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BELEID WET ZORG EN DWANG 

 

Van toepassing voor 

Medewerkers van St. Franciscus m.b.t. vrijwillige en onvrijwillige zorg ten behoeve van de 
bewoners in St. Franciscus. 

Doel 

Uitwerking van de wijze waarop St. Franciscus uitvoering geeft aan de voorwaarden en 
regels ten aanzien van vrijwillige en onvrijwillige zorg, die zijn vastgelegd in de Wet zorg en 
dwang (Wzd). Betrokkenen zijn op de hoogte van de Wzd en handelen hiernaar. 
De bewoners/wettelijk vertegenwoordigers zijn op de hoogte van het bestaan van de Wet 
Zorg en Dwang. Tevens weten zij dat ze een beroep kunnen doen op de 
cliëntvertrouwenspersoon en de klachtenregeling. 
 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Functionaris Taak, verantwoordelijkheid bevoegdheid 

Wzd-functionaris 

Toezien op / afbouw naar minst ingrijpende vorm 
onvrijwillige zorg.  
Verantwoordelijk voor/toezien op de algemene gang van 
zaken bij verlenen onvrijwillige zorg: beoordelen 
zorgleefplannen m.b.t. de onvrijwillige zorg. Binnen St. 
Franciscus wordt de WZD-functionaris ingeleend vanuit  
Gericare. 

Zorgverantwoordelijke 

Het overleggen met bewoner/vertegenwoordiger, het 
inrichten van het dossier, vastleggen besluiten over 
wilsbekwaamheid en zorgen voor opstellen, vaststellen, 
uitvoeren, evalueren en zo nodig periodiek aanpassen van 
het zorgleefplan. Binnen St. Franciscus is dit de specialist 
ouderengeneeskunde/verpleegkundig specialist. 

Deskundige van een andere 
discipline 

Deskundige die wordt betrokken wanneer de 
zorgverantwoordelijke overweegt onvrijwillige zorg in het 
zorgleefplan op te nemen. En die wordt betrokken bij de 
evaluatie van een zorgleefplan waarin onvrijwillige zorg is 
opgenomen. ntb 

Deskundige die niet bij de zorg 
betrokken is 

Deskundige die wordt betrokken als de 
zorgverantwoordelijke overweegt de termijn van 
onvrijwillige zorg te verlengen. Deze neemt deel aan het 
MDO waarin het zorgleefplan wordt geëvalueerd en kijkt 
met een frisse blik naar de inzet van onvrijwillige zorg.ntb 
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Externe deskundige 

Advies geven als onvrijwillige zorg voor de tweede keer 
wordt verlengd. Second Opinion. Dit kan zijn een SO, 
psycholoog, verpleegkundige, psychiater die niet betrokken 
is bij de behandeling van de bewoner. 

SO / Arts 
Verantwoordelijk voor de behandeling. St. Franciscus heeft 
met Gericare een overeenkomst afgesloten voor het bieden 
van 24-uurs beschikbaarheid van een SO. 

Verzorgenden / 
verpleegkundigen / 
disciplines 

Het volgens afspraak multidisciplinair zorg verlenen bij de 
bewoner, rapporteren en evalueren.   

Cliëntvertrouwenspersoon 
(CVP) van St. Franciscus 

Advies en bijstand geven aan bewoner/contactpersoon 
m.b.t. onvrijwillige zorg , begeleiden bij doorlopen van 
klachtenprocedure. 

Onafhankelijke externe 
cliëntvertrouwenspersoon 

Aan te stellen door het zorgkantoor zie in bij 
achtergrondinformatie: de brochure 
Cliëntvertrouwenspersoon is er voor jou. 

Inleiding / algemene opmerking 

Per 1 januari 2020 heeft de Wet Zorg en Dwang (Wzd) de Wet Bijzondere Opnemingen 
Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) vervangen. De visie van de Wzd is het zoveel 
mogelijk bieden van vrijwillige zorg. Vrijheid en zelfbeschikking zijn hierbij de 
uitgangspunten, dit o.a. op grond van het Europees verdrag over de rechten van de mens. 
Het toepassen van OnVrijwillige Zorg (OVZ) is een uiterste redmiddel en kan alleen worden 
ingezet als er geen ander, minder ingrijpend alternatief voorhanden is. Dit “Nee, tenzij”-
principe ten aanzien van vrijheidsbeperking sluit aan bij de visie van St. Franciscus. 
Voordat onvrijwillige zorg wordt toegepast, moet een stappenplan worden doorlopen met 
daarin alternatieven die besproken en/of uitgeprobeerd zijn. Dit gebeurt altijd in overleg 
met de bewoner/wettelijk vertegenwoordiger. 

