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Programma

1. Introductie 

2. De theorie - Wzd in de ambulante omgeving 

3. Een praktijkvoorbeeld - Wzd in de ambulante omgeving 

4. Overbruggingszorg

5. Nabranders en afsluiting 
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Introductie

Wie zijn jullie?

• Wie is: 

• (wijk)verpleegkundige/ begeleider

• SO/ arts VG/ Gedragsdeskundige/ Psycholoog/ Orthopedagoog

• WZD functionaris

• Adviseur / beleidsmaker

• Bestuurder / Manager

• Overig

• Wie heeft ervaring met onvrijwillige zorg?

• Wat zijn je verwachtingen van deze workshop? > in de chat



Theorie - Wzd in de ambulante 

omgeving 



De Wzd in vogelvlucht
Wie wordt er beschermd door de Wet zorg en dwang?

• Mensen die professionele hulp krijgen i.v.m. psychogeriatrische aandoening (of een gelijkgestelde 

gestelde aandoening) en mensen met een verstandelijke beperking.

Wat beschermt de Wzd?

• Het recht op vrijheid en daarmee het recht om het leven zo te leiden als hij/zij gewend was.

Waar geldt de Wzd?

• De wet is cliëntgebonden en volgend, dus het maakt niet uit waar de cliënt woont. Ook ambulant 

(buiten een Wzd-accommocatie) kan er onvrijwillige zorg gegeven worden.

Hoe beschermt de Wzd?

• Door onvrijwillige zorg te definiëren en voorwaarden te stellen wanneer deze zorg gegeven mag 

worden en te sturen op zo snel mogelijk afbouwen van onvrijwillige zorg.

• Door te verplichten dat er een vertegenwoordiger is aangewezen en dat deze goed geïnformeerd 

dient te worden over zijn rechten en bevoegdheden en te bepalen wanneer de vertegenwoordiger 

betrokken moet worden bij beslissingen.

• Door nieuwe rollen in het leven te roepen die opkomen voor de rechten van de cliënt.

• Cliëntvertrouwenspersoon

• Waarborgen multidisciplinaire samenwerking en periodieke evaluatie middels stappenplan



Te beantwoorden vragen voordat je (on)vrijwillige zorg gaat 
inzetten volgens het stappenplan 
Algemeen:

• Is er een diagnose?

• Is er verzet?

• Hoe zit het met de wilsbekwaamheid?

• Zijn er alternatieven voor de onvrijwillige zorg?

• Wie is de vertegenwoordiger?

Als onvrijwillige zorg noodzakelijk is:

• Bieden wij als organisatie onvrijwillige zorg?

• Onder welke categorie van Wzd valt de onvrijwillige zorg (bijvoorbeeld insluiting, toezicht et cetera)?

• Past de noodzakelijke onvrijwillige zorg bij de woonsituatie van de cliënt? (bijvoorbeeld: verdekt 
gedragsmedicatie toepassen in een zelfstandige woonsituatie is mogelijk maar de voordeur op slot 
bij iemand die alleen woont meestal niet)

• Kunnen we voldoen aan de extra zorgvuldigheidseisen die gesteld worden aan ambulante 
onvrijwillige zorg? (artikel 2.2)

Hulpmiddelen: casuschecker, spiekbriefje met beslisboom en handelswijzer

https://www.vilans.nl/kennis/casus-checker-wet-zorg-en-dwang


Een praktijkvoorbeeld Wzd in 

de ambulante omgeving 



Introductie

Evert van Beilen, zorgondernemer Thomashuis Gouderak 

Mariette du Croix, Kwaliteitsmanager De Drie Notenboomen

• Waar werk je?

• Wat is je functie?

• Hoe heb je te maken met de Wzd?



Wzd in de ambulante omgeving – een 

praktijkvoorbeeld

• Wat is de samenstelling van de bewonersgroep in Thomashuis 

Gouderak?

• Wat is jullie visie?

• Welke vormen van onvrijwillige zorg worden toegepast?

• Hoe is het proces ingericht?

• Hoe zijn de rollen ingevuld?

• Waar liep je tegenaan?

• Wat wil je de deelnemers aan deze workshop meegeven?
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Welke overleg 

vorm wordt 

gebruikt? Fysiek 

of op afstand 

(AVG proof)?

Hoe wordt 

informatie 

met elkaar 

gedeeld?

Wie vult de 

rol de Wzd-

functionaris 

in?
Hoe is 

bekostiging 

geregeld?
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…….?

……….?

..……? ……..?

Vragen?



Overbruggingszorg



Overbruggingszorg
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Wat moet je doen als je geen OVZ wil leveren maar de situatie van de 

cliënt verslechtert en OVZ nodig is?

Wat moet je geregeld hebben, tot waar reikt de zorgplicht, hoe werkt 

overdragen?

• Zorg dat je hier vooraf over nadenkt en neem het op je beleidsplan

• Maak afspraken met zorgaanbieders in de regio die wel onvrijwillige zorg 

bieden 

• Ben bij intake/aanvang van zorg alert op beginnende vormen van dementie 

en voer het gesprek met cliënt en naasten over consequenties wel/niet 

leveren onvrijwillige zorg 



Overbruggingszorg
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Wat moet je doen als je geen OVZ wil leveren maar de situatie van de 

cliënt verslechtert en OVZ nodig is?

Wat moet je geregeld hebben, tot waar reikt de zorgplicht, hoe werkt 

overdragen?

• Betrek alle daartoe relevante zorgverleners van de cliënt zodat je 

gezamenlijk een inschatting kunt maken en bepaal (gezamenlijk) wat te doen 

als de situatie verslechtert

• Betrek tijdig casemanagers dementie bij de cliënt om te overleggen hoe 

verder

• Wees voorbereid! 



Nabranders en afsluiting
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▪ Bedankt voor jullie aanwezigheid en 

deelname!

▪ Zijn er nabranders en/ of vragen?

▪ De casuschecker, het spiekbriefje en de 

handelwijzer Wzd wordt meegestuurd in 

de digitale goodiebag

Wat is de eerste stap 

die je gaat zetten?

> Zet het in de chat

Telefoonnummer: 088-0023400

Emailadres: coordinerendwzd@significant.nl

Website: www.coordinerendwzd.nl 

mailto:coordinerendwzd@significant.nl

