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Wat kun je tegenkomen in de praktijk?

De Wzd raakt veel gebieden in je organisatie

• Visie op vrijheid

• Individuele cliëntenzorg

• Ken je cliënt?

• Contact met familie/vertegenwoordiger

• Bewust zijn van onvrijwillige zorg

• Je eigen normen en ideeën

• Werken in het zorgdossier

• Kunnen omgaan en kennis van dementie, 

complex gedrag

• Gesloten afdelingsdeuren

• Invulling van rollen, b.v. zorgverantwoordelijke, 

Wzd-functionaris

• Methodisch werken in het stappenplan/MDO 

ingericht?

• Juiste zorg op de juiste plaats (ZZP 5 zonder 

behandeling, Pg met psychiatrische zorgvraag)

• Dilemma’s vrijheid en veiligheid!
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Waarom de Wet zorg en dwang?

Regelt de rechten bij onvrijwillige 

zorg of onvrijwillige opname van 

mensen met een verstandelijke 

beperking en met mensen met een 

psychogeriatrische aandoening 

(zoals dementie)

Onvrijwillige zorg mag niet, tenzij..

– * er sprake is van 'ernstig nadeel’ 

– * er geen andere oplossingen / 

alternatieven zijn om dat te bestrijden

Nee, tenzij
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Voor wie is de Wzd van toepassing? 

Hebben jullie cliënten in de zorg bij 

wie de Wzd van toepassing zou 

zijn? 

Om hoeveel cliënten gaat het?

De Wzd regelt de rechten van:

• Mensen met een verstandelijke beperking

• Mensen met een psychogeriatrische 

aandoening (zoals dementie)

• Mensen met niet-aangeboren hersenletsel 

(NAH), Korsakov of Huntington, die dezelfde       

gedragsproblemen en hetzelfde regieverlies 

ervaren

.. wanneer bij hen onvrijwillige zorg of opname 

wordt overwogen
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Waar geldt de Wzd?

De Wzd is een Cliëntvolgende wet en geldt dus daar 

waar cliënten verblijven en er sprake kan zijn van 

onvrijwillige zorg en/of opname. 

Wil een zorgaanbieder onvrijwillige zorg aanbieden? 

Registreren in het locatieregister als:

→ ‘een accommodatie’ = een locatie waarbij cliënten 

kunnen worden opgenomen met artikel 21, RM of IBS 

(onvrijwillige opname)

→ ‘een niet-accommodatie’ = een locatie waar wel 

onvrijwillige zorg wordt verleend maar geen onvrijwillige 

opname. Dit wordt ambulante onvrijwillige zorg 

genoemd (bijv. in dagbesteding, thuiszorg)

In welke zorgvormen bevinden jullie 

cliënten zich? Denk aan thuiswonend, 

dagbesteding, verblijf zonder 

behandeling, verpleeghuis?

Hebben jullie helder of de Wzd ook 

geldt voor jullie locatie? En hoe zit dat 

met inschrijving in het locatieregister?
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Van Bopz naar Wzd

Vrijheidsbeperkende 

maatregelen

≠
Onvrijwillige zorg
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Onvrijwillige zorg

Onvrijwillige zorg 

Zorg waar de cliënt en/of diens 

vertegenwoordiger niet mee instemt 

en/of de cliënt zich tegen verzet 

Waarom wel/niet onvrijwillige zorg?

Welke vragen stel je?

Voorbeeld: mevrouw Carels krijgt medicatie 

aangereikt door de zorg omdat ze dit zelf 

vergeet door haar dementie. Mevrouw wil haar 

pillen niet meer en weigert ze in te nemen. De 

verzorgende verstopt ze in de appelmoes.

Voorbeeld: wijkverpleegkundige Karin heeft 

een cliënt in zorg met dementie.

De dochter vraagt om de voordeur op slot te 

doen en de medicatie achter slot te doen. 

Haar moeder verzet zich hier tegen.
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9 categorieën van onvrijwillige zorg
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Verzet

Wanneer iemand met woorden, gebaren en/of door 

gedragsverandering aangeeft dat hij bezwaar heeft tegen de 

situatie waarin hij terecht is gekomen.

Dat kan ook op een non-verbale manier (bijv. door het uiten van 

pijn, jammeren of kreunen, aanspannen van spieren, 

verkramping, slaan en schoppen of wegduwen) 

Als zorgmedewerker kun je hier pas goed op reageren als je 

weet en begrijpt waar het verzet vandaan komt.

Let daarom goed op verzet of moeilijk gedrag dat je waarneemt 

tijdens het verzorgen of begeleiden van de cliënt.

Voorbeeld: De deur van de woning van een 

mevrouw met dementie wordt op slot gedaan 

voor eigen veiligheid. Mevrouw rammelt elke 

ochtend aan de deur totdat ze beseft dat ze 

de deur zelf niet open kan krijgen. 

Voorbeeld: Een man met dementie draait 

telkens zijn hoofd weg als de begeleiding hem 

medicatie wil geven. 

Komt verzet voor in jou werk?
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Ernstig nadeel

Ernstig nadeel

• ernstig lichamelijk letsel voor de cliënt of iemand anders;

• ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële 

schade voor de cliënt of iemand anders;

• ernstige verwaarlozing of maatschappelijke achteruitgang van 

de cliënt of iemand anders;

• ernstig verstoorde ontwikkeling van de cliënt of iemand anders;

• bedreiging van de veiligheid van de cliënt bijvoorbeeld doordat 

hij onder invloed van een ander raakt;

• hinderlijk gedrag van de cliënt dat agressie bij anderen 

oproept;

• gevaar voor de algemene veiligheid van personen of 

goederen.