Uitvoering 

1. De visie van St. Franciscus 
De visie van St. Franciscus gaat uit van een duidelijke samenhang tussen enerzijds de 
kwaliteit van wonen, welzijn en dienstverlening en anderzijds de vraag naar zorg. Veiligheid, 
comfort en beschermd wonen worden beschouwd als basisbehoeften. Hierbij wil St. 
Franciscus een zo normaal mogelijke vorm van wonen aanbieden, waarbij veel aandacht is 
voor zelfstandigheid, privacy, veiligheid en service. De vraag van de bewoner en zijn/haar 
belevingswereld staat centraal. 
 
St. Franciscus is zeer terughoudend met het toepassen van onvrijwillige zorg. Conform de 
gedachte van de Wzd wordt altijd eerst gezocht naar manieren om vrijwillige zorg te bieden 
en pas als dit niet lukt, wordt gezocht naar een voor de bewoner minst ingrijpende vorm van 
onvrijwillige zorg. Hierbij worden in St. Franciscus de Zweedse band, onrustband en de 
verpleegdeken al jaren niet meer ingezet. St. Franciscus is ook terughoudend ten aanzien 
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van gedrag beïnvloedende (psychofarmaca) medicatie. Door middel van activiteiten, en 
psychosociale interventies biedt St. Franciscus de noodzakelijke structuur, veiligheid en 
afleiding zodat onvrijwillige zorg zo minimaal als mogelijk wordt toegepast. 
  
Het detectiesysteem van St. Franciscus is een concrete uitwerking van de visie. St. Franciscus 
is geen gesloten afdeling. Alleen in de avond en nacht is de toegang niet vrij mogelijk, net 
zoals thuis. Dit staat ook beschreven in de huisregels. Bewoners en bezoekers kunnen 
overdag vrij in en uit lopen. Bouwtechnisch geeft St. Franciscus begane grond met een lange 
gang al een natuurlijke barrière waardoor bewoners niet gemakkelijk ver weg van de 
afdeling lopen. Indien verdwalen wel gevaar oplevert voor een bewoner dan kan de 
bewegingsvrijheid van deze specifieke bewoner beperkt worden. Door het instellen van het 
detectiesysteem sluit naar keus de deur van het Atrium, of de voordeur van St. Franciscus als 
deze bewoner aan komt lopen. Zo kan op andere momenten de deur gewoon openblijven en 
geeft deze geen belemmering voor andere bewoners of voor bezoekers die komen. 
 
2. Reikwijdte van de Wzd 
De Wzd regelt zowel de onvrijwillige verhuizing als het toepassen van onvrijwillige zorg. De 
Wzd geldt voor alle bewoners die op grond van een PG-grondslag een WLZ indicatie hebben 
(ook indien een WLZ indicatie geïndiceerd zou zijn maar nog niet is afgegeven). Dat betekent 
dat deze wet ook geldt voor de bewoners die vrijwillig op St. Franciscus wonen en in de 
Thuiszorg. 
 
Accommodatie – locatie   
Binnen de Wzd wordt gesproken over accommodaties en locaties. 
Een accommodatie is (een deel van) een bouwkundige voorziening met het daarbij 
behorende terrein van een zorgaanbieder waar zorg wordt verleend. En cliënten kunnen 
daar onvrijwillig (met een art. 21) of gedwongen (met een RM) naartoe verhuisd worden. 
Een locatie is een gebouw in gebruik of beheer van een zorginstelling, waarbij activiteiten in 
of vanuit dat gebouw worden uitgeoefend, en waar wel onvrijwillige zorg verleend kan 
worden, maar waar geen onvrijwillige verhuizing of gedwongen verhuizing plaats kan 
vinden.  
(zie achtergrondinformatie notitie VWS: de betekenis van locatie en accommodatie) 
Samenvattend 

- Wzd-locatie; (Het gehele St. Franciscus is een Wzd-locatie) 

o geen onvrijwillige of gedongen verhuizing (met respectievelijk  artikel 21 en 
RM / IBS) mogelijk.  

o er Kan wel onvrijwillige zorg plaatsvinden 
- Wzd-accommodatie; dit zijn de groepswoningen / pg afdelingen binnen St. 

Franciscus. (nb WZD accommodatie ligt altijd binnen een WZD locatie zie afbeelding 
o Op de WZD accommodatie is onvrijwillige of gedwongen verhuizing (met 

respectievelijk  artikel 21 en RM / IBS) mogelijk 
o Is uiteraard ook onvrijwillige zorg mogelijk 
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Voor de toepassing van onvrijwillige zorg buiten de Wzd-accommodaties gelden aanvullende 
eisen. St. Franciscus kiest er voor geen OVZ buiten de Wzd-accommodatie te verlenen.  
 

