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Per 1 januari 2020 treedt een wet in werking die gaat over 
onvrijwillige zorg in de thuissituatie, in geclusterde woonvormen 
en in het verpleeghuis. Met deze Wet Zorg en Dwang (WZD) 
is het van belang dat organisaties een visie op vrijheid en 
veiligheid hebben, waarin de omgang met onvrijwillige zorg 
wordt beschreven, maar vooral de vrijheid en veiligheid van een 
*bewoner centraal staat. In deze context is het belangrijk dat 
een organisatie werkt vanuit vrijwillige zorg en zo veel mogelijk 
onvrijwillige zorg voorkomt.

Hoe kunnen zorgorganisaties verantwoording nemen voor het 
vinden van een balans bij het bieden van vrijheid en veiligheid 
voor een bewoner, met als uitgangspunt dat het leefplezier van 
iedere individuele bewoner het hoogste goed is?

De pijl, de inzichten en de onderliggende informatie is er op 
gericht om ten eerste zoveel mogelijk onvrijwillige zorg te 
voorkomen, door de bewoner/client te kennen en om eventuele 
onvrijwillige zorg goed te documenteren.
Voorkomen van onvrijwillige zorg vraagt om kennis, dialoog 
communicaite en gedrag.
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PIJL VAN VRIJHEID EN 
VEILIGHEID
In het tweede jaar van het lerend netwerk Vrijheid en veiligheid 
is de pijl op de voorgaande pagina uitgewerkt. Het heeft 
steeds meer ‘kleur’ en inhoud gekregen door de dialoog die 
met de deelnemende zorgorganisaties is gevoerd.

In dit document zijn die uitwerkingen per pijlpunt 
weergegeven. Ons doel is dat de inzichten en voorbeelden 
bruikbaar zijn voor iedereen die in de praktijk te maken heeft 
met de kansen en dilemma’s van vrijheid en veiligheid in de 
verpleeghuiszorg. Daarbij ligt de focus op bruikbaarheid in 
het primaire proces. Omdat de visie op vrijheid en veiligheid 
nog beinvloed kan worden door nieuwe inzichten en 
wetwijzigingen is de pijl een ‘levend document’ geworden. 
Waar mogelijk zal onderliggende informatie worden geupdate.

Het document is tot stand gekomen is samenwerking  met 
de deelnemers van het lerend netwerk vrijheid en veiligheid 
2020/2021 en gelieerde organisaties. 

Dank aan de deelnemers van het Lerend Netwerk 2020/2021: 

Om te bepalen welke informatie nuttig zou zijn bij elk pijlpun, hebben we ons steeds 
afgevraagd of de betrefeende informatie zou kunnen helpen om de cliënt meer 
kwaliteit van leven te bieden en/of om langer weg te blijven bij onvrijwillige zorg. Ook 
informatie die professionals kan helpen om de verantwoordelijkheid voor de balans 
tussen vrijheid en veiligheid met een goed gevoel te kunnen nemen, hebben we in 
deze uitwerking vermeld.

LEESWIJZER
Iedere pijlpunt wordt opgedeeld in vier onderdelen: 

inhoud
Dit is informatie die in de bijeenkomsten 

van het netwerk zelf is ontstaan.

documenten
Links naar externe informatieve documenten 

die meestal publiekelijk beschikbaar zijn.

inzichten en valkuilen
De inzichten en valkuilen die door deelnemers 

van het lerend netwerk zijn gesignaleerd.

dilemma’s en onduidelijkheden
Punten waar geen of nog geen eenduidige 

oplossingen of antwoorden op zijn.

Dit document kent een versie opbouw. Voortschrijdende inzichten worden in volgende lerende netwerken 
toegevoegd en gedeeld met de deelnemers en stakeholders van het lerend netwerk vrijheid en veiligheid.
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DE PIJL VAN VRIJHEID EN VEILIGHEID

Klik op een onderdeel om direct naar de uitwerking van die pijlpunt te bladeren.
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Een medemens met zorgbehoefte heeft contact met ons om te weten of wij passende zorg kunnen leveren.
 BEWONER (MET VERWANTEN)

WAT?
• • Ultrakorte versie van de visie op vrijheid & veiligheid van de organisatie
• • evt. verwijzen naar regels Wzd voor verantwoording
• • Huisregels met informatie over toegankelijkheid van het pand in de avond en 

nacht, toegankelijkheid privé ruimten en opslagruimten, e.d.
• • Eventueel beknopte informatie over toekomstige ontwikkelingen gesloten 

afdelingen naar gesloten op maat

WAAR?
• • eerste informatie op website, folders, informatieboekjes, etc.
• • informatie bij verwijzers en cliënt adviseurs
• • informele kanalen: wat vertelt het eigen personeel? Bijv. in gesprekken met 

cliënten, familie, onderling, etc.
• • media; zelf de pers opzoeken of persmomenten gebruiken om visie uit te dragen

Informatie verzamelen over nieuwe bewoner

IN
H

O
U

D
: Verw

achtingen m
anagen t.a.v. vrijheid & veiligheid 

• • rechtspositie 
(zie doc rechtspositie cliënt)

• • medische informatie
• • gedragsproblematiek
• • zorgbehoefte
• • steun en mogelijkheden eigen netwerk

• • hoe is vrijheid en veiligheid nu geborgd?
• • inzet van technologie thuis
• • verwachtingen t.a.v. zorg
• • relatie met familie/mantelzorg 

opbouwen
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3. Overgang Wet Bopz-behandelplannen naar Wzd-zorgplannen 

 
Overzicht standpunten ActiZ inzake uitvoering Wet Zorg en Dwang (Wzd) 

 
 
 
 

Dwang alleen als het echt niet anders kan is het adagium van de Wzd. Zorgvuldige besluitvorming over 
onvrijwillige zorg vormt de kern van de wet. Die moet worden rechtgedaan. Als een zorgverlener zorg 
noodzakelijk vindt en de wilsonbekwame cliënt zich daartegen verzet of de vertegenwoordiger niet instemt 
mag van zorgverleners worden verwacht dat zij multidisciplinair het voornemen kritisch bespreken en 
toetsen, en alternatieven zoeken voor onvrijwillige zorg.  
 
De Wzd kent echter de uitzondering waarin ook bij vrijwillige zorg het stappenplan gevolgd moet worden, 
dus als de cliënt zich niet verzet en de vertegenwoordiger instemt met de zorg. Dat is bijvoorbeeld het 
geval bij beperking van de bewegingsvrijheid (zoals een bedhek of het gesloten houden van een afdeling). 
Inzet van het stappenplan leidt daarbij tot onbegrip bij professionals en verwanten en noodzaakt tot 
dezelfde inzet van schaarse professionals als bij onvrijwillige zorg.  
 
➢➢ ActiZ meent dat de branche zich bij de inzet van schaarse mensen en middelen primair moet richten 

op onvrijwillige zorg.  
➢➢ Evenmin moet het stappenplan doorlopen worden wanneer cliënten die met een Rechterlijke 

Machtiging (RM) of een Besluit van het CIZ zijn opgenomen de instelling willen verlaten, maar dit niet 
mogen. Om te voorkomen dat deze cliënten de instelling zonder verlof of ontslag verlaat (dus zonder 
dat de zorgverantwoordelijke met instemming van de Wzd-functionaris heeft geconstateerd dat dit 
verantwoord is) zal de voordeur voor hen op slot moeten zitten. Dit is nu eenmaal het gevolg van de 
rechterlijke uitspraak of het besluit van het CIZ.   
 

 
 
 
 
 

Het toepassen van onvrijwillige zorg aan de hand van het stappenplan moet in de ECD’s worden 
geregistreerd. Over aard, omvang en frequentie van de onvrijwillige zorg moet halfjaarlijks aan de IGJ 
worden gerapporteerd. De contouren van de registratie- en rapportageplicht zijn al langer bekend, maar de 
(sub)categorieën van onvrijwillige zorg die geregistreerd moeten worden zijn pas onlangs met de publicatie 
van de Regeling Wzd op 7 november 2019 bekend geworden.  

➢➢ Dat betekent dat de ECD-leveranciers hun pakketten nog moeten aanpassen, daarna moeten 
zorgverleners leren met deze aanpassingen te werken. ActiZ meent dat de rapportageverplichting 
daarom pas op zijn vroegst kan ingaan op 1 oktober 2020.   

Een halfjaarlijkse rapportage en analyse per locatie is een forse administratieve last die bovendien 
overbodig is: de Inspectie (IGJ) heeft ook als ze één keer per jaar een overzicht krijgt van onvrijwillige 
zorg voldoende zicht op wat zorgaanbieders doen. Daarnaast is de IGJ altijd welkom om bij de 
zorgaanbieder zelf te gaan kijken. Natuurlijk is de analyse die de zorgaanbieder moet maken ook van 
belang om van te leren. Het stappenplan waarborgt echter dat iedere individuele toepassing van 
onvrijwillige zorg al regelmatig en met inzet van verschillende deskundigen wordt geëvalueerd, zodat de 
organisaties daardoor continu al heel veel leren.  

➢➢ Uit oogpunt van leren en verbeteren vindt ActiZ één rapportage en analyse per jaar genoeg. Wat ActiZ 
betreft verplicht de branche zich tot de 9 vormen van onvrijwillige zorg die in de Wzd zijn genoemd en 
niet tot de 17 subvormen die VWS later heeft toegevoegd. Het is aan zorgorganisaties om desgewenst 
gedetailleerder te registreren. 

  

 

 
 

De Wzd schrijft voor dat alle Bopz-behandelplannen binnen een halfjaar na 1 januari 2020 moeten zijn 
omgezet in Wzd-zorgplannen. Ook de zorgplannen van de andere cliënten die onder de Wzd vallen moeten 
worden opgesteld conform de Wzd. Dit vergt een forse tijdsinvestering van zorgorganisaties. 
 
➢➢ Voor 2020 wil ActiZ aansluiten bij de huidige mdo-cyclus (evaluatie Wlz-zorgplan) en niet de kortere 

termijn van de Wzd. Dat houdt in dat zorgaanbieders in het overgangsjaar er niet door de IGJ op 
worden aangesproken als zij langer dan drie maanden onvrijwillige zorg verlenen op basis van het 
eerste Wzd-zorgplan of na de eerste verlenging daarvan, zolang deze periode niet langer is dan zes 
maanden. 

1. Géén stappenplan bij vrijwillige zorg of bij verlaten instelling 
 

2. Registratie en rapportage pas ná oktober 2020 
 

Standpunt Actiz uitvoering 
Wet zorg en dwangCIZdocumentatie

MEDISCHE VERKLARING BIJ EEN 
VERZOEK TOT (VERLENGING VAN) EEN 
RECHTERLIJKE MACHTIGING EX ART. 24 
IN HET KADER VAN DE WET ZORG EN DWANG VERSIE: 1.1  

Onvrijwillige opname of voortzetting van verblijf van een cliënt met een psychogeriatrische aandoening, verstandelijke 
beperking of daaraan gelijkgestelde aandoening (of een daarmee gepaard gaande psychische stoornis dan wel een 
combinatie hiervan), is alleen mogelijk met een rechterlijke machtiging (RM) in een Wzd-geregistreerde accommodatie. 
Indien wordt vastgesteld dat een cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzet tegen opname of voortzetting van verblijf in 
een Wzd-geregistreerde accommodatie, kan deze cliënt dus slechts worden opgenomen als de rechter daarvoor een RM 
heeft afgegeven. 

1. GEGEVENS BETREFFENDE DE CLIËNT 
 

BSN       

Achternaam       

Voornaam       

Geslacht       

Geboortedatum       
 
Adres 
Straat en huisnummer       

Postcode, woonplaats       
 
Verblijfadres indien afwijkend van woonadres 
Straat en huisnummer       

Postcode, woonplaats       
 
Zorgaanbieder bij wie de cliënt is opgenomen (indien van toepassing) 
Accommodatie, locatie en afdeling       

Formulier Medische 
verklaring (CIZ)

De rechtspositie van een bewoner

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De komst van de WZd vraagt om het scherp krijgen van de rechtspositie van de bewoner.
Deze notitie is er op gericht om helderheid te creëren in de rechtspositie van de bewoner in
relatie tot de wils(on)bekwaamheid en de vertegenwoordiging.

(Leestip: De term bewoner staat voor bewoner, cliënt, patiënt)

Uitgangspunten
● Elke nederlander van 12 jaar en ouder is wilsbekwaam;
● Het vaststellen van wilsonbekwaam ter zake dient bij elke interventie opnieuw

overwogen te worden (Is de persoon wilsbekwaam om een maatregel te begrijpen of
niet?).

Wanneer is iemand wilsonbekwaam?
● De informatie over zijn zorg en/of behandeling niet kan begrijpen en afwegen.
● Niet begrijpt wat de gevolgen van een besluit zijn.
● En/of geen besluit kan nemen.

Rollen bij een wilsonbekwaam ter zake persoon
Curator Wettelijk aangesteld, gaat over zorg, geld en goederen
Mentor Wettelijk aangesteld, gaat over zorg
Bewindvoerder Wettelijk aangesteld, gaat over geld en goederen
Vertegenwoordiger Aangewezen door wilsbekwaam persoon zelf of door een arts

bij verklaring wilsonbekwaam ter zake

Om op te letten
● Een bewoner met een Artikel 21 is nog steeds wilsbekwaam
● Een bewoner met een curator kan zeer weinig zelf beslissen, maar is op voorhand

nog steeds wilsbekwaam, dus blijf vragen aan de bewoner
● Een bewoner met een mentor is nog steeds wilsbekwaam
● Een bewoner met een vertegenwoordiger is nog steeds wilsbekwaam

De rechtspositie van 
de cliënt

DSP-groep - Belronde IBS-beoordeling Wzd-cliënten  1 

 

 

 

Quick Scan IBS-beoordeling  
Wzd-cliënten 

 

Verslag van een belronde naar de stand van zaken  

in het eerste kwartaal 2020  

 

 

Christel Scholten en Babette Beertema 

 

 

 

 

  

Quickscan IBS beoordeling

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders.

Wet zorg en dwang: welke 
informatie heeft het CIZ nodig?
Het CIZ neemt uw aanvraag graag snel en zorgvuldig in behandeling. U kunt ons 
helpen door met het aanvraagformulier alle informatie mee te sturen. Onderstaand 
ziet u welke informatie wij bij welk type aanvraag nodig hebben. Op de achterzijde 
ziet u wie een aanvraag mag indienen bij het CIZ.

1 Aanvraag besluit opname en verblijf 
(art. 21)

• Onderbouwing van de aanvraag;
• Diagnose en beschrijving relevante 

stoornissen en beperkingen van de cliënt;
• Afschrift van het zorgplan als dat aanwezig is.

Wanneer
U kunt een besluit opname en verblijf (art. 21) 
aanvragen voor:
• een cliënt die nog niet is opgenomen. Het 

advies is om de aanvraag te doen op het 
moment dat opname binnen afzienbare tijd 
te verwachten is. De mening van de cliënt kan 
tenslotte veranderen. U kunt geen besluit 
opname en verblijf aanvragen om op een 
wachtlijst geplaatst te worden.

