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Pas toe ………of……..leg uit. 
De gulden regel in onze samenleving: 

Oorzaak 
Binnen NiKo en 10 volumemakers die het iPVB/UPP implementeren zijn elementen die anders dan te 
doen gebruikelijk uitgevoerd worden. 
Dit wordt veroorzaakt omdat het iPVB/UPP : 

➢ Zeggenschap bij de cliënt organiseert 
➢ Medewerkers maximale regelruimte geeft  
➢ Drastische vermindering administratieve lasten mogelijk maakt. 

Gevolg 
Dit betekent níet dat er geen verplichtingen zijn.  
Dit betekent wél dat wettelijke verplichtingen zo mogelijk anders worden ingevuld.  
En…..in een nieuwe werkelijkheid, hoort een nieuwe taal. 
 

NB 
De tekst in het blauwe vak is de gebruikelijke werkwijze overgenomen van Vilans1 
De tekst in de groen/gele vlak is het  ‘anders’ t.g.v. het iPVB/UPP  
De tekst in de oranje vakken is wettelijke check  overgenomen van Vilans 
 

 

Hieronder een overzicht van het  “gebruikelijke” en het “anders” 

 
                                                           
1 Overzicht 

Wettelijk verplichte registraties voor zorgmedewerkers in de langdurige intramurale ouderenzorg [november 2018] 

•Idem voor iPVB&UPP

Dossier vorming:
van toepassing is
- WGBO
- AVG
- WKKGZ
- BOPZ

•Idem voor iPVB&UPP

Registraties die in het dossier 
moeten worden opgenomen

- Gezondheid

- Uitgevoerde verrichtingen

- Toestemming van client voor 
wel/geen specifieke 
behandeling.

- Registraties in het kader van 
de BOPZ
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➢ Een lijst met personen die het dossier mogen inzien, is niet wettelijk verplicht 
➢ De zorgmedewerker hoeft volgens de wet geen niet-reanimerenformulieren te verstrekken aan de cliënt en 

een jaarlijkse actualisatie is niet wettelijk verplicht 
➢ Een op de borst getatoeëerde niet-reanimerenverklaring is geldig 
➢ Het dossier is niet verbonden aan een specifieke hulpverlener, maar aan de cliënt 

 

 
In het zorgplan staat: 

 
In het iPVB/UPP staat 

– de resultaten van de zorgverlening voor een 
bepaalde periode en de manier waarop deze 
resultaten worden 
bereikt; 
 

de afspraken die met de cliënt gemaakt zijn. 
  

– wie de verantwoordelijke zorgmedewerkers 
zijn, voor welk deel van de zorgverlening zij 
verantwoordelijk zijn, 
hoe zij dit onderling afstemmen en wie de cliënt 
op deze afstemming kan aanspreken; 
 

 wie de verpleegkundige is en wie de 
persoonlijk begeleider. 
 

– de manier waarop de cliënt zijn leven wil 
inrichten en de daarbij benodigde 
ondersteuning. De cliënt voert de 
regie over zijn leven voor zover hij dat kan. De 
zorgmedewerker heeft tot doel om dit 
maximaal te ondersteunen; 
 

In het iPVB/UPP staat: 
Wat doet de cliënt zelf. 
Wat doet de familie (of anderen) 
Waarbij ondersteund de zorgverleners , dan wel 
andere zorgverleners/ dienstverleners  

– de evaluatiemomenten (minimaal twee keer 
per jaar); 
 

Evaluatie: 12 x per jaar, of , op verzoek van 
cliënt vaker of minder.  
Evaluatie met PG en familie: 4 keer per jaar 

– indien van toepassing een verklaring van het 
feit dat de cliënt geen toestemming geeft voor 
de zorgverlening; 
 

Geen toestemming: staat vermeld in het UPP 

– eventuele redenen van de zorgaanbieder 
waarom hij niet tegemoet kan komen aan 
bepaalde wensen van de 
cliënt met betrekking tot de overige 
onderwerpen in het zorgleefplan; 

Indien er sprake is van zorg / diensten die niet 
tot het verzekerede WLZ pakket behoren, kan 
de cliënt deze bijkopen. 

