
 

Vrijwillige zorg of onvrijwillige zorg 

   

Maatregelen die onder de wet BOPZ als vrijheidsbeperking werden gezien, (veelal de zogenaamde 

“akkoord” maatregelen) kunnen in de praktijk juist als ondersteunings- / comfort- of 

veiligheidsmaatregelen fungeren. Het gaat dan over maatregelen (ondersteunende Domotica of 

toezichthoudende Domotica ) die dienen als ondersteuning, ter begeleiding en/of als een 

veiligheidsmaatregel voor de bewoner.  

Onder de Wet Zorg en Dwang kunnen bovenstaande maatregelen met instemming van 

vertegenwoordiger of cliënt en indien hiertegen geen verzet is van de worden ingezet: in dat geval is 

dus geen sprake van onvrijwillige zorg. 

 

Een maatregel is niet vrijheidsbeperkend als: 

 de bewoner zelf de toepassing kan verwijderen of opheffen. 

 De bewoner wilsbekwaam ter zake is en om de maatregelen verzoekt (bv een bedhek omhoog op 

verzoek bewoner).  

Een maatregel wordt altijd gezien als onvrijwillige zorg (OVZ) als de bewoner of (bij een niet 

wilsbekwaam cliënt) de vertegenwoordiger zich tegen de (zorg)maatregel verzet. 

 

Het stappenplan moet worden gevolgd bij: 

1. Onvrijwillige zorg (dus verzet). 

2. Vrijwillige zorg én het gaat om één van de drie risicovolle (ingrijpende) vormen van zorg 

(zonderzerzet): 

a. Het toedienen van gedrag beïnvloedende medicatie (psychofarmaca) indien die medicatie 

niet wordt toegediend overeenkomstig de geldende professionele richtlijnen. (art. 2.2 Wet 

Zorg en Dwang); 

b. Bewoner enige tijd in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt. (art. 2.2 Wet Zorg en Dwang). 

c. De mogelijkheid tot insluiting, bijvoorbeeld als de atriumdeur gesloten blijft voor een 

bewoner (leefcirkel 1) 
 

Monitoren en evalueren van de inzet van maatregelen 

In de overgang van BOPZ naar de Wet Zorg en Dwang dienen alle ingezette maatregelen te worden 

beschreven in het zorgplan bij de zorgafspraken.  

In het multidisciplinair (of in het ZAP) overleg  wordt de inzet van ondersteunende Domotica, 

maatregelen en de inzet van psychofarmaca besproken en gemonitord; indien er sprake is van 

valgevaar worden andere disciplines hierbij uitgenodigd. 

De evaluatie van inzet van maatregelen wordt halfjaarlijks geëvalueerd in het MDO en zo veel eerder 

als nodig wanneer daar aanleiding toe is.  

 

Algemeen geldt 

- Voor alle vormen van verzet geldt: het gaat dan om onvrijwillige zorg. 

- Voor alle onvrijwillige zorg geldt: stappenplan inzetten. 

- Indien een van de drie zogenaamde ingrijpende vormen van zorg zonder verzet dan wel volgen    

  stappenplan, maar geen OVZ in de tabel wordt dit genoteerd als: 

 - “beperkend bewegingsvrijheid dus: wel (stappenplan) SP geen OVZ” 

 - insluiting 

 - medicatie psychofarmaca niet volgens richtlijn dus wel (stappenplan) SP geen OVZ” 



 

 

 

VBM-score 

Vilans 
Type 

maatregel 

Vrijwillige zorg (VZ) 

(WGBO) 

VERZET  Onvrijwillige zorg (OVZ)  

INGRIJPENDE VORMEN  DAN WEL  

stappenplan maar geen OVZ 

Categorie 

ONS  

zie blz 5 

0 
Bedbeugel 

(papagaai) 

Ingezet als optrekhulp om 

gemakkelijker uit bed te komen 
n.v.t. n.v.t. 

0 
Heup-

beschermer 
Beschermend effect  

Let op: indien deze beperkend is voor de 

bewoner bv. bij toiletbezoek dan niet 

inzetten. 

n.v.t. 

0 Valmat Beschermend effect  

Let op: werkt soms belemmerend bij het 

opstaan, dan mogelijk beperkend in 

bewegingsvrijheid dus: wel SP geen OVZ.  

2d 

1 Ballendeken 
Ingezet met de intentie van comfort 

(dementiedekbed tot maximaal 4 kg) 

Indien verzet dan OVZ  

 

De bewoner kan de deken niet zelf ver-

wijderen; beperkend in bewegingsvrijheid 

dus wel SP geen OVZ 

2d 

1 Belmat 

Ingezet als ondersteunende 

Domotica: ter begeleiding, comfort 

of veiligheid en de bewoner is niet in 

zijn bewegingsvrijheid beperkt. 