• een cliënt die vrijwillig is opgenomen en zich 
niet tegen voortzetting van de opname verzet, 
maar ook niet meer in staat is om hierover 
weloverwogen te beslissen.

• een cliënt die is opgenomen op basis van een 
RM of Ibs waarvan de geldigheidsduur 
verloopt en die zich niet tegen voortzetting 
van het verblijf verzet maar hierover ook niet 
weloverwogen kan beslissen.

Besluiten voor opname en verblijf op grond van 
artikel 60 Bopz worden vanaf 01-01-2020 
omgezet naar een Wzd besluit opname en 
verblijf (art. 21). Dit besluit is vijf jaar geldig (t/m 
31-12-2024), tenzij de houding van de cliënt in 
de tussentijd verandert.  

2 Aanvraag rechterlijke machtiging (RM)
• Indien de cliënt minderjarig is: een uittreksel 

uit het gezagsregister of een verklaring van 
de griffier van de rechtbank*. Is de cliënt 
onder curatele gesteld: een uittreksel uit het 
curatele register. Heeft de cliënt een mentor: 
een afschrift van de beschikking van 
de rechtbank;

• Medische verklaring van een ter zake kundige 
arts die de cliënt met het oog op de 

machtiging kort te voren heeft onderzocht 
maar niet bij de behandeling betrokken was;

• Onderbouwing van de gewenste 
geldigheidsduur; 

• Afschrift van het zorgplan als dat aanwezig is.

3 Aanvraag rechterlijke machtiging (RM) 
voor cliënt die in accommodatie verblijft 

• Indien de cliënt minderjarig is: een uittreksel 
uit het gezagsregister of een verklaring van 
de griffier van de rechtbank*. Is de cliënt 
onder curatele gesteld: een uittreksel uit het 
curatele register. Heeft de cliënt een mentor: 
een afschrift van de beschikking van 
de rechtbank;

• Medische verklaring van ter zake kundige arts 
(niet bij de behandeling betrokken en niet 
verbonden aan de zorgaanbieder) die de 
cliënt met het oog op de machtiging kort 
tevoren heeft onderzocht;

• Verklaring van de zorgaanbieder die de cliënt 
heeft opgenomen;

• Afschrift van het zorgplan;
• Onderbouwing van de gewenste 

geldigheidsduur.

Wanneer
Uiterlijk 8 weken voor einde geldigheidsduur RM 
en uiterlijk 4 weken voor einde geldigheidsduur 
machtiging tot voortzetting inbewaringstelling. 
Als een clIënt vrijwillig of op basis van een 
besluit opname en verblijf is opgenomen en hij 
(of zijn vertegenwoordiger) verzet zich tegen 
voortzetting van het verblijf is op dat moment 
een aanvraag RM aan de orde.

4 Aanvraag voorwaardelijke machtiging 
(VWM)

• Indien de cliënt 17 jaar is: een uittreksel uit 
het gezagsregister of een verklaring van de 
griffier van de rechtbank*. Is de cliënt onder 
curatele gesteld: een uittreksel uit het curatele 
register. Heeft de cliënt een mentor: een 
afschrift van de beschikking van de rechtbank;

* In deze verklaring staat dat het register ten aanzien van de minderjarige geen gegevens bevat ve
rs
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Voorbeeld WvGGZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De wet BOPZ valt uiteen in meerdere wetten, te weten de WZD, de WvGGZ en

de wet op forensische zorg.

Wettelijk kader

De WvGGZ is vergelijkbaar met de WZD, maar verschil op een aantal punten. Deze zijn:

● Het zorgplan met daarin de alle onvrijwillige zorg, moet voorafgaand aan het

uitvoeren, voor zijn gelegd aan de rechter.

● De rechter geeft met goedkeuring op het zorgplan de machtiging af om het

zorgplan uit te voeren.

● De bewoners kan worden bijgestaan door een patiëntenvertrouwenspersoon

● Deze rol kan worden vervuld door de CVP uit de WZD (checken)

● In het locatieregister moet vermeld worden welke vormen van onvrijwillige zorg worden

verleend

● Beleid omgang WvGGZ dient goedgekeurd te worden door de Cliëntenraad

● Instelling is aangesloten bij cliëntenorganisatie en klachtencommissie die bestaat uit een

oneven aantal van ten minste drie leden die niet werkzaam zijn bij of voor de zorgaanbieder

(controleren)

● Informatieplicht van de zorgaanbieder, zorgverantwoordelijke, geneesheer-directeur en

burgemeester aan betrokkene over de mogelijkheid van advies en bijstand door de

patiëntenvertrouwenspersoon. Wijst familie van cliënt op de mogelijkheid van bijstand door

de familievertrouwenspersoon.(opnemen in informatiemap)

● Opname bij verzet met behulp van Zorgmachtiging of Crisismaatregel (afgegeven door resp.

rechter of burgemeester)

Rollen in de WvGGZ

In de WvGGZ worden de volgende rollen genoemd:

○ De WZD functionaris is binnen de WvGGZ de Geneesheer directeur. Dit kan een arts of

psychiater zijn;

○ Andere deskundigen: Kunnen de deskundigen van de WZD zijn, mits bevoegd en bekwaam;

○ De Zorgverantwoordelijke zijn andere personen (taken zijn hetzelfde):

psychiater; - klinisch psycholoog; - klinisch neuropsycholoog; - specialist

ouderengeneeskunde; - arts die als verslavingsarts is ingeschreven in het door het

College Geneeskundig Specialismen van de KNMG ingestelde profielregister

verslavingsgeneeskunde; gezondheidszorgpsycholoog; klinisch geriater;

verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg

Voorbeeld WvGGZ

Beginselen en 
vuistregels bij

bij oudere cliënten met een complexe zorgvraag

wilsonbekwaamheid

Handreiking bij de KNMG modelrichtlijn Van Wet naar Praktijk, 

Implementatie van de WGBO, deel 2

Informatie en toestemming bij een meerderjarige wilsonbekwame cliënt

Een handreiking voor verpleeghuisartsen  
en sociaal geriaters

214942_NVVA_wilsonb_binnenw.indd   1 26-02-2008   14:24:29

Handreiking wilsonbekwaam 
(Verenso)

Gespreksleidraad Clientadviseurs

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanleiding
Per januari 2020 geldt de wet Zorg en dwang. De wet vervangt de BOPZ wetgeving en
verwacht dat alle zorgorganisaties in Nederland veiligheid op maat gaan organiseren op
basis van een visie op vrijheid en veiligheid.
Met de komst van de visie op vrijheid en veiligheid vindt er een verschuiving plaats van
structureel gesloten afdelingen, naar veiligheid op maat. In dit proces is het van belang dat
toekomstige zorgvragers en hun verwanten hierover worden geïnformeerd.

Informeren van toekomstige bewoners en hun verwanten.
Toekomstige zorgvragers en hun verwanten dienen geïnformeerd te worden over de visie op
vrijheid en veiligheid. Hier ligt een belangrijke taak voor de clientadviseurs.
De clientadviseurs kunnen de toekomstige zorgvrager en hun verwanten informeren over de
volgende zaken:

● Uitgangspunten van de organisatie:
Een bewoner is wilsbekwaam, tenzij ….
Een bewoner heeft vrijheid
Veiligheid wordt zoveel mogelijk op maat georganiseerd
Genomen maatregelen zijn er om ernstig nadeel voor de bewoner of zijn/haar
omgeving te voorkomen
100% veiligheid bestaat niet

● Uitleg over vertaling van de visie op vrijheid en veiligheid op de voorkeurslocatie
● Informatie over de WZD

Brochure van VWS over de wet zorg en dwang
Informatie over de clientvertrouwenspersoon

Verwachtingen
Naast het verstrekken van informatie over vrijheid en veiligheid mogen verwanten het
volgende van de organisatie verwachten:

Afwegingen worden gemaakt door deskundigen
Verwanten worden betrokken bij het maken van afwegingen
Er wordt niet zonder afweging een risico aangegaan

Gespreksleidraad 
clientadviseurs

 BEWONER (MET VERWANTEN)

https://www.innovatiekringdementie.nl/files/downloads/Overzicht_standpunten_ActiZ_uitvoering_Wzd.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eFwJ6hDz3yk
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/Medische-Verklaring-bij-een-verzoek-tot-verlenging-van-een-rechterlijke-machtiging-ex-art-24.doc
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/De-rechtspositie-van-een-bewoner.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/Quickscan-IBS-beoordeling-Wzd-clienten.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/Informatie-die-het-CIZ-nodig-heeft-Wzd.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2022/03/Voorbeeld-WvGGZ.docx.pdf
https://www.verenso.nl/_asset/_public/Thema-en-projecten/Dementie/Handreiking-WOB.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/Gespreksleidraad-clientadviseurs.pdf
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Dilemma: wel of geen art. 21 aanvragen bij 
opname? 
Moeten bewoners bij opname een art 2 hebben of 
niet? Artikel 21 is geen opname-vereiste, vrijwillige 
opname op een gesloten afdeling is mogelijk. Maar 
toekomstige bewoners hebben wel een aanleiding 
om te wonen in een meer beschermde omgeving. 
Is de aanleiding een reden om wel een artikel 21 
aan te vragen? Deze afweging dient bij elke opname 
gemaakt te worden.

• • Rechtspositie bewoner / client als uitgangspunt: 
wilsbekwaam / wilsonbekwaam terzake 

• • Wat is de juridische status (vrijwillig, art 21, RM)?
• • Zijn er duidelijke instructies voor opname?
• • Is bekend wie eventueel de wilsonbekwaamheid toetst?
• • Zijn er goede samenwerkingsafspraken met het CIZ?
• • Is er een medische verklaring nodig en wie stelt deze op?
• • Crisisopname
• • Verschil tussen wettelijk vertegenwoordiger en 

contactpersoon (hoe om te gaan met familieleden die 
verschillen van mening?)

• • Verwachtingen van verwanten kunnen leiden tot vormen van 
vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg

• • Ook verwachtingen van de directe omgeving kunnen leiden tot 
vrijheidsbeperking van bewoners

• • Valkuil: mensen zijn wilsonbekwaam als ze een PG indicatie hebben
• • Valkuil: er is een artikel 21 nodig om te kunnen komen wonen op een PG 

locatie
• • Valkuil: het zorgplan vertragen door verschil van inzicht onder 

familieleden, doordat er geen vertegenwoordiger is toegewezen
• • media; zelf de pers opzoeken of persmomenten gebruiken om visie 

uit te dragen
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Als zorgorganisatie hebben wij een visie op vrijheid en veiligheid.

 VISIE (EEN BEWONER HEEFT VRIJHEID)

Visie op vrijheid en veiligheid volgt uit de zorgvisie.
• • Wat is vrijheid?
• • Welke elementen bepalen het evenwicht tussen vrijheid en veiligheid?

Verschillende uitgangspunten
Het uitgangspunt van wonen op een PG-woning kan zijn: gesloten, met 
vrijheid op maat. Of het uitgangspunt kan zijn: open met veiligheid op maat. 
Dit is een cruciaal verschil, zowel in visie als in de uitwerking daarvan. 
De keuze voor de ene of de andere visie kan liggen in een groot aantal 
argumenten. Vanuit een streven naar zo groot mogelijke vrijheid voor 
bewoners, wordt in de praktijk toch vaak gekozen voor een in de basis 
gesloten setting, bijv. vanwege de ligging van de locatie, gebrek aan 
draagvlak onder bestaande mantelzorgers en cliëntenraad of omdat een 
organisatie niet weet hoe het handen en voeten moet geven aan de transitie 
van gesloten naar open. 

De keuze voor een open setting wordt meestal gemaakt wanneer 
bestuurders en/of managers een uitgesproken visie hebben op vrijheid en 
veiligheid.
De voordelen van de transitie naar een open setting lijken te zijn dat - mits 
goed begeleid - er een snellere slag wordt gemaakt in houding, draagvlak 
en uitvoering onder zowel medewerkers als mantelzorgers; dat er eerder 
ervaren wordt wat de effecten zijn van een open setting met veiligheid op 
maat en dat er minder technologie nodig is. De belangrijkste bouwsteen 
blijkt de dialoog te zijn.

IN
H

O
U

D De visie op vrijheid kan goed gerealiseerd worden wanneer er binnen de 
organisatie voldoende ruimte is om de dilemma’s die voortkomen uit de visie, 
te bespreken. Tevens kan een visie op zorgtechnologie helpend zijn bij het 
realiseren van de visie op vrijheid. Ook samenwerkingsafspraken in de regio 
/ in de keten kunnen bijdragen aan de visie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
betrekken van deskundigen van buiten af voor casuïstiek of samenwerking 
bij een RM of crisisopname.

Belangrijk om bij de visie op orde te hebben:
• • Steun voor de visie vanuit de gehele organisatie
• • De rol van de CVP en de CR
• • Samenwerkingsafspraken met andere organisaties over in externe 

deskundige, RM’s, crisis, en thuissituatie
• • Duidelijkheid over het locatieregister (zijn locaties een accommodatie 

of een locatie?)
• • Opnamecriteria art 21
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Vilans voorbeeld beleidsplan 
zorg en dwang

Brondocument visie op Vrijheid en Veiligheid

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Visie

2.1. Wat is vrijheid?

2.2. Wat is veiligheid?

2.3. De balans tussen vrijheid en veiligheid

2.4. Wat is leefplezier?

2.5. Leefplezier in relatie tot vrijheid en veiligheid

2.6. Uitgangspunten van organisatie in relatie tot vrijheid en veiligheid

2.7. Onvrijwillige zorg

3. Wettelijk kader

3.1. Geldende wetten

3.2. Overbrugging

3.3. Interpretatie van de wet

3.4. Doelgroepen

4. Het organiseren van vrijheid, veiligheid en omgang met onvrijwillige zorg

5. Functies, rollen en samenwerking

5.1.1. De bewoner

5.1.2. Verwanten

5.1.3. Zorgverantwoordelijke

5.1.4. De WZD functionaris

5.1.5. De Clientvertrouwenspersoon (CVP)

5.1.6. De externe deskundige / onafhankelijke deskundige

5.1.7. Behandelaars

5.1.8. Commissie Vrijheid en Veiligheid

5.1.9. Huisarts

5.1.10. Samenwerkingsverbanden

5.2. De driehoek van eigenaarschap

5.3. Voorkomen van besluiteloosheid

5.4. De driehoek van eigenaarschap in verschillende situaties

Visie op Vrijheid en Veiligheid 1

Visie op vrijheid en veiligheid

Visie op Leef- en Zorgtechnologie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Binnen een organisatie kan gebruik worden gemaakt  van leef- en zorg technologie. Deze technologie

is ondersteunend aan het leef- en zorgpatroon van een bewoner. De technologie maakt het mogelijk

om zorg te bieden wanneer het gewenst is om veiligheid op maat te organiseren vanuit het principe

dat een bewoner vrijheid heeft.

