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Wat houdt de nieuwe
Wet zorg en dwang in?

De Wzd vervangt de Wet bijzondere 
opnemingen psychiatrische ziekenhuizen 
(Bopz). De nieuwe wet geldt voor alle 
cliënten die bij Zozijn wonen, zowel zonder 
behandeling als met een Wlz-indicatie. 
Ook cliënten met een beperking die 
ambulante ondersteuning krijgen of naar 
dagbesteding gaan, vallen onder de Wzd. 
De nieuwe wet geeft meer duidelijkheid 
over wat wel en niet mag als het gaat 
om vrijheidsbeperkende maatregelen. 
Die worden in de nieuwe wet trouwens 
‘onvrijwillige zorg genoemd’. In de Wzd 
staat ook niet langer de zorglocatie, maar 
de cliënt centraal. Op de woning gelden 
dus straks dezelfde regels als bij de 
dagbesteding. 

Het uitgangspunt van de Wzd is ‘nee, 
tenzij’. Dat betekent dat je in principe 
alleen zorg mag geven waar cliënten 
of hun wettelijke vertegenwoordigers 
zelf mee instemmen. Cliënten en/of 
vertegenwoordigers hebben het recht om 
bij overleg over zorg te zijn en moeten 

goed geïnformeerd worden over keuzes. 
Als je er niet samen met de cliënt en/of 
wettelijk vertegenwoordiger uitkomt, ga 
je met collega’s of andere deskundigen 
zoeken naar manieren om dwang te 
voorkomen. Alleen als er sprake is van 
‘ernstig nadeel’, mag je iets doen wat 
tegen de wil van de cliënt ingaat. Je 
kunt daarbij denken aan situaties waarbij 
een cliënt zichzelf of mensen in zijn 
omgeving in gevaar brengt. Maar ook 
in die situaties moet je dwang zo kort 
mogelijk en op de minst ingrijpende 
manier toepassen. Bovendien moet je dit 
goed beargumenteren en vastleggen in het 
zorgplan. 
De Wzd raakt veel situaties in het dagelijks 
leven. Want ongemerkt beperk je 
gemakkelijk de vrijheid van anderen. Niet 
alleen als je een deur op slot doet, maar 
bijvoorbeeld ook als je bepaalt dat een 
cliënt maar één keer per week bezoek mag 
ontvangen. 

Meer voorbeelden? Kijk op pagina 2.

p 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang (Wzd) in. De wet 

moet er voor zorgen dat mensen met een beperking zo min 

mogelijk zorg krijgen die tegen hun wil ingaat. Alleen als het écht niet 

anders kan, zijn vrijheidsbeperkende maatregelen nog toegestaan.

O
Geen verplichte 
avondjes voetbal

Een nieuwe wet die 
veel cliënten raakt

Op 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en 
dwang (Wzd) in. De nieuwe wet gaat over 
vrijheidsbeperkende maatregelen en 
onvrijwillige zorg. Je kunt dan denken aan het 
op slot doen van een deur of het toedienen 
van medicijnen, terwijl een cliënt dat eigenlijk 
niet wil. Maar ook aan afspraken dat iemand 
niet de hele dag op Facebook mag of zelf 
kan bepalen wat hij op zijn brood smeert. 
Zozijn ondersteunt en begeleidt veel cliënten 
die onder de nieuwe wet vallen. We vinden 
het belangrijk om goed uit te leggen hoe de 
wet hen raakt. En wat jij er als medewerker, 
vrijwilliger of verwant van gaat merken. Daarom 
ontvang je deze speciale uitgave. Nog niet 
alles over de nieuwe wet is duidelijk. We zullen 
je daarom vaker informeren. 

