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Inleiding 
 
 
Over minder dan een jaar, op 1 januari 2020, gaat de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) in. 
Het doel van deze wet is dat onvrijwillige zorg bij mensen met dementie of een verstandelijke 
beperking zo veel mogelijk wordt voorkomen. Er gaat veel veranderen ten opzichte van de 
oude wet (de Wet Bopz). Wij als zorgorganisatie moeten onszelf op deze nieuwe aanpak 
voorbereiden. In voorliggend implementatieplan van onze BOPZ-commissie wordt 
uiteengezet hoe we dat doen. Hoofdstuk 1, het concept Implementatie- en informatieplan, 
beschrijft hiertoe op hoofdlijnen de belangrijkste stappen die dit jaar nog gezet moeten 
worden om aan de Wzd te kunnen gaan voldoen per 1-1-2020. 
 
In de nieuwe wet vindt namelijk een aantal wijzigingen plaats ten opzichte van de Wet Bopz. 
Een voorbeeld: als wij als zorgaanbieder geen overstemming bereiken met onze de cliënt 
over vrijwillige zorg, moeten wij een stappenplan doorlopen. In hoofdstuk 2 wordt dit concept 
stappenplan gepresenteerd en hiermee zal dit jaar ervaring opgedaan moeten worden, zodat 
het straks (eventueel nog met enkele aanpassingen) in gevoerd kan worden. Hierbij wordt 
steeds naar alternatieven gezocht in een multidisciplinair team. Een ander groot verschil met 
is dat de Wzd cliëntvolgend is. Dit betekent dat ook in de thuiszorg, kleinschalig wonen of 
dagbesteding de wet van kracht kan zijn. 
 
De wijzigingen die de nieuwe Wzd met zich meebrengt betekenen voor ons het aanpassen 
van onze werkwijze aan de nieuwe regels. Een eerste stap is het beschrijven van het beleid 
En de aanpak die we voorstaan om aan de Wzd te voldoen. Als we onvrijwillige zorg willen 
kunnen aanbieden, dan zullen ze dit in ons beleid en werkprocessen moeten opnemen. Zie 
bijlage 1: Schema ter beoordeling van de inzet van een WZD-maatregel, zoals dit moet gaan 
gelden per 1-1-2020. 
 
Tevens is het goed om te weten dat de Wzd (zie voor de gehele wet bijlage 2) aansluiting 
heeft bij bestaande regeling, zoals het hebben van een klachtencommissie en dat een goede 
toegang tot een cliëntvertrouwenspersoon geregeld is. Deze randvoorwaarden heeft St. 
Franciscus reeds op orde.  
 
Tot slot is het op een veilige manier vastleggen van cliëntgegevens en wie daar toegang tot 
heeft van belang het in het kader van de Wzd. De Wzd-Arts heeft hierin een bepalende rol . 
Zie bijlage 3 voor de taakfunctieomschrijving Wzd-arts).  
 
Daarnaast moeten is het van belang dat we een aantal basiszaken op orde hebben. De 
acties die nodig zijn om ook dit jaar al zo goed mogelijk invulling te geven aan de huidige 
regeling, de wet BOPZ, staan in een apart jaarplan. Dit plan gaat separaat in op de stappen 
die we dit jaar concreet moeten gaan zetten om begin 2020 klaar te zijn voor de Wet Zorg en 
Dwang. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
Hoofdstuk 1: Concept Implementatie- en informatieplan Wet Zorg en Dwang 
 
 

Stappen Uiterlijk april 2019 

Vaststellen basisnotitie WZD door BOPZ commissie,  
MT/directie en RvT van Franciscus 

Uiterlijk april 2019  

Informatierondes aan respectievelijk : 
* 1. personeel  en  2. familie  
* 3. huisartsen  en  wijkverpleging waar wij samen met 
gezamenlijke psychogeriatrische cliënten te maken krijgen 
 

1.: 7 oktober 2019 
2.:7 oktober 2019 
3:  

Installeren WZD arts, WZD commissie  
 

Oktober 2019 

Werven van externe deskundige  
 

Oktober 2019 

 
Tabel 1: Stappenplan invoering Wzd 

  



 

 
Hoofstuk 2: Stappenplan voor vastleggen vrijwilliger / onvrijwillige zorg in zorgplan 
 
Onderstaand schema geeft aan welke stappen doorlopen dienen te worden om onvrijwillige 
zorg vast te leggen. De toelichtingen daarna (A, B en C) wordt het schema nadere uitgelegd. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schema 1: Stappenplan Wzd 
 

 
A. Toelichting op schema 
 

*De bespreking 

De volgende betrokkenen nemen deel: 
○ Zorgverantwoordelijke  
○ SO  
○ Minimaal één andere deskundige 
○ Indien vrijheidsbeperking wordt overwogen, moet arts toestemming geven 
○ Cliënt (indien deze dit wenst)  

 

**Onvrijwillige zorg 

Zorg waartegen de cliënt zich verzet (de geel gearceerde ook als er geen verzet is), zoals: 

 het toedienen van vocht, voeding en medicatie, en medische controles/handelingen 

 beperken van de bewegingsvrijheid of toepassen van psychofarmaca buiten de 
gangbare richtlijnen om  

 insluiten 

 toezicht houden op de cliënt (inclusief domotica) 

 onderzoek aan de kleding of het lichaam 

 onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op middelen die het gedrag beïnvloeden 
en op gevaarlijke voorwerpen 

 controleren op de aanwezigheid van middelen die het gedrag beïnvloeden 



 

 
Tabel 2: Toelichting op stappenplan invoering Wzd 

 
 
B. Toelichting op rol WZD arts 
 

***Beoordeling en toezicht door WZD arts 

 Is de onvrijwillige zorg zoveel mogelijk voorkomen 

 Is het zorgplan geschikt om ernstig nadeel zoveel mogelijk te voorkomen 

 Voor de eerste toepassing informeert de zorgverantwoordelijke de cliënt en WZD arts 

 WZD arts houd samen met de zorgverantwoordelijke toezicht op de uitvoering van 
onvrijwillige zorg 

 
Tabel 3: Toelichting op rol WZD arts in stappenplan invoering Wzd 

 
 
C. Toelichting op stappen in relatie tot de termijnen zoals genoemd in het schema 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 beperkingen in de vrijheid om het eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets 
moet doen of nalaten (inclusief het gebruik van communicatiemiddelen) 

 beperkingen in het recht op het ontvangen van bezoek. 
 
→ Stap 3: In afwachting van het advies van een externe deskundige kan de termijn voor 
onvrijwillige zorg eenmalig met drie maanden worden verlengt. 



 

 
 
 
 
 

 
 
Tabel 4: Toelichting op te zetten stappen 

 
  



 

 
Bronnen 
 

Waardigheid en trots, Onvrijwillige zorg, 
 https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/10/VIL-17034-Factsheet-
Onvrijwillige-zorg.pdf 
 
Wettenbank, WGBO,  
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007021/2006-02-01 
 
Zorgvoorbeter, Algemeen zorgplan: 
 https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgleefplan 
 
Zorgvoorbeter, Methodisch werken bij dementie: 
 https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/methodisch-werken-dementie 
 
Wet zorg en Dwang vervangt BOPZ 
https://www.vilans.nl/projecten/wet-zorg-en-dwang-vervangt-wet-bopz 
 
Zorg voor beter, Wet zorg en Dwang, 
 https://www.zorgvoorbeter.nl/vrijheidsbeperking/wet-zorg-en-dwang 
 
Ministerie van VWS, Dwang in de zorg 
https://www.dwangindezorg.nl/nieuwe-wetgeving/veelgestelde-vragen-wzd 
 
Ministerie van VWS, Alternatievenbundel vrijheidsbeperking 
https://www.dwangindezorg.nl/nieuwe-
wetgeving/documenten/publicaties/2017/oktober/1/alternatievenbundel-vrijheidsbeperking 
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Bijlage 1: Schema ter beoordeling van de inzet van een WZD-maatregel 
  



 

 
Bijlage 2. Wet Zorg en Dwang, Vrijheid,….. tenzij ernstig nadeel 
 
1. Begripsbepaling en reikwijdte  

Definities (artikel1 WZD) 

A. accommodatie: bouwkundige voorziening of een deel van een bouwkundige voorziening 
met het daarbij behorende terrein van een zorgaanbieder waar zorg wordt verleend;  

B. cliënt: persoon van wie uit een verklaring van een ter zake kundige arts blijkt dat hij in 
verband met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap is 
aangewezen op zorg als bedoeld in het vierde lid, dan wel van wie het CIZ in een 
indicatiebesluit als bedoeld in de Wet langdurige zorg heeft vastgesteld dat een 
aanspraak op zorg bestaat als bedoeld in de Wet langdurige zorg vanwege een 
psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap;  

C. vertegenwoordiger: wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt, of, indien een zodanige 
persoon ontbreekt, de persoon die daartoe door de cliënt schriftelijk is gemachtigd in zijn 
plaats te treden, of, indien deze ontbreekt of niet optreedt, de echtgenoot, de 
geregistreerde partner of andere levensgezel, of, indien deze ontbreekt of niet wenst op te 
treden, een ouder, kind, broer, zus, grootouder of kleinkind van de cliënt;  

D. zorgaanbieder: een natuurlijke of rechtspersoon die respectievelijk beroepsmatig of 
bedrijfsmatig zorg als bedoeld in het vierde lid of opname en verblijf in een accommodatie 
verleent, een organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg als 
bedoeld in het vierde lid of opname en verblijf in een accommodatie verlenen of doen 
verlenen, of een natuurlijk persoon die bedrijfsmatig zorg als bedoeld in het vierde lid of 
opname en verblijf in een accommodatie doet verlenen;  

E. zorgverantwoordelijke: een ter zake kundige arts of degene die behoort tot een bij 
regeling van Onze Minister aangewezen categorie van deskundigen, die door de 
zorgaanbieder als zorgverantwoordelijke is aangewezen;  

F. zorgverlener: een natuurlijke persoon die beroepsmatig zorg verleent;  

G. Wlz-uitvoerder: Wlz-uitvoerder als bedoeld in de Wet langdurige zorg;  

H. Wzd-arts: ter zake kundige arts, al dan niet in dienst van de zorgaanbieder, die door de 
zorgaanbieder is aangewezen om toe te zien op de inzet van de minst ingrijpende vorm 
van onvrijwillige zorg en de mogelijke afbouw ervan en die verantwoordelijk is voor de 
algemene gang van zaken op het terrein van het verlenen van onvrijwillige zorg.  

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder “ernstig 

nadeel” verstaan, het bestaan van of het aanzienlijk risico op:  
A. levensgevaar, ernstig lichamelijk letsel, ernstige psychische, materiële, immateriële of 

financiële schade, ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang, ernstig 
verstoorde ontwikkeling voor of van de cliënt of een ander;  

B. bedreiging van de veiligheid van de cliënt al dan niet doordat hij onder invloed van 
een ander raakt;  

C. de situatie dat betrokkene met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept;  
D. de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is. 