3. Komen wonen / Verhuizing op St. Franciscus (een Wzd-accommodatie) 
Voor het komen wonen op St. Franciscus (Wzd accommodatie) zijn 3 opties. Per bewoner 
wordt bekeken welke optie voor de betreffende bewoner aan de orde is: 

1) Vrijwillig; bewoner moet dan wilsbekwaam zijn t.a.v. verhuizing. 
Verhuizing, bewoner heeft reguliere PG-indicatie, in ONS vastleggen onder ‘juridische 
status’, als vrijwillige. 

2) Een art. 21 indicatie (dit is de opvolger van de art. 60 BOPZ); dit is aan de orde bij 
geen bereidheid en ook GEEN bezwaar (GbGb), dus als de bewoner wilsonbekwaam 
is t.a.v. de verhuizing. Daarbij moet er ook noodzaak tot verhuizing zijn. 
Afgifte art. 21 is voor max. 5 jaar. 
De indicatie vervalt wanneer: 

- de bewoner bereidheid aangeeft t.a.v. het verblijf 
- de geldigheid verloopt (op de einddatum) 
- de bewoner (ouder dan 12) of diens vertegenwoordiger verzet tegen de 

verhuizing aangeven 
Verhuizing kan dus alleen na een art. 21 beoordeling door het CIZ, in ONS wordt dit 
vastgelegd onder de ‘juridische status’. 

3) RM (art. 25 Wzd); bewoner toont verzet tot verhuizing. 
Verhuizing vindt plaats binnen 2 weken na afgeven RM. 
Verhuizing kan alleen plaatsvinden met een RM, in ONS vastleggen onder “juridische 
status”. 

 
3.2 Verlof (art. 47 Wzd) 
De verlofregeling geldt alleen voor een bewoner met een RM of IBS. De Wzd-arts kan op 
verzoek van bewoner/vertegenwoordiger schriftelijk verlof verlenen, voor zover en voor 
zolang dit verantwoord is. De zorgaanbieder trekt, met instemming van de Wzd-arts, het 
verlof in als het niet langer verantwoord is dat de bewoner buiten de accommodatie 
verblijft. 
Een bewoner met een art. 21 indicatie mag de organisatie altijd verlaten, maar als dat naar 
mening van het behandelteam onverantwoord is, dan zullen we samen met u kijken wat 
hierbij de meest passende oplossing is.   
 
3.3 Ontslag (art. 48 Wzd) 
Ontslag komt weinig of niet voor bij psychogeriatrische bewoners. Het zal in de praktijk 
alleen voorkomen als men voor een andere organisatie kiest of als het een crisisverhuizing 
betrof. Hierover zijn in regionaal verband afspraken gemaakt. De behandelend arts moet 
bepalen of verblijf buiten de instelling verantwoord is. Tot slot is (bij een verhuizing met RM 
of IBS) toestemming nodig van de Wzd-functionaris voor een voorgenomen ontslag. 
Bewoners met een art. 21 indicatie kunnen in principe altijd met ontslag. 
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4. Onvrijwillige zorg 
4.1 Wat is onvrijwillige zorg (OVZ) 
Het kernbegrip uit de Wzd is onvrijwillige zorg. OVZ moet ertoe dienen de toestand van 
ernstig nadeel (voor de bewoner zelf of voor derden) veroorzaakt door een 
psychogeriatrische aandoening of daarmee gepaard gaand gedrag, te verminderen of op te 
heffen. 
Van onvrijwillige zorg is sprake als zorg wordt verleend in de volgende situaties: 

a. De bewoner is ter zake wilsbekwaam en stemt niet in met de zorg en of toont dus 
verzet. 

b. De bewoner is ter zake wilsonbekwaam en de vertegenwoordiger stemt niet in met 
de zorg. 

c. De bewoner is ter zake wilsonbekwaam, de vertegenwoordiger stemt in met de zorg, 
maar de bewoner verzet zich daartegen. 

 
4.2 Vormen van onvrijwillige zorg 
De Wzd (art. 2.1 Wzd) onderscheidt negen (limitieve) vormen van onvrijwillige zorg: 
a. Medische handelingen en overige therapeutische maatregelen: d.w.z. onvrijwillige 

toediening van vocht, voeding en medicatie, medische controles of andere medische 
handelingen en overige therapeutische maatregelen;  

b. beperken van de bewegingsvrijheid; 
c. insluiten; 
d. uitoefenen van toezicht op bewoner; 
e. onderzoek aan kleding of lichaam; 
f. onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedragsbeïnvloedende middelen en 

gevaarlijke voorwerpen; 
g. controleren op de aanwezigheid van gedragsbeïnvloedende middelen in het lichaam van 

de bewoner;  
h. beperkingen in de vrijheid van de bewoner om zijn eigen leven in te richten, die tot 

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

i. beperken van het recht op het ontvangen van bezoek.  
 