Als voetbalfan kijk ik graag naar 
belangrijke wedstrijden. Een enkele 
keer in een stadion, maar meestal op 
televisie of via een livestream. Lang had 
ik de verwachting dat iedereen het leuk 
vindt om naar voetbal te kijken. Totdat 
ik iemand tegenkwam die het maar een 
hoop gedoe rondom zo’n bal vindt. 
Die doe ik helemaal geen plezier met 
een avondje voetbal voor de televisie. 
Het was een soort schokje toen ik dat 
ontdekte. Ik kon me helemaal niet 
voorstellen dat je voetbal níet geweldig 
vindt. Nu ik me daarvan bewust ben, 
hou ik daar natuurlijk rekening mee. Met 
de aankomende wet Zorg en dwang 
gaan we allemaal zulk soort schokjes 
van bewustwording krijgen. Wat je zelf 
vanzelfsprekend, veilig, gezond, leuk 
of nodig in jouw zorgverlening vindt, 
daar denkt de cliënt misschien wel heel 
anders over. Het past bij Zozijn om die 
ontdekkingstocht aan te gaan!

Peter Vriesema

Kijk voor updates regelmatig op 
www.zozijn.nl/wzd

Wzd

https://www.zozijn.nl/wzd


Wat is onvrijwillige zorg?

Een wet die aansluit bij onze grondhouding

‘Is een cliënt het 
er echt mee eens?

In de Wet zorg en dwang (Wzd) wordt 
vaak de term ‘onvrijwillige zorg’ gebruikt. 
Dat is zorg waarmee de cliënt of zijn 
vertegenwoordiger niet instemt en zorg 
waarmee de vertegenwoordiger heeft
ingestemd, maar waartegen de cliënt zich 
verzet. Het gaat daarbij om verzet tegen:

• het toedienen van vocht, voeding, 
medicatie of medische handelingen;

• de beperking van bewegingsvrijheid;
• insluiting;
• het uitoefenen van toezicht;
• onderzoek aan kleding of lichaam;
• onderzoek van de woon- of 

verblijfsruimte op gevaarlijke 

voorwerpen en middelen die het 
gedrag beïnvloeden;

• controle op de aanwezigheid van 
middelen die het gedrag beïnvloeden;

• beperking van vrijheid om het eigen 
leven in te richten, waardoor de cliënt 
iets moet doen of laten; 

• beperking in het ontvangen van bezoek. 

Voor de zekerheid: de Wzd zegt niet dat 
je deze dingen sowieso niet mag doen. 
Het gaat erom dat je ze niet tegen de wil 
van een cliënt mag doen, tenzij dat echt 
niet anders kan. De wet legt ook duidelijk 
vast wanneer er sprake is van zulk ‘ernstig 
nadeel’. Dat is het geval als een cliënt: 

• zichzelf of anderen in gevaar brengt; 
• schade toebrengt aan spullen of 

mensen in zijn omgeving;
• zijn eigen ontwikkeling of die van een 

ander ernstig verstoort;
• met zijn of haar gedrag agressie van 

anderen oproept.

De Wzd biedt in zulke situaties méér 
mogelijkheden om in te grijpen dan je nu 
hebt. De wet vraagt wel van je om daarin 
een zorgvuldige afweging te maken, die 
goed te beargumenteren en vast te leggen. 
Daarvoor gebruik je straks een stappenplan.   
Dat stappenplan is nog in ontwikkeling. Een 
eerste versie vind je al op zozijn.nl/wzd.

Hoe voel jij je als iemand iets voor jou 
bepaalt? Als je beperkt wordt in je 
vrijheid? Waarschijnlijk vind je dat niet 
prettig. 

Voor mensen met een beperking is dat 
niet anders. Daarom is een belangrijk 
uitgangspunt voor Zozijn dat cliënten zoveel 
mogelijk zélf mogen beslissen over hun 
eigen leven.

Met onze zorg willen we aansluiten bij wat 
belangrijk is voor cliënten. We willen ze 
helpen om tot bloei te komen. Dat doen 
we door continu de dialoog aan te gaan en 
steeds te zoeken naar de beweegredenen 
achter wat iemand zegt en doet.

Daarom past de Wet zorg en dwang heel 
goed bij hoe we bij Zozijn met elkaar (willen) 
omgaan: vanuit gelijkwaardigheid en met 
vrijheid als uitgangspunt. In de afgelopen 
jaren is er binnen Zozijn al veel gedaan om 
vrijheidsbeperkende maatregelen af te 
bouwen. Maar het kan altijd beter. 

