Algemeen 4 ontvangen:   11 0 

Algemeen 6 Aantal cliënten dat op basis van vrijwilligheid verblijft maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen:  0 0 

Algemeen 7 Aantal cliënten dat onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties als bedoeld in artikel 15 Wzd heeft ontvangen:  0 0 

  Aantal cliënten dat niet in de locatie verblijft, maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen die vanuit deze locatie is verleend (bijv. in   

Algemeen 8 hun thuissituatie):  0 0 

Verleende  Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische controles/handelingen vanwege de verstandelijke beperking of dementie - Vocht en   

onvrijwillige zorg 9,1 voeding   0 0 

Verleende  Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische controles/handelingen vanwege de verstandelijke beperking of dementie -   

onvrijwillige zorg 9,2 Medicatie   0 0 

Verleende  Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische controles/handelingen vanwege de verstandelijke beperking of dementie -   

onvrijwillige zorg 9,3 Medische controles/handelingen en of therapeutische maatregelen  0 0 

Verleende       

onvrijwillige zorg 10,1 Beperking van bewegingsvrijheid - Fysieke fixatie  2 2 

Verleende       

onvrijwillige zorg 10,2 Beperking van bewegingsvrijheid - Mechanische fixatie  6 7 

Verleende       

onvrijwillige zorg 10,3 Beperking van bewegingsvrijheid - Beperken van de bewegingsvrijheid  3 4 

Verleende       

onvrijwillige zorg 10,4 Beperking van bewegingsvrijheid - Overig  0 0 

Verleende       

onvrijwillige zorg 11,1 Insluiting - in een separeerverblijf  0 0 

Verleende       

onvrijwillige zorg 11,2 Insluiting - in een afzonderingsruimte  0 0 

Verleende       

onvrijwillige zorg 11,3 Insluiting - in eigen kamer/verblijfsruimte/appartement/woning  0 0 

Verleende       

onvrijwillige zorg 11,4 Insluiting - Overig  0 0 
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   Aantal  
 Vraag-  unieke Totaal aantal 
Categorie nummer Vraag cliënten toepassingen 

Verleende     

onvrijwillige zorg 12,1 Toezicht (incl. domotica) - Cameramonitoring 0 0 

Verleende     

onvrijwillige zorg 12,2 Toezicht (incl. domotica) - Toepassing overige toezichthoudende domotica 2 2 

Verleende     

onvrijwillige zorg 12,3 Toezicht (incl. domotica) - Toepassing elektronische traceringsmiddelen 0 0 

Verleende  Beperking van vrijheid om eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of laten (incl. gebruik communicatiemiddelen) -   

onvrijwillige zorg 13,1 Beperkingen in het gebruik van communicatiemiddelen 0 0 

Verleende  Beperking van vrijheid om eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of laten (incl. gebruik communicatiemiddelen) -   

onvrijwillige zorg 13,2 Overige beperkingen 4 4 

Verleende  Aantal cliënten dat vrijwillige zorg met beperking in bewegingsvrijheid, insluiting of medicatie als bedoeld in artikel 2, lid 2 Wzd heeft   

vrijwillige zorg 14 ontvangen: 0 0 

Verleende     

vrijwillige zorg 15,1 Vrijwillige zorg met beperking in beweging, insluiting of medicatie - Beperking van bewegingsvrijheid 0 0 

Verleende  Vrijwillige zorg met beperking in beweging, insluiting of medicatie - Toedienen van psychofarmaca niet in overeenstemming met de   

vrijwillige zorg 15,2 geldende professionele richtlijn 0 0 

Verleende     

vrijwillige zorg 15,3 Vrijwillige zorg met beperking in beweging, insluiting of medicatie - Insluiting 0 0  
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Locatie ’t Hofhuys  
     Aantal   

 Vraag-    unieke  Totaal aantal 
Categorie nummer Vraag   cliënten  toepassingen 

Algemeen 0 Totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen gedurende de betreffende periode (zowel binnen als buiten de locatie):  4 0 