In het document vrijwillige of onvrijwillige zorg worden de meest voorkomende vormen van 
OVZ nader toegelicht, daarbij wordt uitgelegd wanneer een “maatregel” gezien moet 
worden als vrijwillige en wanneer als onvrijwillige zorg. Dit verschilt namelijk per situatie, 
een bewegingssensor kan bijvoorbeeld OVZ zijn bij verzet, maar ook een vorm van 
ondersteuning bij valgevaar, in dat geval is er sprake van vrijwillige zorg (WGBO). 
 
4.3 Stappenplan bij inzet onvrijwillige zorg 
Het proces om te komen tot afspraken over OVZ wordt altijd samen gedaan met de 
bewoner/ vertegenwoordiger en er is altijd een andere discipline bij aanwezig. Alle 
afspraken rondom OVZ worden vastgelegd in het cliëntendossier. Gemaakte keuzes blijven 
we monitoren.  
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Voordat OVZ wordt ingezet, moet de situatie van de bewoner goed geanalyseerd worden 
waarbij alle alternatieven voor OVZ aan de orde komen. Gedurende de 
besluitvormingsprocedure en de toepassing van OVZ, moet het stappenplan worden gevolgd 
(zie bijlage). 
De onvrijwillige zorg wordt conform de richtlijnen vanuit de Wzd geëvalueerd. Uitgangspunt 
van deze evaluaties is het afbouwen of stoppen van onvrijwillige zorg. 
 
STAP 0: Heroverweging situatie (artikel 9 Wzd) 
 Heroverweging van het zorgleefplan, met als doel een manier te vinden om het ernstig 

nadeel met vrijwillige zorg te voorkomen. 
 Bespreken tijdens overleg: 

o Wat is het nadeel 
o Wat is oorzaak gedrag 
o Interactie omgeving 
o Andere oplossingen (Vrijwillige zorg of  minder ingrijpende vormen van OVZ) 

 Wanneer uit de  heroverweging blijkt dat OVZ noodzakelijk is om nadeel af te wenden, 
dan kan OVZ in het  zorgleefplan worden opgenomen. 

 Wie: zorgverantwoordelijke met 1 andere discipline. 
 
STAP 1: Het 1e MDO en vermelding van OVZ in zorgleefplan (artikel 10 Wzd) 
 Voor vermelding  OVZ in zorgplan,  eerst opnieuw overleg met 1 andere (dan de 

zorgverantwoordelijke) discipline. 
 Voorwaarde en bespreekpunten, voldaan aan: 

o Nadeel 
o OVZ noodzakelijk 
o OVZ geschikt 
o Geen minder zwaar middel 
o Nadelig effect van OVZ 
o Termijn wanneer en periode (max. 3 maanden) verhuizing OVZ 

 Zorgverantwoordelijke informeert de bewoner/vertegenwoordiger over het overleg (1e 
MDO) en biedt hen de mogelijkheid hierbij aanwezig te zijn. (In de praktijk zal soms eerst 
het plan worden gemaakt waarna dit in het MDO met bewoner/vertegenwoordiger wordt 
vastgesteld.) 

 1e MDO, De zorgverantwoordelijke past (nav. stap 1) het zorgleefplan aan (NEEMT OVZ 
OP) en beschrijft daarin: 
o Het ernstig nadeel ter zake waarvoor de onvrijwillige zorg kan worden toegepast, en 

welke vorm van onvrijwillige zorg kan worden toegepast; 
o Welke zorgverlener of categorie van zorgverleners bevoegd is tot het toepassen 

van de onvrijwillige zorg; 
o Indien van toepassing, de duur of frequentie van de onvrijwillige zorg; 
o De vastgestelde termijn voor de toepassing van onvrijwillige zorg (maximaal drie 

maanden); 
o De wijze waarop de zorg binnen die termijn wordt afgebouwd; 
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o Eventuele aanvullende zorgvuldigheidseisen; 
o De continuïteit van de benadering van de bewoner en de wijze waarop deze 

geborgd wordt. 
 Wie: Zorgverantwoordelijke, 1 andere discipline (dan de zorgverantwoordelijke),Wzd-

functionaris. 
 
Wanneer de OVZ na 3 maanden niet afgebouwd of omgezet kan worden in VZ dan volgt stap 
2. 
 