Leef- en zorgtechnologie kan een vorm van veiligheid bieden, echter ondanks de toename van

veiligheid bestaat er nog steeds de mogelijkheid dat er ongelukken gebeuren op de locatie.

Enkele voorbeelden van leef- en zorgtechnologie

● Bedsensoren

● Camera’s

● Bewegingssensoren

● Druksensoren (bed, kamer, vloer)

● Leefcirkels, gericht op bewegingsvrijheid binnen de locatie (mbv polsband)

● GPS, gericht op bewegingsvrijheid buiten het de locatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------

In overleg met bewoner en verwanten wordt besproken welke vormen van leef- en zorgtechnologie

ingezet dient te worden voor de bewoner.

Hierbij wordt uitgegaan van de volgende waarden:

De technologie wordt ingezet ten behoeve van de bewoner zelf;

De technologie is er om kwaliteit van leven te ondersteunen en wordt niet gezien als

vrijheidsbeperkend zolang de bewoner zich niet verzet tegen de inzet van

technologie.

Technologie, nee tenzij.

De leef- en zorgtechnologie wordt ingezet wanneer dit daadwerkelijk van toegevoegde waarde is

voor de kwaliteit van leven en veiligheid van de bewoner.

Wanneer het gedrag van de bewoner niet voldoende bekend is bij een bewoner, bijvoorbeeld direct

na inhuizing, is het mogelijk de technologie direct in te zetten, met als doel de bewoner beter te

leren kennen om zo snel mogelijk de inzet van technologie weer af te schalen zodra er een objectief

beeld is van het gedrag van de bewoner.

Prestatie van technologie

Wanneer er een afhankelijkheid van technologie ontstaat is het niet wenselijk dat technologie uitvalt.

De organisatie streeft naar een zo hoog mogelijke performance graad, echter kan de in te zetten

technologie altijd een keer niet goed functioneren, door een technische of menselijke fout. Deze

storingen zijn uitzonderingen die als organisatie worden geaccepteerd, mits er voldoende inspanning

wordt geleverd om de uitzonderingen zo beperkt mogelijk te houden.

Visie op leef en 
zorgtechnologie
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Ethiek: Vrijheid of veiligheid 
bij mensen met dementie?

Vilans publicatie In voor 
beter, leven in vrijheid

Accommodatie register

 

Handreiking voor huisartsen: Wet zorg en dwang 
Samenwerken aan goede zorg voor thuiswonende mensen met dementie 

 
 
 
 
 

 
 
‘Wat doe je op het moment dat het bij de patiënt met dementie thuis complex wordt?’ 
WZD Handreiking voor 

Huisartsen van AHA

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
  Leven in vrijheid 
 

Voorbeeld beleidsplan  
zorg en dwang  

voor cliënten met complexe 
zorgvragen in de wijk 

Maart 2021 (herzien november 2021) 

Voorbeeld beleidsplan 
ambulant

 
 

Samenwerkingsovereenkomst 
 

Extern deskundige Wzd 

 
De ondergetekenden: 
1.  

 

2. gezamenlijk hierna te noemen: Partijen 
 
Overwegende dat: 
 

1. Partijen de samenwerking zoeken als het gaat om de expertise op het gebied van 
de Wet Zorg en Dwang (WZD) in de vorm van een extern deskundige. 

2. Partijen gezamenlijk willen optrekken vanuit hun zorgvisie, die op elkaar aansluit, 
en willen leren van elkaar bij het vormgeven van deze cliëntenzorg teneinde bij te 
dragen aan de kwaliteit van leven van de cliënt. 

3. Partijen door deze samenwerking kunnen voorzien in hun behoefte aan een 
extern deskundige conform WZD .   

4. Partijen door deze samenwerking in de behoefte aan een extern deskundige 
kunnen voorzien op een wijze die qua kosten en inzet van medewerkers efficiënt 
is. 

5. Partijen het van belang vinden om de ervaring en kwaliteiten te benutten van 
beide partijen en daarin van elkaar te leren. 

6. Partijen de wijze waarop en de voorwaarden waaronder deze samenwerking vorm 
krijgt in deze overeenkomst wensen vast te leggen.  

Komen het volgende overeen: 
 
 
Artikel 1  Aard van de samenwerking 
 

1. De samenwerking bestaat uit het leveren van een extern deskundige conform de 
WZD ten behoeve van de cliënten van ieders organisatie, wanneer dit conform de 
WZD is vereist.. 

2. De levering van een extern deskundige omvat inzet van de WZD functionaris middels 
het beoordelen van de aangeleverde casuïstiek conform de WZD. Deze beoordeling 

Vb. samenwerkingsovereen-
komst extern deskundige

Rollen in de WZD 

Cliënt of de (wettelijke) vertegenwoordiger 
De cliënt en zijn (wettelijk) vertegenwoordiger worden nauw betrokken bij het doorlopen van de 
stappen. De cliënt en zijn eerste vertegenwoordiger weten dat ze ondersteuning kunnen vragen van 
de cliëntenvertrouwenspersoon. De zorgverantwoordelijke (EVV-er) spant zich in om instemming met 
het zorgplan te krijgen van de cliënt. Als de cliënt hierover geen weloverwogen besluit kan nemen, is 
instemming van de eerste vertegenwoordiger nodig. Lukt het niet om die instemming te krijgen? Dan 
kan de zorgverantwoordelijke een besluitvormingsprocedure starten om de zorg toch in het zorgplan 
op te nemen.  

Bij die procedure staan de cliënt en zijn eerste vertegenwoordiger niet buiten spel. De 
zorgverantwoordelijke stelt de cliënt of zijn eerste vertegenwoordiger in de gelegenheid om aanwezig 
te zijn bij het multidisciplinaire overleg over het opnemen van onvrijwillige zorg in het zorgplan (stap 
1) én bij het uitgebreide multidisciplinaire overleg over iedere verlenging van de termijn waarin 
onvrijwillige zorg wordt verleend (stap 2, 4, 5). Als de cliënt en zijn eerste vertegenwoordiger in de 
loop van de besluitvormingsprocedure hun verzet tegen de zorgverlening staken, is er geen sprake 
meer van onvrijwillige zorg. Het zorgplan kan dan weer halfjaarlijks geëvalueerd worden op basis van 
overleg met de zorgverantwoordelijke. 

Is de cliënt wilsonbekwaam ter zake en voorziet het zorgplan in het toedienen van 
gedragbeïnvloedende of sederende medicatie in strijd met de professionele richtlijn probleemgedrag? 
Of in een beperking van de bewegingsvrijheid of insluiting? Dan is evaluatie in het uitgebreid 
deskundigenoverleg altijd nodig, óók als de cliënt of zijn eerste vertegenwoordiger zich daartegen niet 
(meer) verzetten. 

Zorgverantwoordelijke (de EVV-er)  
• Het opstellen, evalueren en zo nodig aanpassen van het zorgplan. 
• Overleggen met de cliënt en de eerste vertegenwoordiger. 
• Het multidisciplinair overleg volgens het stappenplan en het uitnodigen van alle 

betrokkenen. 
• De aanpassing van het zorgplan volgens het stappenplan als blijkt dat de vrijwillige zorg in 

het zorgplan niet voldoende is om ernstig nadeel te voorkomen. 
• Het geven van toestemming in een situatie waarin onvrijwillige zorg voor de eerste keer 

wordt toegepast. Voor die beslissingen moet de zorgverantwoordelijke echter wel anderen 
raadplegen en/of goedkeuring van anderen krijgen. 

• Het voeren van nauw overleg met de verschillende deskundigen en het toetsen bij de Wzd-
functionaris. 

Deskundige van een andere discipline (Fysio/Ergotherapeut of psycholoog)  
Bij beslissingen over opname van onvrijwillige zorg in het zorgplan overlegt de zorgverantwoordelijke 
met een deskundige van een andere discipline dan de zijne. Dat kan zijn: de psycholoog, ergotherapeut 
of fysiotherapeut. De deskundige van een andere discipline heeft de rol van overlegpartner. Hij is 
betrokken bij ieder besluit tot opname van onvrijwillige zorg in het zorgplan en bij ieder besluit tot 
verlenging van de termijn waarin die onvrijwillige zorg verleend wordt. 

Toelichting rollen in de WZD

Checklist WZD    (Mei 2021)    - Bron: Lerend Netwerk 

1. Eigenaarschap: Op orde Deels op 
orde 

Niet op 
orde 

Onduidelijk 

In de organisatie is bekend wie verantwoordelijk is voor het 
implementeren van de WZD en de visie op vrijheid en veiligheid. 

    
Opmerking: 

 

2. Beleid Op orde Deels op 
orde 

Niet op 
orde 

Onduidelijk 

Beleid is gecreëerd met behandelaren en 
verpleegkundigen. 

    

Opmerking: 
Beleid is vastgesteld. 
 

    

Opmerking: 
Voor thuiszorg en dagbesteding is bekend wat het beleid is. 
 

    

Opmerking: 
Vastgesteld is of er sprake kan zijn van 2 regimes (WZD & 
WVGGZ) onder een dak en hoe daar mee om wordt gegaan. 

    

Opmerking: 
Er is een visie op technologie om toe te passen bij zorg op 
maat. 

    

Opmerking: 
Er is geïnventariseerd welke gebouw technische 
aanpassingen gewenst zijn. 

    

Opmerking: 
Er is een plan waaruit blijkt dat het inzetten van techniek 
en aanpassingen daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. 

    

Opmerking: 
Er is een overeenkomst met een onafhankelijke 
klachtencommissie. 

    

Opmerking: 
Er zijn afspraken gemaakt met de Cliënt 
vertrouwenspersoon. 

    

Opmerking: 
Er is beleid over wie de medische verklaring opstelt bij een 
RM. 

    

Opmerking: 
Er is bekend wie zorg draagt voor de 2 jaarlijkse rapportage 
en analyse van Onvrijwillige Zorg - OVZ (oude VBM). 

    

Opmerking: 
Er is bekend hoe deze rapportage en analyse tot stand 
komt. 

    

Opmerking: 
Huisregels zijn getoetst op veiligheid op maat (bijvoorbeeld 
bezoektijden). 

    

Opmerking: 
Klachtrecht WZD opgenomen in klachtenregeling. 
 

    

Opmerking: 
Beleid, huisregels, klachtenregeling hebben instemming 
van de CR. 

    

Opmerking: 
 

  

ChecklistWZD
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HandelWijzer Wzd in de ambulante setting 
Leren door te doen! 
December 2021 
 
 

Aanleiding 

De komst van de Wet zorg en dwang (Wzd) vraagt om zorgvuldige afwegingen rondom vrijheid en 
veiligheid in de zorgverlening aan kwetsbare mensen. Veel zorgorganisaties in de ouderenzorg en 
gehandicaptenzorg hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om de Wzd in te voeren in de intramurale 
setting. De ervaringen en voorbeelden vanuit de intramurale setting zijn niet zomaar te kopiëren naar de 
ambulante setting. Het proces om de zorgvuldige afwegingen tussen vrijheid en veiligheid te borgen 
vraagt in de ambulante setting (zorg in de thuissituatie, begeleiding of dagbesteding) om extra 
inspanningen. Dit proces bestaat uit het creëren van duidelijkheid over de toepassing van de Wzd in de 
ambulante setting, het opleiden en begeleiden van professionals en samenwerken in de regio. 
 
Met bijna 80 unieke deelnemers vanuit vijftien organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg heeft 
het landelijk coördinerend team Wzd tijdens digitale bijeenkomsten van gedachten gewisseld over hoe dit 
proces kan gaan plaatsvinden. De vele ervaringen, dilemma’s, mogelijke oplossingen en goede 
voorbeelden van de deelnemers hebben we uitgewerkt in deze HandelWijzer.  
 
De Handelwijzer is bedoeld ter inspiratie voor iedereen die een rol heeft in het zorgvuldig afwegen van 
vrijheid en veiligheid in de zorgverlening aan kwetsbare mensen en op zoek is naar manieren om de Wzd 
in te voeren in de ambulante setting.  
 
 

Samenvatting 
 
Deze notitie bevat uitgangspunten die richting geven aan de keuzes waarvoor zorgorganisaties staan bij 
de invoering van de Wzd in de ambulante setting.  
 
En hoe begin je dan? Liever niet met lange beleidsdocumenten en gesprekken over structurele 
samenwerking maar vanuit één of twee cliënten die onvrijwillige zorg ontvangen. Vanuit deze cliënten 
bevat de HandelWijzer tips om het werken volgens de Wzd vorm te geven. Zie op de volgende pagina de 
belangrijkste tips in een overzichtsplaat.  
 
Het laatste deel van de HandelWijzer bevat adviezen over de structurele borging van Wzd-beleid, de Wzd-
rollen en samenwerking, vanuit de opgedane ervaringen met individuele cliënten. 
 

HandelWijzer Wzd  
in de ambulante setting

Voorbeeld WvGGZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De wet BOPZ valt uiteen in meerdere wetten, te weten de Wzd, de WvGGZ en

de wet op forensische zorg.

Wettelijk kader

De WvGGZ is vergelijkbaar met de Wzd, maar verschil op een aantal punten. Deze zijn:

● Het zorgplan met daarin de alle onvrijwillige zorg, moet voorafgaand aan het

uitvoeren, voor zijn gelegd aan de rechter.

● De rechter geeft met goedkeuring op het zorgplan de machtiging af om het

zorgplan uit te voeren.

● De bewoners kan worden bijgestaan door een patiëntenvertrouwenspersoon

● Deze rol kan worden vervuld door de CVP uit de Wzd. (checken)

● In het locatieregister moet vermeld worden welke vormen van onvrijwillige zorg worden

verleend.

● Beleid omgang WvGGZ dient goedgekeurd te worden door de Cliëntenraad

● Instelling is aangesloten bij cliëntenorganisatie en klachtencommissie die bestaat uit een

oneven aantal van ten minste drie leden die niet werkzaam zijn bij of voor de zorgaanbieder

(controleren).

● Informatieplicht van de zorgaanbieder, zorgverantwoordelijke, geneesheer-directeur en

burgemeester aan betrokkene over de mogelijkheid van advies en bijstand door de

patiëntenvertrouwenspersoon. Wijst familie van cliënt op de mogelijkheid van bijstand door

de familievertrouwenspersoon.(opnemen in informatiemap).

● Opname bij verzet met behulp van Zorgmachtiging of Crisismaatregel (afgegeven door resp.

rechter of burgemeester).

Rollen in de WvGGZ

In de WvGGZ worden de volgende rollen genoemd:

○ De Wzd functionaris is binnen de WvGGZ de Geneesheer directeur. Dit kan een arts of

psychiater zijn;

○ Andere deskundigen: Kunnen de deskundigen van de Wzd zijn, mits bevoegd en bekwaam;

○ De Zorgverantwoordelijke zijn andere personen (taken zijn hetzelfde):

psychiater; - klinisch psycholoog; - klinisch neuropsycholoog; - specialist

ouderengeneeskunde; - arts die als verslavingsarts is ingeschreven in het door het

College Geneeskundig Specialismen van de KNMG ingestelde profielregister

verslavingsgeneeskunde; gezondheidszorgpsycholoog; klinisch geriater;

verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg

De WvGGZ binnen een 
VVT instelling

VPT / MPT en Artikel 21

Maart 2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er zijn geclusterde locaties waar personen verblijven met een BOPZ indicatie of met een artikel 21.

