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Informatie

• Www.dwangindezorg.nl

• https://www.vgn.nl/documenten/handreiking-wzd-voor-
zorgaanbieders-september-2019pdf

• E-learning Wzd van VGN Academie

• De Wet zorg en dwang. Handleiding voor de praktijk.

• Commentaar Gedwongen zorg 2021

http://www.dwangindezorg.nl/
https://www.vgn.nl/documenten/handreiking-wzd-voor-zorgaanbieders-september-2019pdf


Overzicht

• Doelen en kernboodschap

• Doelgroep

• Verschillen Wvggz

• Nieuwe rollen

• Stappenplan

• Negen categorieën onvrijwillige zorg

• Jeugdwet

• Leven in Vrijheid 2.0



Doelen

• Versterken rechtpositie van cliënt

• Nadruk op vrijwillige zorg

• Terugdringen dwang en drang

• Verhogen kwaliteit van onvrijwillige zorg



Kernboodschap: 
Dwang alleen als het echt niet anders kan

• Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te 
maken

• Zorg en ondersteuning waar mensen zoveel mogelijk zelf voor kiezen 
en samen met zorgverlener afspraken over maken

• Onvrijwillige zorg is laatste redmiddel: NEE, TENZIJ …

• Onvrijwillige zorg zo kort en zo minst ingrijpend mogelijk



Doelgroep

• Indicatie Wlz-vg (of-pg)

• Arts stelt vast dat i.v.m. verstandelijke beperking (of 
psychogeriatrische aandoening) professionele zorg nodig is om ernstig 
nadeel te voorkomen

• Gelijkgestelde aandoening (NAH, Huntington, Korsakov)



Verschillen Wvggz
Wet zorg en dwang Wet verplichte ggz

Wzd-functionaris /
Zorgaanbieder

Geneesheer-directeur

Inbewaringstelling Crisismaatregel

Rechterlijke machtiging Zorgmachtiging

CIZ Openbaar Ministerie

Informatie- en administratieprocedure



Stappenplan
Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5, enz.

Periode (in maanden) 3 3 3 6 6

Cliënt X X X X X

Zorgverantwoordelijke X X X X X

Deskundige andere discipline X X X X

Arts* X X X X

Deskundige, niet betrokken X X X

Extern deskundige X

Wzd-functionaris X X X X



Categorieën onvrijwillige zorg
1. Toedienen van vocht, voeding en medicatie, medische handelingen
2. Beperking van bewegingsvrijheid
3. Insluiten
4. Uitoefenen van toezicht
5. Onderzoek aan kleding of lichaam
6. Onderzoek van de woon- of leefruimte op gedrag beïnvloedende 

middelen of gevaarlijke voorwerpen
7. Controleren op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen
8. Beperken van de vrijheid om het eigen leven in te richten
9. Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek



Wzd vs. Jeugdwet

• Is rechtspositie jongere beter onder Wzd dan Jeugdwet?



Leven in Vrijheid 2.0