De nieuwe wet stimuleert ons om keer 
op keer na te denken over de vrijheid van 
cliënten. Hoe zouden we het zelf vinden als 
iemand de deur van ons huis op slot doet? 

“Met een aantal cliënten hebben we 
begeleidingsafspraken. Eén client 
wil bijvoorbeeld minder roken. Haar 
sigaretten liggen in een kluisje. 
Die mag ze tijdens de drie pauzes 
pakken. Zo helpen we haar in haar 
behoefte om minder te roken. Soms 
beperk je vrijheden in verband met 
de veiligheid. Een andere cliënt heeft 
dementie. Ze houdt graag pauze in 
het zitje buiten. Als een begeleider 
of een andere cliënt naar de wc ging, 
moest ze naar binnen omdat de 
kans bestaat dat ze wegloopt. Dat 
is niet prettig en een beperking van 
haar vrijheid. Daar hebben we over 
nagedacht: kan dat ook anders? Nu 
hebben we een hekje geplaatst en 
kan ze lekker buiten blijven. Verder 
hebben we huisregels. Cliënten 
mogen in de korte pauzes niet van 
het terrein, omdat ze dan vaak te 
laat terug komen. Dat geeft onrust. 
Bovendien willen we ook meegeven: 
het is belangrijk dat je op tijd bent. 
Dat is een beperking van vrijheid, 
maar geeft ook veel rust, duidelijkheid 
en structuur en is passend bij de 
ondersteuningsvraag van de cliënten. 
Het is wel belangrijk om over zulke 
zaken te praten met cliënten. Het is 
makkelijk om te zeggen: we hebben 
toch een afspraak, maar is dat echt 
zo of is het eigenlijk een regel die wij 
bepaald hebben?”  Lies

Een cliënt van ons droeg altijd een helm en fixatiejas. 
Eerlijk gezegd zagen we het afbouwen niet zitten, 

maar het ging beter dan we hadden verwacht. We 
zien dat hij geniet van zijn bewegingsvrijheid.

Of dat je 
verplicht om 
tien uur naar 
bed moet, 
ook al ben 
je nog niet 
moe? 
Soms zal 
dat voor 
dilemma’s en 
uitdagingen 
zorgen. 

Gelukkig is vindingrijkheid één van onze 
kernwaarden. We zijn niet voor één gat te 
vangen en vaardig in het samen vinden van 
oplossingen. Oplossingen waardoor mensen 
met een beperking optimaal tot bloei 
komen! 

https://www.zozijn.nl/wzd


‘Als er iets misgaat, kan je 
altijd nog een stap terug doen’

5x nadenken voor je 
iemands vrijheid beperkt
Voordat onvrijwillige zorg in beeld komt, 
moeten een aantal stappen zijn gezet: 

1. Analyse van de situatie. Waarom vertoont 
de cliënt dit gedrag? Er kunnen veel 
verschillende oorzaken zijn. Observeer 
de situatie en bespreek het met de cliënt 
(vertegenwoordiger) en andere disciplines. 

2. De maatregel staat in redelijke 
verhouding tot het beoogde doel. 
Hoofdbonken rechtvaardigt bijvoorbeeld 
een zwaardere maatregel dan schreeuwen 
tegen een zorgverlener. De term die de Wzd 
hiervoor gebruikt is proportionaliteit. 

3. De minst ingrijpende maatregel verdient 
de voorkeur. Zet iemand met valrisico niet 
meteen vast in een stoel, maar probeer 
eerst een valhelm in combinatie met een 
heupbroek. De term die de Wzd hiervoor 
gebruikt is subsidiariteit. 

4. De maatregel is daadwerkelijk in het 
belang van de cliënt en wordt niet om 
een andere reden ingezet (bijvoorbeeld 
personeelstekort of aanwezigheid van 
andere cliënt met gedragsproblemen). 