Deze locaties bestaan uit de volgende varianten:

- Appartementen met eigen huisnummer en een gezamenlijke woonkamer in bezit van een

woningbouwvereniging of zorgorganisatie, waar bewoners van huren

- Appartementen zonder eigen huisnummer met een gezamenlijke woonkamer.

Bewoners huren van een WBV of zorgorganisatie

Artikel 21 geeft aan dat het 'thuis niet langer kan'  dus is VPT/MPT met artikel 21 feitelijk niet

mogelijk. Dit betekent dat bewoners moeten verhuizen naar een accommodatie of dat hun verblijf

omgezet moet worden naar een accommodatie. Het verhuizen van een bewoner naar een

accommodatie is niet erg wenselijk. Het druist in tegen langer thuis en eigen leven centraal stellen.

Het omzetten naar een intramurale setting kan nogal wat voeten in aarde hebben.

Hoe om te gaan met deze locaties en de WZD?

Wanneer in een geclusterde vorm, met of zonder eigen adres van de bewoner, zorg in nabijheid is en

een SO in beeld is, dan mag deze locatie gezien gaan worden als accommodatie.

Het argument dat deskundigheid nabij is, weegt zwaarder dan het argument dat het niet mogelijk is

om iemand met artikel 21 in een eigen woning te laten wonen.

Dit betekent dat VPT of MPT locaties met zorg nabij en waar een SO in beeld is als accommodatie

geregistreerd mogen gaan worden in het locatieregister.

Van geclusterde settings waar een huisarts de regie heeft, is het niet wenselijk deze om te zetten

naar een accommodatie, omdat huisartsenzorg niet als nabij kan worden gezien.

Het locatieregister zal hier op aan worden gepast. Wanneer dat gebeurt is niet bekend.

Aanpassing dient zodanig te zijn dat er onderscheid ontstaat in accommodaties. Immers, het is niet

wenselijk om op ‘VPT-accommodaties’ personen met een IBS of RM te laten wonen. Dit moet

duidelijk worden in het accommodatie-register.

Wat betekent dit voor organisaties die VPT of MPT hebben waar personen met een artikel 21

wonen? De VPT locaties van een organisatie, waar een SO bij betrokken is, kunnen beschouwd

worden als accommodatie, omdat zorg nabij is en de behandeling onder regie van en SO plaatsvindt.

Zodra het locatieregister hierop is aangepast, kunnen deze locaties worden opgenomen in het

register.

Doe dit niet eerder, omdat dit tot verwarring kan leiden bij een IBS of RM.

Bewoners die nu een artikel 21 hebben, mogen dus blijven wonen op de VPT locaties en hoeven niet

te verhuizen.

VPT en artikel 21

Wet zorg en dwang
in ziekenhuizen
en revalidatiecentra
januari 2022

HANDREIKING 

WZD in ziekenhuizen en 
revalidatiecentra

Handreiking  
Huisregels

December 2020

Actiz VGN Handreiking 
Huisregels

WZD en besluit tot opname en verblijf met RM of IBS 

Opname’s 
Er zijn vier soorten opnames mogelijk: 

1. Vrijwillige opname.
Cliënt stemt in met opname, heeft een WLZ-indicatie met
psychogeriatrische grondslag

2. Besluit tot opname met verblijf (artikel 21)
(Voorheen BOPZ artikel 60 (geen bereidheid, geen bezwaar) .
Om ernstig nadeel in de thuissituatie te voorkomen bij iemand die aangewezen is op zorg en
waarbij de cliënt geen blijk geeft van de nodige bereidheid tot opname maar zich hiertegen
ook niet verzet, kan artikel 21 worden aangevraagd. Artikel 21 is geen vereiste om in een
WZD erkende (voorheen BOPZ erkende) locatie te gaan wonen.

3. Opname met een Rechterlijke Machtiging (RM).
Wanneer er sprake is van verzet tegen een opname door de client zelf of de
vertegenwoordiger is een rechterlijke machtiging noodzakelijk. Voor het afgeven van een
RM is een medische verklaring nodig.

4. Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS)
Een IBS is een spoedprocedure om een persoon die geen opname wenst, gedwongen op te
nemen in een instelling wanneer deze persoon een onmiddellijk gevaar vormt voor de
persoon zelf of zijn/haar omgeving. De IBS-procedure verloopt via de bestaande GGZ-
crisisdiensten. Burgemeester geeft de IBS-beschikking af op grond van een geneeskundige
verklaring en informeert CIZ en de IGJ.

Voorkomen van een RM 
Het voorkomen van verzet door het zorgproces voor de client zo aangenaam mogelijk te laten 
verlopen is de opgave die voorliggend is aan deze werkwijze. Zorgprofessionals zijn in staat om het 
zorgproces zo aangenaam mogelijk te laten verlopen door gebruik te maken van alternatieven die 
minder verzet bij cliënten oproepen. 
Ook in het proces van opname kunnen RM’s worden voorkomen door nauw samen te werken met 
het CIZ en het CIZ van zoveel mogelijk gedetailleerde informatie over client en over de 
voorkeurslocatie mee te geven. 
Goede samenwerking tussen artsen, CIZ, verwanten en zorgprofessionals is hierbij noodzakelijk.  

WZD besluit opname en RM

Alternatievenbundel meer 
vrijheid in de zorg (Vilans)

 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Factsheet  
Samenloop 
 Wet zorg en dwang en Wvggz 
 
 
Factsheet Samenloop  

WZD WvGGZ

 

Commissie Vrijheid en Veiligheid 
 
De WZD commissie of commissie Vrijheid en Veiligheid kan de opvolger zijn van 
de BOPZ commissie (als deze er was). 
Deze commissie heeft als taak het gedachtengoed van Vrijheid, Veiligheid en de 
WZD te borgen binnen de organisatie en de verantwoording af te leggen op 
toegepaste onvrijwillige zorg 
 
Hoofdtaken van de commissie: 

● Ondersteunende rol bij de implementatie en kennisdeling van de visie op vrijheid en veiligheid 
en de Wet zorg en dwang;  

● Controlerende rol bij de uitvoering ervan;  
● Opstellen van de halfjaarlijkse analyse 
● Halfjaarlijkse aanlevering van de analyse (Wzd) aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 
● Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de RvB 

 
In de praktijk betekent dat de commissie: 

● De aandachtsvelder, coaches, teamleiders, begeleiders en praktijkverpleegkundigen 
aanspoort om onvrijwillige zorg in de teams bespreekbaar te maken;  

● Casuïstiek bespreekt;  
● Een signalerende rol heeft naar de teams. De signalen komen voort vanuit de halfjaarlijkse 

analyse of rechtstreeks vanuit professionals en/of zorgvragers;  
● Regelmatig over dit onderwerp publiceert via intranet en de nieuwsbrief. 

 
Taken van de commissie: 

● 2x per jaar een analyse maken over de onvrijwillige zorg die wordt toegepast in de  
organisatie. De commissie deelt deze analyse met de cliëntenraad en de clustermanagers. 

● De commissie monitort op (digitale) bijeenkomsten om locatie overstijgend kennis te delen 
over onvrijwillige zorg en alternatieven. De organisatie van deze bijeenkomsten ligt bij de 
afdeling Opleidingen. De aandachtspunten koppelen zij terug aan de commissie. 

● De commissie bewaakt het proces van uitrol van de Wzd en de kwaliteit van het toepassen 
van de visie Vrijheid en Veiligheid en de Wzd. 

● Beheer van eventueel email account wzd@organisatie.nl waar medewerkers van de 
organisatie hun vragen naar toe kunnen mailen 

 

Rollen en taken Commissie  
Vrijheid en Veiligheid

Handreiking WZD  
in het onderwijs

Handreiking 
Wet zorg en dwang  
in het onderwijs 

Uitgave: december 2021

><  

Handreiking Wet zorg en dwang in het onderwijs pagina 1

 VISIE (EEN BEWONER HEEFT VRIJHEID)

https://www.vilans.nl/producten/voorbeeldbeleidsplan-wet-zorg-en-dwang
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2022/03/Visie-op-vrijheid-en-Veiligheid.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2022/03/Visie-op-inzet-zorgtechnologie.pdf
https://www.zorgethiek.nu/veiligheid-vrijheid-dementie
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/in-voor-beter-leven-in-vrijheid.pdf
https://www.dwangindezorg.nl/locatieregister
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/Handreiking-huisartsen-AHA-Wzd.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2022/03/Voorbeeld-beleidsplan-ambulant.docx
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2022/03/Voorbeeld-samenwerkingsovereenkomst-Extern-deskundigen.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2022/03/Toelichting-rollen-in-de-Wzd.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2022/03/Checklist-WZD.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2022/03/HandelWijzer-in-de-ambulante-setting.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2022/04/De-WvGGZ-binnen-een-instelling.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2022/03/VPT-en-artikel-21.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2022/03/Handreiking-Wet-zorg-en-dwang-in-ziekenhuizen-revalidatiecentra.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/ActiZ-VGN-Handreiking-huisregels.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2022/04/Wzd-besluit-opname-en-RM.pdf
https://www.vilans.nl/kennis/alternatievenbundel-voor-meer-vrijheid-in-de-zorg
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/Factsheet-Samenloop-Wzd-WvGGZ.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2022/03/De-commissie-Vrijheid-en-Veiligheid-rollen-en-taken.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2022/03/HandreikingWetzorgendwanginhetonderwijs.pdf
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 VISIE (EEN BEWONER HEEFT VRIJHEID)

• • Is het eigenaarschap in de organisatie goed 
belegd en voor iedereen helder?

• • Dragen ook niet-zorg medewerkers de visie uit?
• • Zijn verwanten en vrijwilligers op de hoogte?
• • Hoe om te gaan met overlap met wvggz?
• • “niet in mijn dienst”
• • Hoe om te gaan met verwachtingen van 

familieleden?
• • Grondslag versus gedragsproblematiek

D
ILEM

M
A’S EN

 O
N

D
U

ID
ELIJK

H
ED

EN Dilemma 
78 jarige bewoner met GZ grondslag 
in wzd accommodatie verzet zich 
tegen bedhek. Stappenplan volgens 
Wvggz of Wzd?
Het is mogelijk om een bewoner met 
een gz grondslag te laten verblijven 
in een wzd accommodatie, mits 
deskundigheid aanwezig is. 
Wanneer de onvrijwillige zorg e 
onvrijwillige zorg psychogeriatrisch 
gerelateerd is kan deze onder het 
wzd regime uitgevoerd worden.

Verwanten kunnen soms hoge 
verwachtingen hebben op het gebied 
van veiligheid, of verwanten hebben een 
duidelijke wens mbt de dagindeling van 
de bewoner. Dit kan soms als beperkend 
worden ervaren door de bewoner. 
Er ontstaat een dilemma tussen de 
verwachtingen van de verwanten en 
het gedrag van de bewoner. De zorg-
professional dient dit dilemma te bespreken 
met de verwanten en de bewoner.

CASUS

CASUS
• • Een visie op de Wzd hoeft niet 

gelijk te zijn aan een visie op 
vrijheid en veiligheid

• • Visie op vrijheid en veiligheid kan 
gericht zijn op het voorkomen van 
onvrijwillige zorg

• • Door de visie op vrijheid en 
veiligheid te verbinden aan 
interventies zoals de Sociale 
benaderingswijze, Presentietheorie 
of Onbegrepen Gedrag kan 
veel onvrijwillige zorg worden 
voorkomen

• • Bestuur en directie zijn zich bewust 
van de visie en dragen deze ook uit

• • Vanwege een mogelijke 
cultuuromslag is borgen 
belangrijker dan implementeren

• • Een ethische commissie kan een 
rol hebben bij het maken van 
afwegingen en bij het bieden van 
steun aan zorgprofessionals bij het 
uitvoeren van ethisch juiste acties, 
maar waar de zorg toch moeite 
mee kan hebben
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Om te voorzien in de best mogelijke zorg voor onze bewoner, zorgen wij dat we onze bewoners kennen.

 KEN JE BEWONER

Hoe leren we de bewoner kennen?
• • informatie vooraf (huisbezoek)
• • contacten met wettelijk vertegenwoordiger en het netwerk
• • intake gesprek in stappen, verdeeld in de tijd om een meer gelijkwaardige 

gesprekspartner te kunnen zijn en te zorgen dat informatie beter 
binnenkomt en onthouden blijft (bijv. vóór inhuizing, op eerste dag,  
na 2 of 3 weken)

• • overdrachtsgegevens
• • observatie eerste weken, soms ook door toezichthoudende technologie 

in de nacht
• • rapportage op relevante kenmerken (zie ook verderop)

Wat wil je weten van je bewoner?
• • wat zijn de waarden van de bewoner? (bejegening, overtuiging, cultuur)
• • Hoe verhouden de waarden zich tot elkaar (welke is belangrijk / minder 

belangrijk)
• • wat is de behoefte aan ondersteuning?
• • hoe is de woonomgeving? (wat maakt woning veilig en vertrouwd?)
• • wat is iemands leefpatroon en gedrag? (dag- en nachtritme, gewoonten)
• • welke vormen van zingeving zijn er? (bezigheden, interesses)
• • sociale context van wonen (medebewoners, medewerkers, bezoek)
• • hoe kijkt de bewoner aan tegen risico’s in het leven?

Hoe meer je op deze punten weet, hoe meer vrijheidsbeperking of 
onvrijwillige zorg je kunt voorkomen.
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Wils(on)bekwaamheid
• • Wilsonbekwaam ter zake houdt in dat iemand bij een bepaalde handeling 

of gedrag niet de consequenties van de eigen acties begrijpt, of niet begrijpt 
wat er wordt bedoeld.

• • Heeft een arts dit bepaald en vastgelegd in het ECD?
• • Is het ook bekend bij zorgpersoneel?
• • Weet het zorgpersoneel wat dit betekent in de praktijk? Bijv. dat je 

geen afspraken maakt met wettelijk vertegenwoordiger, als cliënt nog 
wilsbekwaam is ter zake.

• • Weet de wettelijk vertegenwoordiger, eerste contactpersoon en familie wat 
dit betekent in de praktijk? 