Voorbeeld: Een cliënt met dementie kan de 

weg naar huis niet meer vinden en zwerft 

daardoor ’s nachts  - zonder jas - over straat. 

Hierbij is er een risico op ernstig lichamelijk 

letsel. 

Voorbeeld: Een cliënt is altijd kok geweest en 

kookt graag. Door zijn dementie is zijn 

vertegenwoordiger bang dat er brand uitbreekt 

wanneer er iets mis gaat bij het koken. Zij 

vraagt je de kookplaat uit te schakelen.

Is hier sprake van ernstig nadeel?
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De wereld vóór onvrijwillige zorg

• Ken je je cliënt? Persoonsgericht werken

• Neem je de Vrijheid van bewoner als uitgangspunt

• Heb je een persoonsgericht zorgplan met overeenstemming

• Pas je de visie toe

• En werk je samen samenwerking

• Ga je in gesprek met familie, bv. over dilemma’s vrijheid, 

veiligheid en vrijwilligheid

• Kun je cliënt gedrag verklaren en beïnvloeden?

• Denk je in Alternatieven?
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Zijn er vrijwillige alternatieven?
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Wanneer volg je het stappenplan?

Het Wzd-stappenplan geldt als:

1. Onvrijwillige zorg nodig is om ernstig nadeel te voorkomen 

en het niet gelukt is om een vrijwillige andere mogelijkheid te 

vinden.

2. Je bij een ter zake wilsonbekwame cliënt erover nadenkt 

om:

- medicatie toe te dienen die invloed heeft op het gedrag, buiten 

de geldende richtlijnen (zoals richtlijn probleemgedrag)

- de bewegingsvrijheid te beperken

- een vorm van insluiting toe te passen

→ óók als de cliënt of de vertegenwoordiger instemt en er geen 

sprake is van verzet.
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Het stappenplan

Met wie werken jullie nu samen?
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Hoe pas ik de Wzd toe

in de praktijk?

• Zoek aansluiting bij de dagelijkse praktijk

• Ga in gesprek over dilemma’s

• Methodisch werken, multidisciplinair bespreken                                 

van casussen is niet nieuw!

• Ga uit van persoonsgerichte én professionele zorg                                

aan cliënten met dementie of een verstandelijke                      

beperking

• Voorkom onvrijwillige zorg en zoek alternatieven

• Betrek de cliënt en zijn naasten!

B.v. samenwerken thuiszorg en huisarts voor 

cliënten met dementie?

Gesprek over gedragsmedicatie buiten de 

richtlijn?

B.v. betrokkenheid specialist 

ouderengeneeskunde of 

psycholoog bij complex 

gedrag

B.v. deskundigheid- ontwikkeling 

medewerkers omgaan met 

dementie en gedrag?

B.v. samenwerken en 

uitwisselen met deskundigen in 

een lerend netwerk

B.v. persoonsgerichte zorg, 

levensgeschiedenis, samen in 

gesprek



www.waardigheidentrots.nl

Hulp bij implementatie in de praktijk

• Format beleidsplan Wet zorg en dwang mét Implementatieplan: 

https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/beleidsplan-wet-zorg-dwang

• Casuschecker: https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/casus-checker-wet-zorg-en-dwang

• Stappenplan zakkaartje: https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/stappenplan-wet-

zorg-en-dwang.pdf

• Helpdesk www.dwangindezorg.nl

• Zorg voor beter: https://www.zorgvoorbeter.nl/zorg-en-dwang

• https://www.waardigheidentrots.nl/tools/implementatie-wet-zorg-en-dwang-in-het-verpleeghuis/#

• https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2020/10/BentuklaarvoorWzd-Vilans.pdf

https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/beleidsplan-wet-zorg-dwang
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/casus-checker-wet-zorg-en-dwang
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/stappenplan-wet-zorg-en-dwang.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorg-en-dwang
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/implementatie-wet-zorg-en-dwang-in-het-verpleeghuis/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2020/10/BentuklaarvoorWzd-Vilans.pdf
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Tot slot: Essentie Wet Zorg en Dwang

- Het gaat om eigen regie van de individuele cliënt

- Het gaat om zorg op basis van vrijwilligheid

- Het gaat om zoeken naar alternatieven

- Het gaat om goed analyseren en samenwerking én praten over dilemma’s bij complexe casuïstiek

- Onvrijwillige zorg mag alleen worden toegepast als er geen andere mogelijkheden zijn. 

- Uitgangspunt is het principe ‘Nee, tenzij’. 

- Het gaat om alle zorg waarvoor de cliënt geen toestemming heeft verleend, of waartegen hij zich verzet. 

Van separeren en fixeren tot bedhekken, rolstoelbladen, camera’s en medicatie. Dus breder dan ‘vrijheidsbeperkende

maatregelen’

- Zodra er sprake is van onvrijwilligheid moet het zogeheten opschalingsmodel of stappenplan worden gevolgd: de

maatregel wordt besproken in een multidisciplinair team en als deze na enige tijd niet is afgebouwd of vervangen door

een alternatief ook met externe deskundigen. 

- De wet heeft betrekking op alle cliënten, ook mensen die thuis professionele zorg krijgen.

- Wet regelt bevoegdheden zorgverleners

- Wet regelt onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon


