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Wet Zorg en Dwang 
 

Protocol 
Handelen volgens de Wet Zorg en Dwang (WZD) 

 

1. Kijk goed naar de cliënt! 

Om vast te stellen of het om nodig is om onvrijwillige zorg in te zetten is het belangrijk om goed naar de 

situatie van de cliënt te kijken. Wie is de cliënt, waarom reageert hij op een bepaalde manier en wat is voor 

hem belangrijk? Wat betekent de zorg voor déze cliënt? Wat is er aan de hand en is de situatie goed in beeld 

gebracht? Verzet hij zich tegen de voorgestelde vorm van zorg? 

 

2. Wet Zorg en Dwang van toepassing? 

Bepaal zorgvuldig met behulp van de casus-checker van Vilans de situatie van de cliënt. In deze casus-checker 

geef je antwoord op de volgende vragen: 

a. Is de WZD van toepassing? 

De WZD is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening 

zoals dementie. De WZD geldt ook voor cliënten met NAH, Korsakov of de ziekte van Huntington met 

neurocognitieve beperkingen die overeenkomstig zijn met een psychogeriatrische aandoening of een 

verstandelijke beperking. Dit blijkt uit een indicatiebesluit of uit een verklaring van een ter zake 

deskundige arts 

b. Is er sprake van één van de negen vormen van onvrijwillige zorg? 

1. Het toedienen van vocht, voeding en medicatie en het toepassen van medische (be)handelingen. 

2. Het beperken van de bewegingsvrijheid (ook fixatie).  

3. Insluiten (ook separatie).  

4. Toezicht op de cliënt.  

5. Onderzoek van kleding of lichaam.  

6. Onderzoek van woonruimte op drugs en gevaarlijke voorwerpen.  

7. Controle op drugs.  

8. Beperking in het inrichten van het eigen leven, waardoor de cliënt iets moet doen of laten 

(bijvoorbeeld gebruik van telefoon of computer).  

9. Beperking in het ontvangen van bezoek (bijvoorbeeld bij loverboy-problematiek). 

c. Is er sprake van verzet bij de cliënt tegen deze maatregel? 

Onder onvrijwillige zorg verstaat de WZD zorg waarmee de cliënt of zijn vertegenwoordiger niet 

instemt en zorg waarmee de vertegenwoordiger heeft ingestemd maar waartegen de cliënt zich 

verzet. Denk hierbij ook aan: • Hoe uit zich verzet? • Heeft u kennis en vaardigheden om dit waar te 

nemen? 

d. Is de cliënt wilsonbekwaam ter zake? 

Bepaalde vormen van zorg, bij wilsonbekwame cliënten, stelt de wet gelijk aan onvrijwillige zorg. Ook 

al stemt de cliënt of zijn vertegenwoordiger in met het toepassen van die zorg, of verzet de cliënt zich 

niet tegen de zorgverlening. Dit zijn: 

1. Het toedienen van gedragsmedicatie buiten de richtlijn. 

2. Een maatregel die tot het gevolg heeft dat de cliënt enige tijd in zijn bewegingsvrijheid wordt 

beperkt. 

3. De mogelijkheid tot insluiting. 

Op deze vormen van zorg is het stappenplan dus altijd van toepassing. 

3. Onderzoek de alternatieven 



 
 
 
 

Versie 1.0                                                                            31-8-2021                                                            Pagina 2 van 4 
 

Onvrijwillig zorg mag alleen ingezet worden als laatste redmiddel om ernstig nadeel voor de cliënt te 

voorkomen. Als de situatie zoals bedoeld in punt 1 duidelijk is, is het ook helder of een onvrijwillige maatregel 

de enige mogelijkheid is. Kies, als de situatie dat toelaat, een vrijwillig alternatief. 

 

Is er een alternatief gevonden? Dat dient deze vrijwillige aanpassing in de zorg toegevoegd te worden aan het 

zorgplan. Als er toch nog risico ontstaat op ernstig nadeel dan dient alsnog het stappenplan WZD gevolgd te 

worden. 

 

4. Stappenplan Wet Zorg en Dwang 

Als er uit punt 2, de casus-checker, blijkt door dat er op minimaal 1 vraag ‘Ja’ is geantwoord, dat er sprake is 
van onvrijwillige zorg.  Ook als er sprake is van een van de drie zorgsituaties bij wilsonbekwame cliënten, dan 
volg je het Stappenplan WZD. 
 
Het stappenplan WZD regelt de stappen die de zorgverantwoordelijke zet bij de beoordeling of onvrijwillige 
zorg noodzakelijk is als laatste redmiddel en of er vrijwillige alternatieven zijn. In het stappenplan staat ook 
welke deskundigen de zorgverantwoordelijke daarbij betrekt om tot een zorgvuldige 
multidisciplinaire afweging te komen. 
 

Het stappenplan: 

 

 
 
De in stap 1 meegenomen overwegingen: 

 

1. Is de thuissituatie geschikt voor de inzet van onvrijwillige zorg. 

2. Wat is de impact van onvrijwillige zorg op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de cliënt en 

op zijn participatie. Met welke aanvullende zorgvuldigheidseisen vermindert of verdwijnt die impact. 

3. Staat de onvrijwillige zorg in verhouding tot het verwachte ernstig nadeel (proportionaliteit). 

 
 

 
 
Het stappenplan WZD hanteert 5 stappen. In het protocol van Attenza is alleen stap 1 uitgewerkt. Cliënten zijn 
bij Attenza gemiddeld 2 weken in zorg. De kans dat er bij Attenza een vorm van onvrijwillige zorg langer dan 3 
maanden toegepast moet worden is verwaarloosbaar klein.  
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Melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

Voor Attenza geldt volgens de IGJ het volgende: “Bent u een kleine zorgaanbieder of algemeen ziekenhuis en 
verleent u sporadisch onvrijwillige zorg, die valt onder de Wzd? Dan kunt u dit formulier invullen om de 
onvrijwillige zorg te registreren. U hoeft dan geen digitaal overzicht aan te leveren, zoals in de Regeling zorg en 
dwang staat. Dit is op basis van de Wzd, artikel 17 lid 2.” 
 
Het bedoelde formulier is te vinden op de website van de IGJ. Hier de link: https://mijn.igj.nl/index.html 

 
 

 

Bronnen 

Tekstuele inhoud: 

https://www.dwangindezorg.nl/wzd 

 

Casus checker WZD: 

https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/casus-checker-wet-zorg-en-

dwang.pdf?_ga=2.155124152.1888727512.1629109436-603865906.1623067742 

 

Stappenplan WZD: 

https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/vrijheidsbeperking/stappenplan-wet-

zorg-en-dwang.pdf 

https://mijn.igj.nl/index.html
https://www.dwangindezorg.nl/wzd
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/casus-checker-wet-zorg-en-dwang.pdf?_ga=2.155124152.1888727512.1629109436-603865906.1623067742
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/casus-checker-wet-zorg-en-dwang.pdf?_ga=2.155124152.1888727512.1629109436-603865906.1623067742
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/vrijheidsbeperking/stappenplan-wet-zorg-en-dwang.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/vrijheidsbeperking/stappenplan-wet-zorg-en-dwang.pdf
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https://www.dwangindezorg.nl/documenten/publicaties/implementatie/wzd/diversen/grafische-weergave-

stappenplan-wet-zorg-en-dwang 

 

Gegevens aanleveren IGJ: 

https://www.igj.nl/onderwerpen/dwang-in-de-zorg/halfjaarlijkse-gegevensaanlevering-wvggz-en-wzd 

 

https://www.dwangindezorg.nl/documenten/publicaties/implementatie/wzd/diversen/grafische-weergave-stappenplan-wet-zorg-en-dwang
https://www.dwangindezorg.nl/documenten/publicaties/implementatie/wzd/diversen/grafische-weergave-stappenplan-wet-zorg-en-dwang
https://www.igj.nl/onderwerpen/dwang-in-de-zorg/halfjaarlijkse-gegevensaanlevering-wvggz-en-wzd