• is het  iPVB&UPP

• iPVB&UPP + 
Zorgleverinsgovereenkomst 
vormen het Zorgcontract.

Zorg(leef)Plan
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 De gezondheids-risico-scan, afgenomen door de 
verpleegkundige, bepaalt de inhoud van de 
verzekerde zorg. 

– wijzigingen in de afspraken naar aanleiding 
van het evaluatiegesprek 

Leiden tot aanpassing in het iPVB/UPP  

 

Zorg in natura *) 
Als WLZ zorg in natura wordt verleend 

iPVB/UPP: Zorg in natura, VPT, MPT, 
PGB. ZvW 

financiering van de zorg heeft geen effect op iPVB/UPP 

– of en hoe de cliënt zich wil ontwikkelen en 
ontplooien. Te denken valt aan cursussen zoals 
geheugentraining, muziekles of 
computertraining; 
 

Afspraak staat vermeld in het UPP 

– hoe vaak de cliënt wil douchen, of hij tijdige 
hulp kan krijgen bij de toiletgang en of het 
incontinentiemateriaal 
tijdig kan worden verwisseld; 
 

 Afspraak staat in het iPVB 

– wat voor de cliënt voldoende voeding en 
drinken is; 

Indien er sprake is van een gezondheidsrisico 
staat dit vermeld in het UPP 

– wat voor de cliënt een schone en verzorgde 
leefruimte is en of hij hierbij hulp nodig heeft; 
 

Hulp staat vermeld in het iPVB/UPP  

-wat voor de cliënt een respectvolle bejegening 
is en hoe voor hem een veilige en aangename 
leefsfeer kan 
worden gecreëerd; 
 

Is beschreven in het UPP 

– hoe de cliënt kan leven volgens zijn 
godsdienst of levensovertuiging; 
 

Afspraken staan genoteerd ijn het UPP 

– wat voor de cliënt een zinvolle daginvulling is 
en hoeveel beweging hij wil; 
 

Afspraken staan in het UPP 

– of en hoe vaak de cliënt in de buitenlucht wil 
zijn; 
 

Afspraken staan in het UPP 

– wat naar aanleiding van het evaluatiegesprek 
is gewijzigd aan de afspraken. 
 

UPP wordt aangepast bij wijzigingen 

 
*) 
Zorg in natura is zorg die de zorgaanbieder voor de cliënt regelt. De zorgaanbieder bepaalt hoe de cliënt de zorg 
krijgt en zorgt voor de administratie. Binnen zorg in natura is keuze uit de volgende leveringsvormen: zorg in 
een instelling, volledig pakket thuis en modulair pakket thuis. Tegenover zorg in natura staat het persoonsgebonden 
budget (pgb). Met een pgb koopt de cliënt zelf de zorg in, bepaalt hij wie de zorg levert c.q. wie de 
zorgverlener wordt en regelt hij zelf de administratie. 
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➢ Het ondertekenen van het zorgplan (iPVB/UPP) is niet wettelijk verplicht 
➢ De cliënt hoeft volgens de wet het zorgplan (iPVB/UPP) niet na elke wijziging of 

bespreking opnieuw te ondertekenen 
➢ Zorgmedewerkers hoeven volgens de wet niet te rapporteren dat zorg is verleend die in 

overeenstemming is met het zorgplan (iPVB/UPP ) 
➢ Het zorgplan (iPVB/UPP)  mag volgens de wet niet door iedereen op elk moment worden 

ingezien 

 
  

  
1. De volgende gegevens over cliënten die 

gedwongen zijn opgenomen moeten 

worden geregistreerd en schriftelijk 

worden gemeld aan de IGJ. Hoewel de 

geneesheer-directeur wettelijk 

verantwoordelijk is voor onderstaande 

registraties, is de zorgmedewerker in de 

praktijk vaak betrokken bij de onderstaande 

registraties. Hij voert deze uit vanuit de zorg 

van een goed hulpverlener. 

– Het moment waarop de 
dwangbehandeling begint. 

