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Stand van zaken uitvoering  
Wet Zorg en Dwang (Wzd) 
Juli 2021 
 
De Wet zorg en dwang (Wzd) is per 1 januari 2020 ingegaan als vervanging van de wet Bopz. De 
Wzd regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een 
psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) en mensen met een verstandelijke beperking. 
 
De kern van de Wzd is 'Nee, tenzij'. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een 
verstandelijke beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms lukt het iemand 
niet meer om zelf in te schatten en te beslissen wat er nodig is of laat iemand merken de 
aangeboden zorg niet te willen. Op dat moment spreek je van onvrijwillige zorg. De Wzd voorziet in 
een aantal mogelijkheden om de benodigde zorg toch te kunnen bieden als die noodzakelijk is. 
Hiervoor is een stappenplan opgesteld dat doorlopen moet worden en waarbij diverse andere 
professionals mee kijken om samen met cliënt en wettelijk vertegenwoordiger tot een afweging te 
komen. 
 
Beleid van zorggroep Maas & Waal  
In het beleidsplan van zMW staat dat zMW zich richt op het vinden van alternatieven voor 
onvrijwillige zorg en om onvrijwillige zorg zo kort mogelijk te laten plaatsvinden als deze wordt 
toegepast. Het is de bedoeling om op zoek te gaan en te blijven naar manieren waarmee de cliënt 
wél instemt en zich comfortabel voelt. Het zoeken naar passende persoonsgerichte alternatieve 
zorgverlening is een terugkerend onderdeel in het stappenplan. Dit vraagt om creativiteit en 
flexibiliteit van de zorgverleners. ZMW hanteert in haar beleid de volgende uitgangspunten: 

~ Recht op vrijheid: we beperken de inzet van onvrijwillige zorg bij een cliënt zoveel als 

mogelijk.  

~ Fixatie: banden, separatie en het toedienen van vocht en voeding onder dwang passen we 

niet toe. 

~ Subsidiariteit: we kiezen de minst ingrijpende maatregel voor de cliënt (we wegen af of een 

‘lichtere’ vorm gekozen kan worden). 

~ Doelmatigheid: we gaan na of de maatregel het doel dient, of het echt helpt. 

~ Proportionaliteit: we bekijken of de beperking gerechtvaardigd is. Is het risico dat we willen 

voorkomen zo groot dat we de vrijheid van de cliënt mogen beperken op de manier die we 

nu kiezen? 

Onvrijwillige zorg wordt in en na overleg met de cliënt en diens wettelijk vertegenwoordiger 
afgesproken waarbij de cliënt en wettelijk vertegenwoordiger geïnformeerd worden over hun 
juridische positie en over de cliëntvertrouwenspersoon die hen kan bijstaan in dit proces. Om 
onvrijwillige zorg te voorkomen worden binnen zMW verschillende methodieken en materialen 
gebruikt. 
 
Methodieken  
Grip op probleemgedrag (GRIP). De GRIP-methodiek geeft iedereen binnen het multidisciplinaire 
team een duidelijke rol in de observatie en de analyse van onbegrepen gedrag. Deze GRIP- 
methodiek is bedoeld voor psychogeriatrische afdelingen van verpleeghuizen en voor kleinschalige 
woonvormen (voor mensen met dementie) waar verpleeghuiszorg wordt geboden. Werken met GRIP 
zorgt voor minder probleemgedrag bij mensen met dementie. Zij hoeven hierdoor minder 
kalmerende medicijnen (psychofarmaca) te gebruiken. Ook werken medewerkers prettiger als er 
meer grip is op probleemgedrag. 
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PDL : Passieve Dagelijkse Levensverrichtingen waarbij het uitgangspunt is de passiviteit te 
accepteren en de cliënt via een andere weg een zinvol leven in zorgafhankelijkheid te bieden en 
voorkomen van angst en verzet. Hierbij worden aangepaste technieken en materialen gebruikt. 
 

Video-interventie ‘Anders kijken meer zien’ (AKMZ). Goed omgaan met mensen met dementie is 
moeilijk uit de boeken te leren. Daarom gebruikt zMW onder andere de methode ‘Anders Kijken, 
Meer Zien!’ We leren anders kijken en meer te zien. Met een camera filmt een psycholoog van 
zMW dagelijkse gebeurtenissen waarvoor bij bewoner/vertegenwoordiger toestemming is 
gegeven. De videobeelden worden gebruikt als hulpmiddel om de bewoner beter te leren kennen 
en als leermateriaal voor teams. Bij het bekijken van opnames leren we wat een positieve invloed 
heeft op de stemming en het gedrag van de bewoner. Ook zien we waardoor iemand boos, bang 
of verdrietig wordt. Met de camerabeelden kunnen we zien wat er precies gebeurde en doen we 
vaak waardevolle ontdekkingen waarmee onvrijwillige zorg ook minder hoeft voor te komen. 
 
De ‘Alternatieve bundel voor meer vrijheid in de zorg’ van Vilans (2020) wordt gebruikt als 
inspiratiebron bij het zoeken naar alternatieven. In deze bundel staan 85 alternatieven voor 
onvrijwillige zorg opgenomen. 
 