 

OVZ als ingezet met de intentie van 

beperken van de  bewegingsvrijheid 

ingezet ter controle van bewegingen en 

waarbij na melding een interventie volgt om 

de bewoner op de eigen plaatst te houden 

 

Bij geen verzet, mogelijk beperkend 

bewegingsvrijheid dus: wel (stappenplan) SP 

geen OVZ 

2d 

of 

4b 

1 

*Bewegings- 

melder 

* Optische 

sensoren 

* Opsta 

alarmering 

in stoel 

Ingezet als ondersteunende 

Domotica ter begeleiding, ter 

comfort of veiligheid en de bewoner 

is niet in zijn bewegingsvrijheid 

beperkt.  

OVZ als ingezet met de intentie van 

beperken van de  bewegingsvrijheid; 

ingezet ter controle (van bewegingen) en 

waarbij na melding een interventie volgt om 

de bewoner op de eigen plaats te houden 

(tegen diens wil). 

 

2d 

of 

4b 

1 
Extra laag 

bed 

 

Beschermend bij risico op letsel bij 

vallen en de bewoner is niet in zijn 

bewegingsvrijheid beperkt. 

(veiligheid)  

Indien verzet dan OVZ  

 

Ingezet om te voorkomen (of vertragen) dat 

de bewoner zelfstandig opstaat uit bed. Dus 

beperkend bewegingsvrijheid dus: wel 

(stappenplan) SP geen OVZ 

2d 

2 GPS 

 

Ondersteunende technologie: 

ingezet voor vrijheidsverruiming en 

waarbij na melding gemonitord 

wordt of de veiligheid in het geding 

is. Passende begeleiding wordt dan 

ingezet, maar niet met het doel de 

bewegingsvrijheid in te perken. 

Indien verzet dan OVZ  

 
4c 



 

VBM-score 

Vilans 
Type 

maatregel 

Vrijwillige zorg (VZ) 

(WGBO) 

VERZET  Onvrijwillige zorg (OVZ)  

INGRIJPENDE VORMEN  DAN WEL  

stappenplan maar geen OVZ 

Categorie 

ONS  

zie blz 5 

3 

Dwaal-

detectie  

Leef- of 

loopcirkels 

Ingezet als ondersteunende 

Domotica voor vrijheidsverruiming 

en waarbij na melding gemonitord 

wordt of de veiligheid in het geding 

is en daarna passende begeleiding 

wordt ingezet. Uitdrukkelijk niet met 

als doel de bewegingsvrijheid in te 

perken. 

Indien verzet dan OVZ ,  

Onvrijwillige zorg: wanneer de bewoner 

zich er tegen verzet en waarbij na melding 

een interventie op bewegingsvrijheid wordt 

ingezet.  

 

Indien beperkend bewegingsvrijheid dus: 

wel (stappenplan) SP geen OVZ 

(ook zonder verzet) 

NB alle zones kleiner dan gebeid tot de 

“voordeur” zijn beperkend 

2d 

of 

4c 

4 
Bedbox/ 

tentbed 

Alleen wanneer de bewoner volledig 

immobiel is en de maatregel alleen is 

bedoeld om een val uit bed te 

voorkomen, dan is er sprake van een 

veiligheidsmaatregel. 

NB: de bewoner is dan volledig 

immobiel en wordt dus nergens in 

beperkt (dit is een ‘goed’ alternatief 
voor bv. een band in bed of hoge 

bedhekken). 

Indien verzet dan OVZ  

 

Indien beperkend bewegingsvrijheid wel 

(stappenplan) SP geen OVZ  

2d 

of 

2d 

4 Bedhekken 

omhoog 

Alleen indien de bewoner volledig 

immobiel is dan is er geen sprake van 

beperking maar van een 

veiligheidsmaatregel 

 

Indien verzet dan OVZ  

 

Indien beperkend bewegingsvrijheid wel 

(stappenplan) SP geen OVZ  
2b 

4 Gordel Ingezet als algemene veiligheids-

maatregel (bv bij wandelen) ingezet 

ter houdingscorrectie bijv. de ziekte 

van Huntington, waarmee bewoner 

akkoord is; of ter voorkoming van 

onder uitzakken in trippelstoel, bij 

bewoner die niet kan opstaan/lopen.  

Indien verzet dan OVZ  

 

Indien beperkend bewegingsvrijheid wel 

(stappenplan) SP geen OVZ 2d 

4 Kantelstoel / 

Diepe stoel 

Ingezet voor comfort (bv middag 

rust) of decubituspreventie/  

- behandeling. 

Inzet bij een immobiele bewoner die 

niet in zijn bewegingsvrijheid wordt 

beperkt. 

