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Tussentijdse adviezen pilot   
vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten  

1 Wat hebben we gedaan?  
Binnen de beweging’ Radicale vernieuwing zorg’ zijn 14 zorgorganisaties  betrokken bij de 
pilot ‘Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten’. Wij zijn als 14 organisaties 
gestart vanuit de volgende uitgangspunten:  

● We hebben de introductie van de Wet zorg en dwang als kans gezien om aan te 
   sluiten bij de wensen en behoefte van cliënten, in het verpleeghuis en thuis.  
● We willen werken vanuit de focus op wat voor de cliënt van betekenis is en niet vanuit 
   de wet en wat de toezichthouder ervan vindt of zou kunnen vinden.  
● Daartoe hebben we acht aanbevelingen geschreven voor implementatie van de wet.  
● Daarnaast zijn ook werkgroepen gevormd om vanuit visie en ervaringen in de praktijk 

          invulling te geven aan de nieuwe wet en specifieke thema’s nader uit te werken en uit   
          te proberen.  

● Op basis van deze ervaringen hebben we concept-adviezen opgesteld voor bijstelling 
   van de wet en de uitvoering daarvan. In oktober 2021 volgen de definitieve adviezen.  

2 Wat zijn de conclusies?  
Tijdens de pilot hebben we gemerkt dat er bij alle betrokkenen heel snel de neiging is om je  
op het systeem te richten in plaats van op de mensen. Die ‘systeemfocus’ is ook zichtbaar in  
de wettekst die vooral vanuit beheersing is geschreven, bij de vormgeving van elektronische   
cliëntendossiers, bij hoe zorgorganisaties met de Wzd omgaan, de manier waarop de IGJ  
het toezicht heeft ingericht en de rapportage die wordt gevraagd.  

Er zijn vier soorten interventies nodig zijn om er voor te zorgen dat de Wet zorg en dwang  
maximaal bijdraagt aan het levensgeluk van bewoners. Namelijk:  

● Zorgorganisaties zullen moeten (blijven) werken aan een cultuurverandering door 
   zich echt op cliënten, naasten en medewerkers te richten. De systeemwereld zit   
   diep geworteld in zorgorganisaties.   
● Leveranciers van onder andere Elektronische Cliëntendossiers zullen systemen 
   moeten veranderen zodat ze maximaal aansluiten en ondersteunend zijn bij de 
   dagelijkse praktijk in de zorg. Wat doet er daadwerkelijk toe en wat niet? Zodat de 
   administratieve last zo beperkt mogelijk blijft. 
● Toezichthouders zullen moeten benadrukken in woord en gedrag dat toezicht geen  
   doel op zich is. Dat de focus op welbevinden, vrijheid en veiligheid van cliënten,   
   naasten en medewerkers moet liggen en dat “maak een persoonsgerichte keuze en  
   weet die te verantwoorden” het leidende principe moet zijn voor alle betrokkenen.  
● Wetgever moet de wet aanpassen zodat zorgorganisaties zich ook daadwerkelijk  
   kunnen focussen op cliënten, naasten en medewerkers. 
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Hoofdadvies  
 
Ons hoofdadvies aan zorgorganisaties, leveranciers, toezichthouder en wetgever 
is daarom:   

● Laat de leefwereld van cliënten, naasten en medewerkers de basis zijn van alle 
   acties rond de Wzd  
● Zorg dat levensgeluk, vrijheid en veiligheid bij alles centraal staan.   
 

Aan zorgorganisaties hebben we bovendien de volgende adviezen:  
 

● Laat je niet afleiden door de functie-omschrijving zorgverantwoordelijke. Als de 
   WZD draait om persoonsgerichte zorg borgen en persoonsgericht onvrijwilligheid 
   voorkomen, is het helder dat degene die de cliënt en diens naasten goed kent en 
   een coördinerende functie kan vervullen, de zorgverantwoordelijke is. En daarmee 
   vraagbaak en aanspreekpunt is voor in ieder geval de cliënt en diens naasten. Het 
   is ook degene die met behandelaars overlegt over de eventuele inzet van 
   onvrijwillige zorg.   
 
