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Voorwoord 
 
Huys ter Swaach is een particuliere zorgsetting voor ouderen, gelegen in het Friese 
Beetsterzwaag. Samen met ons ervaren en betrokken team, werken we aan de 
kwaliteit van zorg, waarbij een fijne woonbeleving voor de bewoner voorop staat. 

Huys ter Swaach bestaat bijna tien jaar. In 2012 is het opgericht door dhr. A. 
Oosting met aanvankelijk zestien appartementen in het nieuwe gedeelte. Sinds 2015 
is dhr. J. Blaauw eigenaar van Huys ter Swaach.  

In totaal zijn er zesentwintig royale appartementen van verschillende groottes. Het is 
in Huys ter Swaach aantrekkelijk wonen voor senioren, zowel met zorgvraag als 
zonder. De appartementen zijn geschikt voor echtparen waarvan één partner een 
zorgvraag heeft als zo ook voor zelfstandig wonende ouderen. Hiermee dient Huys 
ter Swaach een brede doelgroep. De kleinschaligheid maakt het een unieke en 
exclusieve woonbeleving.  

Kwaliteit staat bij Huys ter Swaach hoog in het vaandel. Huys ter Swaach heeft 
ongeveer vijfendertig medewerkers en ongeveer zes vrijwilligers. De verzorgenden 
en verpleegkundigen beschikken over ruime ervaring in de ouderenzorg en werken 
daarnaast samen met een multidisciplinair team waaronder een specialist 
ouderengeneeskunde, huisartsenpraktijk ‘de Fundatie’, inclusief haar 
praktijkverpleegkundigen. Daarnaast werken we samen met een fysiotherapeute, 
diëtiste en andere externe dienstverleners zoals de kapper en de pedicure. 

Iedere dag wordt in Huys ter Swaach een vers driegangen diner bereidt door één 
van de drie chef-koks. Want goede voeding is belangrijk voor ons allemaal. Er wordt 
gebruik gemaakt van streekproducten en kruiden uit eigen tuin. Huys ter Swaach 
heeft ook de beschikking over een eigen wasserij en linnenkamer. Bewoners worden 
dagelijks van schone was voorzien. Dit alles draagt bij aan waardig welzijn, waarbij 
ook de welzijnsmedewerkers een belangrijke rol spelen. Iedere week is er een 
wisselend activiteitenaanbod waarbij de interesse en behoeftes van de bewoners het 
uitgangspunt zijn van de activiteiten. 

Wonen, zorg en welzijn in Huys ter Swaach is afgestemd op de vier kernwaarden: 

• Gastvrij 
• Deskundig 
• Persoonlijk 
• Veilig 

Ons kwaliteitsjaarplan is gebaseerd op onze missie, visie en bovenstaande 
kernwaarden. 
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Missie 
 
Met rust, structuur en respect oprechte aandacht bieden aan iedere bewoner, dat is 
onze missie. Het is voor ons belangrijk dat bewoners tevreden zijn over het wonen & 
welzijn en de zorg. 

 
Visie 
 
Iedereen die Huys ter Swaach binnenkomt wordt gezien, dit geldt voor bewoners 
maar ook voor de familie en bezoekers. Binnen Huys ter Swaach maken wij de zorg 
weer eenvoudig. Door korte lijnen te creëren waardoor verbeterpunten of 
veranderingen eenvoudig door te voeren zijn. Huys ter Swaach biedt excellente zorg 
en kijkt gericht naar de individuele behoefte van de bewoner. De bewoners en diens 
naasten kennen we goed, dat is een voorwaarde voor een goede zorgervaring en 
een goed gevoel van veiligheid en geborgenheid. De medewerkers van Huys ter 
Swaach staan continue met elkaar in verbinding, met als gezamenlijk doel: een fijne 
woon- en zorgervaring beleven waarbij welzijn voorop staat. 

