
BESCHRIJVING van WMO AMBULANTE ONDERSTEUNING en INTENSITEITEN 
 
Vorige week deden wij u de beschrijving van de verschillende producten (Wmo) toekomen. Een 
aantal van u heeft nog aanvullende vragen gesteld. De vragen zijn in dit document per categorie 
opgenomen in het rood. De antwoorden zijn opgesteld in groen. 
De eventuele suggestie en opmerkingen die u wel heeft gedaan, maar niet in dit document zijn 
opgenomen, zullen (daar waar mogelijk) in het definitieve inkoopdocument zijn verwerkt. 
 
ALGEMEEN 
 
Vraag: Wij zouden als aanbieder de gemeente in overweging willen geven om ons als aanbieder de 
indicatiestelling te laten uitvoeren (naar voorbeeld van de wijkverpleging). Als professionele 
zorgaanbieder zijn wij o.i. goed in staat te indiceren, wij vinden dit ook passen bij een toekomstige 
prestatiebekostiging. 
Vraag: Het onderscheid tussen basis en plus (bijv. bij de arbeidsmatige dagbesteding) lijkt mij vooral 
te zitten in de mate van begeleiding die iemand nodig heeft. Deze mate van begeleiding leg je vast in 
een persoonlijk plan. Bepaal je hierin als aanbieder zelf welke intensiteit iemand nodig heeft? En hoe 
leg je in dat geval verantwoording af over de keuzes die je maakt? 
Antwoord: De gemeenten zullen nog steeds de indicatie zelf stellen. Dat doen wij ook op basis van 
intensiteiten. Het ondersteuningsplan dient aan te sluiten op de resultaten zoals beschreven in het 
gespreksverslag. Dit geldt ook voor het vervoer naar dagbesteding. Als aanbieder legt u 
verantwoording af over het behaalde resultaat. 
 
 
1) DAGBESTEDING 
 
De cliënt wordt in groepsverband zodanig motiverend, adviserend en instruerend ondersteund dat 
de zelfredzaamheid, participatie en regie, voor zover aanwezig en zo mogelijk, behouden blijft dan 
wel bevorderd wordt. 
 
Om dit te realiseren wordt dagbesteding ingezet, die waar nodig/mogelijk bijdraagt aan: 

- structuur en veiligheid 
- het ontwikkelen en het behouden van (nieuwe) praktische, cognitieve en sociale 

vaardigheden en interesses 
- duurzaam sociaal contact/ontmoeting en een betekenisvolle daginvulling 
- de toeleiding naar en het verrichten van vrijwillige en arbeidsmatige werkzaamheden, waar 

mogelijk naar een re-integratie traject of reguliere (betaalde ) arbeid 
- het ontlasten van de mantelzorg 

 
We kennen 3 typen van dagbesteding: (re)creatieve dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding en 

dagopvang: 

 (Re)creatieve dagbesteding (ontmoeting, contact) = intensiteit basis (zie toelichting 
verderop) 
 
Deze vorm van dagbesteding biedt  (re)creatieve activiteiten voor kwetsbare inwoners.  
Het is gericht op het realiseren van ontmoeting en contact met lotgenoten en kan ook dienen 
ter ontlasting van de mantelzorger. De dagbesteding is (re)creatief van aard, en daarmee 
bedoeld om ontspanning en  aangenaam tijdverdrijf te bieden. De deelnemer participeert, 
doet mee in de samenleving, zo gewoon als mogelijk.  
Bij deze vorm van dagbesteding is de inzet van vrijwilligers, mantelzorgers / familie of de 
inzet van deelnemende kwetsbare inwoners zelf gebruikelijk. (“cliëntgestuurde” activiteiten) 



 
 
Arbeidsmatige dagbesteding (participatie) = intensiteit basis en plus  (idem) 
 