5. De maatregel moet het beoogde 
doel bereiken en duurt niet langer dan 
noodzakelijk. Dat geldt voor de totale duur 
in weken of maanden, maar ook voor de 
duur in minuten of uren per dag. De term 
die de Wzd hiervoor gebruikt is effectiviteit.

Je gaat deze stappen straks langs met 
behulp van een stappenplan, dat nog in 
ontwikkeling is. 

P.J. werkt met cliënten die intensieve 
ondersteuning nodig hebben. Het 
afbouwen van vrijheidsbeperkende 
maatregelen is niet altijd makkelijk, maar 
wél de moeite waard, vindt hij. 

“Eén van onze cliënten heeft het Prader 
Willi-syndroom, een genetische afwijking 
waardoor hij geen rem heeft als het gaat om 
eten en drinken. Dat is gevaarlijk voor zijn 
gezondheid en dus nemen we maatregelen 
om hem te beschermen. Die beperken wel 
zijn vrijheid. Als je hem alleen naar de wc 
laat gaan, kan hij bijvoorbeeld 5 liter water 
drinken uit het wc-kraantje en in coma raken. 
In het verleden zat daarom zijn badkamer ‘s 
nachts op slot en gebruikte hij een po. Dat is 
best ingrijpend. Nu hebben we het kraantje 

in zijn badkamer afgesloten, waardoor hij ‘s 
nachts gewoon zelf naar het toilet kan.”
Het team evalueert elke maand of de 
vrijheidsbeperkende maatregelen nog nodig 
zijn en of er minder ingrijpende alternatieven 
zijn. “Afbouwen van maatregelen is 
spannend. Meer vrijheid brengt altijd meer 
risico’s met zich mee. Maar is dat een reden 
om het niet te proberen? Als je iemand niet 
de kans geeft om iets te proberen, kan hij of 
zij zich ook niet ontwikkelen. Soms gaat het 
mis. Bijvoorbeeld bij een cliënt waarvan wij 
dachten dat hij klaar was voor een verhuizing 
naar een andere woning. Dat hadden we niet 
goed ingeschat, maar daarmee was niet alles 
mislukt. We moesten gewoon een stapje 
terug doen en op zoek gaan naar een nieuw 
perspectief.”

Dilemma’s 
in de praktijk

Alleen nog maar vrijwillige zorg. Dat 
klinkt mooi, maar is tegelijkertijd 
uitdagend en zal in de praktijk ook 
wel eens voor dilemma’s zorgen. 

• Wat als een vrijheidsbeperkende 
maatregel niet meer nodig 
is, maar een cliënt daar wel 
veiligheid aan ontleent?

• Wat als ouders van kinderen 
boven de twaalf jaar thuis regels 
hebben of maatregelen nemen 
die de vrijheid beperken en ze 
vragen of jij dat ook wilt doen bij 
Zozijn, terwijl je zelf denkt dat er 
minder ingrijpende alternatieven 
zijn? Weegt dan de continuïteit  
voor het gezin en het kind 
zwaarder of moet je dan toch 
‘nee’ verkopen?

• Wat als een cliënt meer vrijheid 
wil, maar daardoor situaties 
ontstaan waar jij of collega’s je 
niet goed bij voelen? Of als een 
minder ingrijpende maatregel 
beter is, maar daar niet de 
personeelscapaciteit voor is? 

Daar is binnen Zozijn aandacht voor. 
Samen zullen we moeten kijken: 
hoe kunnen we deze wet zo goed 
mogelijk uitvoeren. 

Geen telefoon in bed

“In ons gezinshuis gelden net als in elk 
ander huis regels. De smartphone mag 
bijvoorbeeld niet mee naar bed en 
ligt apart als we samen koffie drinken. 
Dat vinden ze niet cool en het is een 
beperking van hun vrijheid, maar je 
wilt ze toch ook meegeven hoe je op 
een sociale manier met elkaar omgaat. 
En slaapproblemen voorkomen. We 
kijken individueel welke vrijheid een 
kind aankan. We hebben bijvoorbeeld 
een cliënt die dwaalt en ongeremd 
seksueel gedrag kan vertonen. Die kan 
je binnenhouden, maar dat zou een 
ingrijpende beperking zijn. In plaats 
daarvan hebben we afspraken waar zij 
naartoe mag en houden we dit meisje 
onder zicht. Je probeert de vrijheid 
steeds af te stemmen op iemands 
ontwikkelingsleeftijd en stapje voor 
stapje uit te bouwen. Daar zitten 
grenzen aan, maar als een kind voor 
het eerst iets alleen doet groeit zijn of 
haar trots.”