 

Kernwaarden 
 
Elke medewerker die werkzaam is in het huis, staat volledig ten dienste van de 
bewoner. Ieder op zijn eigen vakgebied. Voor een ieder betekent dit, dat de vraag 
van de bewoner centraal staat. De kernwaarden zijn:  

• Gastvrij 
• Deskundig 
• Persoonlijk 
• Veilig 

De klantwaarden zijn: 

• Ik voel mij welkom 
• Ik ben in goede handen 
• Ik doe ertoe 
• Ik voel mij vertrouwd en gezien 

 

Kerncompetenties 
 
De competenties die gevraagd worden van de medewerkers zijn onder andere dat zij 
rust en structuur brengen binnen het zorgklimaat in het huis. Functie en niveau staat 
niet voorop want een ieder doet ertoe en er wordt gelijkwaardig met elkaar samen 
gewerkt. De aanwezige disciplines vullen elkaar aan en daar plukken de bewoners de 
vruchten van. 
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Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 
Zorg- en ondersteuningsbehoefte in beeld 
Als duidelijk is dat iemand in Huys ter Swaach komt wonen, dan plannen we een 
huisbezoek in. We vinden het belangrijk om iemand alvast te leren kennen in de 
eigen woonomgeving. Zodoende kunnen we aan de hand van het intakeformulier alle 
zaken bespreken die inhuizen aangenaam maken. 
De huidig aangestelde coördinator/teamleider zorg, met verpleegkundige 
achtergrond, voert samen met een ondersteunende verpleegkundige het 
intakegesprek. Als input van het intakeformulier is gebruik  gemaakt van 
verschillende classificatiesystemen (Gordon, Omaha, vier domeinen model ZLP) en 
andere informatiebronnen zoals Zorg voor beter. Coördinator/teamleider zorg heeft 
een tweedaagse training Omaha gevolgd voor het juist classificeren van de 
zorgbehoefte van de bewoner.  
 
Het reanimatiebeleid is opgepakt en de niet reanimeren wens van iedere bewoner is 
nu duidelijk. 
Tevens is nu de medische voorgeschiedenis van alle bewoners bekend en 
opgenomen in het elektronisch cliënten dossier (ECD).  
 
Evaluatie wonen, welzijn en zorg 
Het evaluatiegesprek vindt tweejaarlijks plaats. Er is een nieuw evaluatieformulier 
ontwikkelt. De evv’er (eerst verantwoordelijk verzorgende/verpleegkundige) 
evalueert met de bewoner en diens naaste de volgende punten: 

• Inhoud zorgplan 
• Ervaringen over wonen, welzijn en zorg 
• Punten die voor de bewoner belangrijk zijn 
• Plannen Huys ter Swaach 

Ook is er een samenwerking met de wijkverpleegkundige van comfortzorg ten 
behoeve van de evaluatie van de zorgplannen. 

 
Multidisciplinaire aanpak 
Huys ter Swaach wordt op geriatrisch vlak al jaren ondersteund door de Specialist 
Ouderengeneeskunde van Meriant. De teamleider zorg houdt digitaal contact met 
eerstelijns behandelaars en betrokken paramedici. Jaarlijks wordt van iedere 
bewoner een multidisciplinair overleg gehouden waarbij men elkaar fysiek ontmoet in 
Huys ter Swaach. Hierbij zijn alle betrokkenen in het voorwoord genoemd aanwezig. 
 
Wensen voor 2022: 

• Integreren werken met de tablet tijdens zorgmomenten om efficiënter te 
werken. 

 
 



 
 

5 
 

 
Wonen en Welzijn 
 
Binnen Huys ter Swaach zijn wooncomfort en welzijn twee belangrijke waarden.               
Als iemand zich prettig voelt in zijn omgeving en de dag invulling naar wens is 
ingericht, heeft dit een positieve invloed op het mentale en fysieke functioneren. Om 
zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de behoeftes van onze bewoners met 
betrekking tot het wonen en welzijn, heeft de welzijn/kwaliteitsredacteur van iedere 
bewoner een welzijnleefplan opgesteld. Deze is opgenomen binnen de documenten 
van het ECD. Dit dient als basis voor het opstellen van de activiteitenagenda door de 
welzijnsmedewerker. Dagelijks is er een activiteit. Naast groepsactiviteiten worden er 
ook individuele activiteiten op maat ondernomen met bewoners.  