Deze vorm van dagbesteding biedt arbeidsmatige voorzieningen voor kwetsbare inwoners.  
Het is gericht op het bieden van een arbeidsmatig alternatief wanneer regulier werk of 
beschut/ gesubsidieerd werk (nog) niet mogelijk is. De dagbesteding is arbeidsmatig van 
aard: er is sprake van arbeidsproductie naar vermogen (evt. verdiencapaciteit), gebruik 
makend van ieders capaciteiten, mogelijkheden en eigen kracht.  
De deelnemer participeert, doet mee, zo gewoon als mogelijk, ter bevordering, ontwikkeling 
of herstel van participatie in de samenleving. Doel kan zijn (indien mogelijk): werken aan 
door- en uitstroom naar regulier of gesubsidieerd werk, aansluitend op re-
integratievoorzieningen. 
Er kan sprake zijn van een ‘ontwikkelplan’ wanneer door- of uitstroom mogelijk is op kortere 
of langere termijn. 
Bij deze vorm van dagbesteding is de inzet van vrijwilligers of eigen inzet deelnemende 
kwetsbare inwoners gebruikelijk. (“cliëntgestuurde” activiteiten) 

 
 

Dagopvang (structuur, ontlasting mantelzorger) = intensiteit basis en plus  (idem) 
 
Deze vorm van dagbesteding biedt dagopvang met dagprogramma voor dagstructurering en 
voortdurend (intensieve) toezicht en begeleiding. Er worden activiteiten geboden van diverse 
aard, o.a. recreatief, creatief, sport, arbeidsmatig en educatief.  
Er is sprake van (ernstige) problematiek waardoor op elkaar afgestemde ondersteuning 
noodzakelijk is. Deze zorgvraag is leidend voor de begeleiding. Er is (in meer of minder 
beperkte mate) sprake van overname van regie. Er staat een zorgvraag centraal, op basis van 
ziektebeeld en/of beperkingen, die leidend is voor de gespecialiseerde begeleiding.  
Doel is het voorkomen of vertragen van verergering van problematiek en eventueel (ook) het 
ontlasten van een mantelzorger. Zonder deelname aan deze intensieve dagopvang, verergert 
hoogstwaarschijnlijk de problematiek en is zorg via de Zvw of Wlz noodzakelijk. Er is sprake 
van een ‘zorgplan’. 
Inzet van vrijwilligers of eigen inzet deelnemende kwetsbare inwoners is niet of in zeer 
beperkte mate (onder toezicht van een professional) mogelijk.  
 
Vraag: Is het straks mogelijk om deelnemers te hebben uit de verschillende type 
dagbesteding? 
Vraag: Ook deelnemers met een WLZ indicatie zijn gebaat bij deelname of nemen al deel aan 
opvang. Wij willen de mensen met verschillende indicaties graag in dezelfde groep kunnen 
indelen. Hoe kijkt  de gemeente hier tegen aan? 
Antwoord: Indien bedoeld wordt of het mogelijk is om verschillende doelgroepen binnen een 
type dagbesteding te hebben, dan is die mogelijkheid er. U moet wel in de offerte aangeven 
welke doelgroepen u kunt en wilt gaan bedienen. 
 

 
We werken met 2 intensiteiten van dagbesteding (basis en plus), die zich als volgt onderscheiden: 
 
a) Dagbesteding basis 

 
Dagbesteding basis betreft het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, c.q. het uitvoeren 
van regie en/of het ondersteunen bij praktische vaardigheden/handelingen c.q. arbeidsmatige 
werkzaamheden. Er worden taken overgenomen die de cliënten zelf niet meer kunnen en die ook 



niet (meer) kunnen worden aangeleerd. Er is geen intensief  toezicht nodig op het functioneren van 
de cliënt, bijvoorbeeld om gedrag te kunnen bijsturen of bijvoorbeeld complicaties bij een ziekte te 
voorkomen. Het ziektebeeld 
van de cliënt is ook niet dermate complex dat een hoge graad van deskundigheid 
nodig is voor de omgang met de cliënt. 
 
b) Dagbesteding plus 

 
Bij dagbesteding plus gaat het om  

 meer complexe problematiek/ziektebeelden:  er zijn zodanige stoornissen en beperkingen 
dat kennis van het ziektebeeld en deskundigheid in de omgang hiermee noodzakelijk is, 
en/of 

 meer complexe activiteiten: er is bijvoorbeeld toezicht en sturing nodig op het psychisch of 
lichamelijk functioneren van de cliënt of de cliënt is leerbaar en er kan geoefend worden met 
het aanbrengen van structuur en/of het uitvoeren van handelingen/vaardigheden. 
en/of 

 meer ontwikkelmogelijkheden richting door- en uitstroom naar reguliere maatschappelijke 
voorzieningen t.b.v. participatie. Er is meer focus op trainen en coachen tijdens de 
werkzaamheden t.b.v. bijvoorbeeld verhoging belastbaarheid (qua werk), waardoor gericht 
aan uitstroom (naar bv een re-integratietraject) kan worden gewerkt. 