NB. CIZ heeft een rol in relatie tot rechterlijke machtigingen en IBS-en. Niet 
ten aanzien van wilsbekwaamheid. Dat wordt bepaald door een arts. Als je 
vragen hebt of ondersteuning nodig hebt, zijn er relatiebeheerders in de regio 
bij het CIZ. www.ciz.nl/contact   

https://www.ciz.nl/contact
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Kennis van het ziektebeeld dementie
Mensen met dementie zijn in te delen in 4 gedragsprofielen:
• • Dolers: dwangmatig lopen op zoek naar prikkels
• • Evenwichtzoekers: dolers die niet meer kunnen lopen, creëren prikkels door te 

tikken, roepen, etc.
• • Zen-mediterenden: bewegingsloos, keren in zichzelf om prikkels buiten te sluiten
• • Dwangmatige slapers: slapen om prikkels buiten te sluiten, hebben hoge 

spierspanning

Het doseren van prikkels is belangrijk voor het welzijn van mensen met dementie. De 
overgebleven functionerende hersenlaag kan geen statische prikkels verwerken, en 
ook geen te drukke dynamische prikkels.

Probleemgedrag ontstaat vaak door:
• • verveling
• • niet begrijpen
• • geen beweging
• • niet naar buiten kunnen
• • falen

Omgevingszorg voor mensen met dementie rust op drie pijlers:
1. de fysieke omgeving
2. de werk- en leefprocessen
3. de dag- en tijdbesteding
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Kwaliteitskader Cliënt

vertrouwenspersoon in de WZD

Breincollectief

 KEN JE BEWONER

https://www.dwangindezorg.nl/wzd/clienten/clientenvertrouwenspersoon
https://breincollectief.nl/
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• • Probleemgedrag /onbegrepen gedrag
• • Persoonlijk moreel kompas van de medewerker?

• • Leer de (toekomstige ) bewoner zo goed 
mogelijk kennen (zingeving, waarden, ritme)

• • Met een zzp 5 of 7 kan iemand nog steeds 
wilsbekwaam zijn

• • Verbind vrijheid en veiligheid met andere 
methodieken om de bewoner te leren kennen 

• • Stimuleer teams om te ‘puzzelen’ met 
bewoners door dingen uit te proberen

• • Faciliteer teams bij het puzzelen, geef ze 
ruimte en middelen

• • Zinvolle dag en avond kan dwalen in de 
nacht voorkomen

• • Vaste bedtijden kan een vorm van 
onvrijwillige zorg zijn

• • Controlerondes in de nacht zijn 
vormen van onvrijwillige zorg

• • Een bedhek op verzoek van een 
wils bekwame bewoner is geen 
onvrijwillige zorg
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Dilemma: hoe om te gaan met de 
dwalende bewoners die in de nacht 
kamers van andere bewoners 
binnengaat? 
Casus van een bewoner die bij andere 
bewoners naar binnen loopt. Dit werd 
opgelost door de klinken bij anderen weg 
te halen, waardoor er bij de anderen onrust 
was. Oplossing was uiteindelijk een foto op 
zijn eigen deur, beter!

Ga in gesprek en denk na over andere 
oplossingen en laat ook eens andere 
mensen meedenken dan alleen de zorg.
Misschien starten met een aantal 
toetsvragen die je op de juiste weg zetten.
Langs die lijn de vragen stellen, bespreken 
met cliënten en verwanten en medewerkers.

CASUS

 KEN JE BEWONER
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Aanleiding om gesprek te starten over sturen op gedrag:
• • al ontstaan probleemgedrag
• • observatie of intuïtie van verzorgenden dat gedrag bewoner aan het veranderen is
• • terugtrekkend gedrag van bewoner
• • incidenten of ongelukken

Instrumenten om het probleem dat gedrag veroorzaakt te analyseren:
• • ABC observatielijst bij onbegrepen gedrag. Hier hebben meer deelnemers erg goede ervaringen 

mee. Belangrijk voordeel is dat de analyse zich niet alleen beperkt tot het onbegrepen gedrag zelf, 
maar ook naar de context en de prikkels daaruit kunnen voortkomen, ook vanuit de zorg zelf. Ook een 
voordeel is dat het team het zelf al kan inzetten en niet hoeft te wachten op een psycholoog of SO.

• • GRIP. De interventie GRIP op probleemgedrag geeft handvatten aan een multidisciplinaire team 
om aan de slag te gaan met de onderliggende oorzaken van het probleemgedrag. GRIP bestaat 
uit vier stappen:
1. Vroegtijdig vaststellen van probleemgedrag door verzorging, a.h.v. een scorelijst (NPI-Q)
2. Analyse van het gedrag met behulp van een werkblad 
3. Opstellen van behandeldoel en -plan en evaluatiemoment door de arts en/of psycholoog 
4. Evaluatie met het team door de arts of de psycholoog

• • Video interactie begeleiding. Niet alleen kan dit worden gebruikt om eigen gedrag te verbeteren. 
Ook is het bruikbaar om goede werkwijzen als voorbeeld te laten zien. In de analyse zoek je dan niet 
naar waar het niet goed gaat, maar juist naar wat een collega doet waardoor het juist wél goed gaat.
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Meest gebruikte opties voor sturing / interventies:
• • Dagactiviteiten, benadering- / omgangsadviezen, 

dagstructuur, voeding en beweging, aandacht / 
luisterend oor. 

• • We zien ook grote behoefte aan zingeving, 
veiligheid, aanraking, intimiteit en seksualiteit.

 GEDRAG
Gedurende de periode dat een bewoner bij ons woont, kan gedrag ontstaan waardoor wij 
ons zorgen maken over de veiligheid en/of het welzijn van deze bewoner of diens omgeving
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ABC observatielijst  
(Zorg voor Beter)

Probleemgedrag bij dementie

Gedrag of emoties van de persoon met dementie  
die door de persoon zelf en/of zijn omgeving als 
moeilijk hanteerbaar worden ervaren. 

Voorbeelden zijn: depressie en angsten, apathie,  

onrustig gedrag, agressie, wanen en hallucinaties

Bron: Richtlijn omgaan met gedragsproblemen bij dementie 

ABC s - methode

   

Tips bij een specifiek probleem 

Apathie

• Neem initiatief tot activiteiten die de persoon met 

 dementie kan en leuk vindt

• Probeer de persoon met dementie te betrekken bij  

 bezigheden (tuin, huishouden, fotoalbums)

• Probeer sociale contacten aan te houden; voorkom  

 een sociaal isolement

• Stimuleer de zintuigen bij ernstige dementie met  

 behulp van muziek, geuren, aanraking etc.

Wanen en hallucinaties

• Ga ervan uit dat de wanen en hallucinaties als  

 werkelijk worden beleefd

• Blijf rustig en probeer de ander gerust te stellen

• Probeer mee te gaan in de belevingswereld (als iemand  

 bijvoorbeeld bang is van dieren in huis, jaag ze dan  

 weg)

• Zorg voor goede verlichting in de avond

• Houd in de gaten of de oudere met dementie slechter  

 gaat zien of horen

Tips bij een specifiek probleem 

Onrustig gedrag

• Blijf rustig en ga de confrontatie niet aan

• Ga lichamelijke agressie uit de weg; trek u terug en  

 geef de ander de tijd om af te koelen

• Probeer de persoon met dementie op rustige toon te  

 kalmeren; ga niet in discussie

• Stel geen eisen en bied op een onopvallende manier  

 hulp 

Depressie en angst
 

• Stel hem/haar gerust en neem de klachten serieus

• Bij angst voor een bepaalde situatie; laat hem/haar  

 langzaam wennen of pas de situatie aan

• Bied veiligheid en vertrouwen

• Zorg voor een goede balans tussen activiteit en rust

www.transitiesinzorg.nl            © 2010

bewegers
 

 actie

consequenties

samen bespreken
samen doen  B

s  A
     C 

ABC s - methode
Een hulpmiddel om erachter te komen wat de oor- 

zaak is van probleemgedrag van personen  met  

dementie en hoe in samenspraak met de mantel- 

zorger of andere zorgverleners naar oplossingen  

gezocht kan worden. 

ABC observatielijst  
(Van Kleef Instituut)

GRIP op probleemgedrag Video interactie begeleiding

Ouder worden

Ouder worden gaat gepaard met achteruitgang. 

Hierbij kunnen ziektes ontstaan. De meest 

voorkomende zijn dementie en beroerte. 

Deze ziektes hebben met name op het gebied 

van het gedrag en de communicatie ingrijpende 

gevolgen. 

Vaak zien we dan ook een toename van 

problemen in de omgang met deze ouderen, 

zowel bij mantelzorgers als bij professionele 

verzorgers. Video Interactie Begeleiding kan 

hierbij ondersteuning bieden.

Video Interactie Begeleiding (VIB) is een begeleidingsmethode, 
die wordt ingezet bij probleemgedrag of het als probleem 
ervaren gedrag van ouderen. 
Uitgangspunt zijn de aanwezige mogelijkheden (wat nog 
wel goed gaat) in de communicatie tussen de oudere en 
de zorgverlener.
Er wordt gebruik gemaakt van het medium Video om dit 
in beeld te brengen. De beelden worden geanalyseerd op 
basis van ethologische principes die aan de methode ten 
grondslag liggen. De betekenis van de beelden wordt toe
gekend op basis van kennis van communicatiewetenschappen 
en theoretische kennis van de doelgroepen. Het begeleidings
traject steunt op leerprincipes uit de sociale psychologie.

Voor het toepassen van de methode VIB is een opleiding tot Video Interactie 
Begeleider (VIBer) noodzakelijk. De VIBer maakt een korte videoopname van 
een contactmoment tussen zorgverlener en oudere; analyseert deze beelden en stelt 
een plan van aanpak op.
Vervolgens geeft de VIBer op basis van de analyse feedback aan de zorgverlener(s), 
waarna deze het geleerde in de praktijk uit gaan proberen. 
Na 1 á 2 weken wordt er weer een videoopname gemaakt, geanalyseerd en feedback 
over gegeven. Als de zorgverlener het gedrag niet langer als een probleem ervaart, 
wordt de VIB afgesloten. Dit is gemiddeld na 3 á 4 sessies.
De methode werkt als een gedragsmicroscoop. Middels videofeedback worden zorg
verleners zich bewust van hun eigen communicatievaardigheden en leren zij deze 
te versterken en in moeilijke situaties toe te passen. Zo ontstaat er weer grip op die 
moeilijke situatie en zijn zorgverleners in staat om deze grip te houden.

De methode wordt breed toegepast op allerlei terreinen van de ouderenzorg. 
Vooral binnen de psychogeriatrie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van VIB.
Daarnaast wordt VIB ingezet bij problematisch (ervaren) gedrag bij chronische 
somatiek, CVAproblematiek en psychiatrisch gekleurde problemen in de 
ouderenzorg.
De toepassing vindt plaats bij professionele zorgverleners in verpleeg en 
verzorgingshuizen, maar ook bij de GGZ en de Thuiszorg.

Naast de begeleiding van professionele zorgverleners wordt de methode VIB 
ook ingezet bij problematische communicatie tussen mantelzorgers en ouderen 
in de thuissituatie.

In instellingen komt het accent steeds meer op deskundig
heidsbevordering van teams te liggen. Met behulp van 
principes uit de VIB is een basiscursus communicatie 
ontwikkeld. (Basis Interactie Training, BIT). Aan de 
hand van videoopnames uit hun eigen werkpraktijk 
krijgen medewerkers inzicht in hun eigen aandeel in 
de communicatie. Tevens wordt hierdoor het inzicht 
vergroot in de eigen capaciteiten in de communicatie. 
Bij deze vorm van deskundigheidsbevordering is er 
aandacht voor belevingsaspecten.

Elkaars

Hoe werkt de Methode Toepassingsgebieden

Deskundigheidsbevordering: BIT

Wat is Video Interactie Begeleiding

taal begrijpen

• • Valkuil: alleen waarneembaar gedrag gebruiken voor 
begripsvorming over cliënt 

• • Inzicht: voor begrip over je cliënt (en daarmee de inzet van 
onvrijwillige zorg) is kennis van het ziektebeeld dementie 
nodig

• • Gedrag kan ook een reactie zijn op een handeling
• • Soms zijn wij zelf de prikkel die bepaald gedrag uitlokt
• • Wanneer probleemgedrag niet voldoende wordt 

geanalyseerd, kan dit leiden tot het oplossen van het 
verkeerde probleem of het probleem van een ander dan de 
bewoner. Pel daarom het probleem goed af en stel daarbij 
altijd ook de vragen: is het erg? voor wie is het erg?
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Bewoner verzet zich tegen de ADL. Hoe lang wordt 
dit toegestaan?
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https://www.zorgvoorbeter.nl/dementie/onbegrepen-gedrag/abcs-methode
https://www.vankleefinstituut.nl/wp-content/uploads/2015/11/ABCs-methode.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/dementie/onbegrepen-gedrag/grip-op-probleemgedrag
https://www.innovatiekringdementie.nl/files/gfx/imagemanager/DynamicMedia/Marysia/VIB%20Folder%20Innovatiekring%20Dementie.pdf
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Het gedrag van zorgprofessionals is niet 
altijd congruent met onze visie op vrijheid & 
veiligheid, terwijl zij onze zorgvisie meestal 
wel onderschrijven. Onder zorgprofessionals 
bestaan ook verschillende expertises, 
verschillende gezichtspunten, verschillende 
normen en waarden, verschillende belangen.  
Zij voelen druk vanuit verschillende kanten 
(familie, behoeften bewoner, medisch-
juridische aansprakelijkheid (huis)artsen, 
WZD, organisatie), maar vaak niet de hulp of 
steun hoe hiermee om te gaan.

Er verandert niets in de balans tussen vrijheid 
en veiligheid als niet (ook) het gedrag van 
medewerkers en familie verandert. Gedrag 
verandert de cultuur, niet andersom. Definieer 
als leider daarom welk zichtbaar gedrag je 
verwacht. En doe daar zelf in mee. In wat je 
doet, in je voorstellen, in hoe je je interesse 
laat zien, in het aanspreken van collega’s, etc. 
NB. Leidinggevenden mogen nooit gedrag 
van hun mensen vragen, wanneer ze dat 
gedrag zelf niet kunnen ‘voorleven’, dus 
wanneer hun eigen gedrag daarin niet 
congruent is.
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Hoe kunnen wij onze collega’s helpen om zich te 
ontwikkelen in het werken vanuit onze visie op 
vrijheid en veiligheid?
• • verwachtingen managen

 > uitspreken van verwachtingen over elkaars rol, 
naar medewerkers en familie

 > weten hoe rollen en functies zijn
 > normen en waarden bekend 
 > maatwerk leveren maar geen garantie
 > wat staat er op de website? wat stralen we 

daar uit?
 > geen verkeerde verwachtingen scheppen door 
anders te doen dan je zegt

 > meer aanspreken op professionaliteit en 
accepteren van ondernemerschap

• • samenwerken binnenwereld
 > uiten: we hoeven elkaar niet aardig te vinden
 > persoonlijke contactmomenten structureel 
doen, in een structuur om afspraken na te 
komen en op te volgen

• • veilige omgeving door 
 > korte lijnen, mensen beschikbaar zijn ter 
ondersteuning

 > vertrouwde bezetting, geen uitzendkrachten
 > acties daadwerkelijk beetpakken en opvolgen
 > ‘mag ik mijn mening zeggen binnen mijn team?’