• Het vrijwilligersbeleid is geïmplementeerd. Binnen welzijn zijn in 2021 nieuwe 
vrijwilligers aangenomen die ondersteuning bieden bij koffieschenken en 
activiteiten, zowel individueel als groepsgericht waarbij gedacht kan worden 
aan wandelen, (duo-)fietsen en gezelschapsactiviteiten/ondersteuning 
recreatieactiviteiten. 

• Er wordt gewerkt aan het project Mijn Leven in Muziek. 
• Maandelijks vindt een uitgebreide wellness activiteit plaats. Bewoners kunnen 

kiezen uit een manicure, gezicht- of voetbehandeling. De ontspanning die dit 
biedt is zeer weldadig en bewoners zijn hier uitermate tevreden over.  

• Eén keer in de maand is er op donderdagochtend muziektherapie 
• Twee keer per maand is er recreatie met muziek, zang, dans of een ander 

speciaal optreden.  
• Maandelijks leidt de geestelijk verzorger een gespreksgroep met de bewoners. 

Levensthema’s die betrekking hebben op zingeving komen hierbij aan bod. 
• Op verzoek van de bewoners heeft de schilderclub vervolg gekregen. Eén keer 

per twee weken is er op donderdagochtend schilderclub in de huiskamer met 
een vaste vrijwilliger. 

• De bewonerscommissie houdt twee keer per jaar zitting. De voorzitter van de 
bewonerscommissie is een onafhankelijke partij. Samen met de 
welzijn/kwaliteitsredacteur wordt de tweejaarlijkse bijeenkomst voorbereid en 
uitgevoerd. Indien verbeterpunten naar voren komen, wordt dit opgenomen in 
het kwaliteitsjaarplan. 

• Herdenkgeschenken zijn in het leven geroepen en worden verstrekt aan de 
familie bij het eindgesprek na overlijden. 

• Ter ere van Nationale Ouderendag is een High Tea gehouden en zijn 
hartenwensen geïnventariseerd en met hulp van naasten uitgevoerd. 

• In samenwerking met de Historische vereniging van Beetsterzwaag zijn 
adellijke wandelingen georganiseerd. 
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Mijn levensverhaal in muziek.  
Inmiddels bevindt het project Mijn Leven In Muziek zich in de testfase. Er komt 
zichtbaar resultaat. Het platform kende nog een aantal zogenoemde bugs en de 
inmiddels aangestelde welzijn/kwaliteitsredacteur houdt hierover nauw contact met  
de ontwikkelaar. De ontwikkelaar heeft de tot nu toe geconstateerde problemen 
opgelost. Er zijn op dit moment acht bewoners die zich hebben aangemeld voor een  
Mijn Leven In Muziek account. De herinnering die een foto oproept, wordt 
ondersteund met een persoonlijk muzieknummer. Voor het Mijn Leven In Muziek 
account is een abonnement afgesloten bij Deezer, een web-streaming service voor 
muziek. Bewoners hebben op deze wijze ongelimiteerde keuze uit muziek. Bewoners 
krijgen bij inhuizen een aanmeldformulier voor Mijn Leven In Muziek. In 
samenwerking met de voormalig welzijnscoördinator wordt de uitvoering van dit 
project door de welzijn/kwaliteitsredacteur geleidt. 
 
Keuken/Facilitair 
 
De keuken is het hart van het huis en de heerlijke aroma’s van het eten dat wordt 
bereid, bereikt iedere hoek van het huis. De kok kent de bewoners goed, is 
betrokken en zorgt dat hij op de hoogte is van wat er speelt bij de bewoners. Bij een 
nieuwe bewoner komt hij op bezoek en bespreekt hij met hen de persoonlijke eet & 
drinkwensen. Dit wordt geregistreerd en betrokkenen worden hiervan op de hoogte 
gesteld. 
 
Dagelijks wordt vanuit de keuken een extra lekkernij verstrekt. Bewoners appreciëren 
dit uitermate. De weekmenu’s worden gebaseerd op de favoriete maaltijdvoorkeuren 
van de bewoners. Bij feestdagen wordt een speciaal menu samengesteld en bereid. 
 
