Tabel 3. Resultaten per vignet naasten (N=23; *1 missing)
VIGNET**

Zou u dit als onvrijwillige
zorg ervaren?
Ja
Nee
Zou u deze handelswijze als
ernstig ervaren?
Ja, als ernstig
Nee, niet als ernstig
Heeft de cliënt hier wel
eens mee te maken gehad?
Ja
Nee
Zou de cliënt dit als
onvrijwillige zorg ervaren?
Ja
Nee

1.Vocht/
voeding/
medicatie
N (%)

2.Vocht/
voeding/
medicatie
N (%)

3.Gedragsmedicatie

4.Gedragsmedicatie

5.Bewegingsvrijheid

6.Bewegingsvrijheid

7.Toezicht

8.Toezicht

N (%)

9.Inrichting
eigen
leven
N (%)

10.Inrichting
eigen
leven
N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

23 (100%)
-

12 (52,2%)
11 (47,8%)

22 (95,7%)
1 (4,3%)

11 (47,8%)
12 (52,2%)

23 (100%)
-

6 (26,1%)
17 (73,9%)

17 (73,9%)
6 (26,1%)

8 (34,8%)
15 (65,2%)

20 (87%)
3 (13%)

9 (39,1%)
14 (60,9%)

22 (95,7%)
1 (4,3%)

9 (39,1%)
14 (60,9%)

19 (82,6%)
4 (17,4%)

10 (43,5%)
13 (56,5%)

20 (87%)
3 (13%)

6 (26,1%)
17 (73,9%)

16 (69,6%)7
(30,4%)

4 (17,4%)
19 (82,6%)

15 (65,2%)
8 (34,8%)

7 (30,4%)
16 (69,6%)

23 (100%)

13 (56,5%)*
9 (39,1%)*

3 (13,0%)
20 (87,0%)

13 (69,6%)
7 (30,4%)

3 (13%)*
19 (82,6%)*

1 (4,3%)
22 (95,7%)

23 (100%)

19 (82,6%)
4 (17,4%)

22 (95,7%)
1 (4,3%)

5 (21,7%)
18 (78,3%)

22 (95,7%)
1 (4,3%)

2 (8,7%)
21 (91,3%)

15 (65,2%)
8 (34,8%)

2 (8,7%)
21 (91,3%)

21 (91,3%)
2 (8,7%)

6 (26,1%)
17 (73,9%)

3 (13%)
20 (87%)

1 (4,3%)
22 (95,7%)

5 (21,7%)
18 (78,3%)

11 (47,8)
12 (52,2%)

Indien de cliënt dit als onvrijwillige zorg ervaart, dan is hieronder aangegeven hoe de cliënt zou reageren
Hoe zou de cliënt reageren?
Agressie tonen
Verzet/ weerstand tonen
Onbehagen vertonen
Hulpvragend gedrag
vertonen
Zorg vermijden
In discussie gaan

(N=22)
M (SD)
3,68 (1,39)
4,55 (0,73)
4,59 (0,73)
2,73 (1,52)

(N=2)
M (SD)
1,50 (0,71)
2,00 (0,00)
5,00 (0,00)
2,50 (2,11)

(N=15)
M (SD)
3,93 (1,44)
4,60 (0,63)
4,73 (0,46)
3,33 (1,50)

(N=2)
M (SD)
3,00 (2,83)
3,50 (2,12)
3,50 (0,71)
2,50 (0,71)

(N=21)
M (SD)
4,24 (1,09)
4,76 (0,54)
4,67 (0,66)
3,48 (1,47)

(N=6)
M (SD)
3,17 (1,84)
4,00 (0,90)
4,17 (1,17)
3,83 (1,17)

(N=3)
M (SD)
2,67 (1,53)
3,67 (0,58)
4,33 (0,58)
4,00 (1,00)

(N=1)
M (SD)
2,00 (0,00)
2,00 (0,00)
3,00 (0,00)
2,00 (0,00)

(N=5)
M (SD)
2,00 (1,23)
2,80 (1,30)
4,20 (0,45)
4,00 (1,22)

(N=11)
M (SD)
3,09 (1,51)
3,18 (1,17)
3,55 (1,37)
2,64 (1,36)

3,18 (1,26)
2,86 (1,42)

2,00 (0,00)
4,50 (0,71)

3,93 (1,03)
3,13 (1,41)

4,50 (0,71)
3,50 (2,12)

3,48 (1,60)
3,14 (1,74)

2,50 (1,05)
4,33 (0,82)

3,33 (0,58)
4,33 (0,58)

2,00 (0,00)
4,00 (0,00)

1,60 (1,34)
2,60 (1,34)

2,09 (1,14)
2,82 (1,47)

**1. Om ervoor te zorgen dat Mevrouw Jansen haar medicatie daadwerkelijk slikt, wordt de pil in een lepel vla gelegd en knijpt de verzorgende de neus bij mevrouw dicht zodat ze haar mond open doet.
2. Meneer Tuin heeft regelmatig medicatie nodig. De verzorging roert de pillen door de yoghurt en geeft meneer, zonder verdere toelichting, de yoghurt.
3. Hoewel mevrouw Bakker dit niet wil krijgt zij van de verpleegkundige een injectie met rustgevende medicijnen.
4. Omdat meneer Holstege onrustig gedrag vertoont schrijft de arts een antidepressivum voor.
5. Mevrouw Hartogh heeft een onrustband om gekregen waardoor zij niet kan lopen.
6. Meneer Kuier zit op een kussen dat een signaal afgeeft zodra hij opstaat, zodat voorkomen wordt dat hij alleen gaat lopen.
7. Bij meneer Driessen is er in zijn kamer een camera geplaatst.
8. Mevrouw Smit heeft een bewegingssensor naast haar bed waarmee de verzorgenden in de gaten kunnen houden of zij ’s nachts uit bed komt.
9. Meneer Lagendijk is opgenomen op een afdeling waar alle deuren zijn afgesloten; hij kan hierdoor niet alleen naar buiten.
10. Mevrouw de Bruin mag geen aanstekers meer in eigen beheer hebben.

