Informatiebijeenkomst Wet zorg en dwang
(Assen) – VOL

Op 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang in werking. Deze wet vervangt, samen met de Wvggz, de
Wet Bopz. In september 2019 organiseert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport acht
informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang voor zorgprofessionals en beleidsmakers.
De bijeenkomst zit op dit moment vol maar je kan je wel aanmelden om op de wachtlijst te komen.
Doel van de bijeenkomsten is om zorgprofessionals en beleidsmakers mee te nemen in wat er voor hen
verandert op het moment dat de nieuwe wet in werking treedt.

Programma
Het programma bestaat uit een plenair gedeelte waarin het juridisch kader van de Wet zorg en dwang wordt
toegelicht en een spreker vanuit de praktijk, Tommie Niessen, zijn ervaringen deelt. Daarnaast vinden er
diverse workshops plaats en is er een informatiemarkt.
12:30 uur: Inloop
13:00 uur: Opening en presentatie door VWS

https:/www.waardigheidentrots.nl/agenda/informatiebijeenkomst-wet-zorg-en-dwang-assen/

13:30 uur: Presentatie Tommie Niessen (Tommie in de Zorg)
14:00 uur: Start eerste workshopronde
14:45 uur: Pauze en informatiemarkt
15:15 uur: Start tweede workshopronde
16:00 uur: Start derde workshopronde
17:00 uur: Einde met afsluitend een drankje

Workshops
Er zijn in totaal 7 verschillende workshops, verdeeld over 3 rondes. U heeft dus de mogelijkheid om 3 van de 7
workshops bij te wonen. Het workshopaanbod is als volgt:
Workshop 1: Het stappenplan
Workshop 2: Verzet
Workshop 3: Onvrijwillige zorg
Workshop 4: Zorginhoudelijke, juridische en medische expertise bij opname in een Wzd accommodatie
Workshop 5: Vertegenwoordiging cliënt
Workshop 6: Onvrijwillige zorg thuis
Workshop 7: Pilots
Lees meer over het workshopaanbod

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang via het online
aanmeldformulier. Om zoveel mogelijk zorginstellingen de kans te bieden om de informatiebijeenkomsten bij
te wonen, is er een limiet van 2 aanmeldingen per vestiging.

Data en locaties
De bijeenkomsten worden verspreid door Nederland gehouden:
dinsdag 10 september: Zwolle
donderdag 12 september: Assen
woensdag 18 september: Amsterdam
donderdag 19 september: Amersfoort
vrijdag 20 september: Hilversum
dinsdag 24 september: Breda
vrijdag 27 september: Roermond
maandag 30 september: Ridderkerk
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Meer weten
Bekijk de uitnodiging van het Ministerie van VWS voor de informatiebijeenkomsten Wzd
Lees meer over de Wet zorg en dwang op Dwangindezorg.nl
Gebruik het Stappenplan Zorg en dwang

tags:
Vrijheidsbeperking (123)
thema:
Veiligheid (180)
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