
Welkom bij het NGN webinar
Wet zorg en dwang en de geheugenpoli

We beginnen om 16.03 uur

Spelregels
- Microfoons graag uit.
- Camera graag aan. Dan kunnen we elkaar zien. Tenzij u dat niet wilt 

i.v.m. de opname van de bijeenkomst.
- Stel vragen via de chat.
- Like vragen die via de chat worden gesteld: we proberen aandacht 

te besteden aan vragen die veel duimpjes krijgen

Disclosure: De partijen die dit webinar organiseren hebben geen banden met de farmaceutische, 
medische hulpmiddelen- of medische voedingsmiddelenindustrie. 



Vertel even in de chat: je 
naam, functie en welke 
vragen je hebt, wat je 
hoopt te leren?



Meld u aan voor de nieuwsbrief via onze website!
Website: www.GeheugenPoliklinieken.nl

Webinar 9 december 2021
Wet zorg en dwang en de 
geheugenpoli
16.00 -17.00Sprekers: 

Janneke Stegink, senior adviseur bij Vilans
Jeroen Schumacher, expert bij Vilans

NGN Gastvrouwen: Annemieke Schipper
Anje Sterrenburg en Ruth Pel 



§ Voorstellen 

§ Basis informatie Wet zorg en Dwang 

(Wzd)

§ Casus & vragen

Programma



Wet zorg en dwang – Lesmodule

Vilans

www.zorgvoorbeter.nl
www.kennispleingehandicaptensector.nl
www.waardigheidentrots.nl
www.vilans.nl

Janneke Stegink

Jeroen Schumacher

http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/
http://www.waardigheidentrots.nl/
http://www.vilans.nl/


Vilansprogramma Wzd
voor de langdurige zorg 2020 – 2021 

• Bijdragen aan het terugdringen van 
onvrijwillige zorg

• Toegankelijk en toepasbaar maken van 
kennis over de Wet zorg en dwang, als 
basis voor goede zorg, ook als 
onvrijwillige zorg noodzakelijk is. 

• Wzd als mooie stap richting meer 
persoonsgerichte zorg én 
multidisciplinaire samenwerken

Wij zijn benieuwd welke rol de Wzd speelt 
bij jullie patiënten en in jullie werk. 



Wet zorg en dwang 
Wzd

Filmpje: www.dwangindezorg.nl/wzd

http://www.dwangindezorg.nl/wzd
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1884

• Krankzinnigenwet

Wet op hoofdlijnen voor 

mensen in de psychiatrie

Na 110 jaar follow-up.

• Wet Bopz

Focus op opname, 

wanneer en hoe inzet van 

middelen en maatregelen: 

gericht op professionals.

• Wzd

Focus op voorkomen van 

onvrijwillige zorg: een 

cliëntvolgende wet

Doelgroepen: mensen met 

een verstandelijke 

beperking + mensen met 

dementie.

1994 2020

Tijdlijn

Geschiedenis van de wet
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Voor wie geldt de Wzd?

1. 2.

Mensen met een 
psychogeriatrische aandoening of 
een verstandelijke beperking 
(met een Wlz-indicatie, of een 
verklaring van een diagnose van 
een ter zake kundige arts;)

Mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH), Korsakov of 
Huntington die dezelfde
gedragsproblemen en hetzelfde 
regieverlies ervaren als mensen met 
dementie of een verstandelijke 
beperking en die vergelijkbare zorg 
ontvangen in een zorginstelling.

Waar en voor wie geldt deze wet?
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Waar en voor wie geldt deze wet?

De wet is cliëntvolgend en geldt 

op de plekken waar mensen zijn 

- Waar ze wonen (thuis of in een instelling)

- Dagbesteding hebben (of logeren)

(Richtlijn Wzd in ziekenhuizen is in 
ontwikkeling)

Wzd geldt daar waar de cliënten zijn en 
voor wie onvrijwillige zorg noodzakelijk is

De wet regelt ook de 

opname in een zorginstelling 

als mensen dit zelf weigeren 

terwijl een opname wel 

noodzakelijk is of als ze er 

zelf niet meer over kunnen 

beslissen.
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• Ieder mens heeft recht op vrijheid en veiligheid. 