● Benut bestaande overlegvormen als multidisciplinair overleg en gedragsvisites voor 
   aanvullend overleg. 
 
● Creëer ruimte voor dilemma’s en de bespreking ervan. En deel ze. Want het 
   begrijpen van wanneer er sprake is van onvrijwillige zorg en wanneer niet, blijkt in 
   de praktijk best lastig en vraagt dus om veel aandacht en ondersteuning. Ook in de 
   vorm van collegiaal overleg/intervisie en/of vraagbaakfunctie. Zorg dat ook 
   degenen die je als zorgorganisatie extern inhuurt goed op de hoogte zijn van de 
   visie en insteek van de organisatie en dat zij die naleven.   
 
● Stel qua communicatie aan cliënten en hun naasten maar ook de meeste 
   medewerkers de focus op persoonsgerichte zorg, het bevorderen van   
   levensgeluk/welzijn/comfort en het voorkomen van onvrijwilligheid centraal en niet   
   de WZD. Communiceer daarom ook niet teveel over de WZD. Maar zorg dat als er 
   vragen zijn er een helder verhaal op papier beschikbaar is en de zorgverant- 

           woordelijke en de WZD-functionarissen dat verhaal ook kunnen vertellen.  

 
 
3 Wat zijn onze verdere adviezen?  
 
3.1 Stappenplan  
We zijn blij met de aangekondigde aanpassing in de wet waardoor het beoordelen van  
onvrijwillige zorg gemakkelijker wordt, als het gaat om de formeel te beantwoorden vragen.  
Tegelijk zal het zien en herkennen van onvrijwilligheid een uitdaging blijven. Ook hebben we  
kennis genomen van het onderzoek naar de mogelijkheid onderscheid te maken tussen  
lichtere en zwaardere vormen van onvrijwilligheid. Al met al zien we nog een aantal  
knelpunten op basis waarvan wij adviezen aan willen dragen.  

Knelpunten:  
● Bij elk “middel” dat ingezet wordt waarin iemand beperkt wordt in zijn 
   bewegingsvrijheid, moet een stappenplan ingevuld te worden. Maar ook voor 
   bepaalde maatregelen in de situatie waarin iemand instemt.  
● Het stappenplan is te rigide en sluit niet aan bij wat er in de praktijk nodig is. 

          Bij bijvoorbeeld medicijnverstrekking moet je steeds weer proberen af te bouwen. Dat zorgt voor 
         een jojo effect bij bewoners en de vraag is of cliënten daarbij gebaat zijn.   

● Leveranciers van ECD’s bewegen niet snel genoeg mee met de veranderingen en 
   wensen vanuit de zorgorganisaties  
● Onduidelijkheid in de thuiszorg.   
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Voorbeelden praktijk:  
● Cliënt valt vaak door ziekte. In overleg met cliënt en naasten is gekozen voor een  
   heupgordel. Cliënt ervaart hierdoor vrijheid en zelfstandigheid. Toch moeten  
   medewerkers vanwege de (strikte uitleg van de) wet steeds het stappenplan invullen.   
● Sensoren lijken te vallen onder beperking vrijheid. Soms helpt dat bewoners juist. 
   Belangrijk is dat je steeds naar het optimale blijft zoeken. Het stappenplan heeft geen   
   meerwaarde en schiet door.    
● Cliënt thuis wil de deur op slot en een bedhek. Onduidelijk is wat dat volgens de wet  
   in de thuissituatie betekent. Naar onze mening is dit vrijwillige zorg. 
 

Adviezen stappenplan 

Algemeen  
● Hanteer het stappenplan per cliënt in vorm en tijdstermijnen op maat. 
● Haal de verplichting van een stappenplan bij specifieke middelen eraf en   
   laat onvrijwilligheid ook daar leidend zijn. 

        ● Betrek bij het stappenplan alleen de mensen die van belang zijn voor de 
           tussenevaluatie. 
 
