
 

Jaarverslag 2020 WZD in Zorgcentrum St. Franciscus 
De wet zorg en dwang is op 1 januari 2020 van start gegaan en 2020 was een overgangsjaar voor 
zorgcentrum St. Franciscus. In het kader van de WZD stond het jaar 2020 daarom in het teken van de 
implementatie. Om dit proces te borgen en de implementatie in juiste banen te leiden is er drie keer 
een WZD-commissievergadering gehouden. Gedurende de commissievergaderingen zijn de 
implementatie van de WZD en de prestaties geëvalueerd en geactualiseerd. De hoofdthema’s waar 
de WZD-commissie zich in 2020 op heeft gericht worden in dit jaarverslag behandeld.  
 

Het creëren van een open leefomgeving 
St. Franciscus heeft zich de laatste jaren ingezet voor het creëren van een open PG-setting met als 
resultaat een veilig huis zonder gesloten deuren. Bij St. Franciscus gaan wij uit van maximale vrijheid 
voor alle bewoners, tenzij beperkingen in de vrijheid noodzakelijk zijn. Wij vertalen het ‘nee, tenzij’-
principe van de Wzd ten opzichte van onvrijwillige zorg naar ‘Ja, tenzij’ voor alle vrijheden en wensen 
van een bewoner.  
 
Bij St. Franciscus maken we gebruik van leefcirkels om geheel St. Franciscus bewegingsvrij te maken 
voor alle bewoners. Binnen de leefcirkel kan een bewoner zich vrij bewegen. Per bewoner wordt er 
afgestemd en geëvalueerd welke leefcirkel passend is: alleen de afdeling waar de bewoner woont, 
het terrein van St. Franciscus of geen beperking. Bij 100% van de bewoners van Kleinschalig Wonen is 
een actief leefcirkelprofiel aangemaakt in 2020. Er is maar één bewoner met een beperking tot 
leefcirkel 2 (het terrein van St. Franciscus). De overige bewoners hebben geen beperkingen en zijn in 
principe vrij om het terrein van St. Franciscus te verlaten. Het afgelopen jaar hebben wij ervaren dat 
bewoners van onze PG-groepswoningen weinig tot geen gebruik maken van de vrijheid om naar 
buiten te lopen. Bewoners kunnen zich vrij bewegen, maar blijven veelal in de bekende omgeving.  
 
Verder gaan de slaapkamers op de groepswoningen in principe ook niet op slot. Alleen in de avond 
gaat de deur op slot en heb je een druppel nodig om binnen te komen. De slaapkamerdeur gaat van 
binnenuit nooit op slot. Een bewoner kan altijd naar buiten.  
 

Bieden van eigen regie door toezichthoudende domotica 
Ook zijn er op verschillende slaapkamers van bewoners slimme camera’s geïnstalleerd. De slimme 
camera wordt ter vervanging van de sensor ingezet zodat mensen niet onnodig gestoord worden. De 
slimme camera’s kunnen naar iedere individuele behoeften worden afgestemd. Het is bijvoorbeeld 
mogelijk om de slimme camera zo af te stellen dat bewoners zelfstandig naar het toilet kunnen gaan 
en dat er pas een melding komt wanneer iemand na tien minuten niet terug in bed ligt. Echter wordt 
de slimme camera op de afdeling KSW veelal ingezet in verband met valgevaar en wordt er een 
melding gemaakt wanneer een bewoner uit bed gaat. De medewerkers kunnen dan via de camera op 
de telefoon beoordelen of zij hulp moeten bieden.  

 
Afschalen en minimaliseren van de inzet van psychofarmaca 
Een ander belangrijk speerpunt van de WZD-commissie is het minimaliseren en beperken van het 
psychofarmaca gebruik. Iedere maand wordt er kritisch beoordeeld welke psychofarmaca er worden 
gegeven en waar een mogelijkheid tot afschaling bestaat. Periodiek wordt dit bijgewerkt in een tabel 
(tabel 1). Benchmarking wordt toegepast met andere zorgaanbieders in de regio. Zorgcentrum St. 
Franciscus scoort daarbij goed. In het kader van de transparantie staat de benchmark van 
psychofarmaca op onze website.  
 



 

Tabel 1: Inzet gedragbeïnvloedende medicatie Zorgcentrum St. Franciscus 

 
Scholing van medewerkers 
In 2019 zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd om medewerkers voor te bereiden op de 
implementatie van de Wet Zorg en Dwang. Voor 2020 stond er ook een klinische les gepland om 
medewerkers van de juiste informatie te voorzien. Door de coronacrisis heeft deze klinische les niet 
door kunnen gaan. Ter vervanging is de e-learning Wet Zorg en Dwang in het digitale leersysteem 
verplicht gesteld. Deze e-learning is begin 2021 door iets meer dan de helft van de zorgmedewerkers 
van KSW ingevuld.    