 
Van de medewerker wordt methodisch handelen verwacht: hij kan doelgericht werken aan het 
behalen van een resultaat conform een ondersteuningsplan. 
 
Vraag: tijdens de vorige aanbesteding is bewust gekozen dit onderscheid niet te maken, dat vonden 
wij niet bezwaarlijk. Kunt u aangeven wat de overwegingen zijn dit onderscheid nu wel te maken? 
Antwoord: Op dit moment zit het verschil in het basis- of opslagtarief. Gemeenten hebben de 
afgelopen twee jaar gemerkt dat dit bij het indiceren in de weg zit. Het is niet altijd even duidelijk 
wat er onder de opslag valt en wat nu basis is. We willen ervoor zorgen dat vanaf de indicatie 
duidelijk is welke zorgintensiteit geboden dient te worden. 
 
Vraag: Kunnen we verschillende 'intensiteiten' samen laten komen? 
Antwoord: Het is aan u als aanbieder om te beoordelen of cliënten met verschillende intensiteit 
samen kunnen komen op een dagbesteding. 
 
Vervoer 
Uitgangspunt is dat mensen zelf of met hulp van hun netwerk dan wel andere informele oplossingen 
naar de betreffende locatie komen. Wanneer eigen oplossingen niet mogelijk zijn en er sprake is van 
een door de toegang vastgestelde (medische) noodzaak, dient in vervoer voorzien te worden.  
 
Beschikbaarheid en planning 
De aanbieder (professional) en cliënt maken gezamenlijk een plan op basis waarvan de 
ondersteuning zal worden ingezet. Dit ondersteuningsplan sluit aan op het verslag van het gesprek 
tussen de gemeente en cliënt en de daarin benoemde resultaten.  In dit ondersteuningsplan wordt 
het resultaat gespecificeerd en worden afspraken gemaakt over de activiteiten en de frequentie van 
de inzet. 
 
Voorliggend 
Dagbesteding kan als ondersteuning worden ingezet wanneer algemene en voorliggende 
voorzieningen niet voldoen en deelname aan reguliere arbeid (nog) niet mogelijk is. Het gaat om 
extramurale  groepsgerichte ondersteuning, zowel voor korte als voor langere tijd. 
  



2) INDIVIDUELE BEGELEIDING 
 
 
De cliënt wordt dusdanig motiverend, adviserend en instruerend ondersteund dat de cliënt in staat is 
zo zelfredzaam mogelijk de algemene dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren, een 
gestructureerd huishouden te voeren, sociale relaties aan te gaan en te onderhouden en/of 
maatschappelijk te participeren. 
 
Om dit te realiseren wordt ambulant (individueel of in groepsverband) ondersteuning geboden bij: 

- het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op alle relevante 
levensgebieden (persoonlijk functioneren, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, 
opvoeden en opgroeien, zingeving,  financiën en administratie en wonen) 

- het aangaan en onderhouden van sociale contacten, aansluitend bij wat passend is bij de 
cliënt 

- het invulling geven aan participatie in de samenleving, het realiseren van wat de cliënt wil en 
kan doen in en bijdragen aan de samenleving (bijvoorbeeld welzijnsactiviteiten, opleiding, 
dagbesteding of betaald werk) 

 
Vraag: Betreft individuele begeleiding: in de tweede alinea staat: ‘Om dit te realiseren wordt 
ambulant (individueel of in groepsverband)’ etc….  In hoeverre is sprake van groepsverband bij 
individuele begeleiding? 
Antwoord: Het betreft hier de mogelijkheid om cliënten met ambulante begeleiding ondersteuning in 
groepsverband te bieden. Bijvoorbeeld samen boodschappen doen, koken en samen eten. Bij een 
gezamenlijk (ontmoetings)moment  kunnen ook vragen worden gesteld en kan ondersteuning 
worden geboden die anders in individueel verband aan de orde is. (bijvoorbeeld over post die 
iemand heeft ontvangen) 
 
We werken met 3 intensiteiten van ondersteuning (licht, middelzwaar en zwaar), die zich als volgt 
onderscheiden: 

 
a) Lichte ondersteuning  

 
Lichte individuele begeleiding is gericht op het stimuleren en behouden van de huidige situatie van 
zelfredzaamheid en participatie en op het voorkomen van achteruitgang daarin. 
 