Zorgorganisaties  
Intramuraal  

● Ontwikkel een visie op vrijheid en veiligheid  
● School medewerkers op het niveau wat zij aankunnen en focus op het herkennen  
   van onvrijwilligheid en het vermogen naar alternatieven te zoeken.  
 

Extramuraal  
● Ga ervan uit dat bij iedere thuiszorgorganisatie onvrijwillige zorg thuis  
   voorkomt. 
● School alle medewerkers over de Wet zorg en dwang.  
● Leg daarbij de nadruk op het herkennen van onvrijwilligheid en het vermogen 
   alternatieven te zoeken.  
● School de wijkverpleegkundige extra op toepassing van het stappenplan 
● Regel dat binnen het zorgdossier de mogelijkheid bestaat om onvrijwillige zorg 
   te registreren.  
● Bouw in het zorgdossier een verplichte profiellijst in voor de wijkverpleegkundige 
   om te toetsen of sprake is van onvrijwillige zorg. 
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Wetgever  
 
Algemeen  

● Een onderzoek naar lichtere en zwaardere vormen van onvrijwilligheid en de 
   mogelijkheid bij de eerste het naleven van het stappenplan “lichter” te maken lijkt   
   interessant, maar wij adviseren u tevens te bezien of niet in alle gevallen de keuze   
   bij de verantwoordelijke professionals kan liggen, vanzelfsprekend met de   
   verantwoordelijkheid om afwijkingen te kunnen verantwoorden.   
 

Intramuraal  
● Zorg dat maatwerk eenvoudig mogelijk is binnen de kaders van de wet. Waarbij 
   een goede verantwoording voldoende is.  
● Vertrouw op de zorgverlener.  
 

Extramuraal  
● Regel dat casemanagers dementie (of gespecialiseerd verpleegkundige of 
   neurologie-verpleegkundige) externe adviseurs van de thuiszorgteams 
   kunnen zijn.   
● Regel overbruggingszorg als iemand binnen drie maanden naar een intramurale 
   setting verhuist. De WZD-functionaris toetst in dit geval de inzet van alternatieven 
   of geeft akkoord bij inzet van onvrijwillige zorg.  
● Regel financiering voor deze overbruggingszorg.  
● Maak een regionaal adviesloket voor casemanagers en wijkteams. 

 
 
3.2 Insluiting  
Knelpunten:  

● Een gesloten deur geldt als inperking van de bewegingsvrijheid.  
● Op gesloten afdelingen en gesloten locaties (ook al is alleen de buitendeur  
   afgesloten) moet voor iedere bewoner een stappenplan ingevuld worden. 
 ● Iedere cliënt een stappenplan geven, vergt onevenredig veel administratie en 
   draagt niet bij aan het levensgeluk van de cliënt.  
 

Voorbeelden praktijk:  
● Voor cliënten die geen aanspraak maken op de bewegingsvrijheid (bijv. als ze 
   bedlegerig zijn) vullen de meeste organisaties geen stappenplan in.  
● Organiseren van het “openen van deuren” blijkt niet gemakkelijk door risicodenken,   
   ongeschikte gebouwen of een onveilige omgeving. 
 
 

Adviezen insluiting 

Zorgorganisaties  
● Ontwikkel een eigen visie op vrijheid.   
● Realiseer dat er veel op je af komt, ga zorgvuldig in gesprek met families en andere 
   belanghebbenden (bijvoorbeeld buurtbewoners en gemeente).   
● Neem de technische dienst, ICT en facilitair bedrijf mee in het denken in 
   Maatwerkoplossingen. 
● Zorg voor draagvlak bij zorgteams en behandelaren.  
● Geef steun bij het loslaten, durf risico’s te nemen, accepteer dat niet iedereen in de 
   omgeving dit zal begrijpen en laat professionals merken dat de organisatie achter 
   hen staat. 
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Wetgever  
● Stel het stappenplan alleen verplicht voor cliënten die bij een gesloten deur 
   verzet tonen.  
● Geef initiatieven de ruimte.  
● Neem de beschikbaarheid van maatwerk mee: organisaties zijn vaak afhankelijk 
   van hun vastgoed en leveranciers van domotica en ECD.  
● Overweeg om te bewegen naar het Duitse model waarbij insluiting via een  
   rechterlijke macht aangevraagd moet worden. Zo gaat ieders energie naar vrijheid 
   mogelijk maken in plaats van met naasten, omgeving, gemeenten etcetera de 
   discussie over de wenselijkheid en de risico’s te moeten voeren en de (gevoelde) 
   verantwoordelijkheid voor de risico’s bij de zorgprofessionals te laten. 