Algemeen 1 Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging (RM) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:   0 0 

Algemeen 2 Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een inbewaringstelling (IBS) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:   0 0 

  Aantal cliënten dat is opgenomen op basis van een besluit tot opname en verblijf van het CIZ (art. 21 Wzd) en onvrijwillige zorg heeft    

Algemeen 4 ontvangen:    4 0 

Algemeen 6 Aantal cliënten dat op basis van vrijwilligheid verblijft maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen:   0 0 

Algemeen 7 Aantal cliënten dat onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties als bedoeld in artikel 15 Wzd heeft ontvangen:   0 0 

  Aantal cliënten dat niet in de locatie verblijft, maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen die vanuit deze locatie is verleend (bijv. in    

Algemeen 8 hun thuissituatie):   0 0 

Verleende  Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische controles/handelingen vanwege de verstandelijke beperking of dementie - Vocht en    

onvrijwillige zorg 9,1 voeding    0 0 

Verleende  Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische controles/handelingen vanwege de verstandelijke beperking of dementie -    

onvrijwillige zorg 9,2 Medicatie    0 0 

Verleende  Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische controles/handelingen vanwege de verstandelijke beperking of dementie -    

onvrijwillige zorg 9,3 Medische controles/handelingen en of therapeutische maatregelen   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 10,1 Beperking van bewegingsvrijheid - Fysieke fixatie   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 10,2 Beperking van bewegingsvrijheid - Mechanische fixatie   2 2 

Verleende        

onvrijwillige zorg 10,3 Beperking van bewegingsvrijheid - Beperken van de bewegingsvrijheid   1 1 

Verleende        

onvrijwillige zorg 10,4 Beperking van bewegingsvrijheid - Overig   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 11,1 Insluiting - in een separeerverblijf   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 11,2 Insluiting - in een afzonderingsruimte   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 11,3 Insluiting - in eigen kamer/verblijfsruimte/appartement/woning   1 1 

Verleende        

onvrijwillige zorg 11,4 Insluiting - Overig   1 1 

Verleende        

onvrijwillige zorg 12,1 Toezicht (incl. domotica) - Cameramonitoring   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 12,2 Toezicht (incl. domotica) - Toepassing overige toezichthoudende domotica   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 12,3 Toezicht (incl. domotica) - Toepassing elektronische traceringsmiddelen   0 0 
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   Aantal  
 Vraag-  unieke Totaal aantal 
Categorie nummer Vraag cliënten toepassingen 

Verleende  Beperking van vrijheid om eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of laten (incl. gebruik communicatiemiddelen) -   

onvrijwillige zorg 13,1 Beperkingen in het gebruik van communicatiemiddelen 0 0 

Verleende  Beperking van vrijheid om eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of laten (incl. gebruik communicatiemiddelen) -   

onvrijwillige zorg 13,2 Overige beperkingen 0 0 

Verleende  Aantal cliënten dat vrijwillige zorg met beperking in bewegingsvrijheid, insluiting of medicatie als bedoeld in artikel 2, lid 2 Wzd heeft   

vrijwillige zorg 14 ontvangen: 0 0 

Verleende     

vrijwillige zorg 15,1 Vrijwillige zorg met beperking in beweging, insluiting of medicatie - Beperking van bewegingsvrijheid 0 0 

Verleende  Vrijwillige zorg met beperking in beweging, insluiting of medicatie - Toedienen van psychofarmaca niet in overeenstemming met de   

vrijwillige zorg 15,2 geldende professionele richtlijn 0 0 

Verleende     

vrijwillige zorg 15,3 Vrijwillige zorg met beperking in beweging, insluiting of medicatie - Insluiting 0 0  
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Locatie Kerkebogten  
     Aantal   