Wilma

Door maatregelen 
af te bouwen, 

leerden we een cliënt op een 
hele andere manier 
kennen.



Vrijheid is zelf 
mogen kiezen:   

Hoe en wanneer krijg jij 
met de Wzd te maken?
Zozijn is achter de schermen al volop 
bezig met de voorbereidingen voor de 
nieuwe wet. 

Stap 1: Informeren en voorbereiden
De komende tijd hoor je op verschillende 
manieren meer over de nieuwe wet. 
Bijvoorbeeld via ZozijnNet, de ZO! 
of via je manager. Heb je zelf nu al 
vragen, opmerkingen of ideeën voor de 
implementatie van de Wzd? Dan kan je die 
stellen aan de werkgroep van Zozijn die zich 
bezighoudt met de invoering van de Wzd. 
Dat kan via wzd@zozijn.nl. 

Stap 2: Eerste fase training
Vanaf dit najaar krijgen managers, 
gedragswetenschappers, coördinerend 
ondersteuners en een groep medewerkers  

die als Wzd-ambassadeurs gaan fungeren 
training en scholing over de Wzd. De 
bedoeling is dat zij met deze kennis de 
teams kunnen helpen om de wet op een 
goede manier toe te passen.

Stap 3: Met teams aan de slag
Werk jij met cliënten die onder de Wzd 
vallen? Dan krijg je vanaf begin 2020 
instructies over de nieuwe wet. We 
zouden dat liever nog eerder doen, zodat 
iedereen up-to-date is als de wet ingaat. 
Dat kan helaas niet omdat er nog veel 
onduidelijkheden zijn over de Wzd. Ook 
moeten we onze systemen klaarmaken, 
zodat je straks op een goede manier kan 
vastleggen welke afwegingen jullie als team 
gemaakt hebben. 

Nu al meer weten?

Wat jij belangrijk vindt

Wie je vrienden zijn

Wie de baas is over jouw 
telefoon

Wanneer je op je eigen 
kamer wilt zijn

Of je ‘s nachts toezicht 
wilt met een camera 
boven je bed

Waar je wilt wonen

Wat je doet met je 
vrije tijd

Waar je naartoe 

Wat je wilt eten of 
drinken

Welke medicijnen 
je wilt gebruiken

Welke behandeling je 
wilt

Welke dagbesteding je 
wilt

Je vindt deze aanvullende bronnen op zozijn.nl/wzd

Vilans heeft een bundel 
samengesteld met alternatieven 
voor maatregelen die de vrijheid van 
cliënten beperken. De bundel gaat 
over alledaagse, praktische zaken: 
eten, drinken, bewegen in en om de 
woning, de manier waarop cliënten 
hun tijd besteden, het toedienen van 
medicijnen en meer. 

Alternatieven

Cliëntbrochure
Oefen alvast met 
de beslisboom en 
ontdek welke stappen 
je moet zetten voor 
je een maatregel 
neemt die iemands 
vrijheid beperkt. Het 
stappenplan is nog niet 
definitief.  

Stappenplan
Er is al een landelijke brochure 
met uitleg over de Wzd in 
begrijpelijke taal. Zozijn werkt 
aan een eigen variant. 

Op dwangindezorg.nl vind 
je informatie en updates 
vanuit de overheid over de 
nieuwe wet.

Updates

gaat met vakantie

Dit is een uitgave van Zozijn. Deel ‘m gerust, we zijn er trots op. Dat kan ook online. Je vindt de digitale versie op www.zozijn.nl/wzd.

https://www.zozijn.nl/wzd
https://www.dwangindezorg.nl/
https://www.zozijn.nl/wzd

