Ondersteuning van het
coördinerend team bij Prisma

Over Prisma
Prisma is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken. Binnen Prisma komen
cliënten en zorgmedewerkers dagelijks in aanraking met de Wet zorg en dwang. Deze wet
beschermt de rechtspositie en eigen regie van cliënten. Prisma omarmt deze visie (en
gaat er zelfs nog een stapje verder in). Thema's als zelfbeschikking, de integriteit van het
eigen lichaam, eigen regie, medezeggenschap en vrijheid staan hoog op de agenda. Om
deze visie en thema's binnen Prisma onder de aandacht te brengen én houden is er team
Vrijheidsbevordering.
Vrijheidsbevorderaars in de praktijk
Samen met haar collega’s Tessa Zwartelé, Marieke Benjaminsz, en Sarina Elsevier houdt
Mieke Janssen zich als vrijheidsbevorderaar dagelijks bezig met het thema ‘vrijheid’. Zij
bewaken de processen rondom de wet, verzorgen scholing en verlichten de administratieve
last van de zorgverantwoordelijken en Wzd-functionarissen.

De vrijheidsbevorderaars vormen een brug tussen het beleid en de dagelijkse praktijk.
Mieke: “Mijn collega’s en ik adviseren zorgverantwoordelijken en zorgen dat de Wzdfunctionarissen zich echt met de inhoud – is de onvrijwillige zorg echt noodzakelijk? – bezig
kunnen houden. Door onze zichtbaarheid weten collega’s ons goed te vinden. En zorgen wij
voor bewustwording van de visie binnen Prisma op het thema 'vrijheid'.”
Deze bewustwording creëren Mieke en haar collega’s ook rondom allerlei alledaagse
thema’s, waarbij je niet direct aan de Wzd denkt. Voorbeelden daarvan zijn voeding,
invulling van vrije tijd of gebruik van een smartphone. Mieke: “Wij proberen erop te sturen
dat cliënten de juiste voorlichting krijgen over deze thema’s. Zodat ze zelf een afweging en
keuze kunnen maken.”
Binnen de intramurale setting is de Wzd helemaal geïmplementeerd. Nu wil Prisma aan de
slag met de wet in de ambulante setting, waarbij het coördinerend team Wet zorg en dwang
gaat ondersteunen.
Tip van Prisma aan andere kleinschalige zorgorganisaties
Mieke: “Blijf de meerwaarde van de geest van de wet zien. En denk meer in mogelijkheden
in plaats van onmogelijkheden. Kijk bovendien preventief naar oorzaken van en oplossingen
voor bepaald gedrag.”

Benieuwd of we ook jouw organisatie kunnen helpen?
Neem gerust contact op via:

coordinerendwzd@significant.nl,
via het telefoonnummer 088 – 002 34 00
of neem een kijkje op www.coordinerendwzd.nl