STAP 2: Het 2e MDO (eerste verlenging, MDO+) 
 2e MDO; dit wordt in de wet “het Uitgebreid deskundige overleg” genoemd (art. 10 Wzd) 

(afgekort noemen we dit het MDO+) 
o Bij dit MDO, 3 maanden na aanvang van de OVZ, wordt een nog niet bij de 

behandeling betrokken deskundige betrokken (vandaar de term MDO+), dit kan bv 
een psycholoog of ergotherapeut zijn, de wet geeft aan dat dit een deskundige 
moet zijn van een van een andere discipline dan die van de zorgverantwoordelijke. 

o In dit MDO wordt de afbouw van de OVZ  besproken, als de OVZ dan niet gestopt 
kan worden, dan mag deze (eenmalig) met maximaal 3 maanden worden verlengd. 

o Blijkt ook daarna (dus circa 6 maanden na aanvang van de OVZ) dat de OVZ niet 
gestopt kan worden, dan moet er binnen uiterlijk 3 maanden een externe 
deskundige (ED) worden geraadpleegd (dit is dus 9 maanden na aanvang van de 
OVZ). 

 Wie: Zorgverantwoordelijke, 1 andere discipline (dan de zorgverantwoordelijke), WZD 
functionaris, een nog niet bij de zorg betrokken deskundige. 

 
STAP 3: Het  3e MDO besluit wel niet Advies extern deskundige inwinnen 
 Als OVZ na de 1e verlenging nog niet is gestopt, moet een Extern deskundige (ED) worden 

ingeschakeld. 
 ED brengt schriftelijk advies uit. 
 Wie: Extern deskundige 
 Wanneer: uiterlijk 9 maanden na aanvang OVZ 
 
STAP 4: Het 4e MDO, na advies van de externe deskundige. (MDO-ED) 
 Na de beoordeling door de extern deskundige (ED) wordt het 3e MDO gehouden waarin 

het advies van de ED wordt besproken 
o Uiterlijk 9 maanden na aanvang OVZ 
o ED kan aansluiten, is niet noodzakelijk 
o Advies van ED is niet bindend, mag gemotiveerd vanaf worden geweken. 
o Advies wordt in het cliëntendossier opgenomen. 

 Als na MDO-ED blijkt dat OVZ niet gestopt kan worden, mag deze worden doorgezet. 
 Wie: Zorgverantwoordelijke, 1 andere discipline (dan de zorgverantwoordelijke) , WZD 

functionaris, evt. extern deskundige 
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STAP 5: (5e MDO) Verdere verlenging termijn onvrijwillige zorg 
 OVZ mag steeds met maximaal 6 maanden worden verlengd. 
 Elke 6 maanden MDO waarin de OVZ wordt besproken, waarbij dezelfde personen zijn 

betrokken als bij het MDO+ stap 2) 
 Wie: Zorgverantwoordelijke, 1 andere discipline (dan de zorgverantwoordelijke), WZD 

functionaris, een nog niet bij de zorg betrokken deskundige. 
 
4.5 Toepassing stappenplan bij vrijwillige zorg aan wilsonbekwame bewoners 
Het stappenplan moet ook doorlopen worden als bepaalde vormen van (“onvrijwillige”) zorg 
op vrijwillige basis (dus zonder verzet) worden verleend aan wilsonbekwame bewoners. Het 
gaat hierbij om: 

 Het toedienen van gedragsbeïnvloedende medicatie (psychofarmaca) indien die 
medicatie niet wordt toegediend overeenkomstig de geldende professionele 
richtlijnen 

 beperken van de bewegingsvrijheid; 
 insluiting. 

Het doet er hierbij niet toe of de bewoner / vertegenwoordiger toestemt, het enkele feit dat 
de cliënt wilsonbekwaam is, maakt dat deze vormen van zorg alleen kunnen worden ingezet 
als het stappenplan gevolgd is. 
Voor wilsbekwame bewoners die instemmen met een van de drie bovenstaande vormen van 
zorg geld dit niet, dit betreft gewoon vrijwillige zorg (WGBO) (en uiteraard bij verzet tegen 
de bovenstaande drie is er wel sprake van OVZ). 
 
4.6 NOOD: inzetten OVZ in crisissituaties (art. 15 Wzd) 
Er kan zich een plotselinge onverwachte gevaarlijke situatie voordoen die niet in het 
zorgleefplan is opgenomen. Van een noodsituatie is alleen dan sprake als er geen tijd en 
mogelijkheid is om het zorgleefplan aan te passen aan de nieuwe situatie en OVZ met de 
bewoner en/ of wettelijk vertegenwoordiger te bespreken. In dit geval kan, naar inzicht van 
de verantwoordelijke arts / de zorgverantwoordelijke op dat moment, OVZ worden ingezet. 
Deze OVZ mag maximaal 2 weken worden ingezet.  
 
