Wat gebeurt er bij de
implementatie van Wzd?
Nieuwgierig? Lees dan verder
Nieuwsbrief november 2021
Mooie voorbeelden van alternatieven uitgelicht
Als coördinerend team Wzd komen we prachtige en creatieve voorbeelden tegen om
onvrijwillige zorg te voorkomen of, als het dan toch moet, goede afspraken met elkaar te
maken. We geven hier weer een aantal aansprekende voorbeelden:
• Een cliënt was onrustig in zijn kamer en in zijn bed. Na gesprekken kwamen
zorgverleners erachter dat hij gewend was om buiten te slapen. Met deze kennis is met
de cliënt een oplossing gevonden: sindsdien slaapt hij in een prachtige tent die om zijn
bed is geplaatst
• Een man met dementie dwaalde vooral in de nacht in het gebouw rond. Hij miste zijn
vrouw die onlangs was overleden. Een sjaaltje waaraan haar geur nog zat werd op zijn
hoofdkussen gelegd en de man kon een tijdje weer rustig slapen.
• Een bewoner wil niet naar binnen bij de dagbesteding. De man is jarenlang bedrijfsleider
en technisch directeur geweest bij verschillende bedrijven. De verbindingscoach heeft
hem gevraagd een belangrijke brief te schrijven voor de directie. Samen hebben ze de
brief overhandigd aan de manager. Vervolgens liep de man stralend mee naar de
dagbesteding.
Heb jij mooie voorbeelden die in dit rijtje passen? Stuur deze dan naar ons, dan plaatsen we
deze in de volgende nieuwsbrief.

Wist je dat….
• De praktijktuinen en praktijklaboratoria vol energie en enthousiasme zijn gestart?
• De reparatiewet op 6 november is ingegaan?
• Er oplos-koffiemomenten 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.
• We bij diverse aanbieders van Friesland tot Limburg actieonderzoek uitvoeren? Samen
met de betrokkenen uit de organisatie kijken we hoe de Wzd in de praktijk verloopt en
welke knelpunten er nog leven. Daar zoeken we dan uiteraard oplossingen voor!
• Het coördinerend team ook mooie ‘foto’s’ kan maken van de implementatie van de
Wzd? Foto’s die laten zien waar je als organisatie staat en welke ontwikkeling nog
gemaakt kan worden.

Inspiratiebijeenkomsten
In september en oktober vonden drukbezochte digitale inspiratiebijeenkomsten plaats.
Bijeenkomsten waarbij organisaties enthousiast raakten om onvrijwillige zorg voor
kwetsbare mensen goed met elkaar te regelen. Men inspireerde elkaar met mooie
voorbeelden en leerde samen door casuïstiek te bespreken. In de bijeenkomsten
gericht op zorgprofessionals is veel aandacht geweest voor casuïstiek. Mooie vragen
en discussie over ‘wat is nu precies ernstig nadeel’ en ‘waar zitten onze eigen normen
en waarden ons in de weg?’ Deelnemers gaven aan dat casuïstiek bespreken
belangrijk is om de grijze gebieden in deze wet goed met elkaar te verkennen.
Bijkomend voordeel was volgens de deelnemers ook dit met andere organisaties te
doen zodat er meer creativiteit ontstaat. We hebben allemaal immers onze vaste
gewoontes en denkpatronen.
Er waren ook bijeenkomsten gericht op bestuurders en beleidsadviseurs. Hierin werd
vooral gesproken over de organisatie van de Wzd. Bij wie beleg je welke rol, welke
keuzes kun je maken en hoe en waar regel je ontbrekende functionarissen? Voor
bestuurders en beleidsadviseurs zijn drie sessies georganiseerd. De eerste gericht op
verkenning van knelpunten, de tweede ging in op oplossingsrichtingen en de derde
bijeenkomst stond in het teken van het uitwisselen van ervaringen. We hebben hierbij
extra aandacht gehad voor de Wzd in een thuissituatie.

Loket coördinerend team
Het loket van het coördinerend team Wzd is nog steeds bereikbaar voor vragen en
ondersteuning. Neem gerust contact op om te overleggen of we kunnen ondersteunen
of je kunnen koppelen aan een organisatie die het eenzelfde knelpunt heeft ervaren.
Laten we leren van elkaar en de mooie voorbeelden met elkaar delen.
www.coordinerendwzd.nl.
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