 Vraag-    unieke  Totaal aantal 
Categorie nummer Vraag   cliënten  toepassingen 

Algemeen 0 Totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen gedurende de betreffende periode (zowel binnen als buiten de locatie):  1 0 

Algemeen 1 Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging (RM) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:   0 0 

Algemeen 2 Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een inbewaringstelling (IBS) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:   0 0 

  Aantal cliënten dat is opgenomen op basis van een besluit tot opname en verblijf van het CIZ (art. 21 Wzd) en onvrijwillige zorg heeft    

Algemeen 4 ontvangen:    1 0 

Algemeen 6 Aantal cliënten dat op basis van vrijwilligheid verblijft maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen:   0 0 

Algemeen 7 Aantal cliënten dat onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties als bedoeld in artikel 15 Wzd heeft ontvangen:   0 0 

  Aantal cliënten dat niet in de locatie verblijft, maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen die vanuit deze locatie is verleend (bijv. in    

Algemeen 8 hun thuissituatie):   0 0 

Verleende  Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische controles/handelingen vanwege de verstandelijke beperking of dementie - Vocht    

onvrijwillige zorg 9,1 en voeding    0 0 

Verleende  Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische controles/handelingen vanwege de verstandelijke beperking of dementie -    

onvrijwillige zorg 9,2 Medicatie    0 0 

Verleende  Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische controles/handelingen vanwege de verstandelijke beperking of dementie -    

onvrijwillige zorg 9,3 Medische controles/handelingen en of therapeutische maatregelen   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 10,1 Beperking van bewegingsvrijheid - Fysieke fixatie   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 10,2 Beperking van bewegingsvrijheid - Mechanische fixatie   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 10,3 Beperking van bewegingsvrijheid - Beperken van de bewegingsvrijheid   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 10,4 Beperking van bewegingsvrijheid - Overig   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 11,1 Insluiting - in een separeerverblijf   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 11,2 Insluiting - in een afzonderingsruimte   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 11,3 Insluiting - in eigen kamer/verblijfsruimte/appartement/woning   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 11,4 Insluiting - Overig   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 12,1 Toezicht (incl. domotica) - Cameramonitoring   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 12,2 Toezicht (incl. domotica) - Toepassing overige toezichthoudende domotica   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 12,3 Toezicht (incl. domotica) - Toepassing elektronische traceringsmiddelen   0 0 
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   Aantal  
 Vraag-  unieke Totaal aantal 
Categorie nummer Vraag cliënten toepassingen 

Verleende  Beperking van vrijheid om eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of laten (incl. gebruik communicatiemiddelen) -   

onvrijwillige zorg 13,1 Beperkingen in het gebruik van communicatiemiddelen 0 0 

Verleende  Beperking van vrijheid om eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of laten (incl. gebruik communicatiemiddelen) -   

onvrijwillige zorg 13,2 Overige beperkingen 1 1 

Verleende  Aantal cliënten dat vrijwillige zorg met beperking in bewegingsvrijheid, insluiting of medicatie als bedoeld in artikel 2, lid 2 Wzd heeft   

vrijwillige zorg 14 ontvangen: 5 0 

Verleende     

vrijwillige zorg 15,1 Vrijwillige zorg met beperking in beweging, insluiting of medicatie - Beperking van bewegingsvrijheid 4 4 

Verleende  Vrijwillige zorg met beperking in beweging, insluiting of medicatie - Toedienen van psychofarmaca niet in overeenstemming met de   

vrijwillige zorg 15,2 geldende professionele richtlijn 2 2 

Verleende     

vrijwillige zorg 15,3 Vrijwillige zorg met beperking in beweging, insluiting of medicatie - Insluiting 0 0  
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Locatie Merefelt  
     Aantal   

 Vraag-    unieke  Totaal aantal 
Categorie nummer Vraag   cliënten  toepassingen 

Algemeen 0 Totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen gedurende de betreffende periode (zowel binnen als buiten de locatie):  4 0 

