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Casus

 Hr M, 83 jaar, woont alleen, hulp van thuiszorg

 Geheugenproblemen en andere cognitieve stoornissen, diagnose M Alzheimer

 Verzet bij ADL: schoppen en slaan, mogelijk door onbegrip en angst

 Inzet lorazepam helpt en hr M vraagt ook zelf om de lorazepam

 Wettelijk vertegenwoordiger is tegen gebruik lorazepam ivm sufheid 

 Deze wettelijk vertegenwoordiger wil dat zijn slaapkamerdeur op slot wordt 
gedaan, zodat mijnheer niet meer continu op zijn bed kan gaan liggen

 Is de WZD van toepassing? Op welke onderdelen?



WZD gaat over de inzet van onvrijwillige zorg

 In principe: NEE, tenzij…

 ERNSTIG NADEEL voor cliënt of omgeving

Onderzoek:

 Wat is precies het probleem?

 Wat zijn de oorzaken?

 Welke zaken zijn van invloed?

 Zijn er alternatieven?

https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/alternatievenbundel-vrijheidsbeperking.pdf


WZD Wet Zorg en Dwang (1-1-20)

 Geldt voor patiënten met een psychogeriatrische 
aandoening of een verstandelijke beperking

 Regelt rechten van cliënten

Bij zorg waar de cliënt zich tegen verzet 

Bij zorg waar de vertegenwoordiger niet mee instemt

Bij voorschrijven gedragsbeïnvloedende medicatie 
buiten de richtlijnen

Bij maatregelen die de bewegingsvrijheid beperken



Verzet/geen instemming bij:

 Toedienen van vocht/voeding/medicatie

 Toezicht houden op cliënt

Onderzoek aan kleding/lichaam

Onderzoek woning/verblijfsruimte (middelen/voorwerpen)

 Beperking in vrijheid om eigen leven in te richten 
(communicatiemiddelen)

 Beperkingen in recht op ontvangen van bezoek

Altijd (ook zonder verzet) bij:
 Beperken bewegingsvrijheid

 Insluiten



Stappenplan

 Overleg met zorgverleners bij denken aan inzet onvrijwillige zorg 
(MDO)

 Informeer betrokken zorgverleners bij starten

 Leg vast: 

Ernstig nadeel, onderzoek naar oorzaak, beïnvloedende 
factoren, alternatieven

 Inzet onvrijwillige zorg, evaluatie momenten

Gegevens zorgverantwoordelijke en betrokken WZD functionaris



Casus

 Hr M, 83 jaar, woont alleen, hulp van thuiszorg

 Geheugenproblemen en andere cognitieve stoornissen, diagnose M Alzheimer

 Verzet bij ADL: schoppen en slaan, mogelijk door onbegrip en angst

 Inzet lorazepam helpt en hr M vraagt ook zelf om de lorazepam

 Wettelijk vertegenwoordiger is tegen gebruik lorazepam ivm sufheid 

 Deze wettelijk vertegenwoordiger wil dat zijn slaapkamerdeur op slot wordt 
gedaan, zodat mijnheer niet meer continu op zijn bed kan gaan liggen

 Is de WZD van toepassing? Op welke onderdelen?



Ja, WZD op 4 onderdelen

 Verzet bij ADL

 Gedragsbeïnvloedende medicatie voorschrijven bij PG pt

 Handelen tegen de wens van de wettelijke vertegenwoordiger 
(medicatie)

 Handelen tegen de wens van de wettelijk vertegenwoordiger of 
inperken vrijheid pt (kamer op slot)

 Dus wat doe je?



Stappenplan

 Onderzoek per onderdeel

Probleem

Oorzaak

 Invloeden

Alternatieven

 Bespreek binnen team, informeer betrokkenen

 Leg vast: maatregel, evaluatiemoment



Regionale afspraken

 VVT organisaties benoemen zorgverantwoordelijken

 Zij maken een zorgplan, onderzoeken het probleem en kijken naar 
alternatieven

 indien onvrijwillige zorg wordt toegepast leggen zij dit vast in het 
zorgplan en zorgen ervoor dat het stappenplan gevolgd wordt

 Handtekening van huisarts is niet nodig

 Elke 3 maanden evaluatie nodig

 Elke VVT organisatie heeft eigen WZD functionarissen die toezien 
op het juist toepassen van de wet



Toetsvragen

Een cliënt is heel erg vergeetachtig, maar 

niemand heeft vastgesteld dat er sprake is van 

een psychogeriatrische aandoening. Is de Wet 

zorg en dwang dan van toepassing?

0 Ja

0 Nee



NEE

Als er geen psychogeriatrische 

aandoening (zoals dementie) is 

vastgesteld mogen er geen maatregelen 

genomen worden die de cliënt niet wil.



Wanneer moet, bij een wilsonbekwame cliënt ter zake, altijd

het stappenplan worden doorlopen, ook als de 

vertegenwoordiger het eens is met de zorg en de client 

zich niet verzet?

A. Toedienen van gedragsmedicatie buiten de richtlijn, beperking van 

bewegingsvrijheid en insluiting

B. Toedienen van gedragsmedicatie buiten de richtlijn, insluiting en

onderzoek van woning op drank, drugs, gevaarlijke voorwerpen

C. Onderzoek aan kleding of lichaam, onderzoek van woning op drank, 

drugs, gevaarlijke voorwerpen en beperking van vrijheid het eigen 

leven in te richten



E-learnings

 Deur op slot doen

 Bedhek

 Stiekem medicatie toedienen

 TEST op Zorg voor Beter

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B18CF715A853E783!140&ithint=file,pptx&authkey=!AA2fMSrxKZhJV6U
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B18CF715A853E783!139&ithint=file,pptx&authkey=!AAhXwCwUlhGDg6Y
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B18CF715A853E783!138&ithint=file,pptx&authkey=!AEZfkktAPcGqzGw
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorg-en-dwang/test-vrijheidsbeperking