Wensen voor 2022: 

• Herdenking/In Memoriam uitbreiden 
 
Gebruik van informatie 
 
In 2020 en 2021 kregen we te maken met de covid-19 maatregelen waaronder de 
aangepaste bezoekafspraken. Middels informatiebrieven en de in 2019 
geïntroduceerde maandelijkse nieuwsbrief, konden we bewoners en diens naasten op 
de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen Huys ter Swaach. De nieuwsbrief is 
als ‘Huysnieuws’ gedoopt en wordt maandelijks gedrukt in een oplage van dertig 
stuks. Familieleden worden in de gelegenheid gesteld een gedrukt exemplaar te 
ontvangen. Medewerkers en vrijwilligers ontvangen de digitale editie. Er is een start 
gemaakt met een vaste huisstijl van Huys ter Swaach, voor een consistente 
betrouwbare uitstraling. Dit betekent vaste kleuren, vaste lettertypes en een nieuwe 
herkenbare lay-out van de nieuwsbrief.  
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In het eerste kwartaal van 2021 is de informatiebrochure uitgebracht. De 
informatiebrochure bevat alle benodigde informatie voor bewoners, hun naasten en 
geïnteresseerden over wonen, zorg en welzijn binnen Huys ter Swaach. De 
informatiebrochure is aan iedere bewoner verstrekt en op aanvraag verkrijgbaar. 
 
De website is in 2020 gelanceerd en biedt een sfeervolle impressie over wonen, zorg 
en welzijn binnen Huys ter Swaach. Met persoonlijke verhalen, nieuws en informatie.  
 
Twee keer per jaar houdt de bewonerscommissie zitting. 
 
Wensen voor 2022: 

• Uitbreiden herkenbare en vaste huisstijl  
• Familieparticipatie verder onder de aandacht, familie kan meelezen in het 

familieportaal van ONS Nedap 
• Herzien van de informatiebrochure 
• Update van de website 

 
Veiligheid 
 
Covid-19 
In 2020 en 2021 kregen we te maken met de gevolgen van covid-19. In december 
2020 kwamen de eerste besmettingen van medewerkers en bewoners binnen Huys 
ter Swaach. Bewoners zijn verpleegd onder strikte maatregelen volgens het protocol 
‘besmet verplegen’. Er is regelmatig overleg geweest met de GGD en Huys ter 
Swaach nam deel aan het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) van de 
veiligheidsregio Fryslân.  

We hadden veel last van kort- en langdurige ziektemeldingen. Dit gaf druk op de 
bezetting en ook een hoge werkdruk op zorg, welzijn en facilitair. Met elkaar hebben 
we de schouders eronder gezet. De laagdrempelige organisatie wierp in deze haar 
vruchten af; disciplines boden elkaar ondersteuning daar waar het nodig was. 
 
Huys ter Swaach heeft haar deuren bepaalde periodes gesloten gehouden voor 
bezoek toen dit niet anders kon en activiteiten met externen zijn geannuleerd. In de 
recreatiekamer is de mogelijkheid voor bezoek gecreëerd, door de kamer op te delen 
middels een stevig plastic scherm. Bezoek kon via een buiteningang de ruimte 
betreden en bewoners hadden binnendoor toegang. Op deze manier konden toch 
waardevolle contactmomenten voor de bewoners worden gerealiseerd. Alle 
maatregelen die getroffen zijn, zijn in nauw overleg met de GGD en volgens protocol 
gegaan. 
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Medicatieveiligheid 
Huys ter Swaach werkt volgens een medicatiebeleid en kent een vaste werkinstructie 
over medicatieverstrekking. Medicatiebeleid en werkinstructie zijn opgenomen in het 
kwaliteitsmanagementsysteem. De MIC-commissie analyseert medicatie meldingen 
aan de hand van de Prismamethode. Naargelang de uitkomsten worden hier 
interventies/acties op ingezet. De MIC- commissie komt 1 keer per kwartaal samen. 
Minimaal één keer per jaar neemt Huys ter Swaach het initiatief om te evalueren met 
huisarts en apothekersassistent. De coördinator/teamleider zorg voert dit gesprek en 
koppelt gemaakte afspraken terug naar de zorgmedewerkers. 
 
