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Aan belanghebbende

Onderwerp: Benoeming WZD-functionaris

Gilze, 11 februari 2020

Geachte belanghebbende,

Hierbij verklaart ondergetekende dat, na advies van de Centrale Cliëntenraad, per 01-01-
2020 in het kader van de Wet zorg en dwang wordt benoemd als WZD-functionaris.

Dhr. A. de Kinkelder Specialist ouderengeneeskunde, (voor alle gegevens zie
www.GeriCare.nl )

De WZD-functionaris (WZF-F) is het aanspreekpunt voor de medewerkers, de RvB en de IGJ.
Omwille van de continuïteit, zal Geri Care tbv. bijvoorbeeld vakantiewaarnemingen, zo nodig
een waarnemend ervaren arts aanwijzen.
De taken van de WZD-functionaris1 worden uitvoerig omschreven in het profiel WZD-
functionaris van NVAVG, Verenso, NIP, NVO, Zorgthuisnl, ActiZ en VGN (2019 oktober
conceppersie). In de bijlage onder deze brief worden een aantal belangrijke punten uit dit
profiel s'amengevat en worden een aantal randvoorwaarden benoemd.

Met vriendelijke groet,

Raad van Be
Stijn Kazi

** ) CC. Aánlbovengenoemde WZD functionaris

1 De Wet zorg en dwang bepaalt dat een ter zake kundige arts (zoals SO of AVG), gezondheidszorgpsycholoog of

orthopedagoog-generalist als Wzd-functionaris kunnen worden benoemd.
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WAAGE
Samenvatting van kerntaken, randvoorwaarden ten aanzien van de werkzaamheden van de
WZD-functionaris en de invulling hiervan bij eerdergenoemde organisatie. Op detail worden
zaken nader uitgewerkt in de — nog te schrijven - Beleidsnota Wet Zorg en Dwang (Wzd).

De WZD functionaris(sen) kunnen hun werk alleen goed doen, als aan onderstaande
randvoorwaarden wordt voldaan.

1/ toezichthoudende taak ten aanzien van onvrijwillige zorg (OVZ)
De Wzd-functionarisi heeft primair een toezichthoudendeli taak: hij ziet toe 'op de inzet van
de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg en de mogelijke afbouw ervan', hij doet dit
aan de hand van de zorgplannen waarin OVZ opgenomen is.

De Wet zorg en dwang geeft niet aan hoe de Wzd-functionaris te werk moet gaan bij de
beoordeling van een zorgplan. Dit geeft hem de ruimte om in te schatten wat in een
concrete situatie nodig is om het zorgplan goed te kunnen beoordelen. Van de Wzd-
functionaris wordt sensitief toezichthouderschap verwacht.

Om de Wzd-functionaris in staat te stellen zo nodig actie te ondernemen, bepaalt de Wet
zorg en dwang dat hij over het opname van OVZ en een aantal andere zaken geïnformeerd
moet worden.

2/ taken aangaande opname en ontslag
Naast zijn toezichthoudende taak kan de Wzd-functionaris (naast de behandelend arts) een
rol hebben bij de aanvraag van een rechterlijke machtiginglii en bij het geven van verlof en
ontslag.
De (her-)aanvraag van een besluit tot opname en verblijf (volgens art 21) wordt in overleg
met de behandelend arts gedaan.

3/ meldplicht inzet van onvrijwillige zorg bij IGJ
Als de Wzd-functionaris het 'gegronde vermoeden heeft dat de uitvoering van onvrijwillige
zorg ernstig tekortschiet, dan moet hij dit melden bij de IGJ (artikel 60a, lid 1 Wzd). Ook de
zorgaanbieder, de zorgverantwoordelijke en de zorgverlener zijn hiertoe (zelfstandig)
verplicht.
Periodiek, dat wil zeggen tweemaal per ,jaar, wordt (in overleg met de RVB) een door de RVB
ondertekend overzicht betreffende de inzet van alle onvrijwillige zorg naar de IGJ gestuurd.

4/ Waarneming
De bovengenoemde organisatie is van mening dat het voor adequate uitvoering van de
taken van de Wzd-functionaris niet noodzakelijk is dat 24/7 een Wzd-functionaris
beschikbaar is (de behandelend / dienstdoende artsen nemen zaken waar). Wel zal in
waarneming voorzien moeten worden voor het geval een WZD-functionaris langere tijd
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(meer dan 5 werkdagen aaneengesloten) afwezig is. Een waarnemend WZD-functionaris
moet aan dezelfde eisen voldoen als een WZD-functionaris.