• Dit recht is vastgelegd in de Nederlandse Grondwet. 

• Leven in vrijheid is normaal.
Wat wil jij zelf zeker (blijven) 

kunnen of doen als je in een 

instelling woont?

Vrijheid

Uitgangspunten van de wet
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zorg waarmee de cliënt of zijn vertegenwoordiger niet instemt 

en zorg waarmee de vertegenwoordiger heeft ingestemd maar 

waartegen de cliënt zich verzet

n.b. zorg verleent door professionele zorgmedewerkers

Onvrijwillige zorg is:

Definitie:
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Onvrijwillige zorg mag niet, tenzij..
• er sprake is van 'ernstig nadeel’ en

• er geen andere oplossingen/alternatieven zijn om dat te 

bestrijden.

Onvrijwillige zorg is een allerlaatste optie.

Nee, tenzij

Uitgangspunt van de wet
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Zijn er patiënten waarbij dit speelt 
of zou kunnen spelen? 

Wie wil een voorbeeld delen? 

Casus ? 
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Inge (72) verzet zich tegen het dagelijks douchen. Ze was gewend om dat 1x 

per week te doen. De zorgverantwoordelijke heeft van alles geprobeerd om 

het douchen voor haar aangenamer te maken: favoriete  muziek erbij, 

voorverwarmen van de doucheruimte, ander moment van de dag; maar niets 

lijkt te helpen.

In verband met de hygiëne van Inge en van haar medebewoners wordt 

besloten om Inge niet dagelijks, maar wel 2x per week te douchen, ondanks 

haar verzet.

Onvrijwillige zorg?

Casus  
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In welke situaties onvrijwillige 

zorg en/of opname aan de 

orde kan zijn;1.

Hoe een besluit tot 

onvrijwillige zorg of 

onvrijwillige opname  

genomen wordt;

Wanneer onvrijwillige zorgverlening 

geëvalueerd moet worden en waar 

mogelijk afgebouwd kan worden 

(stappenplan Wzd).

De besluitvormingsprocedure 
waarborgt een analyse van gedrag 
en een zorgvuldig onderzoek 
naar mogelijke alternatieven voor 
onvrijwillige zorg. 

2.

3.

Wat regelt de Wzd?Niet welke 
middelen 
ingezet 
mogen 
worden
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9 categorieën van onvrijwillige zorg

1. Het toedienen van vocht, voeding en medicatie 
en medische (be)handelingen bij mensen met een 
verstandelijke beperking of dementie, voor 
behandeling van een lichamelijke aandoening;

2. Het beperken van de bewegingsvrijheid;

3. Insluiten;

4. Toezicht op de cliënt;

5. Onderzoek van kleding of lichaam;

6. Onderzoek van woonruimte op drugs en 
gevaarlijke voorwerpen;

7. Controle op drugs;

8. Beperking in het inrichten van het eigen leven 
waardoor de cliënt iets moet doen of laten;

9. Beperking in het ontvangen van bezoek.

B.v. medicatie verdekt toedienen, 
gedragsmedicatie buiten richtlijn, 
medische controles.

B.v. bewegingsmelder, 
uitluisterapparatuur, belmat.

B.v. diepe stoel, rolstoel op rem, gordel 
in rolstoel.

B.v. wassen of douchen, geen relatie 
medebewoners, max 3 koppen koffie 
per dag.

1

2

4

8

B.v. bij loverboy problematiek.

9

Onvrijwillige zorg
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1. Je rijbewijs wordt ingenomen. 