Wensen voor 2022: 

• Digitaal aftekensysteem 
 
Valpreventie 
Wanneer een verhoogd valrisico aanwezig is, dan wordt hierop geanticipeerd met de 
bewoner d.m.v. het uitzetten van gepaste acties. Soms is dit in samenspraak met de 
fysiotherapeut. Afspraken worden vastgelegd in het zorgplan. 
 
Wensen voor 2022: 

• Een individueel valrisico-analyse en preventieplan 
 
Veilige zorgrelatie 
Huys ter Swaach werkt volgens het stappenplan van meldcode huiselijk geweld. 
Medewerkers zijn hiervan op de hoogte en handelen hier naar.  
Medewerkers en bewoners zijn op de hoogte van de klachten procedure.  
 
Vrijheid beperkende middelen 
Huys ter Swaach is geen intramurale setting en heeft dus ook geen BOPZ 
aanmerking. Vrijheid-beperkende maatregelen worden minimaal toegepast. Mocht dit 
aan de orde zijn, bijvoorbeeld op verzoek van de bewoner zelf, dan gaat dit in 
overleg met de bewoner en diens naaste. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: een 
deursensor, GPS-systeem of het gebruik van bedhekken.  
 
Voldoende ruimte en hulpmiddelen 
De appartementen van de bewoners zijn zodanig ingericht, dat de verzorging 
verantwoord de zorg kan bieden. Voor hulpmiddelen is afstemming met de bewoner 
en de gemeente. Afhankelijk van het soort hulpmiddel wat nodig is, worden acties 
uitgezet. Financiering is afhankelijk van het soort hulpmiddel en verzekering.  
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Richtlijnen professionals  
De medewerkers binnen Huys ter Swaach maken gebruik van de protocollen van 
Vilans, zoals bijvoorbeeld voor infectiepreventie, maar ook de verpleegtechnische 
handelingen. Daarnaast biedt het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteuning in 
het dagelijks handelen.  
 
Voldoende bekwaam en bevoegd personeel 
Er hebben wijzigingen plaatsgevonden in de personele samenstelling. In 2021 zijn de 
coördinator welzijn en de kwaliteitsverpleegkundige vervangen door een 
welzijn/kwaliteitsredacteur en coördinator/teamleider zorg. Wat welzijn betreft zijn 
we nu compleet qua bezetting. In 2021 heeft welzijn dan ook volop kunnen draaien. 
Binnen facilitair is één langdurig zieke, wegens een ongeval. Twee collega’s hebben 
aan het einde van het jaar Huys ter Swaach verlaten, een facilitair medewerkster en 
een basis kok. Hiervoor hebben we een nieuwe collega kunnen aannemen en een 
aantal collega’s konden uitbreiding van uren krijgen.  
Huys ter Swaach voldoet aan de normen voor verantwoorde 
personeelssamenstelling.  
 
Personeels samenstelling zorg 2020/2021: 
 
 

 
Functie 

  
Huys ter Swaach 

  Aantal FTE 
Verpleegkundige niveau 6  1 0.8 
Verpleegkundige niveau 4  3 3 
Verzorgende IG  10 7,1 
Activiteitenbegeleiders  3 0,7 
Stagiair  6 0.7 
BBL verpleegkundige niveau 4   1 0.8 
    
Vrijwilligers  6 NVT 

 
Personeels samenstelling wonen en welzijn 2020/2021: 

 
 

Functie / afdeling Overhead 
  Aantal FTE 
Directeur / Bestuurder 1 1 
Facilitaire diensten (keuken, linnendienst, technische dienst, 
huishouding, gastvrouw / gastheer) 

9 4,28 

Welzijn/Kwaliteitsredacteur & Vrijwilligerscoördinator  1  0.8 
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Leren en ontwikkelen  
Het jaarlijkse scholingsplan heeft op een laag pitje gestaan door gecombineerde 
omstandigheden. O.a. ten gevolge van covid-19 is veel stil komen te liggen. Gelukkig 
konden we intern scholing blijven aanbieden d.m.v. ‘coaching on the job’ door de 
coördinator/teamleider zorg. Zorgmedewerkers zijn bijvoorbeeld gecoacht op het 
actualiseren van het zorgdossier en in verplaatsingstechnieken. In het jaar 
2020/2021 heeft één medewerker zijn opleiding verpleegkundige niveau 4 succesvol 
afgerond.  
 