Met de inzet van deze begeleiding wordt  

 het uitvoeren van praktische vaardigheden en handelingen gestimuleerd, ondersteund en/of 
overgenomen 

 het aanbrengen van (dag)structuur en het voeren van regie gestimuleerd, ondersteund en/of 
overgenomen 

 
De beperking/problematiek van cliënt is niet dermate complex dat een hoge graad van 
deskundigheid nodig is voor de omgang met de cliënt. 
Ook is er geen sprake van intensief toezicht op het functioneren van de cliënt, bijvoorbeeld om 
gedrag te kunnen bijsturen of bijvoorbeeld om complicatie bij een ziekte te voorkomen.  
 
 
b) Middelzware ondersteuning  
 
Als bij lichte ondersteuning,  
plus dat bij middelzware individuele ondersteuning sprake is van: 



 meer complexe ziektebeelden: er zijn zodanige stoornissen en beperkingen dat kennis van 
het ziekte beeld en deskundigheid in de omgang hiermee noodzakelijk is) of 

 meer complexe activiteiten: er is bijvoorbeeld toezicht en sturing nodig op het psychisch of 
lichamelijk functioneren van de cliënt of cliënt is leerbaar en er kan geoefend worden met 
het aanbrengen van structuur en/of uitvoeren van handeling/vaardigheden of 

 meer ontwikkelmogelijkheden richting door- en uitstroom naar reguliere maatschappelijke 
voorzieningen t.b.v. participatie en zelfstandigheid met minder of zonder ondersteuning. Er 
is meer focus op trainen en coachen, waardoor gericht aan uitstroom kan worden gewerkt. 
 

Van de ondersteuner wordt methodisch handelen verwacht; hij/zij kan doelgericht werken aan het 
behalen van een resultaat conform ondersteuningsplan. Het te behalen resultaat kan zijn 
(gedeeltelijk) herstel, behoud of vertraging in mogelijke achteruitgang van de zelfredzaamheid. 
 
 
c) Intensieve ondersteuning  

 
Net als bij lichte en middelzware ondersteuning wordt geoefend, ondersteund en overgenomen, 
maar zware ondersteuning wordt ingezet in de meest complexe situaties. Te denken valt hierbij aan 
ernstige gedragsstoornissen, risicovolle instabiele ziektebeelden en multi-probleemsituaties. Er is 
veelal sprake van langdurig tekortschietende zelfregie over het dagelijks leven. Nodig is over het 
algemeen methodische (traject)begeleiding gericht op verbetering / ontwikkeling. Doel is waar 
mogelijk activering en waar nodig stabilisatie en handhaving. 

 
Beschikbaarheid en planning 
De aanbieder (professional) en cliënt maken gezamenlijk een plan op basis waarvan de 
ondersteuning zal worden ingezet. Dit ondersteuningsplan sluit aan op het verslag van het gesprek 
tussen de gemeente en cliënt en de daarin benoemde resultaten.  In dit ondersteuningsplan wordt 
het resultaat gespecificeerd en worden afspraken gemaakt over de activiteiten en de frequentie van 
de inzet. 

 
Voorliggend 
Individuele ondersteuning kan alleen worden ingezet wanneer ondersteuning vanuit het sociaal 
netwerk en/of een algemene voorziening ontoereikend is voor het bereiken van het resultaat. 
 
Persoonlijke verzorging 
Ondersteuning bij de persoonlijke verzorging kan als individuele ondersteuning worden ingezet in de 
verschillende categorieën. Indien er sprake is van behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog 
risico daarop en de ondersteuning bij de persoonlijke zorg daaraan gerelateerd is dan wel te 
relateren is, dan valt deze ondersteuning onder de Zvw. 
 