Ziekten en aandoeningen die voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende 

bepalingen worden gelijkgesteld met een psychogeriatrische aandoening of een 

verstandelijke handicap indien:  



 

A. deze ziekten en aandoeningen dezelfde gedragsproblemen of regieverlies als een 
psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap kunnen veroorzaken;  

B. als de benodigde zorg in verband met deze gedragsproblemen of regieverlies 
vergelijkbaar is met de zorg die nodig is bij een psychogeriatrische aandoening of 
verstandelijke handicap;  

C. als deze gedragsproblemen of dit regieverlies leidt tot ernstig nadeel.  

Wat is onvrijwillige zorg? (artikel2 WZD) 

1. Onder “onvrijwillige zorg” wordt verstaan; zorg waartegen de cliënt of zijn 

vertegenwoordiger zich verzet en die bestaat uit:  
A. toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede doorvoeren van medische 

controles of andere medische handelingen en overige therapeutische maatregelen, 
ter behandeling van een psychogeriatrische aandoening, verstandelijke handicap, 
een daarmee gepaard gaande psychische stoornis of een combinatie hiervan, dan 
wel vanwege die aandoening, handicap of stoornis, ter behandeling van een 
somatische aandoening;  

B. beperken van de bewegingsvrijheid;  
C. insluiten;  
D. uitoefenen van toezicht op betrokkene;  
E. onderzoek aan kleding of lichaam;  
F. onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag beïnvloedende middelen en 

gevaarlijke voorwerpen;  
G. controleren op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen;  
H. aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg 

hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder begrepen het gebruik 
van communicatiemiddelen;  

I. beperken van het recht op het ontvangen van bezoek.  
 
2. Indien een cliënt wilsonbekwaam is en de vertegenwoordiger en de cliënt zich niet 
verzetten tegen het opnemen in het zorgplan van:  

A. het toedienen van medicatie die van invloed is op het gedrag of de bewegingsvrijheid 
van de cliënt, vanwege de psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap, of 
vanwege een daarmee gepaard gaande psychische stoornis of een combinatie hiervan, 
indien die medicatie niet wordt toegediend overeenkomstig de geldende professionele 
richtlijnen,  

B. een maatregel die tot het gevolg heeft dat de cliënt enige tijd in zijn bewegingsvrijheid 
wordt beperkt, of  

C. de mogelijkheid tot insluiting.  
 
Toelichting, praktijk 
Er is geen sprake van onvrijwillige zorg 

- als cliënt wilsbekwaam is en instemt met de zorg (dit valt onder de WGBO) 

- als vertegenwoordiger akkoord is en de cliënt geen verzet toont, tenzij  

o bewegingsbeperking wordt toegepast 

o psychofarmaca buiten de richtlijn wordt ingezet 

o er sprake is van insluiting 

hierbij is er altijd sprake van onvrijwillige zorg 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het bijgevoegde stroomdiagram in de 
bijlage, daarnaast verwijzen we hier naar § 2.2 en § 2.3 



 

Wzd-arts (artikel 2b WZD) 
1. Een zorgaanbieder waarbij cliënten worden opgenomen met een RM of een IBS, dan 

wel die onvrijwillige zorg verleent, wijst een Wzd-arts aan.  
2. Voordat de zorgaanbieder een Wzd-arts aanwijst, vraagt de zorgaanbieder hierover 

advies aan de cliëntenraad.  
3. De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de Wzd-arts zijn taken op grond van deze 

wet naar behoren kan uitvoeren en waarborgt de onafhankelijkheid van de Wzd-arts 
bij de uitvoering van zijn taken op grond van deze wet. De zorgaanbieder geeft de 
Wzd-arts geen aanwijzingen met betrekking tot diens taakuitvoering op grond van 
deze wet. 

 

Vertegenwoordiging (artikel 3 WZD) 
 

1. Voor de cliënt die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt geldt deze (WZD) wet voor 
de beslissingen over de zorg die aan hem verleend wordt. Een cliënt die de leeftijd 
van twaalf maar nog niet die van zestien jaar heeft bereikt, neemt de beslissing over 
de zorg die aan hem verleend wordt en over de uitoefening van rechten en plichten 
op grond van deze wet, samen met zijn ouders of voogden die gezamenlijk het gezag 
uitoefenen, of de ouder of voogd die alleen het gezag uitoefent. Voor een cliënt die 
nog niet de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt nemen de ouders of voogden die 
gezamenlijk het gezag uitoefenen, de beslissing over de zorg die aan de cliënt 
verleend wordt en over de uitoefening van rechten en plichten op grond van deze wet 
of neemt of de ouder of voogd die alleen het gezag uitoefent die beslissing.  

2. Een vertegenwoordiger treedt slechts op namens de cliënt voor zover hij een taak 
heeft als wettelijk vertegenwoordiger of voor zover een daartoe deskundige, niet 
zijnde de bij de zorg betrokken arts, overeenkomstig de daarvoor gangbare richtlijnen 
een beslissing heeft genomen die inhoudt dat de cliënt niet in staat kan worden 
geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake van een beslissing die 
hem betreft (wilsbekwaamheid). Deze beslissing wordt door de daartoe deskundige 
niet genomen dan na overleg met de vertegenwoordiger dat op overeenstemming is 
gericht. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, neemt de bij de zorg betrokken 
arts de beslissing. 

3. De zorgverantwoordelijke legt de beslissing schriftelijk vast en vermeldt of met de 
vertegenwoordiger overeenstemming is over de beslissing en ter zake van welke 
beslissing de cliënt niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van 
zijn belangen. De zorgverantwoordelijke stelt de Wzd-arts op de hoogte van de 
beslissing en het overleg met de vertegenwoordiger.  

4. Degene die door een cliënt schriftelijk wordt gemachtigd om als zijn 
vertegenwoordiger op te treden, dient meerderjarig en handelingsbekwaam te zijn. 

5. Degene die als vertegenwoordiger optreedt, verklaart schriftelijk daartoe bereid te 
zijn.  

6. De vertegenwoordiger betracht de zorg van een goed vertegenwoordiger en is 
gehouden de cliënt zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taak te betrekken. 

7. De zorgaanbieder informeert de vertegenwoordiger over zijn rechten en 
bevoegdheden op grond van deze wet.  

8. Indien een cliënt geen vertegenwoordiger heeft, maakt de zorgaanbieder gebruik van 
de bevoegdheid. 

 



 

instemming/verzet (artikel 3a WZD) 
 

1. Indien de cliënt zelf de beslissing neemt, is er sprake van:  
instemming, indien de cliënt instemt;  
verzet, indien de cliënt zich verzet.  

2. Indien voor de cliënt een vertegenwoordiger optreedt, is er sprake van:  
instemming, indien de vertegenwoordiger instemt;  
verzet, indien de cliënt of de vertegenwoordiger zich verzet.  

3. In afwijking van het tweede lid geldt voor een cliënt die de leeftijd van twaalf jaar nog 
niet heeft bereikt dat er sprake is van:  

instemming, indien de vertegenwoordiger instemt;  
verzet, indien de vertegenwoordiger zich verzet.  

4. In afwijking van het tweede lid geldt voor een cliënt die de leeftijd van twaalf maar 
nog niet van zestien jaar heeft bereikt en die in staat wordt geacht tot een redelijke 
waardering van zijn belangen ter zake, dat er sprake is van:  

instemming, indien de cliënt en de vertegenwoordiger beiden instemmen;  
verzet, indien de cliënt of de vertegenwoordiger zich verzet.  

5. Indien de cliënt op enig moment blijk geeft van verzet, vervalt de eerder gegeven 
instemming, en is er sprake van verzet.  

6. Indien de ouders van een cliënt gezamenlijk de wettelijke vertegenwoordiger zijn, 
wordt verzet van een van beiden aangemerkt als verzet van de vertegenwoordiger. 

 
2. Zorg door een zorgaanbieder 

§ 2.1 Opstellen van het zorgplan 

(Artikel 5 WZD) 
1. De zorgaanbieder wijst voor elke cliënt een zorgverantwoordelijke aan.  
2. De zorgverantwoordelijke draagt zorg voor het opstellen, het vaststellen, het 

uitvoeren, het evalueren en zo nodig het periodiek aanpassen van een zorgplan en 
het voeren van overleg met de cliënt of zijn vertegenwoordiger voorafgaand daarover 
en het inrichten van een dossier voor de cliënt.  

3. Voor zover de cliënt of zijn vertegenwoordiger daarmee instemt, verstrekt de 
zorgaanbieder zo spoedig mogelijk na de aanvang van de zorg, de naam en 
contactgegevens van een cliënt en de naam en contactgegevens van zijn 
vertegenwoordiger, aan de cliëntenvertrouwenspersoon, (artikel 57), zodat de 
cliëntenvertrouwenspersoon de cliënt en zijn vertegenwoordiger kan informeren over 
de mogelijkheid tot advies en bijstand door een cliëntenvertrouwenspersoon. 

(Artikel 6 WZD) 
1. Zorg wordt uitsluitend verleend op basis van het zorgplan, tenzij nog geen zorgplan is 

vastgesteld. 
2. Zolang het zorgplan nog niet is vastgesteld, wordt uitsluitend zorg verleend waarmee 

de cliënt of zijn vertegenwoordiger heeft ingestemd, dan wel waarmee de cliënt die 
geen vertegenwoordiger heeft redelijkerwijs geacht kan worden in te stemmen en 
waartegen hij zich niet verzet, tenzij sprake is van een noodsituatie. 

(Artikel 7 WZD) 
1. De zorgverantwoordelijke stelt na overleg met de cliënt of zijn vertegenwoordiger zo 

spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen zes weken na aanvang van de zorg, een 
zorgplan vast. De afspraken met de cliënt of de vertegenwoordiger worden in het 
zorgplan vastgelegd.  



 

2. Indien in verband met de zorgbehoefte van de cliënt de deskundigheid van anderen 
van belang is, betrekt de zorgverantwoordelijke deze deskundigheid bij het opstellen 
van het zorgplan.  

3. De zorgverantwoordelijke spant zich in om de instemming van de cliënt of zijn 
vertegenwoordiger met het zorgplan te verkrijgen, waarbij hij zoveel als mogelijk 
rekening houdt met de wensen en voorkeuren van de cliënt. Van schriftelijke 
wilsuitingen van de cliënt of zijn vertegenwoordiger inzake zijn wensen en voorkeuren 
wordt een afschrift bij het zorgplan gevoegd. Indien het niet mogelijk is om hiermee 
rekening te houden, deelt de zorgverantwoordelijke dit schriftelijk en gemotiveerd 
mee aan betrokkene of zijn vertegenwoordiger. 

(Artikel 8 WZD) 
1. De zorgverantwoordelijke voert zo vaak als hiertoe aanleiding is, doch in ieder geval 

binnen 4 weken na de aanvang van de uitvoering van het zorgplan en vervolgens ten 
minste elke zes maanden een evaluatie van het zorgplan uit. De cliënt of de 
vertegenwoordiger worden in de gelegenheid gesteld over de evaluatie gehoord te 
worden. De datum van de laatst uitgevoerde evaluatie wordt in het zorgplan 
aangetekend  

§ 2.2. Heroverweging van het zorgplan 

(Artikel 9 WZD) 
1. De zorgaanbieder biedt voldoende mogelijkheden voor zorg op basis van 

vrijwilligheid, om daarmee onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen.  
2. Indien de zorgverantwoordelijke constateert dat het zorgplan niet blijkt te voldoen aan 

de zorgbehoefte van de cliënt, of de vertegenwoordiger aangeeft dat het zorgplan 
niet aan de zorgbehoefte van de cliënt voldoet, waardoor een situatie van ernstig 
nadeel kan ontstaan, wordt onderzocht of er alternatieven zijn voor de in het zorgplan 
opgenomen zorg, niet zijnde onvrijwillige zorg.  

