
 

% cliënten bij wie afgelopen kwartaal een VBM is toegepast + eventuele toelichting 
redenen 
 
St. Franciscus voert regelmatig reviews uit. Zo ook wat betreft VBM’s. Vanaf 1 januari 2018 
wordt het percentage cliënten bij wie een VBM wordt toegepast op deze plaats weergeven. 
Indien nodig en relevant wordt op de ontwikkeling van kwartaal op kwartaal gereflecteerd. 
 
0. % cliënten met een VBM 2017 
 

Franciscus totaal ( n=42) 2017 jan. t/m 
maart 

april t/m 
juni 

juli t/m 
sept. 

 okt. t/m 
dec. 

Zware VBM 12% 12% 14% 12% 

Lichte VBM 45% 45% 43% 38% 

 
1. % cliënten met een VBM 2018 
 

Franciscus totaal ( n=42) 2017 jan. t/m 
maart 

april t/m 
juni 

juli t/m 
sept. 

 okt. t/m 
dec. 

Zware VBM 15% 0% 0% 2,5% 

Lichte VBM 40% 2,5% 2,5% 0% 

 
1. % cliënten met een VBM 1e kwartaal 2019 
 

Franciscus totaal ( n=47) 2018 jan. t/m maart 

Zware VBM 2,5% 

Lichte VBM 0% 

 
 
2. % cliënten met VBM 2e kwartaal 2019 
 

Franciscus totaal ( n=42) 2018 april t/m juni 

Zware VBM 2,5% 

Lichte VBM 0% 

 
 
3. % cliënten met VBM 3e kwartaal 2019 
 

Franciscus totaal ( n=42) 2018 juli t/m sept. 

Zware VBM 2,5% 

Lichte VBM 0% 

 
 



 

4. % cliënten met VBM 4e kwartaal 2019 
 

Franciscus totaal ( n=45) 2018 okt. t/m dec. 

Zware VBM  2,5% 

Lichte VBM  0% 

 
 
Verloop en korte reflectie 
 
De inzet van VBM’s is in 2017 vrij stabiel geweest. Het doel is tot op heden om het 
percentage vanaf 2018 gunstig te beïnvloeden (te verlagen) door de acties zoals genoemd in 
het jaarplan BOPZ. 
 
Op het eerste gezicht lijkt de toepassing van zware VBM’s in het eerste kwartaal van 2018 te 
zijn gestegen. Puur technisch gemeten klopt dit ook, echter door het stop zetten van VBM’s 
en overlijden van bewoners in het eerste kwartaal zal het cijfer in het tweede kwartaal zeker 
lager zijn, maar voor het eerste kwartaal worden zij nog volledig als ingezette VBM 
meegeteld. T.a.v. de lichte VBM’s zien we al een lichte daling. En deze daling heeft in het 2e 
en 3e kwartaal van 2018 flink doorgezet. Dit komt m.n. doordat er ook in onderling overleg 
tussen de zorg en de SOG is beoordeeld in hoeverre VBM’s nog echt nodig waren in 
vrijheidsbeperkende zin. Dit betekent dat we vanaf het 2e kwartaal 2018 dus anders naar 
VBM’s zijn gaan kijken, mede met het oog op de Wzd die vanaf 2020 gaat gelden. De 
centrale vraag is telkens: ‘is het tegen de zin van een bewoners of niet?’ Voor het 4e 
kwartaal is dit beeld stabiel, behalve dan dat een lichte maatregel is ingeruild voor een 
zware maatregel. 
 
In het 1e t/m 3e kwartaal van 2019 is er nog altijd een zware maatregel (het is niet gezegd 
dat dat dezelfde is als in het laatste kwartaal van 2018; het kan ook zo zijn dat deze weer in 
de plaats is gekomen van een andere zware maatregel). De overall inzet van VBM’s is 
daarmee nog altijd gelijk en ook beperkt. In het 4e kwartaal waren we op het punt dat er 
bijna geen VBM’s meer in werking waren, met dien verstande dat de RM-cliënt die in het 3e 
kwartaal bij ons is komen wonen er nog steeds is en ook nog dezelfde RM had in het 4e 
kwartaal. Tevens bleek er toch ook nog één bewoners met een zware VBM (psychofarmaca 
die in aanmerking komt om als VBM te worden genoteerd). 
 
 


