
Wet Zorg en Dwang in de 1e-lijn

I. Melsert september 2020
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Bijeenkomst van 13.30 uur tot uiterlijk 16:00 uur.

Pauze om …..

Graag tekenen voor aanwezigheid.

Mobiele telefoon svp op stil.

Vragen stellen tussendoor mag.
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Wet Zorg en Dwang

Wie heeft er in de praktijk mee te maken/

Wie denkt er al mee te maken te hebben?

Casuïstiek
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Wet Zorg en Dwang

Welke vragen willen jullie beantwoord zien in de komende 2 uur?
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Historie wetgeving leidend tot wet zorg en 

dwang

• 1841: Krankzinnigenwet

• 1994: BOPZ

• 1 januari 2020: Wet Zorg en Dwang

• 2020: overgangsjaar

Het veld moet zaken vanuit WZD nader gaan

uitwerken.

IGJ biedt het veld hierbij ondersteuning aan.
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Wat beoogt de wet zorg en dwang?

• Rechtsbescherming van alle mensen met een 

verstandelijke beperking en van alle mensen 

met een psychogeriatrische 

aandoening, waaronder dementie,

• waar ze ook verblijven.

• Dus op alle plekken, waar professionele zorg

wordt geleverd; ook thuis.
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Wat is onvrijwillige zorg?
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Onvrijwillige zorg (OVZ)

ambulante ovz september 2020

verzet/geen instemming 

van cliënt of vertegenwoordiger met zorgleefplan
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WZD en onvrijwillige zorg

• Er wordt geen onvrijwillige zorg (OVZ) verleend, tenzij er 

ernstig nadeel dreigt voor cliënt of de omgeving

• Uiterst redmiddel

• Geschikt, noodzakelijk, minst ingrijpend, of te wel

doelmatig, proportioneel, subsidiair

• Zo kort mogelijk

• Professioneel wegingskader vooraf

• Zorgvuldigheidseisen
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Vormen van onvrijwillige zorg (OVZ), die 

buiten een accommodatie kunnen worden 

toegepast = ambulante onvrijwillige zorg

(wzd artikel 2, lid 1)

toedienen van vocht, voeding, medicatie,

behandeling gericht op de psychische problematiek en op somatische

aandoening,

beperken van de bewegingsvrijheid, insluiten,

uitoefenen van toezicht,

onderzoek aan kleding of lichaam,

beperken in ontvangen bezoek, beperken bezit van gevaarlijke

voorwerpen en genotsmiddelen, beperken vrijheid om eigen leven in te

richten.
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Voorwaarden ambulante onvrijwillige zorg 

deel 1

• Overleg met minstens 1 deskundige van andere discipline op terrein 

van de te verlenen zorg, waarin afwegingen worden gemaakt en een 

risico-inventarisatie plaatsvindt.

(wzd artikel 10, lid 4). Inhoud van dit overleg, o.a.

Wat is het ernstig nadeel, wat is de oorzaak van gedrag, rol interactie 

cliënt met omgeving, welke mogelijkheden van vrijwillige zorg zijn er nog, 

afweging nadeel tgv onvrijwillige zorg tov ernstig nadeel dat moet worden 

afgewend, vaststellen termijn. (professioneel wegingskader)

• Sommige vormen van ovz behoeft tevens instemming van bij de zorg 

betrokken arts. (wzd artikel 10, lid 3)
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Voorwaarden ambulante onvrijwillige 

zorg deel 2

• De zorgaanbieder, die onvrijwillige zorg verleent, draagt zorg voor 

een beleidsplan, waarin o.a. alternatieven voor ovz, hoe ovz toe te 

passen, af te bouwen en hoe toezicht te realiseren.

• Ter zake deskundige zorgverlener bereikbaar is voor cliënt of dienst 

naasten

• In geval van nood of onvoorziene situatie kan ovz worden toegepast 

nadat de zorgverantwoordelijke de afgewogen beslissing hiertoe 

schriftelijk heeft vastgelegd en vastgesteld heeft hoe toezicht 

wordt gehouden, enz. (wzd artikel 15, lid 1)
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Nieuwe rollen, taken en personen onder 

WZ&D

1 - zorgverantwoordelijke

2 - deskundige van andere discipline op het terrein van de 

te leveren zorg

3 - deskundige, die niet bij de zorg betrokken is

4 - extern deskundige

5 - onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon

6 - WZ&D- functionaris
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g.

De zorgverantwoordelijke 

Iedere cliënt krijgt een 
zorgverantwoordelijke aangewezen 
vanuit de organisatie, die 
verantwoordelijk is voor de geleverde 
zorg.
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Stappenplan te volgen bij inzet 

ambulante onvrijwillige zorg (OVZ)

• Zorgverantwoordelijke.

• Zorgverantwoordelijke overlegt met andere (deskundige) discipline.

• Bij sommige vormen van ovz instemming v bij zorg betrokken arts;

(wzd artikel 2, lid 1, a,b,c en art. 2 lid 2)

• WZ&D-functionaris beoordeelt behandelplan in zorgleefplan

• Na 3 maanden niet bij de zorg betrokken interne deskundige 

betrekken

• Na 6 maanden betrekken extern deskundige

• Hierna steeds elke 6 maanden evalueren

ambulante ovz september 2020



SZR    | ambulante ovz september 2020

Bij onvrijwillige zorg wordt 6 maanden na persisteren van 

inzet onvrijwillige zorg een extern deskundige betrokken.

Hierna steeds elke 6 maanden evalueren.

Extern deskundige
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Administratie en meldplicht

De zorgorganisatie moet register 

bijhouden toepassing OVZ

Halfjaarlijkse rapportage aan IGJ 
met bestuurlijke analyse
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Professioneel wegingskader,

hiervan uitgebreid verslag doen in ecd

Permanente check ovz; noodzaak, geschiktheid, minder 

ingrijpende oplossing?

Bij start reeds nadenken over afbouwen ovz.

En verder …....
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Is dit onvrijwillige zorg?

1 Dwaaldetectie/slimme sensor/GPS-tracking (domotica). 

2 Plukpak, ingezet vanwege smeren met ontlasting. Middel om menswaardigheid 

te ondersteunen.

3 Diepe omsluitende stoel, welke gevoel van veiligheid biedt. 

(af te lezen van gedrag).

4 Camera. Huisregel? Passend bij standaard domotica. 

5 Ballendeken. Deze geeft extra input aan cliënt (prikkels worden 

meer gevoeld, hetgeen rust geeft).

6 Maatregelen, zie de fysieke vrijheid beperken, maar ondertussen de veiligheid, 

vrijheid en zelfstandigheid bevorderen. bv werkblad op trippelstoel.

Over praktijkvoorbeelden, zoals bedhekken ivm uit bed rollen/vallen en band ivm onderuit zakken in stoel is vanuit o.a. 

Verenso aan de minister recent een voorstel gedaan, opdat deze maatregelen niet als OVZ worden aangemerkt en 

daarmee dus de evaluatie met diverse deskundigen achterwege mag blijven.
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Onverantwoorde situatie thuis

»Wat te doen?
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Traject verzoek tot instellen Rechterlijke Machtiging tbv opname in 

accommodatie
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