 > aanmoedigen in sociaal opzicht, fouten maken 
mag, inspraak bij besluiten

 > op één lijn staan bij incidenten waarbij 
geaccepteerde risico’s zich voordoen

• • open lerende houding; hoe kunnen we elkaar 
helpen?

 > scholing / continu inspireren van medewerkers, 
praktiseren van visie

• • organisatorisch
 > inzicht in elkaars werk (management - 
uitvoering) (verbinding)

 > platte organisatie, korte lijnen en betrokkenheid 
disciplines met ruimte voor veel interactie

 > in de zorg soms meer zaken strakker weg te 
zetten (grenzen)

 > dagelijks sturen met voorbeeldgedrag en 
continu over hebben

 > erkenning dat een kleine groep besluit wat de 
zorg wordt voor een bewoner en dat dit wordt 
geaccepteerd door andere teamleden; coachen 
op gezamenlijke besluitvorming 

 > beraad of intervisie met team, gelijkwaardig 
iedereen aan het woord laten i.c.m. 
deskundigheid

Als medewerkers hebben wij een grote invloed op de balans tussen vrijheid en veiligheid. 
Onze professionele keuzes en samenwerking en ons eigen waarden en gedrag zijn daarbij bepalend

 GEDRAG
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Basistraining  
vrijheid en veiligheid

1.

Voorbeeld opleidingsplan Vrijheid, Veiligheid en WZD

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om het denken vanuit vrijheid en veiligheid en de WZD bij professionals en andere
betrokkenen onder de aandacht te krijgen, is een volgend opleidingsplan bruikbaar.
.
Doel van het opleidingsplan

● Zorgprofessionals bewust en handelingsbekwaam maken over Vrijheid en veiligheid
● Andere medewerkers (vrijwilligers, horecamedewerkers, gastvrouwen bewust en

handelingsbekwaam maken over Vrijheid en veiligheid
● Zorgprofessionals bekend maken met de WZD
● Zorgprofessionals bekend maken met de werkinstructies van Vrijheid en veiligheid
● Zorgprofessionals bekend maken inzet van GPS en leefcirkels (basiskennis)

Blended leren
De vorm waarmee de kennis onder medewerkers gebracht gaat worden is een mix
van verschillende interventies. Deze zijn:

1. Breed plenair voor grote groepen
2. Digitaal met behulp van de e-learning module
3. Kleinschalige verdiepende bijeenkomsten op team- of groepsniveau voor

evv’ers en behandelaren
4. Teambijeenkomsten met spel element
5. Casuïstiekbespreking gedurende het leerjaar

Wat er inhoudelijk aan de orde komt
1 Brede plenaire bijeenkomsten voor groepen (presentatie)

● Bewustwording Vrijheid en Veiligheid
● Kennis over de WZD
● Vrijheid, veiligheid en de WZD op locatie

2: E-learning module (zelfstudie)
● De WZD en het stappenplan

3: Kleinschalige verdiepende bijeenkomsten voor evv’ers en behandelaars over ‘hoe’:
● Bewustwording Vrijheid en Veiligheid (presentatie)
● Kennis over de WZD
● Werkinstructies / Omgang met dossiers (ONS, CURA, Etc)
● Verantwoordelijkheden
● Voorkomen van vrijheidsbeperkende maatregelen en onvrijwillige zorg
● Werken met leefcirkels en GPS
● Herkennen van verzet

Voorbeeld opleidingsplan

WZD vragen voor bewustwording

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vragen voor Vrijheid en Veiligheid

● Heb jij vanochtend gevraagd welke kleding mijnheer of mevrouw vandaag wilde dragen?

● Hebben je bewoners vandaag de keuze gehad bij het ontbijt?

● Zijn met bewoners besproken wat ze vandaag willen gaan doen?

● Is aan een bewoner gevraagd of ze deze medicatie wel wil?

● Vind de bewoner het goed als ze op een vast tijdstip naar bed wordt gebracht?

● Is vandaag of deze week met de bewoners besproken wat zij graag zouden willen eten?

● Heb je vandaag naar de bewoner geluisterd of vooral naar de op bezoek komende

verwanten, wanneer het gaat om de zorg van mevrouw?

● Wat wilde mevrouw vanochtend voor haar ontbijt?

● Weet jij wie de WZD-functionaris van jouw locatie is?

● Vandaag nog een stap gezet in het stappenplan?

● Is de onvrijwillige zorg die vandaag is toegepast echt nodig geweest?

● Voelen jij en je bewoners je vrij vandaag?

● Is er bij jou nog een bewoner naar buiten geweest vandaag?

● Maak jij nog gebruik van een doucheschema?

● Zijn de bedhekken echt ter voorkoming van ernstig nadeel of op verzoek?

● Heb je vandaag rekening gehouden met de wilsbekwaamheid van de bewoners?

● Hoe vaak weeg je een bewoner? En waarom?

● Wat eet je vanavond? Wie beslist dat? En als je het niet lekker vindt?

● Vanavond is de champions league finale. Maar ook een heerlijke romcom. Wat gaan jullie

kijken?

● Douche je met de deur op slot?

● Durf jij vandaag ongezien je broodtrommel met een collega te ruilen?

Vragen ter bewustwording

Het begeleiden van een bewoner naar huis

Lerend Netwerk Vrijheid en Veiligheid

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanleiding

Bewoners hebben de vrijheid de locatie te verlaten, al dan niet met de inzet van een GPS tracker.

Als een bewoner met een GPS tracker zich buiten de locatie bevindt kunnen er verschillende

aanleidingen zijn om een bewoner terug te begeleiden naar de locatie. Aanleidingen voor het terug

begeleiden van een bewoner kunnen zijn:

● De weersomstandigheden veranderen waardoor het wenselijk kan zijn om een actie uit te

zetten richting de bewoners (dit kan bijvoorbeeld  zijn paraplu’s uitreiken of bewoners

ophalen)

● Een bewoner drukt op de alarmknop van de GPS tracker die hij/zij draagt (geen MIC melding)

● Een bewoner, voorzien van GPS tracker, blijft langer weg dan gewenst, op basis van de

afspraken die met de bewoner of verwanten hierover zijn gemaakt. Om uitputting te

voorkomen is het wenselijk dat de bewoner terug komt (MIC melding, tenzij..).

● Er komt een melding binnen van een GPS tracker. Een bewoner is verder gelopen dan de

toegestane afstand ingesteld op de GPS tracker. Ter voorkoming van erger dient een bewoner

terug te komen.

Hoe te handelen als het wenselijk is dat een bewoner naar huis wordt begeleid.

Als het wenselijk is dat een bewoner terug wordt begeleid, worden de volgende acties ondernomen.

● De GPS melding komt binnen op de telefoon van de afdeling.

● De gemaakte afspraken uit het zorgleefplan worden geraadpleegd.

● Verwanten van de bewoner worden door de dienstdoende medewerker en geïnformeerd.

Wat kunnen zij doen, conform de gemaakte afspraken?

● Wanneer er verbinding met de wijk is, kan de aanwezige ‘buurtkracht’ mede ingezet worden

om de bewoner naar huis te begeleiden. Voorbeelden van buurtkracht zijn Buurtalerts,

WhatsApp of andere netwerken in de nabijheid van de locatie.

(let op de AVG richtlijnen).

● Wanneer verwanten of de ‘buurtkracht’ geen mogelijkheid bieden bepalen de medewerkers

of het mogelijk is de bewoner zelf te gaan zoeken en/of op te halen. Dit is afhankelijk van de

afspraken die gemaakt zijn met de verwanten en de eventuele aanwezigheid van

gastvrouwen, of vrijwilligers op de locatie.

● Wanneer het niet mogelijk is om iemand naar de bewoner te te sturen wordt de procedure

vermissing bewoner gestart.

● De dienstdoende zorg verlaat nooit de afdeling.

Richtlijn thuisbrengen  
van een bewoner 

• • Rollen en verantwoordelijkheden helder?
• • Wordt de visie gedragen door management 

en leiding?
• • Worden gemaakte afspraken goed genoteerd 

en nagekomen?
• • Hoe komen we als team tot een zelfde balans 

tussen vrijheid en veiligheid om verschil in 
handelen te voorkomen?

• • Hoe ervaar ik als medewerker de steun van de 
organisatie bij het accepteren van risico’s?

• • Inzicht: Expliciete aandacht is nodig voor 
informatie uitwisseling en samenwerking 
tussen dagdienst en nachtdienst. Bewoners 
laten ‘s nachts soms ander gedrag zien dan 
overdag, maar o.b.v. gedrag overdag wordt vaak 
besloten tot bepaalde maatregelen. Ook pakken 
de verantwoordelijkheden in de nacht anders 
uit, omdat men dan met een zeer beperkte 
bezetting werkt.

• • Inzicht: Maak expliciet met welk scala aan 
belangen een zorgverantwoordelijke te maken 
heeft. Al die belangen zijn legitiem voor wie het 
belang heeft, maar zijn niet altijd legitiem genoeg 
voor de bewoner over wie je moet besluiten.

• • Inzicht: Een jarenlange focus op veiligheid (MICs 
en prisma analyses, rapportages en ophef in 
media en politiek) hebben van medewerkers 
in de zorg geroutineerde risico-ontdekkers 
gemaakt en de angst voor fouten en incidenten 
aangejaagd. Het kost dus ook extra inspanning 
en een veilige omgeving om hen de ruimte 
weer te laten nemen voor het accepteren van 
aanvaardbare risico’s.

• • Nachtrondes zijn niet per definitie noodzakelijk 
in het voorkomen van ernstig nadeel, in overleg 
met bewoners

• • Valkuil is wanneer teams niet op 1 lijn staan in de 
keuze voor en uitvoering van een actie. Let vooral 
op verschil van inzicht nachtdienst/dagdienst.

IN
ZIC

H
TEN

 EN
 VA

LK
U

ILEN

D
ILEM

M
A’S EN

 O
N

D
U

ID
ELIJK

H
ED

EN

Hoe om te gaan met ‘niet in mijn dienst’ 
(Cultuur)?
Een dilemma kan ontstaan bij het 
daadwerkelijk accepteren van risico’s. 
Uitvoerende zorgprofessionals kunnen in 
conflict met zichzelf of met teamgenoten 
komen en geven de voorkeur aan een 
zo veilig mogelijke omgeving voor hun 
bewoners met mogelijke onvrijwillige zorg 
of beperkingen. Een dilemma dat ontstaat 
tussen beleid opstellen en het uitvoeren 
er van. Betrek zorg professionals bij het 
beleid en bespreek deze dilemma’s.

CASUS

 GEDRAG

Enkele ECD werkinstructies zijn 
opvraagbaar bij Lerend Netwerk. 
Stuur daarvoor een e-mail naar 
mail@lerend-netwerk.nl.

https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2022/03/Basistraining-Vrijheid-veiligheid-Wzd.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/Voorbeeld-Opleidingsplan.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/Wzd-vragen-voor-bewustwording.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/Wzd-vragen-voor-bewustwording.pdf
mailto:mail%40lerend-netwerk.nl?subject=ECD%20werkinstructies
mailto:mail%40lerend-netwerk.nl?subject=ECD%20werkinstructies
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De analyse van gedrag van een bewoner waar risico uit voortkomt, 
is een cruciale stap wanneer je wilt sturen op gedrag. Wanneer je de 
aanleiding kunt achterhalen, zijn meer gerichte acties te bedenken om 
op te sturen. Daarbij kan aanleiding ontstaan door bijvoorbeeld:
• • aspecten die horen bij het ziektebeeld dementie 
• • te veel, te weinig of niet de juiste prikkels in de omgeving (dolers, 

evenwichtzoekers, zen-mediterenden, dwangmatige slapers zie 
presentatie BOM)

• • ons eigen gedrag als zorgprofessionals
• • het gevoel te falen
• • kleur, geur, lichtval, herkenbaarheid van de huiselijke omgeving
• • gebrek aan beweging, afleiding, contact, aanraking, rustmomenten
• • dagstructuur
• • voeding
• • pijn, lichamelijk ongemak
• • herbeleving van herinneringen, associaties met traumatische 

gebeurtenissen in het verleden

Voorbeelden ter stimulans van onze creativiteit/inventiviteit? Puzzelen met 
bewoners rondom gedragsproblematiek. Buiten kaders denken.

Opties voor sturing op gedrag van bewoner wanneer dat leidt tot 
onaanvaardbare risico’s: 
• • Zichtbaar maken van het proces van afwegingen en besluiten t.b.v. 

observatiecriteria.
• • Teambreed informeren van besluiten ter voorkoming van eigen interpretatie.
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Alternatievenbundel Vilans

 Terug naar inhoudsopgave|Inzet index 

ALTERNATIEVENBUNDEL

Inspiratie voor 
vrijwillige én 
passende zorg

CASUS-CHECKER WZD (WET ZORG EN DWANG)
Om erachter te komen wat de Wet zorg en dwang in de praktijk betekent voor de huidige zorg voor 
cliënten, kun je de Casus-checker gebruiken. Beantwoord de 5 vragen voor jouw praktijksituatie. 

IS DE WET OP DEZE PERSOON VAN TOEPASSING?1

Welke overwegingen heb je? De Casus-checker Wzd is niet van 
toepassing!

IS ER SPRAKE VAN ZORG IN HET ZORGPLAN BEHOREND TOT 
DE 9 CATEGORIEËN WZD?

Welke overwegingen heb je?

Nee

Controleer goed, ‘in de geest van de wet’, of alle 
zorg vrijwillig is en er geen zorg wordt gegeven 
waar de cliënt of cliëntvertegenwoordiger niet 
mee instemt of zich tegen verzet.

- EINDE CASUS-CHECKER WZD -

STEMT DE CLIËNT OF CLIËNTVERTEGENWOORDIGER IN MET 
DEZE ZORGVORM ÉN IS ER GEEN VERZET BIJ DE CLIËNT?

Welke overwegingen heb je?

ER IS SPRAKE VAN ONVRIJWILLIGE ZORG! PAS HET 
STAPPENPLAN TOE:

• multidisciplinair
• analyse
• alternatieven
• overwegingen
• welk ernstig nadeel
• evaluatie

IS DE CLIËNT WILSONBEKWAAM TER ZAKE EN IS ER 
SPRAKE VAN ZORG BEHORENDE TOT DE 3 UITZONDERINGEN: 
INSLUITING, BEPERKING BEWEGINGSVRIJHEID, OF 
GEDRAGSMEDICATIE BUITEN DE RICHTLIJN?

Welke overwegingen heb je?

PAS HET STAPPENPLAN TOE:
• multidisciplinair
• analyse
• alternatieven
• overwegingen
• welk ernstig nadeel
• evaluatie

BIJ TOEPASSING VAN ONVRIJWILLIGE ZORG: ZIJN DE 
RANDVOORWAARDEN GEREGELD?

Ja

2

3

4

Controleer goed, ‘in de geest van de wet’, of alle 
zorg vrijwillig is en er geen zorg wordt gegeven 
waar de cliënt of cliëntvertegenwoordiger niet 
mee instemt of zich tegen verzet.