 
 
3.3 Inzet verpleegkundig specialist  
Knelpunten:  

● In de pilot is nog geen rol voor de verpleegkundig specialist in de rol als Wzd 
   functionaris bij indienen aanvraag artikel 21 en beoordeling noodzaak rechterlijke 
   machtiging (artikel 22 lid 1e, artikel 25 lid 1e).  
● Administratieve lasten met name bij uitvoering artikel 13.  
● Geen meerwaarde wanneer de verpleegkundig specialist onder mandaat werkt, omdat 
   deze eigenstandige BIG-geregistreerde professional de noodzakelijke afwegingen 
   prima kan maken en zelf weet wanneer professionele ruggespraak noodzakelijk is, 
   zoals ook een specialist ouderengeneeskunde en psycholoog dat kunnen en moeten.   

Voorbeelden praktijk:  
● De zorgverlener moet op grond van artikel 13 opnieuw een beoordeling doen van 
   datgene wat daarvoor al beoordeeld is door de zorgverantwoordelijke, behandelaar,   
   Wzd-functionaris en mogelijk extern deskundige.  
● De zorgverantwoordelijke moet voorafgaand aan de eerste toepassing van  
   onvrijwillige zorg de Wzd-functionaris, de vertegenwoordiger en de cliënt  
   informeren. Terwijl zij bij het opstellen van het zorgplan vanzelfsprekend zijn 
   betrokken.  
 

Adviezen inzet verpleegkundig specialist 

Zorgorganisaties  
● Houd gesprekken op gang tussen zorgverantwoordelijken over hun handelen in  
   het kader van de Wzd (kennisdelen, intervisie, zorgplannen bespreken etc.) 
● Wees alert op het verminderen van administratieve lasten door goed gebruik van 
   digitale systemen, zoals elektronische zorgdossiers. 

Wetgever  
     ● Voeg de verpleegkundig specialist toe bij de beroepsgroepen die de rol  

   kunnen vervullen van Wzd functionaris, wat eveneens van belang is voor    
   aanvraag artikel 21 en verzoek rechterlijke machtiging. 
● Herzie artikel 13, zodat administratieve lasten beperkt worden. 
 

 
 
3.4 Onafhankelijk deskundige  
We hebben kennis genomen van de voorgenomen aanpassing in de wet waarbij de “externe  
deskundige” wordt vervangen door een “onafhankelijke deskundige”. Dat is een antwoord op  
veel van de knelpunten die we hebben geconstateerd. Wij zien echter nog een aantal 
knelpunten leidend tot aanvullende adviezen.   
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Knelpunten:  

● De toe te voegen deskundige is beperkt tot professionals die aan bepaalde eisen 
   voldoen. Er is geen ruimte voor inbreng van anderen die niet betrokken zijn in de 
   zorgrelatie en met hun frisse blik alle betrokkenen kunnen verrijken (bv ervarings-  
   deskundigen, cliëntvertegenwoordigers die zich hiervoor aanmelden, etcetera).   
● Inzet van de onafhankelijk deskundige moet, ongeacht de voorziene     
   toegevoegde waarde. 
● De tijd en de kosten die gemoeid zijn met de inzet van onafhankelijk deskundigen  
   gezien de eisen die eraan worden gesteld. 
● Bij twijfel aan de wilsbekwaamheid of de toetsing daarop mag volgens de handreiking  
   de eigen arts de noodzakelijke afweging niet maken. Dit is cliënt-onvriendelijk (weer 
   een ander gezicht) en in de praktijk onuitvoerbaar mede gezien een tekort aan 
   specialisten ouderengeneeskunde/artsen, dat juist erom vraagt deze specialisten 
   alleen in te zetten waar zij van waarde zijn.   

