Wat gebeurt er bij de
implementatie van Wzd?
Nieuwgierig? Lees dan verder
Nieuwsbrief januari 2022
Zien we jou op één van de regionale bijeenkomsten?
In samenwerking met ZN organiseren we in maart 2022 vier online regionale bijeenkomsten
over de Wzd. We bieden op deze manier alle zorgaanbieders van ouderenzorg en
gehandicaptenzorg de kans om op een gemakkelijke wijze extra kennis, inzichten en
voorbeelden voor samenwerking rond de Wzd op te halen. Tijdens deze bijeenkomsten
delen we onze kennis over de ondersteuningsvragen die spelen en passende oplossingen
die we zien bij de implementatie van de infrastructuur Wzd. Na een algemene introductie
zijn er twee interactieve workshoprondes waarbij we in subgroepen op verschillende thema’s
met elkaar verdiepen en uitwisselen.
Er is keuze uit de volgende workshops:
• Workshop vrijheid en veiligheid in de gehandicaptenzorg
• Workshop vrijheid en veiligheid in de ouderenzorg
• Samenwerking in de regio
• Onvrijwillige zorg in de ambulante setting
• Zorgtechnologie en onvrijwillige zorg
• Het stappenplan volgen en rollen en verantwoordelijkheden beleggen
• Opname en verblijf
• De rol van artsen bij onvrijwillige zorg
• Samenwerken met naasten in de afweging tussen vrijheid en veiligheid in de
gehandicaptenzorg
• Samenwerken met naasten in de afweging tussen vrijheid en veiligheid in de ouderenzorg
• Praktische tips voor kleinere zorgaanbieders
• Structureel borgen van het werken volgens de Wzd
Ben jij casemanager dementie, beleidsadviseur, specialist ouderengeneeskunde,
wijkverpleegkundige, huisarts of ben je vanuit een andere rol bezig met de Wzd? We zien je
graag bij één van de bijeenkomsten!
Meld je aan via: Regionale bijeenkomsten WZD – Coördinerend Wet Zorg en Dwang
(coordinerendwzd.nl)

Wist je dat….
• Er oploskoffiemomenten zijn bij het coördinerend team Wzd? Een kans om te sparren
met een Wzd-expert, een specialist ouderenzorg en/of een jurist over een vraagstuk
dat binnen de organisatie leeft. Aanmelden kan via coordinerendwzd@significant.nl.
• Op de website www.coordinerendwzd.nl omschrijvingen staan van plekken waar we
ondersteuning bieden én een dashboard beschikbaar is met de locaties waar
ondersteuning bieden?
• Op deze website ook een ‘spiekbriefje Wzd’ beschikbaar is: een handzaam document
voor in de broekzak wanneer de Wzd van toepassing is?
• We jouw organisatie graag ondersteunen bij het wegnemen van uitdagingen die komen
kijken bij de implementatie van de Wzd. Denk aan het verzorgen van een workshop of
jouw organisatie koppelen aan een organisatie die eenzelfde uitdaging heeft ervaren.
Ook netwerken - zoals een netwerk dementie - kunnen zich aanmelden!
www.coordinerendwzd.nl.

HandelWijzer voor Wzd in de ambulante setting
Op basis van inspiratiebijeenkomsten hebben we een notitie gemaakt met uitgangspunten die
richting geven aan de keuzes waarvoor zorgorganisaties staan bij de invoering van de Wzd in
de ambulante setting. Hoe begin je dan? Liever niet met lange beleidsdocumenten en
gesprekken over structurele samenwerking maar vanuit één of twee cliënten die (mogelijk)
onvrijwillige zorg ontvangen. Vanuit deze cliënten bevat de HandelWijzer tips om het werken
volgens de Wzd vorm te geven. Zie: HandelWijzer-in-de-ambulante-setting.pdf
(coordinerendwzd.nl)

Tips voor de Wzd bij kleinere zorgaanbieders
We hebben op basis van inzichten uit de praktijk zes tips uitgewerkt voor kleinere
zorgaanbieders om de Wzd te implementeren. Op www.coordinerendwzd.nl is dit
documentje met tips te vinden.

Agenda
Regionale bijeenkomst Noord

Digitaal

2 maart - ochtend

Regionale bijeenkomst West

Digitaal

10 maart – middag

Regionale bijeenkomst Midden en Oost

Digitaal

16 maart - ochtend

Regionale bijeenkomst Zuid

Digitaal

24 maart - middag