– Het moment waarop de 
dwangbehandeling eindigt. 

– Het moment waarop wordt begonnen met 
de middelen en maatregelen. 

– Het moment waarop wordt gestopt met de 
middelen en maatregelen. 

– De beslissing op klachten over 

de onvrijwillige opname of 

behandeling.  

– Een afwijzende beslissing op een verzoek om 
overplaatsing. 

– Een voornemen tot het verlenen van 
verlof, langer dan 60 uur. 

 
Idem bij iPVB/UPP 

 
 
Geneesheer-directeur is de BOPZ arts van 
Zorgcirkel.(zie overeenkomst Zorgcirkel-NiKo) 
  
De zorgmedewerkers is de persoonlijk 
begeleider en/ of de verpleegkundige 
 
 
 
 
 

 
UPP verwijst naar de rapportage in ONS 

(in 2019 kan binnen ELS gerapporteerd worden) 

• Wet BOPZ irt iPVB/ 
UPPomdat er sprake is van 

inperken van een persoonlijk recht 
(vrijheid) volgt het iPVB/UPP de 
wetgever. Dáár schiet de client iets 

mee op!

Gedwongen opname
en wet BOPZ
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– Een voornemen tot het verlenen van 
ontslag. 

– De beslissing op een verzoek om ontslag. 

– Wanneer de cliënt ongeoorloofd afwezig 
is. 

– Wanneer de cliënt terugkeert van 
ongeoorloofde afwezigheid. 
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2. Een keer per maand ontvangen 

de IGJ en de bevoegde officier 

van justitie per post, fax of e-

mail een overzicht van de 

cliënten die op basis van een 

rechterlijke machtiging 

gedwongen zijn opgenomen en 

die 

– verlof hebben langer dan 60 uur. Ook de 
eventuele voorschriften zijn vermeld; 

– voorwaardelijk verlof hebben. De 
voorwaarden zijn hierbij vermeld; 

– een intrekking van verlof en 
voorwaardelijk verlof hebben; 

– voorwaardelijk ontslag hebben. De 
voorwaarden zijn vermeld; 

– Een intrekking hebben van het 
voorwaardelijk ontslag; 

– ontslagen zijn; 

– overleden zijn. De doodsoorzaak is 
vermeld; 

– hun inbewaringstelling 

hebben beëindigd. Een 

kort verslag over de 

bevindingen van de 

zorgmedewerker tijdens 

de opname is 

bijgevoegd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idem bij iPVB/UPP 
 
 
 
 
 
 



 

_________________________________________________________________________________ 
  Pas toe….of ….leg uit 
  November 2018 8 

 

3. Ook in de psychogeriatrie moeten alle 

bovenstaande punten worden gemeld, met 

uitzondering van de volgende gegevens: 

– verlof voor bewoners met een Bopz-
indicatie, rechterlijke machtiging of 
inbewaringstelling; 

– opname en verblijf van een 

cliënt die tot deze opname 

geen bereidheid toont maar 

zich hiertegen ook niet verzet 

en waarbij het CIZ heeft 

geoordeeld dat opneming 

noodzakelijk is; 

– gegevens van cliënten voor wiens plaatsing 
geen rechterlijke machtiging was vereist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idem bij iPVB/UPP 

 

Niet alle informatie over cliënten die vallen onder de Wet Bopz en die in hun vrijheid zijn 
beperkt, hoeft aan de IGJ te worden gemeld 
De volgende gegevens hoeft de zorgaanbieder niet aan de IGJ te melden: 

1. Het akkoord van de verantwoordelijke behandelaar of zijn plaatsvervanger voor het 
toepassen van de middelen of maatregelen. 

2 Een beperking van de vrijheid, waardoor de cliënt geen bezoek mag krijgen, geen 
telefoongesprekken mag voeren of in zijn beweging wordt beperkt. Dit moet wél 
worden gemeld aan de geneesheer-directeur (igv NiKo de BOPZ arts). 