5. Overige regelingen 
 
 Verblijf / informatieverstrekking 
De eerste stap in het verblijf onder de Wzd is het geven van informatie; over de vrijheden en 
beperkingen waar de bewoner mee te maken krijgt, het in overleg opstellen van het 
persoonlijk zorgleefplan met behandelplan, de huisregels (deze mogen alleen regelen wat 
nodig is voor de veiligheid binnen een accommodatie en voor een ordelijke gang van zaken; 
individuele beperkingen horen thuis in het zorgdossier), de rechten van de bewoner, 
klachtenregeling etc. 
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 Behandeling  
Het persoonlijk zorgleefplan (art. 5 Wzd) vormt de rode draad in het zorg- en 
dienstverleningsproces. De invulling van het zorgdossier gebeurt in samenspraak met 
bewoner/wettelijk vertegenwoordiger/1e contactpersoon, specialist ouderengeneeskunde, 
betrokken disciplines en contactverzorgende. 
De Wzd geeft aan dat de eerste evaluatie van het zorgleefplan binnen vier weken na 
vaststelling van het zorgleefplan moet worden gehouden. In de praktijk wordt het 1e 
zorgleefplan binnen 6 weken opgesteld, bespreking vindt kort daarna plaats, dit is in principe 
dan gelijk de 1e evaluatie. Zo nodig kan in complexe situaties een extra evaluatie worden 
afgesproken. 
 

 Rapporteren en registreren 
 Bij zorgleefplanbespreking  / multidisciplinair overleg van elke bewoner op St. 

Franciscus, wordt de toepassing van OVZ als vast agendapunt opgenomen. 
 Er wordt gerapporteerd in het dossier onder het kopje ‘medisch overzicht’. 
 Evaluatie volgens stappenplan OVZ (zie bijlage 2). 
 De verantwoordelijkheid voor de 24-uurs rapportage ligt bij het zorgteam. Uit de 

rapportage hoort bijvoorbeeld duidelijk te worden of en hoe de mobiliteit en 
houding van betreffende bewoner verandert in relatie tot evt. ingezette 
(on)vrijwillige zorg maatregelen. 

 Bij het stoppen of bij de inzet van een nieuwe OVZ wordt een week geobserveerd en 
gerapporteerd. Deze rapportages worden in de artsenvisite besproken.  

 Het is de verantwoordelijkheid van de aandachtsvelder WZD te toetsen of 
medewerkers op de hoogte zijn van de relevante documenten. 

 Onvoorzien en OVZ wordt altijd in de eerstkomende arts visite met de SO/VS 
besproken. 

 Bewoners die opgenomen zijn met RM of IBS worden door de specialist 
ouderengeneeskunde/ verpleegkundig specialist in kader van de Wet gemeld aan de 
Wzd functionaris. 
 

 Klachtrecht (artikel 53 t/m 56 Wzd) 
De Wzd bevat een aantal bepalingen over de regeling van klachten van onvrijwillig 
opgenomen bewoners. 
 
6. Wilsbekwaamheid en wettelijk vertegenwoordigers 
Wilsbekwaamheid en de Wzd 
Wanneer door zorgverleners of familie wordt getwijfeld aan de wilsbekwaamheid ter zake 
van de bewoner (bijvoorbeeld als het Wzd plan moet worden opgesteld of bijgesteld) moet 
de wilsbekwaamheid van de bewoner worden getoetst door een daarvoor aangewezen 
deskundige, de niet bij bewoner betrokken psycholoog (niet de behandelend 
arts/psycholoog). De uitkomst hiervan wordt door de zorgverantwoordelijke in het 
zorgleefplan vastgelegd. 
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Rol bewoners en wettelijk vertegenwoordigers. 
Binnen de Wet Zorg en Dwang is geregeld dat een bewoner of wettelijk vertegenwoordiger 
betrokken moet zijn bij het afspreken van (on)vrijwillige zorg. Per maatregel zal ook bepaald 
moeten worden of de bewoner wel of niet wilsbekwaam is om zelf een beslissing te nemen 
betreffende de (on)vrijwillige zorg. 
Daarnaast is beschreven dat er bij een klacht een onafhankelijke externe 
cliëntvertrouwenspersoon ingeschakeld kan worden die de bewoner van advies kan 
voorzien. 
De bewoner moet de mogelijkheid hebben om naar de landelijke  WZD.-klachtencommissie 
te stappen. De regeling hieromtrent is terug te vinden op de website van St. Franciscus. 
De Wet Zorg en Dwang schrijft ook voor dat elke bewoner die wilsonbekwaam is een 
wettelijk vertegenwoordiger moet hebben. St. Franciscus heeft de verantwoordelijkheid dit 
te regelen (bv. door een mentor aan te laten stellen) indien dit niet geregeld is of kan 
worden door familie. 
 