3. In een situatie als bedoeld in het tweede lid, overlegt de zorgverantwoordelijke met 
ten minste één deskundige van een andere discipline dan zijn eigen discipline, op het 
terrein van de aan de cliënt te verlenen zorg. Tijdens dat overleg wordt besproken:  

a) wat het ernstig nadeel voor de cliënt is, door middel van het maken 
van een risico-inventarisatie;  

b) wat de oorzaak van het gedrag van de cliënt zou kunnen zijn waardoor 
ernstig nadeel ontstaat;  

c) welke rol de interactie tussen cliënt en omgeving speelt bij het 
ontstaan van ernstig nadeel;  

d) welke mogelijkheden voor vrijwillige zorg kunnen worden benut om het 
ernstig nadeel te voorkomen, waardoor geen of minder onvrijwillige 
zorg nodig is.  

4. De zorgverantwoordelijke informeert de cliënt of zijn vertegenwoordiger over het 
overleg en biedt hen de mogelijkheid hierbij aanwezig te zijn.  

5. De zorgverantwoordelijke betrekt bij het overleg de deskundigheid van anderen, 
indien dit gezien de zorgbehoefte van de cliënt van belang is.  

6. Het zorgplan wordt aangepast op basis van de conclusies van het overleg. Indien de 
conclusie van het overleg is dat er geen alternatieven voor onvrijwillige zorg meer 
zijn, wordt nader overleg gevoerd.  

 
 



 

§ 2.3. Onvrijwillige zorg in het zorgplan  
 

(Artikel 10 WZD) (stappenplan Vilans) 
1. Onvrijwillige zorg kan alleen als uiterste middel worden overwogen:  

a) indien op grond van het overleg is gebleken dat er geen 
mogelijkheden voor vrijwillige zorg meer zijn;  

b) indien blijkt dat het aangepaste zorgplan, niet voldoet aan de 
zorgbehoefte van de cliënt waardoor een situatie van ernstig nadeel 
kan ontstaan.  

2. De zorgverantwoordelijke kan in het zorgplan als uiterste middel onvrijwillige zorg 
opnemen indien:  

a) het gedrag van een cliënt als gevolg van zijn psychogeriatrische 
aandoening of verstandelijke handicap, dan wel als gevolg van een 
daarmee gepaard gaande psychische stoornis of een combinatie 
daarvan, leidt tot ernstig nadeel;  

b) de onvrijwillige zorg noodzakelijk is om het ernstige nadeel te 
voorkomen of af te wenden;  

c) de onvrijwillige zorg geschikt is om het ernstige nadeel te voorkomen 
of af te wenden en gelet op het beoogde doel evenredig is; en  

d) er geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn om het ernstige nadeel 
te voorkomen of af te wenden.  

3. Onvrijwillige zorg wordt niet in het zorgplan opgenomen dan na overleg met ten 
minste één deskundige van een andere discipline dan die van de 
zorgverantwoordelijke, op het terrein van de aan de cliënt te verlenen zorg en indien 
de zorgverantwoordelijke geen arts is met instemming van een bij de zorg betrokken 
arts.  

4. In het overleg wordt besproken:  
a) wat het ernstig nadeel voor de cliënt is, door middel van het maken 

van een risico-inventarisatie;  
b) wat de oorzaak van het gedrag van de cliënt zou kunnen zijn 

waardoor ernstig nadeel ontstaat; 
c) welke rol de interactie tussen cliënt en omgeving speelt bij het 

ontstaan van ernstig nadeel;  
d) welke mogelijkheden voor vrijwillige zorg nog benut kunnen 

worden, waardoor geen of minder onvrijwillige zorg nodig is;  
5. De zorgverantwoordelijke informeert de cliënt of zijn vertegenwoordiger over het 

overleg en biedt hen de mogelijkheid hierbij aanwezig te zijn. Ook informeert de 
zorgverantwoordelijke de cliënt of zijn vertegenwoordiger over de plicht die op de 
zorgverantwoordelijke rust om advies over het zorgplan te vragen aan een externe 
deskundige.  

6. In het overleg wordt voor iedere vorm van onvrijwillige zorg overwogen of die zorg 
mogelijk nadelige effecten heeft op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de 
cliënt en op zijn deelname aan het maatschappelijk leven, en worden aanvullende 
zorgvuldigheidseisen vastgesteld om die effecten weg te nemen of te verminderen. 
De zorgverantwoordelijke betrekt bij het overleg de deskundigheid van anderen, 
indien dit gezien de zorgbehoefte van de cliënt van belang is.  

7. De zorgverantwoordelijke past op basis van de conclusies van het overleg het 
zorgplan aan en beschrijft daarin:  

a) het ernstig nadeel ter zake waarvan de onvrijwillige zorg kan worden 
toegepast, en welke vorm van onvrijwillige zorg kan worden toegepast;  



 

b) welke zorgverlener of categorie van zorgverleners bevoegd is tot het 
toepassen van de onvrijwillige zorg;  

c) indien van toepassing, de duur of frequentie van de onvrijwillige zorg;  
d) de vastgestelde termijn voor de toepassing van onvrijwillige zorg;  
e) de wijze waarop de zorg binnen de termijn wordt afgebouwd;  
f) indien van toepassing aanvullende zorgvuldigheidseisen;  
g) de continuïteit van de benadering van de cliënt en de wijze waarop 

deze geborgd wordt.  
8. De zorgverantwoordelijke verstrekt in het kader van het overleg de daarvoor 

noodzakelijke gegevens.  
9. Indien het niet lukt de onvrijwillige zorg voor afloop van de bedoelde termijn af te 

bouwen, wordt opnieuw toepassing gegeven aan het derde tot en met negende lid, 
met dien verstande dat een niet bij de zorg betrokken deskundige deelneemt aan het 
overleg.  

 
Toelichting praktijk 
Of er sprake is van onvrijwillige zorg kan met behulp van het stroom schema in de bijlage 
worden bepaalt. Opgemerkt wordt dat dit stroom schema nooit alle nuances van de praktijk 
kan weergeven, de tekst in dit document dient dus altijd in acht te worden genomen. Bij 
twijfel over de inschatting dient met de WZD –arts te worden overlegd. 

(Artikel 11 WZD) (stappenplan) 
1. De zorgverantwoordelijke vraagt advies over het zorgplan aan een externe 

deskundige indien:  
a) de cliënt of de vertegenwoordiger zich verzet tegen het opnemen van 

bepaalde zorg in het zorgplan, of  
b) na het uitgebreid deskundigenoverleg als bedoeld in artikel 10, het niet 

lukt de onvrijwillige zorg binnen de in het zorgplan opgenomen termijn 
af te bouwen.  

2. Na afloop van de termijn kan de zorgverantwoordelijke eenmalig de termijn voor het 
toepassen van de onvrijwillige zorg verlengen totdat de externe deskundige heeft 
geadviseerd. De duur van de verlenging bedraagt maximaal drie maanden en wordt 
vastgelegd in het zorgplan.  

3. De zorgverantwoordelijke past op basis van het advies van de externe deskundige 
het zorgplan aan en geeft daarin aan op welke wijze de zorgaanbieder toepassing 
geeft aan het advies van de externe deskundige, met dien verstande dat de nieuwe 
termijn voor het toepassen van onvrijwillige zorg niet langer mag zijn dan zes 
maanden. 

4. Indien op grond van de evaluatie wordt geconcludeerd dat onvrijwillige zorg in 
overeenstemming met het advies van de externe deskundige noodzakelijk blijft, 
bedraagt de termijn voor de toepassing van de onvrijwillige zorg, telkens niet langer 
dan zes maanden.  

 
Toelichting praktijk 
Het stappenplan houdt in dat voor een bepaalde termijn onvrijwillige zorg kan worden 
ingezet, en regelt welke deskundige bij de besluitvorming moeten worden betrokken 
 
maand 0,  Bij aanvang wordt een deskundige van andere discipline, de arts en of de 

WZD-arts geraadpleegd. de zorg mag 3 maanden worden ingezet 
maand 3 zn 1e Verlenging van onvrijwillige zorg, zelfde deskundige als bij maand 0 + 

niet bij de zorg betrokken deskundige 



 

maand 6 zn 2e verlening. Wanneer opnieuw verlenging nodig dan eerst externe 
deskundige raadplegen (Vilans : “WZD 50 vragen”) 
in afwachting advies maximaal 3 maanden verlengen, 
pas na advies maximaal 6 maanden te verlengen 

  Deskundige is niet akkoord met onvrijwillige zorg: onvrijwillige zorg staken 
 Deskundige akkoord dan voortzetting mogelijk, dan elke 6 maanden 

deskundige overleg (als bij maand 0) 

(Artikel 11a WZD) 
1. Indien in het zorgplan onvrijwillige zorg is opgenomen of de onvrijwillige zorg in het 

zorgplan is gewijzigd, overlegt de zorgverantwoordelijke het zorgplan aan de Wzd-
arts. 

2. De Wzd-arts beoordeelt het zorgplan. Indien hij oordeelt dat het zorgplan niet voldoet 
aan het uitgangspunt dat onvrijwillige zorg zoveel mogelijk wordt voorkomen of dat 
het zorgplan niet geschikt is om ernstig nadeel zoveel mogelijk te voorkomen, past de 
zorgverantwoordelijke het zorgplan op aanwijzen van de Wzd-arts aan.  

3. De zorgverantwoordelijke informeert de Wzd-arts over een evaluatie van het 
zorgplan.  

4. Het zorgplan vermeldt in elk geval de wijze waarop de zorgaanbieder en de Wzd-arts 
de kwaliteit van de onvrijwillige zorg bewaken en toezicht houden op de uitvoering 
van de onvrijwillige zorg. De zorgaanbieder en de Wzd-arts geven hieraan uitvoering. 

§ 2.4. Uitvoeren van het zorgplan 

(Artikel 12 WZD) 
1. Indien de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzet tegen de uitvoering van het 

zorgplan of bepaalde onderdelen van het zorgplan, wordt aan dat zorgplan of die 
onderdelen van het zorgplan slechts uitvoering gegeven indien met toepassing van 
artikel 13 is vastgesteld dat uitvoering noodzakelijk is ter voorkoming van ernstig 
nadeel.  

2. Indien de voortgang van de uitvoering van het zorgplan of ontwikkelingen in de 
zorgbehoefte van de cliënt daartoe aanleiding geven, wordt een nieuw of gewijzigd 
zorgplan vastgesteld.  

 
(Artikel 13 WZD) 

1. De zorgverlener geeft slechts uitvoering aan in het zorgplan opgenomen onvrijwillige 
zorg indien de zorgverlener voor de eerste toepassing van die onvrijwillige zorg, na 
instemming van de zorgverantwoordelijke heeft vastgesteld dat:  

a) het in het zorgplan omschreven ernstige nadeel zich daadwerkelijk 
voordoet,  

b) onvrijwillige zorg noodzakelijk is om het ernstige nadeel te voorkomen 
of af te wenden, 

c) de onvrijwillige zorg geschikt is om het ernstige nadeel te voorkomen 
of af te wenden en gelet op het beoogde doel evenredig is, (principes 
van de doelmatigheid en proportionaliteit uit de wet BOPZ) 

d) er geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn om het ernstige nadeel 
te voorkomen of af te wenden, en (principe van de subsidiariteit uit de 
wet BOPZ) 

e) op verantwoorde wijze is voorzien in toezicht tijdens de toepassing 
ervan.  