3 Individuele  meldingen van gedwongen opnames. Het maandelijks overzicht is 
voldoende.  

4 Verlof dat korter heeft geduurd dan 60 uur.  
5 Aanvragen van rechterlijke machtigingen. 
6 Wanneer een cliënt niet instemt met het behandelingsplan. Dit moet natuurlijk wel in het 

dossier worden geregistreerd, omdat dit van belang is voor de behandeling 
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Registraties voor de 
zorgmedewerker die kunnen volgen 
uit de wet 
 
– Het toedienen van medicatie is een 

behandeling die valt onder de WGBO. Als 

de zorgmedewerker tijdens de 

uitvoering van deze taken iets opmerkt 

dat in het dossier thuishoort, dan 

registreert hij deze informatie in het 

dossier. Bijvoorbeeld bijwerkingen van 

medicijnen. Welke informatie moet 

worden opgenomen in het dossier, is 

terug te vinden in hoofdstuk 1. 

– Als het medicatieoverzicht en de 

toedienlijst nog geen onderdeel zijn van 

het dossier, dan moet de zorgmede- 

werker ze hierin opnemen. 

– De zorgmedewerker tekent af op de toedienlijst als de 
medicatie is gegeven. 
 

 
 
 
 
 
 

- Idem bij iPVB/UPP.  
- Rapportage in ONS 

 
 
 
 
 
 
 
 

- medicatie lijst opgenomen in UPP en 
ONS 

 
- idem bij iPVB/UPP  

 

➢ Dubbele controle op losse medicatie volgt niet uit de wet. 

 
 
 
 

•Idem bij iPVB/UPP

Medicatie
Gegevens over de medicatie moeten 
worden opgenomen in het dossier. Deze 
gegevens gaan immers over de 
gezondheid van de cliënt. Het registreren 
van medicatiegegevens is van belang, 
omdat het verkeerd gebruik van 
medicijnen kan leiden tot letsel of zelfs 
de dood van een cliënt.
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➢ Zorgaanbieder is volgens de wet niet verplicht Prisma en/of SIRe als instrumenten te 
gebruiken bij incidenten. 

➢ De zorgaanbieder moet volgens de wet zorgen voor een kwaliteitssysteem. Registraties die 
daar- uit volgen zijn voor de zorgmedewerker verplicht 

 
 
 

 

➢ Het controleren van de temperatuur van koelkasten in zorginstellingen is verplicht .De verplichting 
geldt alleen voor zorginstellingen die niet onder de beschrijving van een woonvorm vallen. 

➢ Het is in zorginstellingen verplicht om de datum op de verpakking van voedsel te noteren. Voor 
zorginstellingen die wel onder de beschrijving van een woonvorm vallen, gelden deze verplichte 
registraties niet. 

➢ Zorgaanbieders kunnen zelf kiezen hoe zij de geopende producten markeren (datum en verwij- zing), 
als het maar voor iedereen duidelijk is. 

 
 

• zie NiKo's Handboek Voedsel 
Veiligheid en

• Legionella protocol/contract

Voedsel veiligheid en Hygiene

van toepassing zijn:

HACCP (risicoinventarisatie 
levensmiddelen)

Warenwerbesluit hygiene 
levensmiddelen

Drinkwater besluit (ivm legionella)

• Zie NiKo's Kwaliteit light en 
bijbehorende protocollen. 

Kwaliteit en Veiligheid

van toepassing zijn:

Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg, 

de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz),

Wet BIG 

Besluit verplichte meldcode 
huiselijk geweld en kinder-
mishandeling van belang
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➢ Een organisatie mag op haar eigen website niet zomaar foto- of videomateriaal plaatsen van haar 

cliënten. 

➢ Het kwijtraken van een mobiele telefoon met daarop cliëntgegevens is een datalek.  

 
 
 
 
 
NB 1. 
Relevante informatie: “Methodisch werken in het iPVB/UPP”  (november 2018) 
 
NB 2. 
In dit overzicht is niet opgenomen 
INDICATIE CIZ EN ZORGOVEREENKOMST PGB 
 
 
 
 

*** 

• Zie NiKo's protocollen m.b.t. 
informatie beveiliging.

informatie beveiliging
van toepassing zijn;
WGBO
AVG
WKKGZ