Jaarlijks vindt het POP-gesprek plaats met medewerkers waarin hun behoefte en 
ontwikkeling centraal staat en plannen voor de toekomst worden gemaakt. Tijdens 
het POP-gesprek komt het uitdragen van de visie, missie en kernwaarden aan de 
orde. Coördinator/teamleider zorg heeft een geheel nieuw POP-gesprek formulier 
ontwikkeld waarmee wordt benadrukt, dat wie hier binnenkomt, gezien wordt. Met 
alle medewerkers zijn POP-gesprekken gevoerd.  
 
Het lerend netwerk wordt nog gecontinueerd d.m.v. nauw contact met thuiszorg 
Aardema en Bos- en Meerzicht. 
 
Huys ter Swaach heeft in 2021 een samenwerking gestart met ROC de Friese Poort. 
In het zogenoemde Honneurs Health Tech Programma fungeert Huys ter Swaach als 
opdrachtgever aan studenten uit de techniek en de zorg die gezamenlijk werken aan 
een plusproject. Gedurende vier maal per schooljaar presenteren ze de voortgang 
van het project. Directeur en welzijns/kwaliteitsredacteur zijn contactpersoon. 
 
Huys ter Swaach heeft een volledig gevuld kwaliteitsmanagement systeem. Dit wordt 
beheerd in de webapplicatie Q-Link.  
 
Leiderschap, governance en management 
 
In 2019 heeft Johan als eigenaar gekozen voor uitbreiding en ondersteuning op het 
managementniveau in zorg, welzijn en kwaliteit. Het zorgt ervoor dat een gezonde 
bedrijfsvoering geborgd blijft en tegelijkertijd goed gezorgd kan worden voor 
personeel. Iedereen wordt gelijkwaardig bejegend, ongeacht niveau of functie. Het 
zit in kleine aspecten waarin waardering voor het personeel wordt geuit. Zo wordt de 
persoonlijke verjaardag attentie voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers nu 
jaarlijks vernieuwd. Tijdens de dag van de verpleging op 12 mei wordt ook aandacht 
besteedt aan een persoonlijke attentie, voor iedereen. Waar Huys ter Swaach een 
thuis is voor haar bewoners, is Huys ter Swaach dat ook voor haar personeel, de 
deur van Johan staat altijd open. Ondanks onvoorziene omstandigheden zoals covid-
19 en wisselingen in de personeelssamenstelling, staat Huys ter Swaach stevig in zijn 
fundament en koerst duurzaam voort. 
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Tot slot 

Terugkijkend op het jaar 2021 is het een spannend jaar geweest.  
Om de zorg voor de bewoners te borgen en medewerkers gezond te houden, was 
het balanceren om alles draaiende te houden. 2021 is voor mij dan ook het jaar 
geweest, waarin ik veel heb nagedacht over de toekomst van Huys ter Swaach. Over 
de kwetsbaarheden, maar ook over de kracht en dan met name de veerkracht van 
Huys ter Swaach. Want zorgen doe je met elkaar, ieder op zijn of haar niveau. Voor 
mij is iedereen equivalent, zodoende heb ik functiebepalingen nog meer losgelaten. 
Huys ter Swaach beschikt over een eenvoudige lijnorganisatie waarin iedere 
discipline en functie gelijkwaardig samenwerkt. In mijn opinie is dit belangrijk voor 
onze toekomstbestendigheid en leveren wij hiermee een zinvolle bijdrage aan 
zorglandschap. Ik kijk uit naar de toekomst, om deze visie nog meer uit te dragen. 
 
 
Johan Blaauw 
Eigenaar Huys ter Swaach 
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