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Analyse  Implementatie Wet zorg en dwang TMZ       

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan als vervanging van de Wet BOPZ. Binnen TMZ is er 

medio 2019 een projectgroep gestart met daarin leden vanuit de BOPZ commissie om de Wet zorg en dwang 

binnen de organisatie te implementeren. Er is intensief samengewerkt om te komen tot een beleidsplan Wet 

zorg en dwang. Hiervoor is oa. input gehaald uit een klankbordbijeenkomst waarbij diverse functionarissen 

aanwezig waren die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met een psychogeriatrische aandoening. Het 

beleidsplan is gereed en inzichtelijk voor alle medewerkers via Kennisplein op MijnTMZ. Uitgangspunt is dat er 

geen onvrijwillige zorg wordt verleend, tenzij onvrijwillige zorg de enige manier is om ernstig nadeel van de 

cliënt of zijn omgeving te voorkomen. De zorg voor mensen met dementie zich hoort te richten op `een 

betekenisvol leven’, waarbij de mogelijkheden en de eigen regie van de cliënt het uitgangspunt zijn. De 

organisatie heeft dit vertaald in het motto `samen voor persoonlijke zorg`, waarbij het belangrijk is dat de zorg 

en behandeling zoveel mogelijk aansluit bij de behoeften en wensen van de cliënt, met als doel optimalisatie 

van diens welbevinden.  

De projectgroep heeft scholingen ontwikkeld voor diverse groepen medewerkers (medewerkers 

wijkverpleging, medische vakgroep, vakgroep psychologie, zorgbemiddeling, paramedische dienst en 

intramurale zorgmedewerkers). De scholing richt zich zowel op de letter van de wet, maar ook zeker op de 

geest van de wet. De essentie is altijd: zorg verlenen in overeenstemming met de cliënt/netwerk. Lesmateriaal 

behorend bij de scholing zijn: e-learning Wet zorg en dwang via MijnLeeromgeving op MijnTMZ, brochure Wet 

zorg en dwang voor zorgmedewerkers en brochure handleiding module onvrijwillige zorg in het ECD. T.g.v. de 

corona maatregelen moesten veel geplande scholingen gecanceld worden. Deze scholingen zijn nu gepland in 

het 4e kwartaal van 2020, waarbij rekening gehouden wordt met de opgestelde voorwaarden om COVID-19 

besmetting te voorkomen. Borging vindt plaats doordat de scholing in de toekomst opgenomen wordt in het 

reguliere aanbod van de TMZ academie.  

Registratie van onvrijwillige zorg1 of één van de 3 vormen van vrijwillige zorg2 vindt plaats in het ECD (Mijn 

Caress) van de cliënt. Hiervoor is een module ‘onvrijwillige zorg’ ontwikkeld door Pink Roccade. Deze is 

beschikbaar in het ECD van iedere cliënt. Omzetten van de dossiers van BOPZ naar Wzd is in eerste instantie de 

verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde. Nadat alle scholingen zijn gegeven wordt dit een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. Pink Roccade is in afwachting van de definitieve eisen van de IGJ v.w.b. het 

aanleveren van halfjaarlijkse digitale overzichten. Hierdoor is het voor TMZ nog niet mogelijk om digitale 

overzichten automatisch te genereren.  

Binnen TMZ zijn de 2 BOPZ-artsen aangesteld als Wzd-functionarissen. Daarnaast zijn er 2 “back-up” Wzd-

functionarissen.  

Medio januari 2020 is de centrale cliëntenraad geïnformeerd over het project ‘implementatie wet zorg en 

dwang’. Er is tijdens deze bijeenkomst gesproken over: wat betekent de Wzd?, hoe kunnen we het beste 

cliënten en hun netwerk informeren over de Wzd, wat wordt er van de cliëntenraad verwacht in de 

halfjaarlijkse analyse naar de IGJ.  

De VAR (Verzorgenden en Verpleegkundige Advies Raad) is op de hoogte gebracht over de stand van zaken en 

de voortgang van het project.  

Er zijn kennismakingsbijeenkomsten geweest met de cliëntvertrouwenspersoon Wzd van TMZ. De informatie 

over de cliëntvertrouwenspersoon is te vinden in het beleidsplan, in de brochure Wzd en via de website van 

TMZ.  

 

 

 

1 Vormen van zorg, waar de cliënt en/of vertegenwoordiger zich verbaal of non-verbaal tegen verzet. 
2 Beperking van de bewegingsvrijheid, insluiting, psychofarmaca buiten de richtlijn 
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TMZ neemt deel aan een Lerend Netwerk Wzd in IZO Twente verband. Doel hiervan is om regionaal een aantal 

gezamenlijke standpunten in te nemen en uitgangspunten te formuleren, om zo in onze regio een goed 

werkbare situatie te creëren voor de cliënten en medewerkers binnen al onze organisaties en voor onze 

samenwerkingspartners. Daarnaast is er behoefte om casuïstiek uit te wisselen en ervaringen te delen. 

Afgesproken is om op deze wijze gezamenlijk toe te werken naar de formele evaluatie van de wet over 2 jaar.   
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Beschouwende mening van de RvB op het proces en op de kwaliteit:  

Door een functionaris binnen de organisatie vrij te maken voor de implementatie van de WZD is het TMZ 

gelukt om beleidsuitgangspunten te formuleren in het Beleidsplan Wet Zorg en Dwang TMZ. Dit is, zoals 

gebruikelijk bij TMZ, op een zorgvuldige manier (in overleg met verschillende functionarissen) gedaan en 

vanuit de bedoeling van de wet, waardoor het een gedragen beleid is geworden. De cliëntenraad en de 

verpleegkundige adviesraad zijn meegenomen in de aanpak van de implementatie. Dit is een gedegen begin 

van de implementatie. De andere activiteiten die nog gedaan moeten worden zoals scholing en analyse van 

gegevens zijn gepland en in gang gezet. Helaas hebben we door de coronacrisis de planning naar achteren 

moeten verschuiven maar eind dit jaar zijn de belangrijkste pijlers geïmplementeerd. Deelname aan het 

Lerend Netwerk is van toegevoegde waarde gebleken doordat expertise wordt gedeeld en draagt bij aan 

eenduidig beleid en organisatie van de WZD in de regio. Het volgen van het stappenplan, als onderdeel van de 

WZD, sluit grotendeels aan op de werkwijze die wij voorheen hanteerden onder de BOPZ. Dit betekent dat de 

inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen altijd zeer zorgvuldig wordt overwogen, uitgevoerd en 

geëvalueerd. Daarin is met de invoering van de WZD per 1-1-2020 niets veranderd.  

 

Reactie van de cliëntenraad op deze analyse:  

De cliëntenraad spreekt haar waardering uit over bovenstaande analyse. De deelname van TMZ aan het 

Lerend Netwerk beschouwen we als positief. De cliëntenraad heeft er vertrouwen in dat TMZ de wet volgens 

de bedoeling in het belang van het welzijn van de cliënt/bewoner uitvoert. De cliëntenraad vraagt aandacht 

voor het overleg met cliënt/bewoner en/of familie over de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen.  