- EINDE CASUS-CHECKER WZD -

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

5

Casus WZD checker Vilans Brein Omgeving Methodiek  

Wat is moreel beraad?

Casus: Mensen met
dementie sluit je niet op!

Casuïstiekbespreking gespreksleidraad

STAP 1 Probleem: wat is het geconstateerde probleem?

Objectieve beschrijving van het gedrag van de persoon in kwestie: wat doet iemand?
Waar en wanneer komt het voor? Hoe lang duurt het? Houdt het vanzelf op? Hoe vaak
gebeurt het?

STAP 2 Oorzaak: wat is de aanleiding, oorzaak, trigger van het gedrag of risico?

Wat gebeurde er in de omgeving? Hoe benaderde ik de persoon? Wat kan er aan de hand
zijn met de persoon (vanuit ziektebeeld)? Is er pas iets veranderd voor hem of haar?

STAP 3 Om wie gaat het?: beschrijving bewoner/cliënt (zonder probleemstelling)

Het gaat hier om dié informatie waarmee de mens wordt gekenschetst. Wat is belangrijk
voor de persoon in kwestie? Waar hecht hij/zij erg aan? Wat bepaalt kwaliteit van leven
voor deze persoon? Waar liggen gevoeligheden om rekening mee te houden? Welke
waarden zijn belangrijk?

STAP 4 Oordeel: is het erg? voor wie?

Is het probleem erg? Zo nee → geen probleem. Zo ja → voor wie is het erg? Indien niet
voor cliënt, maar wel voor omgeving, daar rekening mee houden in stap 5

STAP 5 Oplossing: brainstorm van oplossingen

Oplossingen bedenken, afwegen en de meest passende formuleren
Toetsen aan doelmatigheid: leidt de oplossing daadwerkelijk tot vermindering van het
probleem?
Toetsen aan kwaliteit van leven: draagt de oplossing bij aan de kwaliteit van leven van
de cliënt? Ligt de oplossing in lijn met de waarden? Of minstens: leidt de oplossing niet tot
vermindering van kwaliteit van leven van cliënt?

STAP 6 Afspraken, Registratie en Observatie:

Beschrijf in ECD:
● afgesproken oplossing
● afweging van argumenten (ook n.a.v. waarden cliënt en ethische aspecten)
● evt. afgesproken acceptabele risico’s
● met wie besluitvorming is gedaan

Concrete afspraken (wie doet wat?)

Auteurs: Ine Galle / Peter Hoekstra www.lerend-netwerk.nl

Leidraad 
casuïstiekbespreking

Wij ondernemen actie om te sturen op het gedrag, met als doel weer veiligheid en welzijn te realiseren 
voor de bewoner en/of diens omgeving

 ACTIE (BEDENKEN EN UITVOEREN

https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/alternatievenbundel-vernieuwd
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/vrijheidsbeperking/casus-checker-wet-zorg-en-dwang.pdf
https://omgevingszorg-collectief.nl/brein-omgeving-methodiek/
https://www.vumc.nl/research/ethiek-recht-humaniora/dienstverlening-support/ethiek-support-ethics-support/wat-is-moreel-beraad-what-is-moral-case-deliberation.htm
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2022/03/Artikel-M.Bus2021_Mensen-met-dementie-sluit-je-niet-op.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/Casuistiekbespreking-gespreksleidraad.pdf
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• • Wat doe je wanneer familieleden en met name de wettelijk vertegen woordiger niet 
meegaan in de visie op vrijheid & veiligheid van de zorgorganisatie?

• • Hoe borg je dat ethische aspecten worden meegenomen in de besluitvorming?
• • Hoe stimuleer je de creativiteit binnen zorgteams om met out-of-the-box oplossingen 

te komen?

• • Valkuil: bij het bepalen van de meest geschikte 
expertise belangrijke waarden van de cliënt niet 
mee laten wegen. In de praktijk blijkt een bedachte 
interventie wel geschikt, maar door gebrek aan 
acceptatie van de cliënt toch onbruikbaar.

• • Inzicht: wanneer het hele zorgende team begrijpt 
hoe argumenten zijn afgewogen, is de kans op 
eenduidige toepassing van een afgesproken 
handelswijze/interventie groter. 
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Dilemma: Kan een boekenkast sticker nog wel?
Het afplakken van een deur met een boekenkast sticker kan ervoor zorgen 
dat bewoners niet de ruimte gaan verlaten omdat er geen deur is. Maar 
bedenk eens of u zelf wel eens in een ruimte bent geweest zonder deur! Het 
weghalen van een deur dmv een sticker kan bijdragen aan de onrust op een 
groep. Bewoners kunnen op zoek gaan naar de deur. Voorkom het afplakken 
van deuren en ontdek wat een bewoner gaat doen met de deur (ken je cliënt). 
Waar nodig anticipeer er op met alternatieven.

Blog - ‘Is er nog toekomst voor gesloten afdelingen?’
Wat is belangrijk voor de individuele cliënt en hoe ontwikkelt dit zich in de loop 
der tijd? LEES HIER DE HELE BLOG

CASUS

 ACTIE (BEDENKEN EN UITVOEREN)

https://www.vilans.nl/actueel/nieuws/blog-is-er-nog-toekomst-voor-gesloten-afdelingen
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Wanneer de afweging tussen vrijheid en veiligheid is gemaakt en een actie 
is bedacht, kan de ervaring van de actie geobserveerd worden. Ervaart 
de persoon de actie als beperkend en wordt er verzet getoond, of ervaart de 
persoon de actie als verruimend?
Wordt eventueel verzet herkend? Ook al kan het verzet zich bijna onopvallend 
uiten, ook klein verzet is een vorm van verzet. Zijn professionals is staat verzet 
te herkennen?
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onbegrepen gedrag Stappenplan probleemgedrag

Stappenplan Wzd
Bij de besluitvorming betrokken zorgverleners

1

2

3

4

5

Heroverweging van het zorgplan / opname van onvrijwillige zorg in het zorgplan.

Eerste verlenging van de periode waarin onvrijwillige zorg verleend kan worden.

 Tweede verlenging van de periode waarin onvrijwillige zorg verleend kan worden om extern advies te vragen.

Derde verlenging van de periode waarin onvrijwillige zorg verleend kan worden.

Vierde en iedere volgende verlenging van de periode waarin onvrijwillige zorg verleend kan worden.

Zorg- 
verantwoordelijke

Zorg- 
verantwoordelijke

Deskundige  
van andere  
discipline

Deskundige  
van andere  
discipline

Deskundige  
van andere  
discipline

Deskundige  
van andere  
discipline

Deskundige die  
niet bij zorg  
betrokken is

Deskundige die  
niet bij zorg  
betrokken is

Deskundige die  
niet bij zorg  
betrokken is

Arts*

Arts*

Arts* Wzd- 
functionaris

Arts*

Externe  
deskundige

Wzd- 
functionaris

Wzd- 
functionaris

Wzd- 
functionaris

*  De arts wordt bij de besluitvorming betrokken als de zorgverantwoordelijke zelf geen arts is en onvrijwillige zorg wordt verleend uit de 
categorieën medische handelingen en overige therapeutische maatregelen, beperking van de bewegingsvrijheid of insluiten.

3 maanden

3 maanden

3 maanden

6 maanden

6 maanden

Maximale periode  
toepassing  

onvrijwillige zorg

Zorg- 
verantwoordelijke

Zorg- 
verantwoordelijke

Zorg- 
verantwoordelijke

Grafische weergave 
stappenplan WZD

• • Herkennen van beleving van de 
maatregel

• • Er kan een groot verschil zijn tussen 
het perspectief en ervaring vanuit 
de nachtdienst en de dagdienst. 

• • Ook het gedrag van de bewoner kan 
verschillen tussen dag en nacht.

• • Verwanten kunnen een grote 
rol hebben in het opdoen van 
kennis over de gedragingen van 
een bewoner
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• • Waar wordt wat vastgelegd in het ECD?
• • Welke rollen zijn er belegd?
• • Observatie momenten ook formeel en door wieD
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Dilemma: een band in een trippelstoel 
is gevonden als alternatief voor het 
voorkomen van het vallen uit een stoel. 
Er wordt geobserveerd hoe de bewoner 
reageer op de band. Is er verzet in de 
vorm van ongelukkige uitstraling of 
handelingen om de band los te maken? 
Kan de bewoner eventueel zelf de band 
losmaken? Ervaart de bewoner de 
band als prettig omdat de bewoner nu 
langer kan trippelen zender uit de stoel 
te vallen?
Observeer om te bepalen of deze 
maatregel een vorm van verzet is 
of niet.

CASUS

Terwijl wij de actie om te sturen uitvoeren, observeren wij of dit het bedoelde effect heeft

 OBSERVATIE

Bij het observeren is 
rapporteren in een ECD van 
belang. Het hele team dient 
te weten hoe de actie wordt 
ervaren. Ook de nachtdienst 
dient van de acties te weten en 
terugkoppeling er op te geven. 
Er kan gerapporteerd worden 
door bijvoorbeeld een doel van 
de actie te maken.

https://www.zorgvoorbeter.nl/dementie/onbegrepen-gedrag
https://www.zorgvoorbeter.nl/probleemgedrag-ouderen/stappenplan
https://www.zorgvoorbeter.nl/probleemgedrag-ouderen/stappenplan
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1 
 

Inzet GPS 
 

  
Inzet GPS  
Verwachtingen, verantwoordelijkheden en werkwijze 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Wanneer uit de gesprekken tussen verwant of bewoner, zorgprofessional en  SO blijkt dat het 
wenselijk is dat een bewoner een GPS nodig heeft, geeft dit document de richtlijn aan, over hoe hier 
mee om wordt gegaan binnen de organisatie. 
  
Wanneer een bewoner de wens heeft om zich buiten het terrein van de locatie te begeven kan de 
veiligheid van de bewoner vergroot worden door de bewoner een GPS mee te geven, waardoor 
verwanten en woonbegeleiders zicht hebben op waar de bewoner is. Het GPS-systeem maakt het 
mogelijk de bewoner te traceren en maakt het mogelijk een melding te geven indien de bewoner 
zich te ver van de locatie bevindt. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Verwachtingen en verantwoordelijkheden 
De verwachtingen liggen bij de inzet van GPS als volgt: 

● De bewoner verlaat op eigen risico het terrein van de locatie; 
● De GPS tracker wordt door medewerkers opgeladen en juist ingesteld; 
● De alarmmeldingen van de GPS tracker komen binnen op de ‘Mopas mobiel (samsung 

mobiel) die in de startfase in beheer van het team is; 
● De medewerkers zijn staat de bewoner te traceren, wanneer dit noodzakelijk is; 
● De zorgmedewerkers van een afdeling verlaten zelf niet de locatie om een bewoner op te 

halen. 
  
De verantwoordelijkheden zijn bij de inzet van een GPS als volgt: 

● Verwanten en medewerkers zijn op de hoogte van de gemaakte afspraken over de inzet van 
een GPS. De afspraken zijn opgenomen in het zorgleefplan; 

● De driehoek van verwanten en zorgprofessionals en de SO draagt gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid over de geaccepteerde en niet geaccepteerde risico’s die voortkomen 
uit het organiseren van een veilige vrijheid voor de bewoner; 

● De geaccepteerde risico’s zijn in de driehoek uitvoering besproken (denk aan vallen, 
kwijtraken van de GPS, verkeersongelukken) 

● De medewerkers van de locatie zijn verantwoordelijk voor een het juist instellen van de GPS; 
● De medewerker is niet verantwoordelijk voor het permanent monitoren van de bewegingen 

van de bewoner; 
● De medewerkers zijn verantwoordelijk voor het signaleren van GPS meldingen en opvolging 

geven aan deze meldingen door het uitzetten van actie’s, conform afspraken in het 
zorgleefplan; 

● Conform de gemaakte afspraken met verwanten, worden verwanten ingeschakeld om de 
bewoner op te halen of worden vrijwilligers ingezet. In het uiterste geval wordt een beroep 
gedaan op de politie, volgens het protocol ‘Vermissing cliënt’; 

Inzet GPS

De beleving van de maatregel leidt tot geluk of weerstand in 
ruime begrippen en bepaalt wat de volgende stap is in het proces 
van vrijheid en veiligheid. Moet er een stappenplan worden 
gestart (houd rekening met WB/WOB) of is de actie meer een 
‘comfort actie’ die kan worden opgenomen in het zorgplan?
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STAPPENPLAN WET ZORG EN DWANG VOOR DE ZORGVERANTWOORDELIJKE 
 
Algemeen 
✓ De cliënt/vertegenwoordiger nodig je uit bij elke stap van het stappenplan (evt. digitaal). 
✓ Je stuurt de Wzd-functionaris na elke stap een mail.  
✓ LET OP: check regelmatig de rapportage voor de reactie van de Wzd-functionaris. Deze moet binnen twee 

weken de maatregel toetsen en goedkeuren. Het kan zijn dat de Wzd-functionaris je vraagt nog iets aan te 
passen.   

 
Stap 1 
 

Plan een overleg: deelnemers (in ieder geval) jijzelf, de psycholoog of SO en 
indien nodig de medisch behandelaar.  
In stap 1 wordt besproken: 
• Hoe groot is het risico op ernstig nadeel? (risico-inventarisatie) 
• Wat zijn de oorzaken van het gedrag? 
• Heeft de omgeving invloed op het ontstaan van het ernstig nadeel? 
• Kunnen we het risico wegnemen met vrijwillige zorg? 
• Als dat mogelijk is, zet de contactverzorgende deze vrijwillige zorg in 

het zorgplan.  
• Wat kunnen de nadelige gevolgen zijn van onvrijwillige zorg en hoe 

kunnen we die beperken? 
• Hoe lang moet de onvrijwillige zorg worden toegepast? (maximaal drie 

maanden) 
Je vult het formulier Maatregel in het ECD in samen met de SO.  

Start  
 
Bijv. tijdens 
artsenvisite of 
gedrags-
bespreking of 
MDO of 
zorgleefplan 
bespreking 

Stap 2 
 

Als het niet lukt om de onvrijwillige zorg binnen drie maanden af te 
bouwen, dan volgt een nieuw overleg. Deelnemers zijn: de EVV, de 
deskundige van en andere discipline (bijvoorbeeld de SO) en een 
deskundige van een andere afdeling (bijvoorbeeld een andere EVV, een 
psycholoog).  

Na 3 maanden 
  

Stap 3 
 

Lukt het niet om de onvrijwillige zorg in drie maanden af te bouwen, dan 
vraagt je advies aan een externe deskundige of onhankelijke deskundige. 
Deze termijn (het wachten op het advies) mag maximaal drie maanden 
duren. 
 

Na 3 maanden  
 

Stap 4 Je plant een overleg: deelnemers zijn jijzelf, de SO, een deskundige van een 
andere afdeling (andere EVV of behandelaar) en een externe deskundige  
of onafhankelijke deskundige .    

Na 3 maanden 

Stap 5 
 

Je plant een overleg: deelnemers zijn jijzelf, de SO en een deskundige die 
niet bij de zorg betrokken is.  
 