Iedere locatie/afdeling heeft een of meerdere aandachtsvelders Wzd in het team. Deze 
medewerkers volgen de ontwikkelingen en werkafspraken rondom de Wzd binnen zMW. Zij hebben 
een signalerende functie en bespreken problemen en/of onduidelijkheden in de praktijk met hun 
collegae. Zij coachen hun (nieuwe) collega’s bij het werken volgens de Wzd. 
 
Binnen zMW is een Intern Consultatieteam geformeerd bestaande uit experts uit alle disciplines die 
zowel tijdens de uitvoering van het stappenplan als ook preventief geraadpleegd kan worden voor 
een frisse blik. 
 
Een ander project dat bijdraagt aan persoonsgerichte zorg en dat een bijdrage levert aan het 
voorkomen van onvrijwillige zorg is het programma Doen Wat Nodig is (DWNI). Het programma 
DWNI! levert indirect een bijdrage aan het verminderen van onbegrepen gedrag en de inzet van 
onvrijwillige zorg. In situaties als deze willen we de persoon achter de cliënt blijven zien. Aandacht en 
acceptatie zijn daarbij de basis. De cliënt voelt: ik mag zijn wie ik ben. Om dat te kunnen realiseren is 
het noodzakelijk om de cliënt goed te kennen. Medewerkers weten wat iemands achtergrond is en 
wat zijn of haar behoeften zijn. Dit zijn thema’s die ook een plek hebben het programma DWNI! 
 
Implementatie – voortgang 
De Wet zorg en dwang is op 1 januari 2020 in werking getreden, waarbij dit jaar werd aangemerkt als 
een overgangsjaar. De implementatie heeft volgens plan doorgang gevonden ondanks de zware 
omstandigheden die de coronajaren met zich meebrachten. Dat maakt dat hernieuwde en 
permanente aandacht nodig blijft voor de inhoud en de werkprocessen die de Wzd met zich 
meebrengt. Dit betekent aandacht voor medewerkers die situaties in de praktijk onderzoeken en hen 
helpen de juiste deskundigen hierbij te betrekken. Een professionele analyse helpt om alternatieven 
te vinden om onvrijwillige zorg af te kunnen bouwen.  
 
Resultaten tot dusverre: 

~ De benoeming van drie Wzd-functionarissen binnen zMW 

~ Het formeren van een Intern Consultatieteam bestaande uit experts van alle disciplines 

~ Formele samenwerking met de cliëntvertrouwensperoon van Advies Zorgbelang 

~ Realisatie van een koppeling van het behandeldossier en het ECD om verslaglegging van 

onvrijwillige zorg te kunnen monitoren door alle betrokkenen 
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~ Formele regionale samenwerkingsafspraken in de regio m.b.t. inzet van de externe 

deskundige 

~ Communicatie binnen zMW over de Wzd vindt plaats via Jip intranet 

~ Clientfolders over onvrijwillige zorg en cliënt vertrouwenspersoon 

~ Aanlevering van data over OVZ aan de landelijke databank over zorginhoudelijk 

kwaliteitsindicatoren 

~ Commissie Wzd heeft over 2021 haar eerste analyse opgesteld over alle verleende 

onvrijwillige zorg in 2021 en deze met de CCR besproken. De analyse wordt voortaan ieder 

half jaar besproken en vergeleken met elkaar 

In 2021 is voor het eerst alle onvrijwillige zorg die het eerste en het tweede half jaar binnen zMW is 
ingezet in een apart document gerapporteerd. Aan de hand van deze vergelijking per half jaar kan 
terug- en vooruitgekeken worden. Dit geeft concrete aanknopingspunten voor analyse en het 
signaleren van trends. 
 
Binnen zMW zijn in 2021 drie vormen van onvrijwillige zorg voorgekomen: 

1. Beperken van bewegingsvrijheid; 
2. Medicatie buiten de richtlijn; 
3. Uitoefenen van toezicht. 

 
Tijdens het eerste halfjaar van 2021 is bij 18 cliënten en in het tweede halfjaar is bij 12 cliënten 
onvrijwillige zorg toegepast. In het eerste halfjaar waren dit 22 maatregelen bij 18 cliënten en in het 
tweede halfjaar 17 maatregelen bij 12 cliënten. Het beperken van de bewegingsvrijheid werd het 
vaakst ingezet in zowel het eerste als het tweede half jaar. In beide halve jaren werd deze maatregel 
11 keer ingezet. De inzet van medicatie buiten de richtlijn als maatregel werd In het eerste halfjaar 
10 keer als onvrijwillige zorg ingezet en in het tweede halfjaar 4 keer. Uitoefenen van toezicht met 
behulp van traceringstechnieken (gps, domotica) is in het eerste en in het tweede halfjaar 1 maal 
ingezet. 
 
 

  1e half jaar  2e half jaar  

 Aantal cliënten met een maatregel 18  12  

      

 Aantal maatregelen totaal 22  17  

      

1 Beperken bewegingsvrijheid  11  11  

2 Medicatie buiten de richtlijn 10  4  

3 Uitoefenen van toezicht 1  1  

      
 
Onvrijwillige zorg binnen zMW per half jaar in 2021 

 