Indien verzet dan OVZ  

 

Indien beperkend bewegingsvrijheid wel 

(stappenplan) SP geen OVZ 2d 



 

VBM-score 

Vilans 
Type 

maatregel 

Vrijwillige zorg (VZ) 

(WGBO) 

VERZET  Onvrijwillige zorg (OVZ)  

INGRIJPENDE VORMEN  DAN WEL  

stappenplan maar geen OVZ 

Categorie 

ONS  

zie blz 5 

4 Psycho-

farmaca  

(als VBM) 

Medicatie die volgens de 

professionele richtlijnen voor 

behandeling wordt voorgeschreven 

en geëvalueerd. 

Ingezet niet volgens professionele richtlijn 

DAN: wel (stappenplan) SP geen OVZ 

1b 

4 Romper/han

sop 

Indien bewoner geen enkel verzet 

vertoont en comfortabel kan slapen 

zonder plukgedrag.  

 Indien verzet dan OVZ  

 

Indien beperkend bewegingsvrijheid (bv 

uitingen hiervan zoals plukken )wel 

(stappenplan) SP geen OVZ 

2d 

4 Tafelblad Alleen indien de bewoner volledig 

immobiel is dan is er geen sprake van 

beperking van bewegingsvrijheid en 

dus is er sprake van vrijwillige zorg 

Ingezet als hulpmiddel voor de 

bewoner. 

Indien verzet dan OVZ  

 

Indien beperkend bewegingsvrijheid wel 

(stappenplan) SP geen OVZ 
2d 

Overig Kastdeur op 

de kamer 

van de 

bewoner op 

slot  

 

Ingezet ter bescherming tegen 

andere ronddwalende bewoners. 

(bewoner heeft zelf toegang of kan 

deze ten alle tijde vragen). 

(kast met gevaarlijke goederen 

afsluiten staat in de huisregels.  

Ingezet om de vrijheid te beperken om in de 

kast te kunnen en de bewoner verzet zich 

(OVZ).  

8b 

 Toediening 

van fijn-

gemaakte 

medicatie 

Toegediend als gevolg van een 

slikprobleem of om een andere 

reden waarbij tijdens de toediening 

wordt vermeld dat het medicatie 

betreft. 

Verborgen toediening: ingezet zonder de 

bewoner te informeren dat er sprake is van 

medicatie, omdat er sprake is van verzet 

tegen de inname.  

1b 

 Beperken 

sociale vrij-

heid, zoals 

gebruik van 

telefoon, PC, 

Socialmedia 

Indien akkoord in overleg met de 

bewoner, en vertegenwoordiger.  

Indien verzet dan OVZ  

 

8 

(a of b) 

 Pre-

medicatie: 

Anxiolytica of 

pijnstillers 

voortandarts

-bezoek enz. 

Vrijwillige zorg als deze wordt 

voorgeschreven volgens de richtlijn 

(professionele norm). 

Indien verzet dan OVZ  

 

Medicatie buiten richtlijnen zonder verzet 

stappenplan volgen. (zie bovenstaande) 

1b 

1c 

 

WETTEKSTEN  

Art 2.2 Wettekst WZD:  

“Psychofarmaca niet 

volgens de richtlijn” 

Bewoner wilsbekwaam ter zake dan 

toch wgbo zorg (vrijwillige zorg) 

Altijd volgen SP (maar geen OVZ) 

ook bij toestemming van de vertegenwoordiger en geen 

verzet 

Art 2.2 Wettekst WZD: 

“het beperken 

bewegingsvrijheid”  

Bewoner wilsbekwaam ter zake dan 

toch wgbo zorg (vrijwillige zorg) 

Altijd volgen SP (maar geen OVZ) 

ook bij toestemming van de vertegenwoordiger en geen 

verzet 

Art 2.2 Wettekst WZD: 

“het insluiten van de 

bewoner” 

Bewoner wilsbekwaam ter zake dan 

toch wgbo zorg (vrijwillige zorg) 

Altijd volgen SP (maar geen OVZ) 

ook bij toestemming van de vertegenwoordiger en geen 

verzet 



 

Art 2.1 Wettekst WZD: De 

9 maatregelen uit de wet 

 Altijd OVZ. Indien er sprake is van verzet van bewoner of 

vertegenwoordiger. Nb in principe alleen de 

voorgeschreven 9 zaken uit de wet inzetten 

 

Bronnen: Deze tekst is gebaseerd op de oorspronkelijke versie en beschikbaar gesteld via De Riethorst-

Stromenland (A. Clocquet, Specialist Ouderengeneeskunde en BOPZ arts). 

Aanpassingen en aanvullingen op grond van:  

- het stroomschema VBM en WZD (A. de Kinkelder, GeriCare); 

- de (concept) samenvatting wettekst WZD: Wet Zorg en Dwang Basisdocument (door V. Borst, BOPZ arts en 

A de Kinkelder, BOPZ arts, beide GeriCare en M. Huijts, adviseur BOPZ;  

- de tekst ‘Best practise BOPZ 2017’ (GeriCare); 
- Beleid Camera toezicht (A. de Kinkelder / SenL zorg; versie 2018). 