 

2. Voordat de onvrijwillige zorg voor de eerste keer wordt verleend, informeert de 
zorgverantwoordelijke de Wzd-arts, de vertegenwoordiger en de cliënt. Indien de 
situatie dermate urgent is dat vooraf informeren niet mogelijk is, informeert de 
zorgverantwoordelijke hen allen zo spoedig mogelijk nadat de onvrijwillige zorg is 
verleend of daarmee een begin is gemaakt.  

3. Indien de situatie dermate urgent is dat instemming van de zorgverantwoordelijke 
voor de eerste toepassing van de onvrijwillige zorg niet mogelijk is, treedt de 
zorgverlener zo spoedig mogelijk nadat de onvrijwillige zorg is verleend of daarmee 
een begin is gemaakt in overleg met de zorgverantwoordelijke om instemming te 
verkrijgen. 
 
 

Toelichting  
Een maatregel zorg volgens Artikel. 13 WZD handelt over onvrijwillige zorg, dit is min of 
meer vergelijkbaar met een Dwangbehandeling volgens art. 38 uit de wet voormalige wet 
BOPZ. 

§ 2.5 Zorg in onvoorziene situaties 

(Artikel 15 WZD) 
1. In een situatie waarin het zorgplan redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien of in een 

noodsituatie die zich voordoet in de periode dat nog geen zorgplan is vastgesteld, 
wordt uitsluitend onvrijwillige zorg verleend, op grond van een schriftelijke beslissing 
van de zorgverantwoordelijke waarin hij heeft vastgesteld dat:  

a) het gedrag van een cliënt als gevolg van zijn psychogeriatrische 
aandoening of verstandelijke handicap, dan wel als gevolg van een 
daarmee gepaard gaande psychische stoornis of een combinatie 
daarvan, leidt tot ernstig nadeel;  

b) de onvrijwillige zorg noodzakelijk is om ernstig nadeel te voorkomen of 
af te wenden,  

c) de onvrijwillige zorg geschikt is om het ernstige nadeel te voorkomen 
of af te wenden en gelet op het beoogde doel evenredig is, 

d) er geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn om het ernstige nadeel 
te voorkomen of af te wenden, en  

e) op verantwoorde wijze is voorzien in toezicht tijdens de toepassing 
ervan.  

2. In de schriftelijke beslissing wordt vermeld voor welke termijn zij geldt. De termijn is 
niet langer dan strikt noodzakelijk, en in ieder geval niet langer dan twee weken.  

3. Indien de beslissing onvrijwillige zorg betreft en de zorgverantwoordelijke geen arts 
is, overlegt hij over deze beslissing met de bij de zorg betrokken arts. 

4. De zorgverantwoordelijke informeert, zo mogelijk vooraf, de Wzd-arts, de 
vertegenwoordiger en de cliënt over het verlenen van onvrijwillige zorg in een 
onvoorziene situatie, tenzij dit informeren kennelijk ernstig nadeel voor de cliënt zou 
opleveren.  

5. Ter voorkoming van noodsituaties kan de zorgverantwoordelijke beslissen tot 
onvrijwillige zorg, dan wel de poststukken bestemd voor de cliënt te onderzoeken bij 
het gegronde vermoeden van aanwezigheid binnen de accommodatie van 
voorwerpen die cliënt niet in zijn bezit mag hebben of die een aanzienlijk risico op 
ernstig nadeel veroorzaken. De ontnomen voorwerpen worden voor cliënt bewaard, 
voor zover dit niet in strijd is met enig wettelijk voorschrift. Aan cliënt of zijn 



 

vertegenwoordiger wordt een bewijs van ontvangst verstrekt, waarin de voorwerpen 
die in bewaring zijn genomen zijn omschreven. 

 
Toelichting 
Een maatregel volgens Artikel 15 uit de WZD is vergelijkbaar met een BOPZ maatregel 
volgens art. 39 uit de voormalige wet BOPZ.  
 

§ 2.6. Administratieve voorschriften en verplichtingen tot het verstrekken van 
gegevens 

(Artikel 16 WZD) 
1. Met het oog op de kwaliteit van de zorg en de inzichtelijkheid voor de cliënt en zijn 

vertegenwoordiger richt de zorgverantwoordelijke namens de zorgaanbieder een 
dossier in.  

2. Onverminderd bevat het dossier:  
a) het zorgplan;  
b) een afschrift van de beslissing over de wilsbekwaamheid en de 

akkoord-verklaring van de vertegenwoordiger;  
c) in voorkomend geval vermelding van de reden van het niet verwerven 

van de instemming van de cliënt of zijn vertegenwoordiger met het 
zorgplan;  

d) de evaluatie van het zorgplan; 
e) de resultaten van het overleg bedoeld in artikel 9, artikel 10, artikel 13, 

en artikel 15, en het advies van een externe deskundige;  
f) aantekening van het vooraf of achteraf informeren van de Wzd-arts, de 

vertegenwoordiger en de cliënt over het verlenen van onvrijwillige zorg 
en, indien dit niet is gebeurd, de reden daarvoor; aantekening van het 
ontbreken van de instemming met dan wel de medewerking van de 
cliënt of voor zover van toepassing zijn vertegenwoordiger aan de 
uitvoering van het zorgplan en de reden daarvoor; 

g) aantekening van de verstrekking van gegevens op grond van artikel 
18c, eerste lid, zonder toestemming van de cliënt of zijn 
vertegenwoordiger;  

h) aantekening van een mededeling als bedoeld in artikel 22, negende 
lid, onderdeel c; 

i) een afschrift van een beslissing als bedoeld in artikel 15, tweede lid;  
j) een afschrift van het besluit tot opname en verblijf; 
k) een afschrift van de rechterlijke machtiging;  
l) een afschrift van de beschikking tot inbewaringstelling;  
m) de opname- en ontslaggegevens, en  
n) de beoordeling van de Wzd-arts.  

3. Indien toepassing is gegeven aan de artikelen 13 (onvrijwillige zorg) of 15 (zorg in 
onvoorziene situaties), wordt, zodra de onvrijwillige zorg is verleend, daarvan melding 
gemaakt in het dossier met een motivering van de noodzaak daartoe. 

(Artikel 17 WZD) 
1. De zorgaanbieder zorgt ten behoeve van het toezicht door de inspectie voor het 

digitaal beschikbaar zijn van in ieder geval de volgende gegevens:  
a) de vorm van de aan de cliënt verleende onvrijwillige zorg;  
b) de zorgverantwoordelijke;  
c) de noodzaak voor de onvrijwillige zorg;  



 

d) een schriftelijke beslissing over de wilsbekwaamheid;  
e) het zorgplan of een schriftelijke beslissing die legitimeert tot de vorm 

van onvrijwillige zorg;  
f) het besluit tot opname en verblijf, de rechterlijke machtiging, of de 

beschikking tot inbewaringstelling, die legitimeert tot onvrijwillige 
opname;  

g) de begindatum en de einddatum van de onvrijwillige zorg;  
h) de duur en de frequentie van de onvrijwillige zorg;  
i) de beslissingen van de zorgaanbieder op de aanvragen voor verlof of 

ontslag;  
j) de beoordelingen van de Wzd-arts.  

2. De zorgaanbieder verstrekt ten minste eens per zes maanden aan de inspectie een 
digitaal overzicht van de gegevens, bedoeld in het eerste lid. Bij algemene maatregel 
van bestuur kan worden bepaald dat deze gegevens op een bij of krachtens die 
maatregel aangewezen wijze verstrekt worden aan en verwerkt worden door een 
door Onze Minister aan te wijzen instantie. 

 
(Artikel 18 WZD) 

1. De zorgaanbieder verstrekt eens per zes maanden aan de inspectie een door het 
bestuur van de zorgaanbieder ondertekende analyse over de verplichte onvrijwillige 
zorg die door hem in die periode is verleend.  
 

Toelichting 
Volgens artikel 17 WZD., moet er een overzicht met gegevens (zie 17.1 a tm j) worden 
verstrekt aan een aan te wijze instantie. Dit kan het beste als tabel vanuit het EPD worden 
gegenereerd, overigens is e. daarbij niet (makkelijk) in een overzicht te vatten 
Volgens artikel 18 WZD moet er eveneens elke 6 maanden een analyse ondertekend door 
de RvB worden verstuurd aan de inspectie. Hiervoor kan het overzicht volgens artikel 17 
WZD worden gebruikt als basis. De WZD-arts kan  deze analyse verrichten.  

(Artikel 18b WZD) 
1. De zorgaanbieder verschaft het CIZ ten behoeve van diens taak inzage in het 

zorgplan en het dossier van een cliënt voor wie een besluit tot opname en verblijf of 
een verzoek om een rechterlijke machtiging wordt voorbereid.  

2. De zorgaanbieder verschaft op verzoek van nabestaanden aan hen inzage in of 
afschrift van het dossier van de cliënt voor zover de persoonlijke levenssfeer van 
derden daardoor niet wordt geschaad, en:  

a) betrokkene daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; of  
b) er sprake is van een zwaarwegend belang ter zake voor de 

nabestaanden. 

(Artikel 18c WZD) 
1. Onverminderd andere verplichtingen tot het verstrekken van gegevens die 

voortvloeien uit deze wet, verstrekken de zorgaanbieder, de Wzd-arts, de 
zorgverantwoordelijke, het CIZ, de burgemeester en de officier van justitie elkaar, zo 
nodig zonder toestemming van de cliënt of diens vertegenwoordiger, gegevens voor 
zover dat strikt noodzakelijk is ter voorkoming of beperking van ernstig nadeel, en dit 
hoort bij de uitoefening van ieders taak op grond van deze wet.  

2. De zorgaanbieder, de Wzd-arts, het CIZ, de burgemeester en de officier van justitie 
stellen de zorgverantwoordelijke ten behoeve van diens taak op de hoogte indien zij 
gegevens over betrokkene uitwisselen zonder diens toestemming.  



 

3. De medewerkers van de zorgaanbieder, de Wzd-arts, de zorgverantwoordelijke, het 
CIZ, de burgemeester en de officier van justitie en de rechter zijn tot geheimhouding 
verplicht van hetgeen in de uitoefening van hun taak aan hen is toevertrouwd, tenzij 
het bepaalde in het eerste lid of enig ander wettelijk voorschrift hen tot mededeling 
verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.  

 
(Artikel 19 WZD) 

1. Een zorgaanbieder die onvrijwillige zorg verleent, draagt zorg voor een beleidsplan 
waarin hij in ieder geval vastlegt:  

a) door middel van welke alternatieven hij tracht om onvrijwillige zorg 
zoveel mogelijk te voorkomen;  

b) hoe hij omgaat met het toepassen van onvrijwillige zorg en de afbouw 
van onvrijwillige zorg;  

c) de wijze van intern toezicht bij uitvoering van onvrijwillige zorg.  
2. Bij het opnemen van onvrijwillige zorg in een zorgplan en het verlenen van 

onvrijwillige zorg, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 9 tot en met 15, wordt 
rekening gehouden met dit beleidsplan.  