Op grond van de wet kan deze rol worden vervuld door, de onderstaande personen:   
1e – de wettelijk vertegenwoordiger: een door de rechter benoemde curator of mentor;  
2e - een schriftelijk gemachtigde;  
3e - echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel;  
4e - ouder, kind, broer, zus, grootouder, kleinkind.  
Hierin zit een volgorde een persoon uit met een lager nummer gaat boven een persoon die 
daar onder staat.  
 
St. Franciscus heeft een eigen cliëntenvertrouwenspersoon die advies en bijstand kan geven 
aan de bewoner/contactpersoon m.b.t. onvrijwillige zorg , begeleiden bij doorlopen van 
klachtenprocedure. 
 
7. Registratie, melding aan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van OVZ en 

handhaving door IGJ 

Registratie ten behoeve van IGJ 
Om toezicht te kunnen houden moet de IGJ weten welke zorgorganisaties onvrijwillige zorg 
verlenen. Deze organisaties hebben in dit kader een aantal verplichtingen: 

 Zich registreren in het locatie register dwang in de zorg. 

 Halfjaarlijks1 een overzicht van de toegepaste OVZ, volgens artikel 17 lid 1 WZD, 

sturen naar de IGJ. Hierbij moet een analyse van de verleende OVZ worden 

toegevoegd (zie bijlage). Dit is uit het ECD te halen. Dit overzicht wordt opgesteld 

door de kwaliteitsfunctionaris en gecontroleerd door de Wzd functionaris en met een 

analyse ondertekend door de RvB aan IGJ verzonden. De details en werkwijze t.a.v. 

dit punt worden in aparte procedures beschreven.  

 

                                                        
1 Zie aparte procedure, nb juni 2019 het formaat voor dit overzicht moet nog worden vastgesteld., najaar 2020 moet de 1e 
rapportage worden aangeleverd 

https://locatieregister.dwangindezorg.nl/
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Verplicht melden tekort schieten OVZ, art 60a lid 1 Wzd 
Als bij de zorgaanbieder, de Wzd-functionaris, de zorgverantwoordelijke of de zorgverlener 
het gegronde vermoeden bestaat dat de uitvoering van de onvrijwillige zorg ernstig 
tekortschiet, moet hij dit melden aan de IGJ, artikel 60a, lid 1 Wzd. 
 
Toezicht en bestuurlijke handhaving door IGJ en strafrechtelijke handhaving 
 IGJ mag dossiers inzien als dit voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs 

noodzakelijk is, ook zonder toestemming cliënt 
 IGJ kan een bestuurlijk boete van maximaal  €33.500 opleggen, bv bij het niet tijdig 

opstellen van een zorgleefplan, of het niet inschakelen van een externe deskundige (zie 
verder artikel 61 WZD). 

 Art. 62 en 63 Wzd geven aan dat er strafrechtelijke maatregelen kunnen worden 
opgelegd. De 2 belangrijkste strafbare feiten uit de Wzd zijn: 
o Iemand van zijn vrijheid beroven door hem tegen zijn wil op te nemen in een 

accommodatie zonder dat daaraan een besluit tot verhuizing en verblijf, een 
rechterlijke machtiging of inbewaringstelling ten grondslag ligt. 

o Iemand onvrijwillige zorg verlenen zonder dat daaraan ten grondslag ligt:  
 een conform het stappenplan vastgesteld zorgleefplan of  
 een besluit van de zorgverantwoordelijke om onvrijwillige zorg te verlenen in de 

periode waarin nog een zorgleefplan is vastgesteld of  
 een besluit van de zorgverantwoordelijke om onvrijwillige zorg te verlenen 

waarin het zorgleefplan redelijkerwijs niet kon voorzien. 
 

Afronding / borgen 

 In het ECD worden alle afspraken over toepassingen van OVZ vastgelegd en hierop wordt 
gerapporteerd, bij het kernwoord OVZ. 

 Het multidisciplinair overleg wordt minimaal tweemaal per jaar gehouden. Hier wordt 
o.l.v. de specialist ouderengeneeskunde, contactverzorgende en psycholoog systematisch 
geëvalueerd. 

 Minimaal tweemaal per jaar (en verder conform het stappenplan bij aanvang) wordt de 
toegepaste onvrijwillige zorg geëvalueerd met de contactverzorgende en de specialist 
ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist. Hierin komen alle OVZ van de 
bewoner aan de orde. Dit is de verantwoordelijkheid van de zorgverantwoordelijke en 
wordt vastgelegd in het ECD. 

 Alle teamleden (laten) een toegepaste OVZ bespreken bij de artsenvisite als hier 
aanleiding toe is, ook om signalen om af te bouwen adequaat op te pakken. 