Voorbeelden praktijk  
● Onder familieleden zijn mensen, die in de zorg werkzaam zijn en ervaringen opdoen 

die zij graag willen benutten in het meedenken en meekijken.  
● Er kan prima een casus worden besproken zonder dat AVG-gevoelige informatie gedeeld 

wordt. Het bespreken van de gedragsproblematiek, eerder ondernomen acties,  
context e.d. kan zonder dat deze te herleiden is naar een cliënt. 

● Onafhankelijk deskundigen betrekken leidt altijd tot inzichten, ook bij minder complexe 
casuïstiek. 

 

Adviezen onafhankelijk deskundige 

Zorgorganisaties  
● Stimuleer het bespreken van casuïstiek met verschillende mensen, die kunnen  
   en willen meekijken en -denken vanuit een frisse blik om daarmee ervaring op te 
   doen en de betrokken professionals maximaal uit te dagen en te verrijken. Ook 
   andere personen dan zorgprofessionals kunnen van toegevoegde waarde zijn 
   voor het terugdringen van onvrijwillige zorg, doordat anderen ook de cliënt 
   kennen. Betrek gastvrouwen, dagbesteding, verwanten, vrijwilligers en zelfs 
   receptionistes bij het bespreken van een casus. 
● Borg dat ingezette onafhankelijk deskundigen vanuit dezelfde visie en ambitie 
    werken. 

● Stimuleer intervisie tussen organisaties. Deelname aan een lerend netwerk waar 
zorgprofessionals casuïstiek kunnen bespreken, draagt enorm bij aan de kennis 
van een zorgprofessional. 

● Maak samenwerkingsafspraken over de inzet van de onafhankelijk deskundige. 
Ook al is de onafhankelijk deskundige minder noodzakelijk, de cliënt mag er altijd 
om verzoeken. Daarom zullen samenwerkingsafspraken wel gerealiseerd moeten 
zijn. 

● De rol van onafhankelijk deskundige kan niet alleen inhoudelijk van toegevoegde 
waarde zijn, maar ook bij het verstevigen van gemaakte keuzes. Het bespreken 
van een casus maakt inzichtelijk wat er in het dossier vermeld kan worden om het 
proces van afwegingen en eerder ondernomen acties inzichtelijk te maken. 

● Het betrekken van de behandeldiensten is gewenst. 
● Richt je niet op termijnen in het stappenplan, maar organiseer toetsing van keuzes 

bij twijfel. 
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Wetgever  
● Borg de onafhankelijk deskundige als betrokken partij in het proces en laat 
   organisaties bepalen hoe ze invulling hieraan geven.   
● Laat het stappenplan hier niet leidend in zijn.   
● Laat organisaties zelf bepalen wie onafhankelijk deskundige kan zijn, zodat  
   er ruimte ontstaat voor ervaringsdeskundigen en niet alleen gediplomeerden.  
● Laat los dat een onafhankelijk deskundige de persoon in kwestie moet hebben  
   gezien, juist de frisse open blik kan leiden tot andere inzichten.   
● Pas de wet zodanig aan dat bij twijfel aan de wilsbekwaamheid de eigen arts of 
   verpleegkundig specialist deze afweging kan maken.   
● Pas de wet zodanig aan dat als een behandelaar in overleg met de WZD  
   functionaris of de WZD functionaris zelf geen toegevoegde waarde ziet in het 
   inroepen van extra expertise deze keuze gemaakt kan worden met vastlegging van 
   de overwegingen.  