(Artikel 20 WZD) 
1. De zorgaanbieder die onvrijwillige zorg verleent, verstrekt Onze Minister, ter 

opneming in een openbaar register, een opgave van de:  
a) naam of een andere aanduiding van de locatie, alsmede het adres 

ervan;  
b) aanduiding of de locatie een accommodatie is;  
c) naam, het adres, de rechtsvorm en het Handelsregisternummer van 

de zorgaanbieder.  
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen bouwkundige eisen worden gesteld aan 

de accommodatie. 
 
 
3. Opname en verblijf in een accommodatie  

§ 3.1 Opname en verblijf zonder rechterlijke machtiging  

(Artikel 21 WZD) (voorheen artikel 60, wet BOPZ)  
1. Opname en verblijf of de voortzetting van het verblijf van een cliënt van twaalf jaar of 

ouder die geen blijk geeft van de nodige bereidheid daartoe, maar zich er ook niet 
tegen verzet, vindt uitsluitend plaats in een geregistreerde accommodatie op basis 
van een besluit tot opname en verblijf van het CIZ.  

2. Het CIZ neemt uitsluitend een besluit tot opname en verblijf indien:  
a) de cliënt naar zijn oordeel geen blijk geeft van de nodige bereidheid tot 

opname en verblijf of de voortzetting van het verblijf, maar zich er ook 
niet tegen verzet;  

b) naar zijn oordeel het gedrag van een cliënt als gevolg van zijn 
psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap, dan wel als 
gevolg van een daarmee gepaard gaande psychische stoornis of een 
combinatie daarvan, leidt tot ernstig nadeel;  

c) de opname en het verblijf of de voortzetting van het verblijf 
noodzakelijk is om het ernstige nadeel te voorkomen of af te wenden;  

d) de opname en het verblijf of de voorzetting van het verblijf geschikt is 
om het ernstige nadeel te voorkomen of af te wenden, en  



 

e) er geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn om het ernstige nadeel 
te voorkomen of af te wenden.  

3. Indien een cliënt vrijwillig of met toepassing van deze paragraaf is opgenomen en 
verblijft in een accommodatie, maar zich vervolgens op zodanige wijze verzet tegen 
verschillende onderdelen van de zorgverlening dat het leveren van cliëntgerichte zorg 
feitelijk niet mogelijk is, wordt de voortzetting van het verblijf geacht onvrijwillig te zijn 
en een Rechtelijke Machtiging van toepassing.  

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld, betreffende 
de deskundigheidseisen waaraan het CIZ dient te voldoen.  

 
Toelichting 
Opname op een erkende locatie zonder bereidheid  en  zonder verzet vind plaats met een 
besluit tot opname en verblijf van het CIZ  of een “artikel 21 (WZD) indicatie”  (onder de 
wet BOPZ sprak men van een art 60 indicatie) 
 

(Artikel 22 WZD) (aanvraag artikel 21)  
1. Tot het indienen van een aanvraag tot een besluit tot opname en zijn bevoegd:  

a) de echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel;  
b) de vertegenwoordiger;  
c) elke meerderjarige bloedverwant in de rechte lijn of de zijlijn tot en met 

de tweede graad en elke meerderjarige aanverwant tot en met de 
tweede graad;  

d) de zorgaanbieder die de cliënt zorg verleent, voor zover het een cliënt 
betreft die al in een accommodatie verblijft, of  

e) de Wzd-arts, voor zover het een cliënt betreft die al in een 
accommodatie verblijft dan wel voor wie een zorgplan is vastgesteld 
waarin onvrijwillige zorg wordt opgenomen.  

2. De aanvraag wordt ingediend bij het CIZ.  
3. Indien de aanvraag een cliënt betreft die al in de accommodatie verblijft, wordt de 

aanvraag in de zevende week voor het einde van de geldigheidsduur van het lopende 
besluit gedaan.  

4. Het CIZ neemt het besluit tot opname en verblijf binnen 6 weken na de datum van de 
aanvraag.  

5. In het besluit tot opname en verblijf wordt de geldigheidsduur ervan vermeld, welke 
ten hoogste vijf jaren is.  

6. Het CIZ kan met betrekking tot de cliënt die al op grond van een besluit tot opname 
en verblijf in een accommodatie verblijft, telkens een nieuw besluit tot opname en 
verblijf nemen met een geldigheidsduur van ten hoogste vijf jaren.  

7. Voorafgaand aan de behandeling van een aanvraag wordt aan de cliënt of zijn 
vertegenwoordiger mondeling en schriftelijk medegedeeld dat hij zich kan verzetten 
tegen opname en verblijf.  

8. Indien een cliënt die is opgenomen in een accommodatie, zich verzet tegen het 
verblijf in die accommodatie, en dit verblijf niet in een andere door de cliënt of zijn 
vertegenwoordiger aangewezen accommodatie wil voortzetten een Rechtelijke 
Machtiging van toepassing.  

9. Het besluit tot opname en verblijf vervalt vanaf het moment waarop:  
a) de aanspraak op opname en verblijf vervalt wegens het herzien of 

intrekken van het indicatiebesluit als bedoeld in de Wet langdurige 
zorg;  



 

b) de rechter een machtiging tot opname en verblijf heeft afgegeven of de 
burgemeester een last tot inbewaringstelling heeft afgegeven, of  

c) het CIZ op verzoek van de cliënt heeft vastgesteld dat deze zijn 
bereidheid tot opname heeft uitgesproken. Het CIZ doet hiervan 
mededeling aan de zorgaanbieder. Op verzoek van het CIZ verklaart 
de bij de zorg betrokken arts of de cliënt in staat is tot een redelijke 
waardering van zijn belangen ter zake  

 

§ 3.2 Onvrijwillige opname en verblijf  

 De reguliere onvrijwillige opname en verblijf of voortgezet verblijf  

(Artikel 24 WZD) (rechterlijke machtiging) 
 

1. Onvrijwillige opname en verblijf of voortzetting van het verblijf van een cliënt is alleen 
mogelijk met een rechterlijke machtiging in een geregistreerde accommodatie. 

2. De opname en het verblijf of de voortzetting van het verblijf is onvrijwillig indien:  
a) de cliënt van twaalf jaar of ouder zich verzet tegen de opname en het 

verblijf of de voortzetting van het verblijf;  
b) de vertegenwoordiger zich verzet tegen de opname en het verblijf of 

voortzetting van het verblijf, of  
c) de ouders (bij cliënt onder de 12 jaar) die gezamenlijk het gezag over 

de betrokkene uitoefenen, van mening verschillen over de opname en 
het verblijf of de voortzetting van het verblijf.  

3. De rechter kan op verzoek van het CIZ een machtiging verlenen, indien naar het 
oordeel van de rechter:  

a) het gedrag van een cliënt als gevolg van zijn psychogeriatrische 
aandoening of verstandelijke handicap, dan wel als gevolg van een 
daarmee gepaard gaande psychische stoornis of een combinatie 
daarvan, leidt tot ernstig nadeel;  

b) de opname en het verblijf of de voortzetting van het verblijf 
noodzakelijk is om het ernstige nadeel te voorkomen of af te wenden;  

c) de opname en het verblijf of de voortzetting van het verblijf geschikt is 
om het ernstige nadeel te voorkomen of af te wenden, en  

d) er geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn om het ernstige nadeel 
te voorkomen of af te wenden.  

4. Indien een cliënt vrijwillig of op grond van een besluit als bedoeld in artikel 21 in een 
accommodatie is opgenomen en verblijft, maar zich vervolgens op zodanige wijze 
verzet tegen verschillende onderdelen van de zorgverlening dat het leveren van 
cliëntgerichte zorg feitelijk niet mogelijk is, wordt de voortzetting van het verblijf 
geacht onvrijwillig te zijn.  

§ 3.3 De aanvraag  

(Artikel 25 WZD) 
1. De volgende personen kunnen het CIZ vragen een verzoek om een rechterlijke 

machtiging, als bedoeld in artikel 24, eerste lid, in te dienen:  
a) de echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel;  
b) de vertegenwoordiger;  



 

c) elke meerderjarige bloedverwant in de rechte lijn of de zijlijn tot en 
met de tweede graad en elke meerderjarige aanverwant tot en met 
de tweede graad;  

d) de zorgaanbieder die de cliënt feitelijk zorg verleent, of  
e) de Wzd-arts.  

2. De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het CIZ.  
3. Indien het een cliënt betreft die al op grond van een machtiging tot opname en verblijf 

in een accommodatie verblijft, wordt de aanvraag in de negende of achtste week voor 
het einde van de geldigheidsduur van deze machtiging gedaan. Indien het een cliënt 
betreft die al op grond van een machtiging tot verlenging van de inbewaringstelling in 
een accommodatie verblijft, wordt de aanvraag in de vierde week voor het einde van 
de geldigheidsduur van deze machtiging gedaan.  

4. Indien de cliënt minderjarig is, onder curatele is gesteld dan wel ten behoeve van 
hem een mentorschap is ingesteld, wordt bij de aanvraag overgelegd respectievelijk 
een uittreksel uit het in artikel 244 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde 
register, of een verklaring van de griffier van de rechtbank dat ten aanzien van de 
minderjarige het register geen gegevens bevat, een uittreksel uit het in artikel 391 
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde register, dan wel een afschrift van 
de beschikking waarbij het mentorschap is ingesteld alsmede van die waarbij een 
mentor is benoemd. 

§ 3.4 Het verzoek  

(Artikel 26 WZD) 
1. Het CIZ doet zo spoedig mogelijk doch binnen drie weken na de dag van verzending 

van de aanvraag bij de rechter een verzoek tot het verlenen van een machtiging. 
Indien het een cliënt betreft die al op grond van een machtiging tot verlenging van de 
inbewaringstelling in een accommodatie verblijft, doet het CIZ het verzoek bij de 
rechter binnen één week na de dag van verzending van de aanvraag.  

2. Het CIZ doet het verzoek indien er grond is om aan te nemen dat de opname en het 
verblijf of de voortzetting van het verblijf onvrijwillig is en voldaan wordt aan de in 
artikel 24 genoemde voorwaarden.  

3. Indien het CIZ besluit om geen verzoek in te dienen, doet het hiervan mededeling 
aan de aanvrager.  

4. Indien het verzoek een cliënt betreft die al in een accommodatie verblijft, deelt het 
CIZ zijn beslissing schriftelijk mee aan de zorgaanbieder die deze accommodatie 
beheert.  

5. Het CIZ overlegt bij het verzoek tot het verlenen van een machtiging:  
a) het indicatiebesluit dat op grond van de Wet langdurige zorg door het 

CIZ is vastgesteld; 
b) de aanvraag RM;  
c) de bescheiden RM, en  
d) een verklaring van een ter zake kundige arts die de cliënt met het oog 

op de machtiging kort te voren heeft onderzocht, maar niet bij diens 
behandeling betrokken was.  

6. Ingeval het verzoek tot het verlenen van een machtiging een cliënt betreft die al in 
een accommodatie verblijft, overlegt het CIZ, naast de bescheiden:  

a) een verklaring van de zorgaanbieder van de accommodatie waarin de 
cliënt is opgenomen, waaruit blijkt dat het geval, bedoeld in artikel 24, 
derde lid, zich voordoet, en  

b) een afschrift van het zorgplan.  