 
Het aangaan van samenwerkingen 
In 2020 heeft de samenwerking met de WZD-functionaris en de WZD-cliëntvertrouwenspersoon 
verder vorm gekregen. De WZD-functionaris voor St. Franciscus is ingeleend vanuit Gericare.   
De cliëntvertrouwenspersoon wordt ingeleend vanuit Stichting Zorgbelang-Brabant. Met de 
cliëntvertrouwenspersoon zijn samenwerkingsafspraken opgesteld. De cliëntvertrouwenspersoon 
werkt in 2021 aan het creëren van meer bekendheid omtrent haar rol bij bewoners, familieleden en 
medewerkers. 
 

Analyse van onvrijwillige zorg 
In maart 2021 is de eerste analyse van de cijfers van onvrijwillige zorg en het stappenplan voor de 
‘zware’ vormen van zorg zonder verzet voor de IGJ opgesteld. Aangezien dit een eerste rapport 
betrof zijn vergelijkingen met eerdere cijfers niet goed te maken. Wel is er gekeken naar de eerdere 
cijfers ten aanzien van ingezette vrijheid beperkende maatregelen in het kader van de wet BOPZ. In 
dit jaarverslag wordt een samenvatting van de analyse voor de IGJ gegeven.  
 
De ingezette vormen van onvrijwillige zorg 
In 2020 is er geen onvrijwillige zorg toegepast. Daarom zijn er geen stappenplannen voor verzet 
opgesteld. In 2018 zijn er onder de wet BOPZ 39 vrijheid beperkende maatregelen. Een verklaring 
voor het aanzienlijke verschil is dat in het kader van de wet BOPZ ook ‘akkoord’ maatregelen 
geregistreerd moesten worden. In 2018 betroffen het ook veelal akkoord maatregelen. Deze worden 

Datum 
Aantal 

Patiënten Hypnotica Sedativa 
Anti 

psychotica 
Anti 

depressiva 
dementie 
middelen zn med 

1-4-2018 38 5,26% 2,63% 10,53% 15,79% 10,53% 18,42% 

1-7-2018 41  2,50% 5,00% 10,00% 22,50% 7,50% 17,50% 

1-10-2018 43 9,30% 6,98% 9,30% 18,60% 9,30% 30,23% 

1-1-2019 45 13,33% 2,22% 8,89% 13,33% 6,67% 20,00% 

1-4-2019 43 9,30% 4,65% 11,63% 13,95% 9,30% 18,60% 

1-7-2019 46 6,52% 4,35% 6,52% 17,39% 6,52% 13,04% 

1-10-2019 46 4,35% 4,35% 10,87% 15,22% 6,52% 10,87% 

31-12-2019 50 8,00% 0,00% 16,00% 22,00% 6,00% 18,00% 

1-3-2020 55 3,64% 3,64% 3,64% 25,45% 9,09% 20,00% 

1-6-2020 55 5,45% 5,45% 12,73% 29,09% 7,27% 25,45% 

1-9-2020 55 5,45% 7,27% 16,36% 29,09% 5,45% 12,73% 

1-12-2020 53 1,89% 3,77% 13,21% 22,64% 0,00% 9,43% 

1-3-2021 54 3,70% 0,00% 9,26% 18,52% 3,70% 3,70% 



 

onder de nieuwe WZD (37 keer) niet meer geregistreerd. In 2019 zijn we al van start gegaan met de 
invoer van de WZD en was het aantal vrijheid beperkende maatregelen in het kader van de wet BOPZ 
al gedaald tot drie. Afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het zoeken naar alternatieven voor VM en 
psychofarmaca, zoals muziektherapie, fitnessruimte, een Qwiek-up en een verbouwing. Deze 
investeringen lijken een positief effect te hebben gehad.  
 
In tabel 2 wordt weergeven dat 31% van de bewoners psychofarmaca gebruikt. Dit percentage is 
lager dan in de meeste andere organisaties waar de VOF GeriCare haar medische zorg verleend. Het 
percentage gebruik van de verschillende soorten middelen steeds lager dan de norm die we hiervoor 
hebben gesteld. Deze norm is afgeleid van landelijke cijfers.  

 
Tabel 2: Compacte weergave gebruik psychofarmaca St. Franciscus 

 St. Franciscus Norm percentage 

Hypnotica  3,7 % Hypnotica en sedativa samen < 8 % 

Sedativa  0 % Hypnotica en sedativa samen < 8 % 

Antipsychotica  9,3 % < 15 % 

Antidepressiva  18,9 % < 20 % 

Dementie middelen 3,7 %  

Zo nodig medicatie 3,7 % < 10 % 

 
Conclusie 
In zorgcentrum St. Franciscus is in 2020 geen onvrijwillige zorg ingezet. Daarnaast is het gebruik van 
psychofarmaca binnen zorgcentrum St. Franciscus laag vergeleken met het gemiddelde van 
zorginstellingen in de regio en de landelijke norm. Een en ander hangt ongetwijfeld samen met de 
visie van de organisatie om een open PG-leefklimaat te creëren. Hiervoor is St. Franciscus in 2018 
gestart met het nemen van maatregelen om onvrijwillige zorg/vrijheidsbeperking terug te dringen.  
 


