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Behoudens het herstellen van enkele ondergeschikte type- en taalfoutjes zijn de volgende 
wijzigingen aangebracht: 
 
Pagina 
 
3 Uitgave-jaartallen aangepast. 
4 Voorwoord, 2e helft:  tekst vernieuwd. 
13 5e bullitpoint: verduidelijkende regel toegevoegd. 
14 2e alinea: dubbeling van de punten 3 en 4 verwijderd. 
33 7.1.2., 1e regel: “veilig rijden” vervangen door “veilige rijstijl”. 
33 7.1.2., 3e bullitpoint: “heel dicht bij hem komen” vervangen door “hem heel dicht 

naderen”. 
34 7.1.5., laatste regel 1e alinea: gewijzigde zinsbouw. 
35 7.1.10., 1e regel 2e alinea: toegevoegd “of overmatige kleding”. 
35 7.1.11., 1e regel 1e alinea: “planning” vervangen door “ritplanning”. 
37 8.1.2., 3e bullitpoint opgedeeld in twee bullitpoints. 
39 9.1.1., 2e alinea: 3e regel toegevoegd. 
46 A.2.4., Laatste zin gewijzigd (sterkere bewoordingen gebruikt). 
46 Tip:, de tekst van de Tip is geheel gewijzigd. 
47 A.3., de inleidende tekst samen met 1e werkwijze (voorkeursmethode) zijn geheel 

herschreven en de nummering van de werkwijzen is aangepast. 
48 Vanaf 1e regel: de nummering van de werkwijzen is gewijzigd. Laatste werkwijze 

omgezet in een gewone, maar vetgedrukte zin. 
52 A.7.1., 3e alinea 1e bullitpoint: het woord heup vervangen door bovenbenen. 
66 C.1.2., 1e regel, “hoofdstukken III” gewijzigd in “hoofdstukken B1”. 
66 C.1.2., 2e §, regel 13, “4.4.van hoofdstuk 5”gewijzigd in “6.4 lid 1e van hoofdstuk 6”. 
66 Idem, regel 17, “artikel 3.12” gewijzigd in “artikel.13”. 
71 C.1.14., De tekst is verwijderd omdat de “Wet klachtrecht cliënten zorgsector” per 

1-1-2016 vervallen is. 
75 Uitgave-jaartallen aangepast. 
79 Link naar Firevaned op verzoek van die organisatie verwijderd. 
 
 
Ap Peters, auteur. 
Den Haag, december 2016 
 
 
 
Noot: 
Genoemde wijzigingen hebben vooral betrekking op nauwkeurigheid en de beste kansen op 
juiste interpretatie van de tekst.  
Deze wijzigingen raken niet of nauwelijks de essentie van de onderwerpen waardoor samen 
met bovenstaande aantekeningen de in omloop zijnde uitgave 2015-2016 in praktische zin 
bruikbaar blijft. Bovendien is de uitgave 2017-2018 door iedereen online te raadplegen 
(www.codevvr.nl) waarmee zo nodig ook de exacte wijzigingen gelezen kunnen worden. 
 