Dit gaat om de vierde en elke volgende verlenging van de periode waarin 
de onvrijwillige zorg verleend kan worden. Na elke zes maanden moet 
opnieuw met deze deelnemers (multidisciplinair) worden overlegd of de 
onvrijwillige zorg kan worden afgebouwd of moet worden verlengd. 

Na 6 maanden  
 

 

Praktijkoefeningen: doorlopen 
van het stappenplan

Voorbeeld werkwijze ONS

-------------------------------------------------------------------------------------------

Met dank aan meerdere organisaties die hun werkwijze hebben gedeeld is de eerdere versie

aangepast naar een wat bredere versie met afbeeldingen.

In ONS kunnen in het tabblad maatregel de volgende acties plaatsvinden:

1: Registreren van vrijwillige zorg

2: Registreren van een maatregel bij wilsONbekwaam terzake

3: Registreren van een maatregel met onvrijwillige zorg

4: Vrijwillige maatregel volgens stappenplan

5: Doorlopen van het stappenplan

6: Evalueren van een maatregel

Let op: Er blijven updates vanuit Nedap komen

Voorbeeld werkwijze ONS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handleiding Wet Zorg en Dwang 
(Wzd) 

ResidentWeb ECD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handreiking Residentweb

• • Acties die voorheen 
onder de BOPZ als 
maatregel werd 
gezien, kunnen nu 
soms als vrijwillige 
zorg worden gezien

• • Een interventie als bijv. 
ligorthesen zijn geen 
beperking van de 
bewegingsvrijheid en 
dus geen onvrijwillige 
zorg, wanneer een 
bewoner niet in staat 
is zelfstandig te 
bewegen 
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Houd je het standpunt 
van Actiz aan dat geen 
stappen plan hoeft te 
worden gestart, wanneer 
sprake is van zuivere 
comfortzorg? Of besluit je 
ook in deze gevallen een 
stappenplan te starten om 
te streven naar afbouwen 
van een interventie 
die als ingrijpend 
wordt beschouwd, 
ook als de bewoner of 
vertegenwoordiger geen 
verzet toont?
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Het criterium of de actie leidt tot geluk of tot weerstand bij de bewoner,  
bepaalt onze (methodische) vervolgstap

 GELUK OF WEERSTAND?

https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/Inzet-GPS.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/EVV-stappenplan.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/Voorbeeld-werkwijze-ONS.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/Handleiding-Wet-zorg-en-dwang-Residentweb.pdf
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Binnen de organisatie zicht hebben op onvrijwillige zorg
Zicht houden op onvrijwillige zorg binnen de organisatie is belangrijk. Hoe 
vaak en waar komt onvrijwillig zorg voor, wat zijn de argumenten, welke 
afwegingen zijn gemaakt, hoe ervaart de cliënt/bewoner de onvrijwillige 
zorg, hoe is de kennis over de WZD binnen teams? Het zijn onderwerpen die 
met regelmaat besproken kunnen worden.
Het zicht houden op en het rapporteren over onvrijwillige zorg is een taak die 
belegd kan worden bij een commissie Vrijheid en Veiligheid. Deze commissie 
kan als taak krijgen ‘het onder de aandacht te houden van het thema’, 
door bijvoorbeeld casuïstiekgesprekken te organiseren. Deze casuïstiek 
gesprekken dragen bij aan begrip voor de geest van de Wzd en aan de 
creativiteit in het vinden van alternatieven. Bovendien is het een oefening in 
het methodisch redeneren vanuit visie en binnen de kaders van de wet.

Rapportage IGJ
Onvrijwillige zorg moet geregistreerd worden en aan de IGJ moet halfjaarlijks 
een overzicht van de verleende onvrijwillige zorg gestuurd worden, samen 
met een kwalitatieve analyse daarvan. De wet- en regelgeving, veldnormen 
en in de toezichtvisie geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden 
zijn de basis voor het toetsen van onvrijwillige zorg aan personen met een 
verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening. 
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De drie thema’s van het toetsingskader zijn: 
1. Sturen op kwaliteit en veiligheid: gericht op hoe bestuurder en 

leidinggevenden ervoor zorgen dat zorgverleners goede en veilige zorg 
kunnen leveren

2. Deskundige zorgverleners: gericht op de professionaliteit van de 
zorgverlener

3. Persoonsgerichte zorg: gericht op ondersteuning, kwaliteit van leven 
en bescherming van de rechtspositie van de cliënt

De verantwoording bestaat uit 2 delen: 
• • een digitaal overzicht van geleverde onvrijwillige zorg 

Het digitaal overzicht dient ieder jaar binnen 6 weken na 31 december 
en 1 juli te worden aangeleverd. Deze rapportage kan meestal worden 
gegenereerd binnen het ECD.

• • een kwalitatieve analyse 
De analyse moet digitaal worden aangeleverd. Wat in de analyse hoort 
te staan, staat in hoofdstuk 3 van de Regeling verplichte ggz en de 
Regeling zorg en dwang. 
De analyse dient te worden voorgelegd aan de cliëntenraad, die 
4 weken de tijd heeft om te reageren. Hiervan dient verslag te worden 
gedaan in de analyse.

Via rapportage leggen we verantwoording af aan stakeholders

 VERANTWOORDING AAN STAKEHOLDERS
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Toetsingskader Wet zorg en dwang  
 
Voor zorgaanbieders die onvrijwillige zorg verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een 
psychogeriatrische aandoening 
 
  
 
 
Utrecht, januari 2020 
 
 
  

Toetsingskader  
Wet zorg en dwangAnalyseren om te leren

1 Analyseren om te leren: wat ziet de inspectie in de aangeleverde analyses over de toepassing van dwang in de zorg? | februari 2021

Analyseren om te leren
Wat ziet de inspectie in de aangeleverde analyses over 
de toepassing van dwang in de zorg?

In de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) 
staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over het toepassen 
van verplichte en onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het gaat om een digitaal 
overzicht en een analyse. De inspectie maakte nadere afspraken 
met brancheorganisaties en het ministerie van VWS over een 
aangepaste aanlevering van gegevens over 2020.

De inspectie analyseerde de bij haar aangeleverde data en 
analyses over de eerste helft van 2020. Met een deel van de 
zorgaanbieders die gegevens hebben aangeleverd, had de 
inspectie contact voor een gesprek en toelichting op de data en de 
analyse. In deze publicatie leest u wat de inspectie in algemene zin 
opviel.

Gegevens over verplichte zorg
Voor zorg die valt onder de Wvggz, geldt dat zorgaanbieders over 
2020 een minimale dataset konden aanleveren wanneer zij nog 
niet in staat waren om de gegevens aan te leveren volgens de 
Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg (Rvggz) en een kwalitatieve 
analyse over de verleende verplichte zorg moesten aanleveren. 
Via de minimale dataset worden een aantal kwantitatieve 
gegevens op zorgaanbiederniveau aangeleverd bij de inspectie. 
De (kwalitatieve) analyse hiervan is bedoeld om context te geven 
aan deze informatie. 

De bevindingen van de inspectie in deze publicatie, gaan over de 
aangeleverde kwalitatieve analyses. Zoals afgesproken staan in de 
minimale dataset nog geen cijfers op persoonsniveau, zoals de 
Rvggz vereist. Omdat de aanlevering in verschillende soorten 
bestanden is aangeleverd kan de inspectie hierover nog geen 
brede analyse uitvoeren. Wel gebruikt de inspectie de aangele-
verde minimale dataset voor het toezicht op de desbetreffende 
zorgaanbieder.

Wat verwacht de inspectie van de analyse?
De inspectie wil aan de (kwalitatieve) analyse kunnen zien hoe een 
zorgaanbieder zelf leert van de manier waarop verplichte zorg is 
geleverd in het halfjaar daarvoor. Is voldoende geprobeerd om 
verplichte zorg te voorkomen? Is de juiste zorg op de juiste plaats 
geboden? En zijn de belangen van patiënten voldoende beschermd? 
Via de analyse krijgen zorgaanbieders inzicht in de effecten van 
hun beleid rondom de toepassing van verplichte zorg. De inspectie 
verwacht dat zorgaanbieders met dit inzicht leren en verbeteren. 
In de Rvggz staat aan welke eisen de analyses over 2021 moeten 
voldoen.

Toezichtvisie IGJ

1 - Toezichtvisie IGJ ‘Terughoudend en zorgvuldig omgaan met onvrijwillige en verplichte zorg’- IGJ - maart 2019

Aanleiding
Het zorglandschap en de zorgbehoefte veranderen en het toezicht  
verandert mee
Met de inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang en de Wet 
verplichte ggz op 1 januari 2020 zal het wettelijk kader voor de 
toepassing van onvrijwillige en verplichte zorg in situaties waarbij 
er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt en/of zijn omgeving 
meer aansluiten bij de huidige zorgbehoefte en de context waarin 
de zorg wordt geleverd. Zorg wordt vaak gegeven binnen de mu-
ren van een instelling. Maar al jaren krijgen mensen steeds vaker 
en langer thuis zorg. Mantelzorg wordt ook steeds belangrijker, 
net als hulp en ondersteuning vanuit het gemeentelijk domein. Zo 
kunnen mensen zo veel als mogelijk  in hun vertrouwde omgeving 
verblijven en zelf regie houden over hun leven. 
Ook de zorgbehoefte verandert. Zorg en behandeling wor-
den steeds meer toegesneden op de specifieke behoeften van 
individuele cliënten en persoonsgericht, ook bij mensen met een 
verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening of een 
psychiatrische stoornis. De Wzd en de Wvggz regelen de gedwon-
gen zorg dan ook niet meer locatiegebonden, zoals de Wet Bopz, 
maar persoonsvolgend. Gedwongen zorg kan met de nieuwe wet-
ten ook buiten een instelling worden toegepast, ook thuis. 

Blijvend aandacht voor huidige uitgangspunten en risico’s 
Onder de nieuwe wetgeving zal de inspectie zich in haar toezicht 
focussen op de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden 
voor verantwoorde gedwongen zorg:

Toezichtvisie IGJ ‘Terughoudend en zorgvuldig  
omgaan met onvrijwillige en verplichte zorg’

Visienota toezicht op onvrijwillige en verplichte zorg
De afgelopen jaren heeft dwang in de zorg onverminderd aan-
dacht gehad in het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd (hierna: inspectie). Niet alleen vanwege de ingrij-
pende aard van deze zorg, waarbij iemand in zijn vrijheid wordt 
beperkt, maar ook omdat dit veelal een groep cliënten betreft, 
zowel in de psychiatrie, de verstandelijk gehandicaptenzorg 
als in de psychogeriatrische zorg, die juist extra kwetsbaar is. 
Met de komst van de nieuwe wetgeving, die  op 1 januari 2020 
in werking treedt, worden enerzijds de mogelijkheden van het 
toepassen van onvrijwillige en verplichte zorg (ook buiten een 
accommodatie) vergroot, maar anderzijds ook de veiligheids- 
en zorgvuldigheidswaarborgen bij de toepassing van deze zorg 
verscherpt. Het doel is meer persoonsgerichte zorg. Dit kan 
echter ook risico’s met zich meebrengen. Het belang van de 
deskundigheid van de zorgverleners en de zorgvuldigheid waar-
mee dwang wordt toegepast, neemt daarbij alleen maar toe.
In deze visienota ‘Terughoudend en zorgvuldig omgaan met 
onvrijwillige of verplichte zorg’ zet de Inspectie uiteen wat de 
komst van de nieuwe wetten  betekent voor haar toezicht. De 
inspectie wil met haar toezicht bijdragen aan het realiseren 
van de doelstellingen van de wetten, waaronder het terugdrin-
gen van dwang in de zorg, het verhogen van de kwaliteit van 
(gedwongen) zorg en het versterken van de rechtspositie van 
cliënten. De inspectie ziet toe op een zorgvuldige uitvoering van 
de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). 
Met name in de eerste jaren zal zij daarbij stimulerend acteren.

Gegevens aanlevering  
Wvggz en Wzd

Update IGJ Rapportage

Maart 2021

Peter Hoekstra

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inleiding

Recent heeft er overleg plaatsgevonden tussen ActiZ, VGN en de IGJ over het aanleveren van WZD

gegevens. De resultaten van de landelijke pilots zijn hier besproken.

Het volgende is uit dit overleg gekomen, wijzigingen blijven mogelijk

- 2x per jaar opstellen van cijfermatige rapportage en analyse

- rapporteren over de 9 categorieën onvrijwillige zorg plus medicatie buiten de richtlijn

- Frequentie (dagelijks, wekelijks, maandelijks) en duur van inzet moeten 2x per jaar digitaal

aangeleverd worden voor maatregelen die structureel worden ingezet.

- Alleen de maatregelen die onder 'Onvrijwillige zorg' vallen moeten aangeleverd worden bij IGJ (dus

niet de categorie 'Vrijwillig, volgens stappenplan')

- Eerste aanlevering over 1e helft 2021 zal nog niet volledig kunnen zijn vanwege aanpassing in

frequentie en duur.

- Doel van IGJ is om vanaf 1 juli 2021 wel alles vast te kunnen leggen in ECD's en over tweede helft

2021 wel volledige aanlevering te kunnen doen.

- Er wordt meer onderscheid gemaakt tussen noodmaatregel (toegepast, onvoorzien, dus niet in plan

opgenomen), tijdelijke maatregel en voorziene maatregelen.

Dit houdt in dat rapportage systemen hier op worden aangepast, zodat deze de gevraagde data

kunnen exporteren

Naast het aanleveren van data 2x per jaar dient de organisatie zelf 2x per jaar een analyse te maken

van de data en is de organisatie verplicht om in het jaarlijks kwaliteitsverslag te rapporteren over de

WZD

Update IGJ rapportage

• • Een commissie vrijheid en 
veiligheid kan het thema 
vrijheid en veiligheid goed 
onder de aandacht houden

• • Rapporteren over de WZD geeft 
inzichten in gewoontes, cultuur 
en dilemma’s van zorgteams
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Andere interesante sites:
www.vilans.nl
www.actiz.nl
www.zogvoorbeter.nl
www.dwangindezorg.nl

https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2022/03/ToetsingskaderWetzorgendwang_IGJ_januari2020.pdf
https://www.igj.nl/binaries/igj/documenten/publicaties/2021/02/17/analyseren-om-te-leren/Analyseren+om+te+leren_Wvggz_Wzd.pdf
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2022/03/Toezichtsvisie-IGJ-Terughoudend-en-zorgvuldig-omgaan-met-onvrijwillige-en-verplichte-zorg-1.pdf
https://www.igj.nl/onderwerpen/dwang-in-de-zorg/halfjaarlijkse-gegevensaanlevering-wvggz-en-wzd
https://lerend-netwerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/Update-IGJ-rapportage-maart-2021.pdf
https://www.vilans.nl/
http://www.actiz.nl
http://www.zogvoorbeter.nl
http://www.dwangindezorg.nl
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