Algemeen 1 Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging (RM) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:   0 0 

Algemeen 2 Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een inbewaringstelling (IBS) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:   0 0 

  Aantal cliënten dat is opgenomen op basis van een besluit tot opname en verblijf van het CIZ (art. 21 Wzd) en onvrijwillige zorg heeft    

Algemeen 4 ontvangen:    4 0 

Algemeen 6 Aantal cliënten dat op basis van vrijwilligheid verblijft maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen:   0 0 

Algemeen 7 Aantal cliënten dat onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties als bedoeld in artikel 15 Wzd heeft ontvangen:   0 0 

  Aantal cliënten dat niet in de locatie verblijft, maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen die vanuit deze locatie is verleend (bijv. in    

Algemeen 8 hun thuissituatie):   0 0 

Verleende  Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische controles/handelingen vanwege de verstandelijke beperking of dementie - Vocht en    

onvrijwillige zorg 9,1 voeding    0 0 

Verleende  Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische controles/handelingen vanwege de verstandelijke beperking of dementie -    

onvrijwillige zorg 9,2 Medicatie    0 0 

Verleende  Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische controles/handelingen vanwege de verstandelijke beperking of dementie -    

onvrijwillige zorg 9,3 Medische controles/handelingen en of therapeutische maatregelen   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 10,1 Beperking van bewegingsvrijheid - Fysieke fixatie   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 10,2 Beperking van bewegingsvrijheid - Mechanische fixatie   4 4 

Verleende        

onvrijwillige zorg 10,3 Beperking van bewegingsvrijheid - Beperken van de bewegingsvrijheid   1 1 

Verleende        

onvrijwillige zorg 10,4 Beperking van bewegingsvrijheid - Overig   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 11,1 Insluiting - in een separeerverblijf   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 11,2 Insluiting - in een afzonderingsruimte   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 11,3 Insluiting - in eigen kamer/verblijfsruimte/appartement/woning   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 11,4 Insluiting - Overig   1 1 

Verleende        

onvrijwillige zorg 12,1 Toezicht (incl. domotica) - Cameramonitoring   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 12,2 Toezicht (incl. domotica) - Toepassing overige toezichthoudende domotica   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 12,3 Toezicht (incl. domotica) - Toepassing elektronische traceringsmiddelen   0 0 
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   Aantal  
 Vraag-  unieke Totaal aantal 
Categorie nummer Vraag cliënten toepassingen 

Verleende  Beperking van vrijheid om eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of laten (incl. gebruik communicatiemiddelen) -   

onvrijwillige zorg 13,1 Beperkingen in het gebruik van communicatiemiddelen 0 0 

Verleende  Beperking van vrijheid om eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of laten (incl. gebruik communicatiemiddelen) -   

onvrijwillige zorg 13,2 Overige beperkingen 0 0 

Verleende  Aantal cliënten dat vrijwillige zorg met beperking in bewegingsvrijheid, insluiting of medicatie als bedoeld in artikel 2, lid 2 Wzd heeft   

vrijwillige zorg 14 ontvangen: 2 0 

Verleende     

vrijwillige zorg 15,1 Vrijwillige zorg met beperking in beweging, insluiting of medicatie - Beperking van bewegingsvrijheid 0 0 

Verleende  Vrijwillige zorg met beperking in beweging, insluiting of medicatie - Toedienen van psychofarmaca niet in overeenstemming met de   

vrijwillige zorg 15,2 geldende professionele richtlijn 2 2 

Verleende     

vrijwillige zorg 15,3 Vrijwillige zorg met beperking in beweging, insluiting of medicatie - Insluiting 0 0  
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Locatie Hoevenakkers  
     Aantal   

 Vraag-    unieke  Totaal aantal 
Categorie nummer Vraag   cliënten  toepassingen 

Algemeen 0 Totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen gedurende de betreffende periode (zowel binnen als buiten de locatie):  0 0 