  



3) KORTDUREND VERBLIJF 

 

Kortdurend verblijf 

Om tijdelijk de mantelzorger te ontlasten wordt de cliënt in een huiselijke omgeving  logeeropvang 

geboden,  waarbij permanent toezicht en/of zorg (24 uur per dag) noodzakelijk kan zijn. Het verblijf 

wordt in de regel geboden gedurende 1 tot maximaal  3 aansluitende etmalen per week. Bij 

uitzondering kan hiervan worden afgeweken.  

 

Aanvulling: Onze ervaring is dat mantelzorgers regelmatig kortdurend verblijf vanuit de WMO vragen 

voor een langere periode achter elkaar, en niet voor wekelijks 1-3 etmalen. Mantelzorgers willen 

graag een paar keer per jaar "bijtanken", op vakantie gaan zonder zorgtaken. Wij zouden dan ook 

graag zien dat deze mogelijkheid wordt aangebracht in de aanbesteding. Bijvoorbeeld een 

strippenkaart met een maximum aantal etmalen per jaar. 

Antwoord: Zoals bij de inleiding onder kortdurend verblijf aangegeven kan er in uitzonderlijke 

gevallen worden afgeweken van 1-3 etmalen per week (laatste zin). 

 

Is het wenselijk om hier een onderscheid te maken in intensiteiten? 

Reactie: Ja, wat ons betreft is dit wenselijk, voor lichte begeleiding is geen specifieke kennis 

benodigd, voor (middel)zwaar is naar onze mening specifieke deskundigheid wel benodigd. 

Antwoord: Zie aanpassing hieronder. 

 

Basis 

Tijdens het kortdurend verblijf wordt voorzien in de basale/dagelijkse levensbehoeften van de cliënt 

en wordt ondersteuning geboden bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen. In het geval de 

cliënt zelf niet (meer) in staat is om hulp in te roepen, wordt  ondersteuning geboden op frequente 

en/of geregelde tijden.   

Waar gewenst en mogelijk wordt de cliënt vanuit het kortdurend verblijf in de gelegenheid gesteld 

om gebruik te blijven maken van eventuele andere activiteiten en ondersteuning. 

 

Plus 

Betreft de intensiteit Basis aangevuld met het (permanente) toezicht.  

Dit toezicht  is gericht op: 

 fysieke ondersteuning  ter voorkoming van bijvoorbeeld vallen 

 het voorkomen van escalatie van eventuele  gedragsproblemen 
 

 
 

  



4) HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING   

 

Bij huishoudelijke ondersteuning onderscheiden we 3 varianten: huishoudelijke ondersteuning, 

huishoudelijke ondersteuning met begeleiding en huishoudelijke ondersteuning met begeleiding 

intensief 

 

a) Huishoudelijke ondersteuning 

 

De cliënt of het huishouden/gezin wordt, aanvullend op de eigen mogelijkheden, zodanig 

ondersteund dat de woonruimte  schoon en leefbaar is, de wasverzorging is gedaan is, de 

boodschappen gedaan zijn , maaltijden bereid zijn en kinderen ondersteund zijn. 

  

De ondersteuning bestaat uit  het geheel of gedeeltelijk overnemen van huishoudelijke activiteiten 

en uit het opmerkzaam zijn op veranderingen in de situatie van de cliënt. Aan de hand van de 

persoonlijke situatie wordt bepaald welke activiteiten daadwerkelijk overgenomen moeten worden 

en in welke frequentie 

 

Vraag: welke definitie hangt gemeente aan opmerkzaam? 

Antwoord: Het herkennen van veranderingen in de situatie / kwetsbaarheid van de cliënt en het 

nemen van de benodigde actie hierop. 

 

De ondersteuning is gericht op: 

 

1. Een schoon en leefbaar huis 

Het kunnen beschikken over een schoon en leefbaar huis houdt in dat de woning schoon moet zijn 

volgens algemeen aanvaarde hygiënische normen. Iedereen in de leefeenheid moet gebruik kunnen 

maken van de volgende schone ruimten: 

 woonkamer 

 keuken 

 slaapkamer(s), in gebruik door personen binnen de gezamenlijke huishouding 

 verkeersruimten, zoals hal, overloop, bijkeuken 

 badkamer 

 toilet 

 trap, mits één van de hierboven genoemde ruimte zich op een andere etage bevinden. 