 Zowel een maand- als kwartaaloverzicht is digitaal te genereren uit het ECD. Het 
kwartaaloverzicht wordt op aantal en soort OVZ en de drie bijzondere / ‘zware’ vormen 
van zorg zonder verzet waarvoor wel het stappenplan moet worden ingevuld, per 
afdeling in een tabel verwerkt en besproken in de Wzd-commissie. 

 De aandachtsvelders Wzd bekijken op basis van de maandoverzichten hoe er invulling 
wordt gegeven aan het beleid. 
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 Bij de inzet van nieuwe OVZ of bij het stoppen van OVZ wordt een week geobserveerd en 
gerapporteerd. Deze rapportages worden na deze observatieweek tijdens de artsenvisite 
besproken. 

Bijlage / begrippen / achtergrondinformatie 

 Vrijwillige of onvrijwillige zorg  
 Profiel Wzd-functionaris  
 Profiel zorgverantwoordelijke 
 Notitie VWS ‘Betekenis van Locatie en Accommodatie 2019 10’.  
 Brochure ‘De cliëntvertrouwenspersoon is er voor jou’.  
 Brochure: ‘CIZ, welke informatie heeft het CIZ nodig’  
 Klachten Wet zorg en dwang 
 Informatie CVP voor zorgaanbieders 
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Bijlage 1 Stappenplan voor de inzet van OVZ 
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Tabel bespreek- en aandachtspunten bij stroomschema STAPPENPLAN 
 

OVZ aan 
de orde? 

Her- 
overwegen 

Stap 0 

1e 
MDO 
Stap 1 

2e 
MDO+ 
Stap 2 

4e 
MDO-ED 

Stap 4 

5e, 6e … 
ENZ. 
MDO 
Stap 5 

BESPREKEN / AANDACHTSPUNTEN en  
Betrokken disciplines , zie onderaan middels 
kleurbalken. 

TIJD 
Maanden 

0 0 3 9 15, 21 …  

bespreekpunten MDO’s, indien markering punten rechts bespreken 
      Verzet ? 

Nadeel ? 

     OVZ Nog nodig , Afbouw ? VZ 

  
 
 
NOGMAALS 
 

   - Wat is het nadeel 
- Wat is oorzaak gedrag 
- Interactie omgeving 
- Andere oplossingen (VZ ?? / minder 

ingrijpende vormen van OVZ) 
- (Indien ambulant meenemen kan de OV-

zorg ook aldaar gegeven) 

     - NADEEL 
- OVZ noodzakelijk  
- OVZ geschikt  
- Geen minder zwaar middel  
- Nadelige effect van OVZ 
- Termijn wanneer en periode (max 3 

maanden) verhuizing OVZ 

     PUNTEN Opnemen in zorgleefplan: 
a) Het ernstig nadeel waarvoor de onvrijwillige 

zorg kan worden toegepast, en de vorm van 
onvrijwillige zorg die worden toegepast; 

b) Welke zorgverlener of categorie van 
zorgverleners bevoegd is tot het toepassen 
van de OVZ; 

c) Indien van toepassing, de duur of 
frequentie van de OVZ; 

d) De vastgestelde termijn voor de toepassing 
van OVZ (maximaal drie maanden); 

e) De wijze waarop de zorg binnen die termijn 
wordt afgebouwd; 

f) Eventuele aanvullende 
zorgvuldigheidseisen; 

g) De continuïteit van de benadering van de 
cliënt en de wijze waarop deze geborgd 
wordt. 

Betrokken discipline per overleg moment 

      Zorg verantwoordelijke 

     Andere discipline dan de zorgverantw.  

     Advies van 
Niet bij de zorg betrokken deskundige 

     Externe deskundige 

     WZD functionaris 

     Bewoner / en of diens vertegenwoordiger 
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Bijlage 2 Registratie ten behoeve van IGJ 
 
De zorgaanbieder zorgt ten behoeve van het toezicht door de inspectie (art. 17 lid 1 Wzd) 
voor het digitaal beschikbaar zijn van in ieder geval de volgende gegevens:  
a) De vorm van de aan de bewoner verleende onvrijwillige zorg 

b) de zorgverantwoordelijke 

c) de noodzaak voor de onvrijwillige zorg 

d) een schriftelijke beslissing als bedoeld in artikel 3, tweede lid; (naam ?? , nb dit artikel  

betreft de vertegenwoordiging van de cliënt , de beslissing gaat over de 

wilsbekwaamheid, deze beslissing wordt genomen door deskundige niet zijnde de 

behandelend arts) 

e) het zorgleefplan of een schriftelijke beslissing die legitimeert tot de vorm van onvrijwillige 

zorg 

f) het besluit tot verhuizing en verblijf, de rechterlijke machtiging, of de beschikking tot 

inbewaringstelling, die legitimeert tot onvrijwillige verhuizing 

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 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