2. Iemand verstopt de sleutel van je fiets. 

3. Je moet je telefoon inleveren.

4. Je moet gedwongen douchen. 

5. Je moet gedwongen medicatie innemen.

6. Je deur wordt op slot gedraaid. 

7. Iemand dient je stiekem mediatie toe.

8. Je urine wordt na een avond feesten gecontroleerd.

9. Je wordt gedwongen iets te eten.

Voorbeelden
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• De cliënt brengt zichzelf of anderen in 

levensgevaar;

• De cliënt brengt ernstig lichamelijk 

letsel toe;

• De cliënt brengt ernstige psychische, 

materiële, immateriële of financiële 

schade toe;

• Verwaarlozing of ‘maatschappelijk 

teloorgang van de 

cliënt of anderen;

• De veiligheid van de cliënt wordt 

bedreigd;

• De cliënt roept met hinderlijk gedrag de 

agressie van

anderen op;

• De algemene veiligheid van personen of 

goederen is in gevaar.

Ernstig nadeelWat verstaan we onder ernstig nadeel?
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Uitzonderingen

Er zijn drie vormen van zorg voor wilsonbekwame cliënten ter zake 

die zo ingrijpend zijn dat het stappenplan altijd verplicht is, ook al 

heeft de vertegenwoordiger er mee ingestemd:

.

1. 2.
3.

Het toedienen van 

gedragsmedicatie die het 

gedrag of de bewegingsvrijheid 

beïnvloedt en niet volgens de 

professionele richtlijnen wordt 

voorgeschreven;

Beperking van de 

bewegingsvrijheid door 

bijvoorbeeld fixatie;

Insluiting.

Onvrijwillige zorg
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Preventie
Preventie van onvrijwillige zorg
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Alternatieven

• Er wordt altijd gestreefd naar 

vrijwillige zorg. 

• Vaak zijn er veel andere vrijwillige 

oplossingen mogelijk, als alternatief 

voor onvrijwillige zorg.

• Het gesprek met cliënten en hun 

naasten is essentieel om tot passende 

alternatieven te komen. 

Bekijk de alternatieven in de 

Alternatievenbundel op de website van 

Vilans.

Alternatieven

http://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/alternatievenbundel-vrijheidsbeperking.pdf
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Het stappenplan

De Wzd gaat uit van een getrapt zorgmodel 

dat erop gericht is om onvrijwillige zorg te 

voorkomen. 

Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief 

te vinden, moet de zorgorganisatie een 

stappenplan doorlopen waarbij de situatie 

goed wordt geanalyseerd, alternatieven in 

een multidisciplinair team worden bekeken 

en (externe) deskundigheid wordt 

ingeschakeld om mee te denken.

Stappenplan
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Als de zorgverantwoordelijke overweegt onvrijwillige zorg in het zorgplan op te 

nemen moet hij/zij dit bespreken met een deskundige van een andere 

discipline. Doel = vrijwillige zorgoplossingen vinden.

Is onvrijwillige zorg noodzakelijk?

• Kies dan voor de minst erge vorm en voor zo kort mogelijk.

• Er wordt gestart met het stappenplan à deze stappen zorgen ervoor dat de 

beslissingen over onvrijwillige zorg heel zorgvuldig worden genomen, dat 

meerdere zorgverleners meedenken en dat het periodiek wordt geëvalueerd.

Onvrijwillige zorg in het zorgplan à stappenplan!

Stappenplan
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Wanneer volg je 

het stappenplan?

Bij onvrijwillige zorg.

1.

Als bepaalde vormen van zorg verleend worden aan 

wilsonbekwame cliënten ter zake*:

• Het toedienen van gedragsmedicatie buiten de 

richtlijn; 

• Een maatregel die ervoor zorgt dat een cliënt in zijn 

bewegingsvrijheid wordt beperkt;

• Een vorm van insluiting.

* ook al stemt de cliënt en/of 
vertegenwoordiger ermee in en is er 
geen verzet.

2.