 

 

Categorie en subcategorieën  onvrijwillige zorg 
No 1 t/m 9 zijn de limitieve vormen van OVZ uit de wet (vet gedrukt).  

1) a) Toedienen van vocht/voeding 

 b) Medicatie 

 c) Medische controles en handelingen/Therapeutische maatregelen 

2)     Beperking bewegingsvrijheid: 

a) fysieke fixatie 

b) Mechanische fixatie 

c) Plaatsing op gesloten afdeling 

d) Overig 

3)  Insluiten: 

a) separeer verblijf 

b)   Afzonder ruimte 

c) Eigen verblijfsruimte 

d)   Overig 

4)  Toezicht: 

a) Camera monitoring 

b)   Overige domotica 

c) Elektronische tracering middelen 

5)  Onderzoek aan kleding of lichaam 

6)  Onderzoek woonverblijf op gedrag-beïnvloedende middelen/gevaarlijke voorwerpen 

7)  Controle op aanwezigheid van gedrag- beïnvloedende middelen 

8)  Beperking het eigen leven in te richten 

a) Communicatiemiddelen 

b)   Overige 

9)  Beperking op het ontvangen van bezoek 

NB rood (incl. sub categorieën) altijd volgens stappenplan ook als er geen verzet is. 

 

  

VB-score 

Vilans 

Type 

maatregel 

Vrijwillige zorg (VZ) 

(WGBO) 

Onvrijwillige zorg (OVZ) Wet Zorg en dwang    

(Wet BOPZ VBM) 

Categorie 

ONS 

1 

Verlaten 

kamer 

melding 

Ingezet als ondersteunende 

Domotica: ter begeleiding, ter com-

fort of veiligheid en de bewoner niet 

in zijn bewegingsvrijheid beperkt. 

Ingezet met de intentie van beperken van de  

bewegingsvrijheid; ingezet ter controle van 

bewegingen en aanwezigheid waarbij na 

2d 

of 

4b 



 

VB-score 

Vilans 

Type 

maatregel 

Vrijwillige zorg (VZ) 

(WGBO) 

Onvrijwillige zorg (OVZ) Wet Zorg en dwang    

(Wet BOPZ VBM) 

Categorie 

ONS 

melding een interventie volgt om de bewoner 

tegen diens wil op de eigen plaats te houden. 

2 
Akoestische 

bewaking 

Ingezet als ondersteunende 

technologie, om een zorgvraag te 

detecteren en hierover te 

communiceren. 

Tegen de wil. 4b 

2 Ballenstoel 

Ingezet voor het creëren  van een 

goede prettige zithouding, waarbij 

de bewoner zelf kan opstaan. 

(comfort) 

Ingezet met de intentie van belemmeren van 

het opstaan   
2d 

2 
Elektronische 

sigaret 

Ingezet op vraag of met 

toestemming van de bewoner. 

(gezondheidsbevordering) 

Tegen de wil. 8b 

2 

Timer, bijv. 

op kookplaat 

of tv 

Ondersteunende technologie als 

deze wordt ingezet met 

toestemming van de bewoner. 

Tegen de wil. 8b 

3 Armspalk 

Ingezet voor lokale behandeling van 

de arm, zonder primair doel om de 

bewegingsvrijheid te beperken. 

Tegen de wil. 

1c 

of 

2d 

3 Camera 

Indien gekoppeld aan een 

bewegingssensor, met het doel 

passende begeleiding te bieden dan 

is er sprake van ondersteunende 

Domotica  

  

OVZ bij verzet / geen toestemming bewoner 

of -vertegenwoordiger en met name in alle 

gevallen waarbij beelden continue bekeken / 

opgenomen (vastgelegd) worden. (Dit is een 

zeer privacy gevoelige maatregel.  

4a 

3 
Krabhand-

schoenen 

Ingezet met toestemming van de 

bewoner (bewoner is wilsbekwaam). 

(voorkoming nadeel) 

Tegen de wil. 2d 

3 
Rolkussen / 

bedwig 

Ingezet om een betere lighouding te 

krijgen. (comfort) 
Tegen de wil, of beperkend. 2d 

4 
Bescherm-

helm 

Als de bewoner de helm wel zelf kan 

verwijderen. (bv bij valgevaar tgv 

epilepsie) (beschermend/veiligheid) 

Als de bewoner zelf de helm niet kan 

verwijderen. Bv ingezet bij automutilatie of 

bij verzet. (OVZ). 

2d 

 

Kamerdeur 

van de 

bewoner op 

slot 

Als de bewoner deze zelf kan openen 

of (direct) kan laten openen. 
Tegen de wil, of beperkend 3c 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