 

7. Indien het verzoek een cliënt betreft die al in een accommodatie verblijft, kan de 
medische verklaring niet worden verstrekt door de arts die verbonden is aan de 
desbetreffende zorgaanbieder.  

8. Het CIZ vermeldt in het verzoek de gewenste duur van de machtiging.  

(Artikel 27 WZD) 
1. Uit de verklaring van de ter zake kundige arts blijkt:  

a. dat er sprake is van onvrijwilligheid en waaruit deze onvrijwilligheid bestaat;  
b. dat er sprake is van gedrag van de cliënt als gevolg van zijn 

psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap, dan wel als gevolg 
van een daarmee gepaard gaande psychische stoornis of een combinatie 
daarvan, dat leidt tot ernstig nadeel;  

c. dat de opname en het verblijf of de voortzetting van het verblijf noodzakelijk is 
om het ernstige nadeel te voorkomen of af te wenden;  

d. dat de opname en het verblijf of de voortzetting van het verblijf geschikt is om 
het ernstige nadeel te voorkomen of af te wenden, en  

e. dat er geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn om het ernstige nadeel te 
voorkomen of af te wenden.  

2. De verklaring verschaft inzicht in de actuele situatie van de cliënt, wordt met redenen 
omkleed en ondertekend.  

3. De arts die de verklaring opstelt, pleegt van tevoren overleg met de zorgaanbieder 
die de cliënt zorg verleent of, indien deze ontbreekt, met de huisarts van de cliënt.  

4. De cliënt en zijn vertegenwoordiger worden op de hoogte gebracht van het opmaken 
van de verklaring.  

 

§ 3.5 Opname en verblijf in crisissituaties 

(Artikel 29 WZD) (IBS) 
 

1. Onvrijwillige opname in een geregistreerde accommodatie van een persoon zonder 

rechterlijke machtiging is mogelijk met een beschikking tot inbewaringstelling van de 

burgemeester van de gemeente waarin de betreffende persoon zich bevindt.  

2. De beschikking kan slechts worden genomen indien naar het oordeel van de 

burgemeester:  

a. er sprake is van ernstig nadeel;  

b. het ernstig nadeel zodanig onmiddellijk dreigend is dat een rechterlijke 

machtiging niet kan worden afgewacht;  

c. het ernstige vermoeden bestaat dat dit ernstige nadeel wordt veroorzaakt 

door het gedrag van de persoon als gevolg van zijn psychogeriatrische 

aandoening of verstandelijke handicap, dan wel als gevolg van een daarmee 

gepaard gaande psychische stoornis of een combinatie hiervan;  

d. de inbewaringstelling noodzakelijk is om het ernstige nadeel te voorkomen of 

af te wenden;  

e. de inbewaringstelling geschikt is om het ernstige nadeel te voorkomen of af te 

wenden, en  

f. er geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn om het ernstige nadeel te 

voorkomen of af te wenden.  



 

3. De beschikking heeft een geldigheidsduur van ten hoogste 3 dagen, tenzij het CIZ 

voor het verstrijken van de geldigheidsduur een verzoek tot het verlenen van een 

machtiging. In dat geval vervalt de beschikking op het moment waarop de rechter 

heeft beslist op het verzoek, respectievelijk het CIZ heeft beslist op de aanvraag.  

(Artikel 30 WZD) 
1. De burgemeester gelast een inbewaringstelling pas nadat een ter zake deskundig 

arts een verklaring heeft verstrekt, waaruit blijkt waaruit de onvrijwilligheid bestaat en 

waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.  

2. Indien het een cliënt betreft die al in een accommodatie verblijft, kan de verklaring 

niet worden verstrekt door de arts die verbonden is aan desbetreffende 

zorgaanbieder.  

3. De arts die de verklaring afgeeft pleegt van tevoren overleg met de zorgaanbieder die 

de betrokkene zorg verleent of, indien deze ontbreekt, met de huisarts van de cliënt.  

4. De arts onderzoekt zo mogelijk de betrokkene voorafgaand aan de afgifte van de 

verklaring.  

§ 3.6 Schadevergoeding  

(Artikel 44 WZD) 
1. Indien de wet niet in acht is genomen bij het gelasten van een inbewaringstelling of 

bij de toepassing van artikel 15 kan de cliënt of zijn vertegenwoordiger de rechter 

verzoeken tot schadevergoeding door respectievelijk de gemeente of de 

zorgaanbieder. De rechter kent een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding 

toe.  

2. Indien de wet niet in acht is genomen door de zorgaanbieder, de Wzd-arts of de 

zorgverantwoordelijke kan de cliënt of zijn vertegenwoordiger de rechter verzoeken 

tot schadevergoeding door de zorgaanbieder, de Wzd-arts of de 

zorgverantwoordelijke. De rechter kent een naar billijkheid vast te stellen 

schadevergoeding toe.  

3. Indien de wet niet in acht is genomen door de rechter of de officier van justitie, kan de 

cliënt of zijn vertegenwoordiger de rechter verzoeken tot schadevergoeding ten laste 

van de Staat. De rechter kent een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding 

toe.  

§ 3.7 Administratieve voorschriften bij opname en verblijf  

(Artikel 45 WZD) (huisregels) 
1. De zorgaanbieder stelt aan een cliënt en diens vertegenwoordiger zo spoedig 

mogelijk na diens opname een schriftelijk overzicht van de in de accommodatie 

geldende huisregels ter hand.  

2. De huisregels bevatten geen andere regelen dan die nodig zijn voor een ordelijke 

gang van zaken en voor de veiligheid in de accommodatie.  

3. De zorgverantwoordelijke zorgt ervoor dat de cliënt en zijn vertegenwoordiger een 

mondelinge toelichting op de huisregels ontvangen.  



 

(Artikel 46 WZD) 
1. Een zorgaanbieder neemt een cliënt als bedoeld in de artikelen 21, 24 en 29 slechts 

op in een accommodatie tegen overlegging van een afschrift van het besluit tot 

opname en verblijf, de rechterlijke machtiging of de beschikking tot 

inbewaringstelling.  

2. Indien de beschikking tot inbewaringstelling betrekking heeft op een cliënt die al 

vrijwillig in een accommodatie verbleef, zorgt de zorgverantwoordelijke ervoor dat de 

cliënt een mondelinge toelichting op die beschikking ontvangt.  

 

§ 3.8 Verlof en ontslag  

(Artikel 47 WZD) 
1. De zorgaanbieder verleent een cliënt die met een RM of een IBS in een 

accommodatie verblijft, ambtshalve of op verzoek van de cliënt of zijn 

vertegenwoordiger, gedurende een daarbij aan te geven periode, verlof om voor 

zover en voor zolang dit verantwoord is buiten de accommodatie te verblijven.  

2. Indien een verzoek tot het verlenen van verlof niet wordt gedaan door de 

vertegenwoordiger van de cliënt, overlegt de zorgverantwoordelijke met de 

vertegenwoordiger voordat hij besluit tot het verlenen van verlof.  

3. De zorgaanbieder verzoekt de Wzd-arts schriftelijk om toestemming voor het 

verlenen of het weigeren van verlof. De Wzd-arts verstrekt de zorgaanbieder zo 

spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd zijn beslissing. 

4. Indien de Wzd-arts toestemming verleent voor het verlof, verzoekt de zorgaanbieder 

tevens Onze Minister van Veiligheid en Justitie schriftelijk om toestemming voor het 

verlenen van verlof. Onze Minister van Veiligheid en Justitie verstrekt de 

zorgaanbieder zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd zijn beslissing.  

5. Indien de toestemming voor het verlenen van verlof niet wordt gegeven, verleent de 

zorgaanbieder geen verlof en wijst hij de aanvraag af.  

6. De zorgaanbieder geeft de cliënt, de vertegenwoordiger, en de advocaat een afschrift 

van de beslissing, voorzien van de beoordeling van de Wzd-arts, alsmede, indien van 

toepassing voorzien van de beoordeling van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, 

en stelt hen uiterlijk binnen vier dagen schriftelijk in kennis van de klachtwaardigheid 

van de beslissing en de mogelijkheid van advies en bijstand door de 

cliëntenvertrouwenspersoon. 

7. De zorgaanbieder informeert tijdig de officier van justitie over het verlof ter 

onderbreking van de opname in een accommodatie op grond van een machtiging, 

waarvoor Onze Minister van Veiligheid en Justitie toestemming heeft verleend. 

8. De zorgaanbieder trekt het verlof, met instemming van de Wzd-arts, in indien het niet 

langer verantwoord is dat de cliënt buiten de accommodatie verblijft. Op de beslissing 

tot het intrekken van het verlof, is het zesde lid van overeenkomstige toepassing.  

9. Aan het verlof kunnen, met instemming van de Wzd-arts, voorwaarden en 

beperkingen worden verbonden betreffende de zorg of het gedrag van de cliënt, voor 

zover dit gedrag samenhangt met ernstig nadeel als gevolg van de 

psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap dan wel een daarmee 

gepaard gaande psychische stoornis. De zorgaanbieder verleent slechts verlof indien 



 

de cliënt dan wel, indien van toepassing, de vertegenwoordiger zich bereid heeft 

verklaard tot naleving van de voorwaarden en beperkingen.  

Toelichting  
De verlof regeling geldt niet voor de cliënt die met een artikel 21 WZD. indicatie is opgenomen. 
Deze cliënten mogen in principe de instelling verlaten. Wanneer de cliënt zich verzet tegen 
opname en er geen RM wordt aangevraagd eindigt de opname 
 
 
4. Klachtenprocedure en schadevergoeding 

(Artikel 52 WZD) 
1. De zorgaanbieder stelt aan de cliënt en zijn vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk, 

doch in elk geval binnen twee weken na aanvang van de zorg, een schriftelijk 
overzicht van de op grond van deze wet aan de cliënt toekomende rechten inclusief 
de klachtenregeling, ter hand. In dit overzicht is opgenomen het adres waaronder de 
zorgaanbieder bereikbaar is voor een klacht.  

2. De zorgverantwoordelijke zorgt ervoor dat de cliënt en zijn vertegenwoordiger 
desgewenst een mondelinge toelichting op het overzicht ontvangen. 

§ 4.1. Instelling en taakomschrijving van de klachtencommissie 

(Artikel 53 WZD) 
1. De zorgaanbieder is aangesloten bij een door één of meer representatief te achten 

cliëntenorganisaties en één of meer representatief te achten organisaties van 
zorgaanbieders ingestelde klachtencommissie die bestaat uit een oneven aantal van 
ten minste drie leden die niet werkzaam zijn bij of voor de zorgaanbieder en die 
zodanig is samengesteld dat een deskundige en zorgvuldige beslissing op de klacht 
is gewaarborgd.  

2. De klachtencommissie beslist, in afwijking van hoofdstuk 3 van de Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen van zorg, op klachten als bedoeld in artikel 55.  

 
(Artikel 54  WZD) 

1. Ten behoeve van de vervulling van haar taak houdt de klachtencommissie zich in elk 
geval op de hoogte van de ontwikkelingen op het terrein van het verlenen van zorg 
en onvrijwillige zorg aan psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.  

2. De leden van de klachtencommissie zijn onafhankelijk en verrichten hun 
werkzaamheden zonder vooringenomenheid. Zij zijn niet werkzaam bij of voor de 
zorgaanbieder.  