Stappenplan
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Het stappenplan

Cliënt/
Vertegenwoordiger

Zorgverant-
woordelijke

Wzd-
functionaris

Deskundige 
van andere 
discipline

Externe 
deskundige

Deskundige 
die niet bij 

de zorg 
betrokken is

Behandelend
arts

Cliënt-
vertrouwen
s-persoon

Stappenplan
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MDO

stap

Wat doe je? Wie is betrokken? Maximale 

periode
Besluiten over opname van 
onvrijwillige zorg in het zorgplan 
of ondersteuningsplan.

Cliënt en/of vertegenwoordiger, 
zorgverantwoordelijke, deskundige 
van andere discipline, arts, Wzd-
functionaris.

3 maanden

Afwegen of onvrijwillige zorg nog 
steeds nodig is, 

Zie MDO 1 
+ deskundige collega die niet bij 
de zorg betrokken is.

3 maanden

Afwegen of onvrijwillige zorg nog 
steeds nodig is. Zo ja, organiseren 
dat een externe deskundige 
advies geeft (2e verlenging).

Zorgverantwoordelijke. 3 maanden

Overleg over het advies van de 
externe deskundige over de 
toepassing van onvrijwillige zorg, 
mogelijkheden tot afbouw of 
inzet van alternatieven (3e

verlenging).

Zie MDO 2
+ externe deskundige.

6 maanden

MDO met evaluatie onvrijwillige 
zorg, iedere 6 maanden.

Zie MDO 2 6 maanden

1.

2.

3.

4.

5.

Stappenplan
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Elize heeft dementie, woont thuis met haar man Wouter. Vanwege haar recente onrust 
krijgt Elize ‘off label’ medicatie aangeboden via de huisarts. Om haar te kalmeren en de 
situatie voor Elize en zeker ook voor haar man Wouter leefbaar te houden. 

Wanneer Wouter haar de medicatie probeert te geven weigert Elize : “Ik ben geen klein 
kind, dat heb ik niet nodig!”. Wanneer de professionals haar de medicatie geven neemt 
ze die rustig en zonder verzet in.

Inzet stappenplan?

Casus  
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Samengevat

1. Kijk altijd individueel naar de cliënt en zijn of haar specifieke situatie.

2. Zorg voor een goede analyse van gedrag.

3. Werk multidisciplinair samen.

4. Zoek samen met de cliënt (of vertegenwoordiger) naar vrijwillige 
oplossingen.

5. Onvrijwillige zorg wordt ingezet als laatste redmiddel én is gericht op 
afbouw.

De 5 belangrijkste uitgangspunten

Nee, tenzij
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Meer weten en oefenen

a. Individueel: https://www.free-
learning.nl/modules/zorg-en-dwang/start.html

b. Team: https://www.wzdwijzer.nl/

Je kan er ook 

accreditatiepunten 

voor krijgen

§ www.dwangindezorg.nl

§ www.zorgvoorbeter.nl/zorg-en-dwang

§ www.kennispleingehandicaptensector.nl/zorg-en-dwang/wet-zorg-

dwang

§ www.vilans.nl

Bronnen

https://www.free-learning.nl/modules/zorg-en-dwang/start.html
https://www.wzdwijzer.nl/
http://www.dwangindezorg.nl/
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorg-en-dwang
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/zorg-en-dwang/wet-zorg-dwang
http://www.vilans.nl/


Vertel even in de chat: 

Wat heb je geleerd? 
Heb je tips voor ons?
Waar zou je nog wel eens 
een webinar over willen 
volgen?



Meld u aan dit webinar via ngn@vilans.nl
Website: www.GeheugenPoliklinieken.nl

Volgende Webinars: 

14 oktober Persoonlijkheidskenmerken en cognitieve stoornissen 
door Prof. Eva Dierckx, Vrije Universiteit, Brussel

9 december Wet Zorg en Dwang 
door Janneke Stegink, Vilans, Utrecht

Tijd: 16.00 -17.00

mailto:ngn@vilans.nl