Uitgezonderd zijn de ruimten zoals een berging, logeerkamer, zolder en de buitenruimten. 

 

Concreet gaat het (niet limitatief) om het stofzuigen van de bovengenoemde vertrekken, het 

schoonmaken van de badkamer, keuken en toilet, het dweilen van de vloeren en het lappen van 

ramen aan de binnenzijde. 

 
 

2. Het beschikken over een schone  was 

Het kunnen beschikken over schone was  houdt in de was wordt gedaan, gedroogd, gevouwen en 

opgeborgen. Het gaat om kleding en textiel (bed, bad, keuken) voor alledag en in bepaalde situaties 

het strijken van kledingstukken (bovenkleding). 



 

3. Beschikken over boodschappen en/of maaltijden 

Tot de boodschappen worden die boodschappen gerekend die nodig zijn voor de dagelijkse 

levensbehoeften. Hieronder vallen levensmiddelen, toiletartikelen en schoonmaakmiddelen. Ook het 

bereiden van brood- of warme maaltijden valt onder dit resultaat. Ondersteuning wordt uitsluitend 

geboden in geval  boodschappen- of maaltijdenservices ontoereikend zijn. 

 

Doelgroep 

Volwassenen die vanwege een beperking niet of onvoldoende in staat zijn op eigen kracht, met 

gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk, een 

schoon en leefbaar huis te realiseren. 

 

b) Huishoudelijke ondersteuning met begeleiding 

  

Als huishoudelijke ondersteuning, met als aanvulling dat de ondersteuning óók gericht is op: 

 

 Het bevorderen van zelfredzaamheid bij het voeren van een huishouden: Het bevorderen 

van de zelfredzaamheid van de cliënt bij het voeren van een gestructureerd huishouden, 

waar nodig het vertragen van achteruitgang of het behouden van het niveau van 

zelfredzaamheid.  

en  

 Thuis zorgen voor kinderen: Het gaat om de dagelijkse, gebruikelijke hulp voor kinderen die 

tot het gezin behoren als beide ouders niet in staat zijn deze te leveren. Het betreft 

activiteiten als wassen en aankleden, hulp bij eten en/of drinken, een maaltijd voorbereiden 

en toezicht houden. Ook problemen op het gebied van mobiliteit, zoals het begeleiden van 

kinderen naar school of een activiteit vallen eronder. In principe is het de 

verantwoordelijkheid van ouders om opvang te regelen, op tijden dat zij beiden niet in staat 

zijn, door werk of beperkingen, om voor de kinderen te zorgen.  

 

Vraag: In vergelijking met nu is de regie er uit gehaald. Welke gevolgen heeft dit? Focus ligt straks op 

bevorderen zelfredzaamheid. Dekt dit de lading bij mensen met dementie?  

Een terechte opmerking. De regie is wel onderdeel van HO met begeleiding, dit zal beter worden 

omschreven. 

 

c) Huishoudelijke ondersteuning met begeleiding intensief 

 

Als huishoudelijke ondersteuning met begeleiding, met als aanvulling dat hier sprake kan zijn van een 

(dreigend) ontregelde situatie, met extra ondersteuningsbehoefte aan stabilisatie en regie. Het gaat 

om situaties waarin geen of sterk verminderd sprake is van eigen regie over het huishouden als 

gevolg van zware problematiek of beperkingen. 

 

De ondersteuning bestaat daarom uit  het overnemen van huishoudelijke activiteiten, het 

stabiliseren van de situatie met betrekking tot het huishouden  en vervolgens het activeren en 

ondersteunen van de zelfredzaamheid hierin.  

 



Doelgroep 

Volwassenen die vanwege psychosociale of psychiatrische problematiek niet of onvoldoende in staat 

zijn op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit 

hun sociale netwerk, een schoon en leefbaar huis te realiseren. Er is geen of sterk verminderd sprake 

van eigen regie over het huishouden als gevolg van een of meerdere beperkingen zoals verminderde 

sociale redzaamheid, gedragsproblemen  en/of een psychische stoornis.  

 