 
 
3.5 Rapportage en registratie  
Knelpunten:  

● De ECD’s richten zich meer op de systeemwereld dan op de leefwereld van cliënten. 
   Daarmee is het belastend en leidt het af van de focus op cliënten.  
● Het leidend principe is vrijheid. Alles vastleggen en verantwoorden verhoudt zich daar 
   slecht toe.   
● Aanlevering aan de IGJ moet in het kader van de Wzd als aparte activiteit en niet in  
   de reguliere verantwoording.  
● Rapporteren aan de IGJ zegt weinig, omdat visie en interpretatie kunnen verschillen. 
● Rapporteren voelt als bureaucratisch. Het helpt de praktijk niet, het systeem is rigide 
   en het is niet de taal van medewerkers.  
● Zorgteams werken vaak in een ander systeem dan behandelaars, dat is lastig. 
● In veel ECD’s kun je niet terugzoeken in het verleden.  
● Wens om signaleringsplan (benaderingsplan) op te nemen in rapportagesysteem lijkt  
   nu nog niet mogelijk.  
● Het aantal categorieën van onvrijwillige zorg is veel en onoverzichtelijk.   

Voorbeelden praktijk  
● Onvrijwillige zorg wordt per persoon flexibel ingezet, bijvoorbeeld: bedhek op bepaald 
   moment in de nacht omhoog, daarna naar beneden. Of op de ene dag omhoog,  
   daarna naar beneden. ECD stelt steeds dezelfde vragen.  
● Stappenplan is te rigide, omdat het uitgaat van vaste momenten voor evaluatie van   
   vrijheidsbeperkende maatregelen: om de drie maanden. Sluit niet aan op bestaande 
   evaluaties van de zorg voor cliënten (MDO’s). Rapportage in de ECD’s loopt in de 
   praktijk vooral vast in de frisse blik en het stappenplan.  

      ● Zorgorganisatie kan de keuzes van de cliënt/naasten één keer vastleggen en dat 
   scheelt veel administratie.  
● Eén van de organisaties heeft consequent gekeken hoe de Wzd en de rapportage   
   over onvrijwillige zorg kan werken voor de bewoners en niet voor het systeem. 
   Binnen het ECD is een eigen zorgdossier gebouwd met vrijheid, veiligheid en 
   levensgeluk als thema’s.  
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Adviezen rapportage en registratie 

Algemeen  
●  Verander de mindset en dus ook de taal en focus in rapportage en registratie 
    van ‘zorg en dwang’ naar ‘vrijheid, veiligheid en levensgeluk’. 
●  Richt het interne en externe toezicht op het kleine percentage situaties, 
    waarbij twijfel is over zorgvuldigheid.  
 

Zorgorganisaties  
● Richt je in de rapportage meer naar mogelijkheden dan beperkingen, meer naar  
   positieve elementen dan ziektebeelden.   
● Leg de keuzes van de cliënt/naasten één keer vast. Namelijk in het zorgplan. Dat 
   scheelt administratie  
● Kijk consequent hoe de Wzd en de rapportage over onvrijwillige zorg kan werken 
   voor de cliënten en niet voor het systeem. 

Leveranciers  
● Richt ECD’s meer in op basis van wat cliënten juist gelukkig maakt en hoe cliënten 
   en zorgmedewerkers daarin kunnen worden ondersteund.   
● Laat ruimte aan gebruikers om het stappenplan in te vullen passend bij de cliënt 
   meer flexibiliteit qua inhoud en timing). 

Toezichthouders  
● Richt het toezicht op de Wzd meer in vanuit het levensgeluk van cliënten en hoe 
   als zodanig juist de onvrijwillige zorg kan worden verminderd.   
● Benut het zorgplan voor verantwoording richting IGJ (pas toe en leg 
   uit)    
● Start een pilot om dat mogelijk te maken.  
● Richt het toezicht op een bredere scope dan alleen indicatoren vanuit de Wzd. 
 

Wetgever  
● Richt de wet meer op levensgeluk en vrijheid dan onvrijwillige zorg. 
● Geef de mogelijkheid te registreren in de negen categorieën van onvrijwillige  
   zorg, en pas gedetailleerder als dat nodig is om goede zorg te verlenen. 
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