3. De leden van de klachtencommissie behandelen geen klachten waarbij zij een relatie 
hebben tot de klager, de cliënt of zijn vertegenwoordiger.  

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met 
betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de klachtencommissie.  

§ 4.2. De klachtprocedure  

(Artikel 55 WZD) 
1. De cliënt, zijn vertegenwoordiger of een nabestaande van de cliënt kan een 

schriftelijke en gemotiveerde klacht indienen bij de klachtencommissie over de 

nakoming van een verplichting of over een beslissing over:  



 

a. de vraag of een cliënt in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering 

van zijn belangen ter zake van een beslissing die hem betreft inzake opname 

en indicatiestelling,  

b. het opnemen van onvrijwillige zorg in het zorgplan;  

c. het uitvoeren van het zorgplan voor zover dat betrekking heeft op onvrijwillige 

zorg;  

d. zorg in onvoorziene situaties; 

e. het bijhouden van een dossier voor zover dat betrekking heeft op onvrijwillige 

zorg;  

f. verlof of ontslag.  

2. Tevens kan de cliënt, zijn vertegenwoordiger of een nabestaande van de cliënt een 

schriftelijke en gemotiveerde klacht indienen bij de klachtencommissie over de 

nakoming van een verplichting of over een beslissing van de Wzd-arts.  

(Artikel 56 WZD) 
1. De klachtencommissie behandelt de klacht zodanig dat een deskundige en 

zorgvuldige beslissing op de klacht is gewaarborgd.  

2. De behandeling van de klacht geschiedt overeenkomstig een door de 

klachtencommissie te treffen regeling, die in ieder geval waarborgt dat:  

a. aan de behandeling van de klacht niet wordt deelgenomen door een persoon 

tegen wiens beslissing de klacht is gericht;  

b. de klager en de persoon tegen wiens beslissing de klacht is gericht in staat 

worden gesteld te worden gehoord;  

c. het horen plaatsvindt op een locatie die op eenvoudige wijze bereikbaar is 

voor de cliënt;  

d. de klager en de persoon tegen wiens beslissing de klacht is gericht zich 

kunnen doen bijstaan door degenen die zij daarvoor hebben aangewezen;  

e. de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zoveel mogelijk wordt 

beschermd.  

(Artikel 56a WZD) 
1. De klachtencommissie kan een beslissing waartegen de klacht is gericht, schorsen.  

2. De klachtencommissie neemt een schriftelijke en gemotiveerde beslissing binnen 14 

dagen na ontvangst van de klacht.  

3. Indien de klacht een beslissing of de nakoming van een verplichting betreft die ten 

tijde van de indiening geen gevolg meer heeft of waaraan in de tijd dat de klacht bij 

de klachtencommissie aanhangig is het gevolg is komen te vervallen, neemt de 

klachtencommissie een schriftelijke en gemotiveerde beslissing binnen vier weken na 

ontvangst van de klacht.  

4. Een klacht kan buiten behandeling worden gelaten indien een gelijke klacht van 

eenzelfde persoon nog in behandeling is. 

(Artikel 56b WZD) 
1. De beslissing van de klachtencommissie strekt tot:  

a. onbevoegdverklaring van de klachtencommissie,  

b. niet-ontvankelijkverklaring van de klacht,  



 

c. ongegrondverklaring van de klacht, of  

d. gegrondverklaring van de klacht.  

2. De klachtencommissie verklaart een klacht niet-ontvankelijk, indien deze betrekking 

heeft op een besluit tot opname en verblijf, een rechterlijke machtiging tot opname en 

verblijf of voortzetting van verblijf of een beschikking tot inbewaringstelling.  

3. Indien de klachtencommissie de klacht tegen een beslissing gegrond verklaart, 

vernietigt zij de bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk. Gehele of gedeeltelijke 

vernietiging brengt vernietiging van de rechtsgevolgen van de beslissing of het 

vernietigde gedeelte van de beslissing mee.  

4. Indien de klachtcommissie de klacht gegrond verklaart, kan zij een opdracht geven 

tot het nemen van een nieuwe beslissing of een andere handeling te verrichten met 

inachtneming van haar beslissing.  

5. De klachtencommissie kan een termijn stellen voor het nemen van een nieuwe 

beslissing of het verrichten van een andere handeling.  

6. De klachtencommissie deelt de beslissing mee aan de indiener van de klacht, de 

cliënt, de vertegenwoordiger, de advocaat, de zorgaanbieder, de 

zorgverantwoordelijke, degene op wie de klacht betrekking heeft en de inspectie.  

7. De klachtencommissie maakt de uitspraken over de aan de klachtencommissie 

voorgelegde klachten openbaar in zodanige vorm dat deze niet tot personen 

herleidbaar zijn, behoudens voor zover het de zorgaanbieder betreft.  

 

§ 4.3. Beroep 

(Artikel 56c WZD) 
1. Na schriftelijk en gemotiveerd verzoekschrift indienen bij de rechter ter verkrijging van 

een beslissing over de klacht.  

2. De termijn voor het indien van een verzoekschrift bedraagt binnen zes weken na de 

dag waarop de beslissing van de klachtencommissie aan de verzoeker is 

meegedeeld, dan wel zes weken na de dag waarop de klachtencommissie uiterlijk 

een beslissing had moeten nemen.  

(Artikel 56d WZD) 
1. Voordat de rechter op het verzoekschrift beslist, stelt hij in ieder geval de verzoeker, 

de cliënt, de vertegenwoordiger, de zorgaanbieder, degene op wie de klacht 

betrekking heeft en de zorgverantwoordelijke in de gelegenheid om te worden 

gehoord. Indien de cliënt in Nederland verblijft, maar niet in staat is naar de rechtbank 

te komen, zal de rechter, door de griffier vergezeld, hem horen op zijn verblijfplaats. 

Indien de cliënt in een accommodatie verblijft, wordt de rechter door de 

zorgaanbieder in de gelegenheid gesteld hem aldaar te horen.  

2. De rechter doet zich, zo nodig, voorlichten door:  

a. de echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel;  

b. degene door wie de cliënt wordt verzorgd;  

c. de ouders van de cliënt die het gezag uitoefenen;  

d. de voogd, curator of mentor van de cliënt;  



 

e. een of meer bloedverwanten in de eerste of tweede graad die het verzoek niet 

hebben ingediend;  

f. de instelling of arts die de cliënt behandelt of begeleidt;  

g. de Wzd-arts.  

3. De rechter kan onderzoek door deskundigen bevelen en is bevoegd deze 

deskundigen op te roepen. De rechter kan getuigen oproepen. De rechter roept de 

door de verzoeker opgegeven deskundigen en getuigen op, tenzij hij van oordeel is 

dat door het achterwege blijven daarvan de cliënt redelijkerwijs niet in zijn belangen 

kan worden geschaad. Indien hij een opgegeven deskundige of getuige niet heeft 

opgeroepen, vermeldt hij de reden daarvan in de beschikking.  

4. Indien de rechter zich buiten de tegenwoordigheid van de verzoeker laat voorlichten 

door een of meer personen als bedoeld in het tweede of derde lid, wordt de zakelijke 

inhoud van de verstrekte inlichtingen aan de verzoeker meegedeeld.  

5. De verzoeker of de advocaat wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze kenbaar 

te maken naar aanleiding van de mededelingen en verklaringen van de personen, 

bedoeld in het tweede en derde lid.  

6. Indien de cliënt geen advocaat heeft, geeft de rechter aan het bestuur van de raad 

voor rechtsbijstand, bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand, een last tot toevoeging 

van een advocaat aan de cliënt.  

(Artikel 56e WZD) 
1. De rechter kan de beslissing waartegen de klacht is gericht, schorsen.  

2. De rechter beslist binnen vier weken na indiening van het verzoekschrift.  

3. Tegen de beslissing van de rechter staat geen hoger beroep open.  

(Artikel 56f WZD) 
1. De beslissing van de rechter strekt tot:  

a. onbevoegdverklaring van de rechter,  

b. niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek,  

c. ongegrondverklaring van de klacht, of  

d. gegrondverklaring van de klacht.  

2. Indien de rechter de klacht tegen een beslissing gegrond verklaart, vernietigt hij de 

bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk. Gehele of gedeeltelijke vernietiging van 

de beslissing brengt vernietiging van de rechtsgevolgen van de beslissing of het 

vernietigde gedeelte van de beslissing mee.  

3. Indien de rechter de klacht gegrond verklaart, kan hij een opdracht geven tot het 

nemen van een nieuwe beslissing, het verrichten van een andere handeling met 

inachtneming van zijn uitspraak, dan wel bepalen dat zijn uitspraak in de plaats treedt 

van het vernietigde besluit of het vernietigde gedeelte daarvan.  

4. De rechter kan de zorgaanbieder, de Wzd-arts, de zorgverantwoordelijke of de 

zorgverlener een termijn stellen voor het nemen van een nieuwe beslissing of het 

verrichten van een andere handeling.  

5. De rechter kan bepalen dat, indien of zolang niet wordt voldaan aan de beslissing van 

de rechter, de zorgaanbieder aan de cliënt een in de beslissing vast te stellen 



 

dwangsom verbeurt. De artikelen 611a tot en met 611i van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.  

De griffie zendt zo spoedig mogelijk een afschrift van de beslissing aan de klager, de cliënt, 
de vertegenwoordiger, de advocaat van de cliënt, de klachtencommissie, de zorgaanbieder, 
degene op wie de klacht betrekking heeft en de inspectie.  
 
5. Cliëntenvertrouwenspersoon 

(Artikel 57 WZD) 
1. De zorgaanbieder draagt ervoor zorg dat iedere cliënt of diens vertegenwoordiger een 

beroep kan doen op een cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon 
heeft tot taak de cliënt of de vertegenwoordiger advies en bijstand te verlenen in 
aangelegenheden die samenhangen met het verlenen van onvrijwillige zorg aan de cliënt, 
met zijn opname en verblijf in een accommodatie, of met het doorlopen van de 
klachtenprocedure, indien een cliënt of diens vertegenwoordiger daarom verzoekt.  

2. De cliëntenvertrouwenspersoon heeft tevens tot taak:  
a. om signalen over tekortkomingen in de structuur of de uitvoering van onvrijwillige 

zorg of onvrijwillige opname en verblijf, voor zover deze afbreuk doen aan de 
rechten van een cliënt, aan de inspectie te melden; en  

b. advies en bijstand te verlenen aan cliënten die vrijwillig in een accommodatie 
verblijven.  

3. De cliëntenvertrouwenspersoon verricht zijn werkzaamheden onafhankelijk van de 
zorgaanbieder, de Wzd-arts, de zorgverantwoordelijke en het CIZ.  

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot:  
a. de deskundigheid van de cliëntenvertrouwenspersoon;  
b. de onafhankelijkheid van de cliëntenvertrouwenspersoon ten opzichte van de 

zorgaanbieder en het indicatieorgaan; en  
c. de taken en bevoegdheden van de cliëntenvertrouwenspersoon.  

(Artikel 58 WZD) 
1. De cliëntenvertrouwenspersoon heeft, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling 

van zijn taak nodig is, al of niet op verzoek van de cliënt, vrije toegang tot de cliënt en 

behoeft van niemand toestemming om te spreken met de cliënt. De zorgaanbieder 

biedt hiertoe de gelegenheid.  

