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Per 1 januari is er de wet zorg en dwang (wzd)

• Een nieuwe wet waarbij het gaat om het invullen van goede 

persoonsgerichte zorg.

• Het streven is altijd vrijwillige zorg waarbij gezocht wordt naar de best 

passende en minst ingrijpende alternatief voor het invullen van goede 

persoonsgerichte zorg.

• Soms is het nodig om onvrijwillige zorg te verlenen om ernstig nadeel te 

voorkomen en tot goede persoonsgerichte zorg te komen.



Voor wie geldt deze wet?

• Bewoners met een psychogeriatrische stoornis/ verstandelijke 

beperking.

• Voorlopig alleen bij intramurale bewoners.

• 2020 is een overgangsjaar.

Voor wie is er de wzd?



Wat is onvrijwillige zorg?
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Als de zorg die we bieden 
bijdraagt aan levensgeluk, 
welzijn en comfort, is er geen 
sprake van onvrijwillige zorg. 

Pas als iemand zich verzet of 
niet instemt met de geboden 
zorg, is er sprake van 
onvrijwillige zorg. 



Wat is ernstig nadeel?
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Wat is ernstig nadeel?

• De bewoner brengt zichzelf of anderen in levensgevaar;

• De bewoner brengt ernstig lichamelijk letsel toe;

• De bewoner brengt ernstige psychische, materiële, immateriële of 

financiële schade toe;

• Verwaarlozing of ‘maatschappelijke teloorgang’ van de bewoner;

• De veiligheid van de bewoner wordt bedreigd;

• Het gedrag van de bewoner is zo hinderlijk dat het agressie van 

anderen oproept;
• De algemene veiligheid van personen of goederen is in gevaar.



Wanneer het stappenplan?
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Als er sprake is van onvrijwillige zorg -> we doen dingen die niet 
aansluiten bij wat de bewoner wil of als we dingen belemmeren die 
de bewoner juist wel wil.

Bepaalde vormen van zorg worden gelijkgesteld aan onvrijwillige 
zorg:

• Gebruik van psychofarmaca (die niet volgens een geldende richtlijn is 

voorgeschreven). 

• Beperking van bewegingsvrijheid. 

• Insluiting.



Waarom maak je een 
stappenplan?
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• Het is niet gelukt om een vrijwillig alternatief te vinden.

• Het goed analyseren van de situatie en mogelijke alternatieven 

worden multidisciplinair bekeken.

• Het maken van een zorgvuldige afweging en het voorkomen van 

onvrijwillige zorg.



Filmpje stappenplan
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Stappenplan Actiz

https://youtu.be/HZ7mEDR5C8g


Wat doen wij?
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• Het eerste jaar is een pilotjaar.

• Zorgverantwoordelijke is de buddy.

• I.p.v. het inzetten van een externe deskundige bekijken we eerst of we 

dit intern kunnen beleggen. 

• Vanuit persoonsgericht zorg bekijken wat iemand nodig heeft.

• Bij de eerstvolgende bespreking beoordelen of er sprake is van 

onvrijwillige zorg.



Een bewoner 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?

• Ja

• Nee

Vraag 1



Onvrijwillige zorg is:

• Zorg die door een arts wordt opgelegd?

• Zorg die door de vertegenwoordiger of familie 
wordt opgelegd?

• Zorg waartegen de bewoner (of 
vertegenwoordiger) zich verzet.

Vraag 2



Wanneer mag je volgens de wet zorg en dwang onvrijwillige zorg 
toepassen?

• Als er “ernstig nadeel” dreigt

• Als de bewoner een psychogeriatrische 
aandoening (zoals dementie) heeft of een 
verstandelijke beperking

• Als er geen andere oplossing is om “ernstig nadeel” 
te bestrijden

• Alle drie zijn een voorwaarde

Vraag 3



Samenvatting
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Wanneer is er sprake van de wet zorg en 
dwang?

• Psychogeriatrie

• Voorlopig alleen intramurale bewoners

• Wanneer er sprake is van onvrijwillige zorg



Vragen?

Mail je vragen naar de helpdesk van VWS:
WvggzWzdWfz@minvws.nl

Alternatievenbundel Vilans

mailto:WvggzWzdWfz@minvws.nl
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/alternatievenbundel-vrijheidsbeperking.pdf?_ga=2.237944960.1000718766.1578907124-388916297.1554103914