5/ Randvoorwaarden
Voldoende tijdiv t.b.v. de werkzaamheden, deskundigheidsbevordering en intervisie.
Voldoende personen om de rol van WZD-functionaris vervullen. (Dit onder andere in
verband met de vakantiewaarneming, maar ook omdat de WZD-functionaris zijn eigen
zorgplannen met daarin OVZ niet mag toetsen).
lnbedding in- en ondersteuning van de organisatie, nb. de WZD functionaris is niet
verantwoordelijk voor het zelf schrijven van het WZD beleid, de protocollen, de
handleidingen. Hiervoor dient ondersteuning aanwezig te zijn.
Toegang tot de dossiers.
De WZD-F is onafhankelijk tov de instelling.
De WZD-F heeft 2 / jaar overleg met de RVB en heeft rechtstreeks "toegang" tot de RVB voor
overleg.

6/ Relatie RvB
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgverlening, inclusief de
onvrijwillige zorgverlening.
Hieruit vloeit voort dat de RVB onder andere:
Een beleidsplan opstelt c.q. doet opstellen en vaststelt ten aanzien van OVZ en het daarbij
horende toezicht.
Zorg draagt (laat dragen) voor de halfjaarlijkse verantwoording aan de IGJ.
(Minimaal) 2 maal per jaar met de WZD-functionaris overlegt, ten aanzien van onder ander
de onderstaande aspecten:
de punten in dit schrijven/ deze bijlage
de taakomschrijving van de WZD-F
de half jaarlijkse rapportage aan IGJ
het toezicht op het WZD beleid

7/ Zorglocaties waar zorg wordt geboden zonder behandeling
De WZD-F van de WZD aangemerkte accommodaties, is tevens ook WZD-F voor de
afdelingen zonder behandeline. Overigens zijn er voor het toepassen van OVZ op deze
afdelingen wel aanvullende zorgvuldigheidseisen.' Bovengenoemde organisatie is van
mening dat er daarom zeer terughoudend met het toepassen van onvrijwillige zorg OVZ op
deze afdelingen omgegaan moet worden. Verder is de financiering (van de WZD-F) hier een
aandachtspunt.

8/ Wijkverpleging/ Ambulante OVZ
Daar waar OVZ thuis of in een aanleunwoning onder regie van wijkverpleging of huisarts
plaats vindt, is er sprake van Ambulante OVZ. Ook hiervoor gelden de zorgvuldigheidseisen
zoals genoemd onder punt 7 (zie voetnoot). Indien bovengenoemde organisatie hierbij de
hoofdzorgaanbieder is dan /evert bovengenoemde organisatie ook de WZD-functionaris.
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i De WZD-F kan dit niet doen voor zijn eigen plannen, hiervoor is dus een onafhankehjk, niet bij de zorg betrokken,

2e WZD-F nodig

Nb. De WZD-F kan geen toezichthouder zijn op zorgplannen die hij zelf heeft opgesteld.
De WZD-functionaris die (vast) betrokken is bij de organisatie kan geen medische verklaring afgeven. Dit moet

door een onafhankehjk arts worden gedaan. De WZD-F kan wel gevraagd worden de instellingsverklaring op te

stellen

Tijdsinvestering is deels afhankelijk van het aantal cliënten (ivm beoordelen OVZ) en het % OVZ; uitgaande van

aanname van inzet van 10 % OVZ komt dit uit op circa 10-20 uur / jaar op 100 cliënten. Deels vaste tijds, ten

behoeve van deelname in de commissie, scholing, de halfjaarlijkse rapp. IGJ, het overleg met RvB, en advies ten

aanzien van WZD beleid (dit schat ik op 20-40 uur per jaar). Dit zijn voorlopige globale schattingen, de praktijk zal

dit nader uit moeten wijzen.

GeriCare adviseert om voor deze afdelingen zonder behandeling een WZD "erkenninr aan te vragen. (Zo ook
voor de somatische afdelingen, dit omdat daar bij cliënten met PG problematiek ook OVZ kan voorkomen).
Concreet kan ervoor gekozen worden de afdelingen als WZD locatie te registreren of als WZD accommodatie.

Registratie als WZD accommodatie, alleen als er cliënten "onvrijwillir (dit betreft ook art. 21 opnames) opgenomen
worden. Zie verder: 'Notitie de betekenis van locatie en accommodatie, binnen de WZD, VWS okt. 2019"

Aanvullende voorwaarde OVZ buiten de accommodatie, zie besluit WZD, samenvattend:
Naast eisen die gelden voor WZD accommodaties, moet nader worden uitgewerkt en aandacht worden besteed aan
(onder andere) de volgende onderwerpen:

- Afweging belang cliëntopname (naar wzd accommodatie) versus geen opname en dus ambulante OVZ
- Toezicht
- Omgaan fysiek verzet
- Aanwezigheid van meerdere zorgverleners
- Bereikbaarheid bij hulpvragen
- Voorkoming grensoverschrijdend gedrag van de zorgverlener


