
vilans.nl

door
Daphne Mensink, Sensire
Siham Sbai, Raffy | Lâle | De Leystroom
Irme de Bonth, Vilans

2022

Waardigheid en trots Congres

Wet zorg en dwang: 
Open deuren, het kan!



Wat vind jij?

Gesloten afdelingen zijn niet 
meer van deze tijd!



Overleg met je buren!

Stel je werkt op een gesloten 

afdeling en we gaan morgen de 

deuren openen:

Wat betekent het 

voor de cliënt?



Waarom open 
deuren? ✓ Visie? Onwenselijk dat mensen met dementie, die hun hele 

leven lang van hun vrijheid hebben genoten, achter een 
gesloten deur moeten wonen

✓ Meer bewegingsruimte geeft voordelen. Zo blijkt uit 
onderzoek dat mensen met dementie er rustiger van worden 

✓ Een andere hele mooie bijkomstigheid van open deuren is 
dat cliënten minder vaak vallen. Door meer te bewegen 
worden ze namelijk fitter

✓ Het is persoonsgericht werken, je kijkt naar het individu 
i.p.v. naar de groep (Wzd!)

✓ Inzet van technologie geeft nieuwe mogelijkheden
✓ Vermindering van administratieve lasten (Wzd art 2.2!)



Overleg met je buren!

Stel je werkt op een gesloten 

afdeling en we gaan morgen de 

deuren openen:

Wat is voor jou en je 

collega’s het meest 

spannend?



Overleg met je buren!

Wat betekent het voor 

jouw rol als 

medewerker?



Welke 
beweging 
maakt je en 
wat helpt?

Vraag je af:
✓ Is het fijn om te blijven op je afdeling in je gebouw?
✓ Stimuleer je in beweging komen?
✓ Hoe veilig is je gebouw?
✓ Hoe goed ken jij je cliënt?
✓ Kijk jij multidisciplinair naar mogelijkheden en risico’s?
✓ Ben jij in gesprek met cliënt en familie?
✓ Maak jij gebruik van technologie?
✓ Hoe ga je om met verantwoordelijkheden (in je 

organisatie en maatschappelijk)?
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Vragen?



Voor meer informatie

Persoonsgericht en zorgvuldig handelen in de Wzd

'Technologie is het hulpmiddel en niet het doel op zich' (vilans.nl)

Vrijheid en veiligheid voor levensgeluk cliënten - Radicale vernieuwing zorg

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

Helpdesk (vragen?) www.dwangindezorg.nl

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

https://www.vilans.nl/actueel/nieuws/technologie-is-het-hulpmiddel-en-niet-het-doel-op-zich
https://www.radicalevernieuwing.nl/themas/vrijheid-en-veiligheid/
https://www.vilans.nl/kennis/casus-checker-wet-zorg-en-dwang
http://www.dwangindezorg.nl/
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorg-en-dwang