Algemeen 1 Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging (RM) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:   0 0 

Algemeen 2 Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een inbewaringstelling (IBS) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:   0 0 

  Aantal cliënten dat is opgenomen op basis van een besluit tot opname en verblijf van het CIZ (art. 21 Wzd) en onvrijwillige zorg heeft    

Algemeen 4 ontvangen:    0 0 

Algemeen 6 Aantal cliënten dat op basis van vrijwilligheid verblijft maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen:   0 0 

Algemeen 7 Aantal cliënten dat onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties als bedoeld in artikel 15 Wzd heeft ontvangen:   0 0 

  Aantal cliënten dat niet in de locatie verblijft, maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen die vanuit deze locatie is verleend (bijv. in    

Algemeen 8 hun thuissituatie):   0 0 

Verleende  Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische controles/handelingen vanwege de verstandelijke beperking of dementie - Vocht en    

onvrijwillige zorg 9,1 voeding    0 0 

Verleende  Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische controles/handelingen vanwege de verstandelijke beperking of dementie -    

onvrijwillige zorg 9,2 Medicatie    0 0 

Verleende  Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische controles/handelingen vanwege de verstandelijke beperking of dementie -    

onvrijwillige zorg 9,3 Medische controles/handelingen en of therapeutische maatregelen   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 10,1 Beperking van bewegingsvrijheid - Fysieke fixatie   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 10,2 Beperking van bewegingsvrijheid - Mechanische fixatie   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 10,3 Beperking van bewegingsvrijheid - Beperken van de bewegingsvrijheid   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 10,4 Beperking van bewegingsvrijheid - Overig   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 11,1 Insluiting - in een separeerverblijf   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 11,2 Insluiting - in een afzonderingsruimte   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 11,3 Insluiting - in eigen kamer/verblijfsruimte/appartement/woning   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 11,4 Insluiting - Overig   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 12,1 Toezicht (incl. domotica) - Cameramonitoring   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 12,2 Toezicht (incl. domotica) - Toepassing overige toezichthoudende domotica   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 12,3 Toezicht (incl. domotica) - Toepassing elektronische traceringsmiddelen   0 0 
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   Aantal  
 Vraag-  unieke Totaal aantal 
Categorie nummer Vraag cliënten toepassingen 

Verleende  Beperking van vrijheid om eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of laten (incl. gebruik communicatiemiddelen) -   

onvrijwillige zorg 13,1 Beperkingen in het gebruik van communicatiemiddelen 0 0 

Verleende  Beperking van vrijheid om eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of laten (incl. gebruik communicatiemiddelen) -   

onvrijwillige zorg 13,2 Overige beperkingen 0 0 

Verleende  Aantal cliënten dat vrijwillige zorg met beperking in bewegingsvrijheid, insluiting of medicatie als bedoeld in artikel 2, lid 2 Wzd heeft   

vrijwillige zorg 14 ontvangen: 1 0 

Verleende     

vrijwillige zorg 15,1 Vrijwillige zorg met beperking in beweging, insluiting of medicatie - Beperking van bewegingsvrijheid 1 1 

Verleende  Vrijwillige zorg met beperking in beweging, insluiting of medicatie - Toedienen van psychofarmaca niet in overeenstemming met de   

vrijwillige zorg 15,2 geldende professionele richtlijn 0 0 

Verleende     

vrijwillige zorg 15,3 Vrijwillige zorg met beperking in beweging, insluiting of medicatie - Insluiting 0 0  
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Locatie Leuskenhei  
     Aantal   

 Vraag-    unieke  Totaal aantal 
Categorie nummer Vraag   cliënten  toepassingen 

Algemeen 0 Totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen gedurende de betreffende periode (zowel binnen als buiten de locatie):  1 0 

Algemeen 1 Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging (RM) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:   0 0 

Algemeen 2 Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een inbewaringstelling (IBS) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:   0 0 

  Aantal cliënten dat is opgenomen op basis van een besluit tot opname en verblijf van het CIZ (art. 21 Wzd) en onvrijwillige zorg heeft    

Algemeen 4 ontvangen:    1 0 

Algemeen 6 Aantal cliënten dat op basis van vrijwilligheid verblijft maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen:   0 0 

Algemeen 7 Aantal cliënten dat onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties als bedoeld in artikel 15 Wzd heeft ontvangen:   0 0 

  Aantal cliënten dat niet in de locatie verblijft, maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen die vanuit deze locatie is verleend (bijv. in    

Algemeen 8 hun thuissituatie):   0 0 

Verleende  Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische controles/handelingen vanwege de verstandelijke beperking of dementie - Vocht en    

onvrijwillige zorg 9,1 voeding    0 0 

Verleende  Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische controles/handelingen vanwege de verstandelijke beperking of dementie -    

onvrijwillige zorg 9,2 Medicatie    1 1 

Verleende  Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische controles/handelingen vanwege de verstandelijke beperking of dementie -    

onvrijwillige zorg 9,3 Medische controles/handelingen en of therapeutische maatregelen   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 10,1 Beperking van bewegingsvrijheid - Fysieke fixatie   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 10,2 Beperking van bewegingsvrijheid - Mechanische fixatie   1 1 

Verleende        

onvrijwillige zorg 10,3 Beperking van bewegingsvrijheid - Beperken van de bewegingsvrijheid   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 10,4 Beperking van bewegingsvrijheid - Overig   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 11,1 Insluiting - in een separeerverblijf   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 11,2 Insluiting - in een afzonderingsruimte   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 11,3 Insluiting - in eigen kamer/verblijfsruimte/appartement/woning   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 11,4 Insluiting - Overig   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 12,1 Toezicht (incl. domotica) - Cameramonitoring   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 12,2 Toezicht (incl. domotica) - Toepassing overige toezichthoudende domotica   0 0 

Verleende        

onvrijwillige zorg 12,3 Toezicht (incl. domotica) - Toepassing elektronische traceringsmiddelen   0 0 
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   Aantal  
 Vraag-  unieke Totaal aantal 
Categorie nummer Vraag cliënten toepassingen 

Verleende  Beperking van vrijheid om eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of laten (incl. gebruik communicatiemiddelen) -   

onvrijwillige zorg 13,1 Beperkingen in het gebruik van communicatiemiddelen 0 0 

Verleende  Beperking van vrijheid om eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of laten (incl. gebruik communicatiemiddelen) -   

onvrijwillige zorg 13,2 Overige beperkingen 0 0 

Verleende  Aantal cliënten dat vrijwillige zorg met beperking in bewegingsvrijheid, insluiting of medicatie als bedoeld in artikel 2, lid 2 Wzd heeft   

vrijwillige zorg 14 ontvangen: 1 0 

Verleende     

vrijwillige zorg 15,1 Vrijwillige zorg met beperking in beweging, insluiting of medicatie - Beperking van bewegingsvrijheid 1 1 

Verleende  Vrijwillige zorg met beperking in beweging, insluiting of medicatie - Toedienen van psychofarmaca niet in overeenstemming met de   

vrijwillige zorg 15,2 geldende professionele richtlijn 0 0 

Verleende     

vrijwillige zorg 15,3 Vrijwillige zorg met beperking in beweging, insluiting of medicatie - Insluiting 0 0  
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Oktober totaal  
     Aantal  
 Vraag-    unieke Totaal aantal 
Categorie nummer Vraag   cliënten toepassingen 

Algemeen 0 Totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen gedurende de betreffende periode (zowel binnen als buiten de locatie): 23 0 

Algemeen 1 Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging (RM) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:  2 0 

Algemeen 2 Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een inbewaringstelling (IBS) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:  0 0 

  Aantal cliënten dat is opgenomen op basis van een besluit tot opname en verblijf van het CIZ (art. 21 Wzd) en onvrijwillige zorg heeft   

Algemeen 4 ontvangen:   21 0 

Algemeen 6 Aantal cliënten dat op basis van vrijwilligheid verblijft maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen:  0 0 

Algemeen 7 Aantal cliënten dat onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties als bedoeld in artikel 15 Wzd heeft ontvangen:  0 0 

  Aantal cliënten dat niet in de locatie verblijft, maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen die vanuit deze locatie is verleend (bijv. in   

Algemeen 8 hun thuissituatie):  0 0 

Verleende  Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische controles/handelingen vanwege de verstandelijke beperking of dementie - Vocht en   

onvrijwillige zorg 9,1 voeding   0 0 

Verleende  Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische controles/handelingen vanwege de verstandelijke beperking of dementie -   

onvrijwillige zorg 9,2 Medicatie   1 1 

Verleende  Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische controles/handelingen vanwege de verstandelijke beperking of dementie -   

onvrijwillige zorg 9,3 Medische controles/handelingen en of therapeutische maatregelen  0 0 

Verleende       

onvrijwillige zorg 10,1 Beperking van bewegingsvrijheid - Fysieke fixatie  2 2 

Verleende       

onvrijwillige zorg 10,2 Beperking van bewegingsvrijheid - Mechanische fixatie  13 14 

Verleende       

onvrijwillige zorg 10,3 Beperking van bewegingsvrijheid - Beperken van de bewegingsvrijheid  5 6 

Verleende       

onvrijwillige zorg 10,4 Beperking van bewegingsvrijheid - Overig  0 0 

Verleende       

onvrijwillige zorg 11,1 Insluiting - in een separeerverblijf  0 0 

Verleende       

onvrijwillige zorg 11,2 Insluiting - in een afzonderingsruimte  0 0 

Verleende       

onvrijwillige zorg 11,3 Insluiting - in eigen kamer/verblijfsruimte/appartement/woning  1 1 

Verleende       

onvrijwillige zorg 11,4 Insluiting - Overig  2 2 

Verleende       

onvrijwillige zorg 12,1 Toezicht (incl. domotica) - Cameramonitoring  0 0 

Verleende       

onvrijwillige zorg 12,2 Toezicht (incl. domotica) - Toepassing overige toezichthoudende domotica  2 2 

Verleende       

onvrijwillige zorg 12,3 Toezicht (incl. domotica) - Toepassing elektronische traceringsmiddelen  0 0 
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   Aantal  
 Vraag-  unieke Totaal aantal 
Categorie nummer Vraag cliënten toepassingen 

Verleende  Beperking van vrijheid om eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of laten (incl. gebruik communicatiemiddelen) -   

onvrijwillige zorg 13,1 Beperkingen in het gebruik van communicatiemiddelen 0 0 

Verleende  Beperking van vrijheid om eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of laten (incl. gebruik communicatiemiddelen) -   

onvrijwillige zorg 13,2 Overige beperkingen 5 5 

Verleende  Aantal cliënten dat vrijwillige zorg met beperking in bewegingsvrijheid, insluiting of medicatie als bedoeld in artikel 2, lid 2 Wzd heeft   

vrijwillige zorg 14 ontvangen: 9 0 

Verleende     

vrijwillige zorg 15,1 Vrijwillige zorg met beperking in beweging, insluiting of medicatie - Beperking van bewegingsvrijheid 6 6 

Verleende  Vrijwillige zorg met beperking in beweging, insluiting of medicatie - Toedienen van psychofarmaca niet in overeenstemming met de   

vrijwillige zorg 15,2 geldende professionele richtlijn 4 4 

Verleende     

vrijwillige zorg 15,3 Vrijwillige zorg met beperking in beweging, insluiting of medicatie - Insluiting 0 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse onvrijwillige zorg juli-december 
2020, 28-01-2021, pagina 14 van 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