2. Voor zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is, en de cliënt of 

zijn vertegenwoordiger daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd, krijgt de 

cliëntenvertrouwenspersoon:  

a. van een ieder die bij de uitvoering van deze wet betrokken is, alle door hem 

verlangde inlichtingen;  

b. binnen de door hem gestelde termijn alle medewerking die hij redelijkerwijs 

kan vorderen; en  

c. inzage in de dossiers van de zorgaanbieder.  

(Artikel 59 WZD) 
De cliëntenvertrouwenspersoon is tot geheimhouding verplicht van hetgeen in de uitoefening 
van zijn taak aan hem is toevertrouwd, tenzij enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling 
verplicht, uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit, of de cliënt toestemming geeft 
om vertrouwelijke informatie te delen.  
 



 

6. Toezicht en handhaving 

§ 6.1 Toezicht  

(Artikel 60 WZD) 
1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast 

de ambtenaren van de inspectie.  

2. Indien onvrijwillige zorg wordt verleend of de inspectie een gegrond vermoeden heeft 

dat onvrijwillige zorg wordt verleend, zijn de met het toezicht belaste ambtenaren bij 

de bevoegdheden tevens bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, 

een woning of verblijfsruimte binnen te treden zonder toestemming van de bewoner, 

voor zover dat noodzakelijk is voor het toezicht op de onvrijwillige zorg in de woning 

of verblijfsruimte.  

3. De met het toezicht belaste ambtenaren zijn, voor zover dat voor de vervulling van 

hun taak redelijkerwijs noodzakelijk is bevoegd tot inzage van de dossiers. Voor 

zover de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van zijn beroep tot geheimhouding 

van het dossier verplicht is, geldt gelijke verplichting voor de betrokken ambtenaar.  

4. De zorgaanbieder, de zorgverantwoordelijke, alsmede alle anderen die bij de 

uitvoering van deze wet betrokken zijn, geven aan de met het toezicht belaste 

ambtenaren alle door hen verlangde inlichtingen, voor zover dit redelijkerwijs voor de 

vervulling van hun taak nodig is.  

5. De zorgaanbieder stelt de genoemde ambtenaren in de gelegenheid met de cliënten 

te spreken, al dan niet op verzoek van die cliënten.  

(Artikel 60a WZD) 
1. Indien bij de zorgaanbieder, de Wzd-arts, de zorgverantwoordelijke of de 

zorgverlener het gegronde vermoeden bestaat dat de uitvoering van de onvrijwillige 

zorg ernstig tekortschiet, doet hij daarvan melding bij de inspectie.  

2. Indien de zorgaanbieder, de Wzd-arts, de zorgverantwoordelijke of de zorgverlener 

onvoldoende, niet of niet tijdig reageert op de klachten van de 

cliëntenvertrouwenspersoon over de uitvoering van de zorg, kan de 

cliëntenvertrouwenspersoon dit melden aan de inspectie.  

 
 
 
  



 

Bijlage 3. Taakfunctieomschrijving WZD arts 

Algemeen: 
GeriCare is verantwoordelijk voor de medische dienstverlening en voor de toepassing van de 
WZD en het leveren van de WZD arts en zijn/haar vervanger.   
 
De WZD arts van Franciscus  kan en zal taken delegeren naar een collega  specialist 
ouderengeneeskunde van de afdeling , waar de cliënt verblijft,  is belast met de 
verantwoordelijkheid voor de behandeling van de psychogeriatrische stoornissen. De 
behandelaar beoordeelt de wilsbekwaamheid, de noodzaak tot aanpassing van de juridische 
status, de noodzaak van eventuele toepassing van onvrijwillige zorg. 

WZD arts: 
De WZD arts draagt  specifiek zorg voor de beleidsmatige voorwaarden van en  een goede 
toepassing van de bepalingen van de WZD en is belast met het toezicht hierop. Is 
eindverantwoordelijk voor de goede uitvoering en toepassing van de wet door alle 
zorgverleners en specifiek de gedelegeerde specialisten van de ouderengeneeskunde van 
de WZD erkende afdelingen van Franciscus.  

Verantwoordelijkheden: 
Is verantwoordelijk voor: 
- Toezicht op naleving van de regels van de WZD. Het toezicht op de regels betreft 

opname, voortzetting van verblijf, verlof en ontslag(ook overlijden) in het kader van de 
WZD.  

- Toezicht op de kwaliteit van de zorgverlening en materialen in verband met Interventies 
en Middelen en Maatregelen. Dit omvat toezicht op het opstellen en uitvoeren van 
zorgplannen die gericht zijn op de geestesstoornissen. 

- Toezicht op de informatieverstrekking aan de cliënt en familie over de wet WZD. De WZD 
arts ziet er op toe dat de cliënt en diens vertegenwoordiger voldoende worden 
geïnformeerd over de rechten en de mogelijke beperkingen hierop in het kader van de 
wet WZD. 

- Toezicht op verantwoording aan de Inspectie over de uitvoering van de wet WZD. De 
WZD arts ziet toe op de juiste registratie van en melding aan de Inspectie betreffende 
middelen en maatregelen of dwangbehandelingen. 

- Toezicht houden op het peil van kennis van medewerkers. 
- Toezicht op de dossiervorming, waarin een duidelijk verloop van het ziektebeeld is terug 

te vinden. 
- De WZD arts meldt direct aan de Inspecteur van Volksgezondheid en officier van Justitie 

indien een cliënt welke is opgenomen met een rechterlijke machtiging wordt vermist, 
zonder dat hem verlof is verleend. Van de terugkeer van een cliënt zonder geoorloofd 
verlof wordt ook direct melding gemaakt. 

 
Bovenstaande zou als volgt praktisch vertaald en aangevuld kunnen worden: 
1. Voor zover het gaat om WZD zaken draagt de WZD arts zorg voor en ziet toe op een 

zorgvuldige besluitvormingsprocedure en vastlegging hiervan in het zorgplan ( 
behandelplan en zorgplan geïntegreerd). Dit laatste dient actueel te zijn. 

2. De WZD arts toetst de indicatiestelling van de onvrijwillige zorg , accordeert de 
meldingsformulieren en meldt de toepassing aan de Inspectie; 

3. Na toepassing van Onvrijwillige zorg Nood toetst de WZD arts de indicatiestelling en 
uitvoering, ziet toe op een multidisciplinair overleg binnen de door de wet 
voorgeschreven termijn van 7 dagen en doet terstond mededeling aan de Inspectie. 



 

4. De WZD arts adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur  van de 
instelling over het gevoerde en te voeren WZD beleid. De WZD arts houdt toezicht op 
het verloop van de implementatie van het WZD beleid. De WZD arts adviseert de 
betrokken lijnverantwoordelijken, gevraagd en ongevraagd over de invoering van de 
WZD binnen deinstelling. 

5. De WZD arts maakt deel uit van de commissie WZD van de instelling. Een deel van de 
taken van de WZD arts, welke betrekking hebben op toetsing en toezicht op 
onvrijwillige zorg , worden in samenwerking met de commissie WZD uitgevoerd. 

Het delegeren van taken: 
De uitvoering van deze taken wordt bij afwezigheid van de aangewezen WZD arts 
overdragen aan een van de andere artsen van de maatschap, in overeenstemming met de 
dienst en beschikbaarheidsregeling. In alle gevallen draagt de aangewezen WZD arts zorg 
voor toetsing van de door een collega uitgevoerde WZD taken en eventueel genomen en 
ingezette maatregelen en middelen. 
 
Indicatiestelling tot dwangvoeding en dwangmedicatie kan alleen door een arts gesteld 
worden. 
 
Vrijheidsbeperkende maatregel Nood genomen ter overbrugging van een noodsituatie (door 
zorgverleners), dienen in overleg met een arts plaats te vinden. Dit kan niet altijd (er is 
immers vaak sprake van een situatie waar direct handelen vereist is).Indien er géén 
voorafgaand overleg plaats kan hebben, dient er overleg met de arts plaats te vinden zodra 
de situatie het toelaat. Zulke situaties, waarbij direct gehandeld dient te worden, vloeien voort 
uit de verplichting tot goed hulpverlenerschap;  maar alleen om direct ernstig nadeel voor de 
persoon of anderen te voorkomen  
 
Bij langer durende afwezigheid kan de  WZD arts een volledige overdracht van 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden toepassen. 

Bevoegdheden: 
1.  De WZD arts heeft toegang tot de zorg en behandeldossiers. 
2.  De WZD arts is bevoegd tot het wel of niet  accorderen van dwangmaatregelen. 

Indien mogelijk dient dit voorafgaande aan het ingaan van de maatregel plaats te 
 vinden. 
3. De WZD arts heeft toegang tot alle materiële en procedurele voorzieningen (zoals 

gebruikte middelen, ruimten en beleidsstukken met betrekking op de WZD) die 
gebruikt worden in het kader van de WZD. 

4.  De WZD arts heeft ten behoeve van signalering en advisering een rechtstreekse lijn 
naar de Raad van Bestuur van de instelling; er vindt minimaal 1 x per jaar overleg 
plaats met de directie voor advisering en rapportage t.a.v. het WZD beleid binnen de 
stichting. 

5.  De WZD arts kan andere zorgverleners/medewerkers binnen de instelling 
aanwijzingen 
geven voor zover deze voortvloeien uit bovengenoemde taken en 
verantwoordelijkheden of de directie hierom verzoeken. 

6. De WZD arts kan een gedwongen opname (IBS,RM) weigeren mits de weigering met 
redenen omkleed wordt medegedeeld. 

7. De WZD arts kan verlangen dat een cliënt voor wie een opgesteld behandelplan niet 
kan worden uitgevoerd naar elders wordt overgeplaatst. 



 

8. De WZD arts treedt op i.v.m. de second opinion bij fixatie in engere zin (riemen in 
rolstoel) voor zover nog gedoogd/toegepast en de dwangmaatregelen ; zoals de 
nieuwe wet Zorg en Dwang vereist. 

Borging van verantwoordelijkheden en bevoegdheden: 
Al bovenstaande taken en verantwoordelijkheden hebben tot doel de toepassing en de 
uitvoering van de WZD verantwoord en zorgvuldig te laten verlopen. Het is 
belangrijk dat WZD artsen regelmatig overleg plegen met collega (WZD)-artsen 
en behandelaren om de diverse uitvoeringsaspecten zo goed mogelijk af te 
stemmen. Ook is er een periodiek gevraagd en ongevraagd overleg tussen de WZD arts en 
de Raad van Bestuur  . 

Overleg: 
Overlegstructuren zijn: 

1. De WZD-commissie vergadert drie keer per jaar. 
2. De zorgmanager vervult de rol van linked pin tussen de  WZD-commissie en 

management overleg (MO). 
3. Het jaarverslag van WZD-commissie dient als communicatie middel van Management 

Team (MT) en Raad van Bestuur van Franciscus 
4. De WZD arts kan uitgenodigd worden in het overleg van het MT + Raad van Bestuur 

Franciscus om toelichting te geven voor wat betreft het jaarverslag. 
5. De WZD arts adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur Franciscus  

over het gevoerde en te voeren WZD beleid. Er is daartoe een periodiek overleg 
gepland. 

 
Overleg tussen WZD artsen 
Regelmatig heeft de WZD arts een regionaal overleg met collegae. 
 
 


