
Analyse Wet zorg en dwang periode 1 juli 2020 t/m 31 december 2020  

Het is nog niet mogelijk om automatische, digitale overzichten te genereren vanuit MijnCaress van 

PinkRoccade over de tweede helft van 2020. Daarom is ervoor gekozen om handmatig een overzicht te maken 

door de ingevulde modules ‘onvrijwillige zorg’ te tellen en te registreren in een overzicht. Op 22 januari 2021 

waren er voor 47 cliënt /bewoners modules ingevuld, in totaal voor 62 maatregelen. Hiervan gaat het 27 keer 

om maatregelen die vallen onder ‘onvrijwillige zorg’ en 35 keer om maatregelen die vallen onder één van de 

drie vormen van ‘vrijwillige zorg’. In totaal zijn er binnen TMZ 498 bewoners met een PG indicatie.  

Op nagenoeg alle locaties zijn modules ‘onvrijwillige zorg’ ingevuld. Dit laat zien dat er binnen TMZ volop 

gewerkt is aan de implementatie en dat al bewustwording bestaat betreffende de Wet zorg en dwang. Dit 

verdient een groot compliment, zeker gezien de intensieve corona periode. In 2020 is de Wet zorg en dwang 

geïmplementeerd op alle intramurale psychogeriatrische zorgteams o.a. door het geven van scholing. In het 

afgelopen jaar hebben 208 intramurale zorgmedewerkers de scholing gevolgd (fysiek of digitaal) en daarnaast 

zijn ook de verschillende vakgroepen geschoold (medische vakgroep, paramedische vakgroep, vakgroep 

psychologie, vakgroep geestelijke verzorging en de vakgroep zorgbemiddeling).  

Wat opvalt is dat er op een aantal somatische afdelingen, modules zijn ingevuld. Het is op basis van deze 

analyse niet te zien of het hier gaat om cliënten met ‘gelijkgestelde aandoeningen’, maar dit ligt wel in de lijn 

der verwachting. Dit zal het komende half jaar een aandachtspunt zijn van de Wzd commissie.  

Er zijn een aantal modules ingevuld voor maatregelen waarvoor het niet nodig is om het stappenplan te 

volgen. Dit laat zien dat de interpretatie van de Wet zorg en dwang voor zorgteams vaak nog lastig is. Dit komt 

met name door het feit dat het gaat om het effect van de maatregel op de cliënt/bewoner en niet zozeer om 

de maatregel zelf.  Het komende jaar zullen teams nog ondersteuning krijgen in het implementeren van de 

Wet zorg en dwang in de praktijk. Het is belangrijk om te leren van de praktijk en daarnaast landelijke en 

regionale ontwikkelingen actief te blijven volgen.  

Projectgroep ‘implementatie Wet zorg en dwang’ 
Maart 2021  

 

Beschouwende mening van de RvB:  

Op 1 oktober 2019 is binnen TMZ het project gestart. Opdrachtgever voor dit project is 

verantwoordelijk portefeuillehouder MT. De RvB is eindverantwoordelijk. De projectgroep bestond 

uit specialist ouderengeneeskunde (2x), leidinggevende wijkverpleging, psycholoog, verpleegkundig 

specialist, zorgbemiddelaar (2x), secretaresse en een projectleider.  

Aanvankelijke doelstelling van het project was: Op 30 juni 2020 is de Wet zorg en dwang binnen 

intramurale PG afdelingen geïmplementeerd en zijn alle projectresultaten behaald. T.g.v. de corona 

crisis is medio 2020 de doelstelling bijgesteld naar: Op 31 december 2020 is de Wet zorg en dwang 

binnen intramurale PG afdelingen geïmplementeerd en zijn alle projectresultaten behaald.  

Onderstaande projectresultaten zijn behaald: Beleidsplan Wet zorg en dwang binnen TMZ is gereed 

en inzichtelijk op Kennisplein; Scholing Wet zorg en dwang is ontwikkeld en deze wordt aangeboden 

via de TMZ academie; Scholingsmateriaal en naslagwerk is beschikbaar voor medewerkers van TMZ 

(e-learning Wet zorg en dwang, brochures ‘Wet zorg en dwang binnen TMZ’ en ‘Handleiding 

onvrijwillige zorg module in het ECD’, alle relevante informatie betreffende de Wet zorg en dwang is 

digitaal beschikbaar voor alle medewerkers); Registratie t.a.v. de inzet van onvrijwillige zorg of 1 van 

de drie vormen van vrijwillige zorg wordt gedaan in het ECD middels de ‘onvrijwillige zorg’ module. 

Hierbij wordt voldaan aan de eisen t.a.v. evaluatie en verantwoording; Adviesrapport t.a.v. Wzd 

extramuraal is gereed; Registratie in het locatie/accommodatie register is gereed; VAR en CCR zijn 

inhoudelijk geïnformeerd; De vertrouwenspersoon heeft zich geïntroduceerd bij de CCR en is 

beschikbaar, zij rapporteert jaarlijks aan de RvB. 



De RvB is tevreden over de hierboven weergegeven projectresultaten. Belangrijk winstpunt voor de 

cliënt/bewoner is dat kritischer dan voorheen wordt gekeken naar de noodzaak van 

vrijheidsbeperkende maatregelen. Als een cliënt/bewoner iets niet wil, dan wordt naar alternatieven 

gekeken. De stem van de cliënt/bewoner telt. We kijken bijvoorbeeld kritischer dan voorheen naar 

inzet van medicatie. Is het mogelijk om eerst de psycholoog en/of COG-er (coach onbegrepen 

gedrag) in te zetten?  

In het derde kwartaal van 2021 gaan we ons een beeld vormen van de resultaten binnen heel TMZ: 

in hoeverre slagen we erin om daadwerkelijk minder vrijheidsbeperkende maatregelen in te zetten 

(of minder ingrijpende maatregelen). Deze concrete resultaten worden gedeeld met de CCR.  

  

Reactie van de cliëntenraad op deze analyse:  

De mening van de Centrale Cliëntenraad van TMZ is dat er kritischer wordt gekeken naar de 

noodzaak van vrijheid beperkende maatregelen. Wij zien dat het welbevinden van de 

cliënt/bewoner duidelijk het uitgangspunt is bij het toepassen van deze maatregelen. Naar onze 

mening bevordert deze manier van zorgvuldig werken het welbevinden van de cliënt en wordt op 

goede wijze de optimale rust voor de medebewoners bevordert. 

 

       


