
Overzicht activiteiten, producten etc. Wzd 2019/2020 

Hieronder een overzicht wat de VGN, VWS en anderen gaan doen in 2019. Indien een 

datum van publicatie bekend is staat dit tussen haakjes vermeld. Het gaat steeds om 

streefdata. Als er een product is opgeleverd en beschikbaar is,  staat dit product in rode 

letters. Onderaan staat het overzicht van de activiteiten uit de zgn. roadmap van 5 juli 

2019. Deze activiteiten lopen door tot eind 2020. 

 

Wat gaat de VGN doen in 2019 (een aantal producten zullen samen met 

ActiZ worden gemaakt,  sommige ook met andere beroepsorganisaties)? 

Handreiking Wzd voor zorgaanbieders. Aanvullend stroomschema’s (najaar 2019) 

Handreiking Keuze voor onvrijwillige zorg  (hierin zit ook de relatie met de Wgbo) (najaar 

2019) 

Handreiking Wzd-functionaris (oktober 2019) 

Handreiking  Zorgverantwoordelijke (november 2019) 

Registratie onvrijwillige zorg (format voor halfjaarlijkse overzichten t.b.v. IGJ) (z.s.m.) 

Updaten 50 vragen en antwoorden (najaar 2019) 

Oprichten landelijke klachtencommissie (samen met cliëntenorganisaties, vóór 1 januari 

2020), voorbereidingen gestart. 

Handreiking huisregels (najaar 2019) 

Overzicht rechten van cliënten (najaar 2019) 

Overzicht rol en positie vertegenwoordiger (najaar 2019) 

Ledenbijeenkomst Wzd 18 november, ledenbijeenkomst Wvggz 12 december 2019.  

Uitwerking overgangsregeling met VWS en IGJ (eind oktober 2019) 

 

Wat gaat VWS doen in 2019? 

Website dwang in de zorg  www.dwangindezorg.nl. Hierop komen alle producten die in 

opdracht van VWS door het veld worden gemaakt en alle producten die VWS zelf maakt. 

Daar staan inmiddels al verschillende producten op. 

Helpdesk: bereikbaar via  https://www.dwangindezorg.nl/contact, vragen kunnen 

gemaild worden naar wvggzwzdwfz@minvws.nl  

 

Brochures Rechterlijke Machtiging, Inbewaringstelling en Voorwaardelijke Machtiging 

(voorjaar 2019) 

Register accommodaties/locaties opzetten en omzetten Bopzregister (voorjaar 2019) 

Handreiking begrip accommodatie (voorjaar 2019) 

Handreiking dubbel-/multiproblematiek Wzd/Wvggz (en Jeugd) 

Metrokaart (alle informatiestromen uit wet t.b.v. informatie-uitwisseling) (komt 

beschikbaar na aanvaarding wetswijziging en AMvB’s en ministeriele regelingen)  

Bekijken welke producten bij Wvggz ook gebruikt kunnen worden bij Wzd 
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Clientvertrouwenspersoon (voorbereidingen gestart via zorgkantoren) 

Stimuleren voldoende beschikbare mentoren (1 januari 2020) 

Overzicht waarin Bopz met Wzd wordt vergeleken (‘was wordt’ tabel)  (voorjaar 2019) 

Lijst van Q&A’s is verwerkt in Thema’s op dwangindezorg (gereed, staat op 

www.dwangindezorg.nl)  

Good practices inventariseren en verspreiden (1 oktober 2019) 

Kernboodschap (gereed, staat op www.dwangindezorg.nl)  

Pilots draaien, in het najaar uitkomsten daarvan 

Verkennen op welke wijze de Wzd in opleidingen/nascholingen kan worden 

geïmplementeerd (voorjaar) 

Verkennen op welke wijze de Wzd een rol speelt in het speciaal onderwijs (voorjaar) 

Roadshows: er zullen meerdere regionale bijeenkomsten worden georganiseerd waarin 

voorlichting wordt gegeven over de Wzd (september/oktober) 

Ondersteuningsprogramma opzetten voor VGN leden (najaar 2019) 

Kort filmpje over Wzd: gereed en staat op www.dwangindezorg  

 

Producten van anderen in 2019 

Kansplus e.a: brochures voor cliënten, vertegenwoordigers en professionals (voorjaar) 

Raad op Maat: Flyers over de CVP voor de PG-sector en voor de VG-sector  

 

VOBC: stroomschema’s Rechterlijke Machtiging en Voorwaardelijke Machtiging 

 

Overzicht van nog te verschijnen  AMvB’s en ministeriele regelingen 

AMvB over ziekte en aandoeningen die worden gelijkgesteld met psychogeriatrische 

aandoening of een verstandelijke beperking en waarop dus de Wzd van toepassing zal 

zijn. Op dwangindezorg.nl staat een brochure waarin het voornemen van VWS wordt 

beschreven. 

AMvB over onvrijwillige zorg in de ambulante setting (bijv. thuis), externe deskundige, 

klachtencommissie en cvp. 

Ministeriële regeling: Aanwijzing wie zorgverantwoordelijke kan zijn. De regeling hangt 

voor bij de Tweede en Eerste Kamer die er nog op kunnen reageren. Daarna wordt dit 

definitief vastgesteld. 

Ministeriële regeling: Digitale rapportage van onvrijwillige zorg die twee keer per jaar aan 

de IGJ moeten worden verstrekt. En vereisten inhoud en verstrekken van analyse. In 

internetconsultatie geweest, reacties worden verwerkt en daarna definitief vastgesteld.  

Activiteiten uit Roadmap (bijlage brief 5 juli aan Tweede Kamer) 

Helderheid vooraf (heden-31 augustus 2019)                                                          

VWS heeft de volgende punten opgesteld waarover zij deze zomer helderheid zal 

verschaffen, dan wel nadere toelichting zal geven: 
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Nadere uitleg van de verschillende functies binnen de Wzd en hun taken en 

verantwoordelijkheden; 

In samenspraak met professionals en cliënten komt VWS  met een duiding wanneer wel 

sprake is van onvrijwillige zorg en wanneer niet; 

Nadere invulling van de begrippen ‘accommodatie’ en ‘locatie’;  

Samenloop tussen de Wzd en de Wvggz; Op dwangindezorg.nl staat een schema ‘twee 

regimes in één instelling’. Er komt nog een aparte handreiking over samenloop en de 

overgang tussen regimes.  

Ziektebeelden die gelijkgesteld worden met een verstandelijke beperking of PG-

aandoening; Op dwangindezorg.nl staat een brochure waarin het voornemen van VWS 

wordt beschreven. 

Nadere uitleg over toepassing van de Wzd bij ouderinitiatieven;  

Nadere uitleg over de toepassing van de Wzd door zelfstandige zorgverleners; 

Nadere uitleg over toepassing Wzd in situaties waarbij naasten met pgb-middelen zelf de 

zorg regelen; 

De medische verklaring ten behoeve van de diagnosestelling; 

Onvrijwillige zorg in noodsituaties. 

 

Informatie en communicatie (heden – 31 december 2020) 

Handreiking onvrijwillige zorg in de ambulante setting. 

Handreiking onvrijwillige zorg in ouderinitiatieven. 

Handreiking onvrijwillige zorg door zelfstandige zorgverleners. 

Informatiebijeenkomsten voor cliënten en cliëntenraden. Invulling zal in samenwerking 

met cliëntenorganisaties zijn. 

Informatiewebsite en helpdesk www.dwangindezorg.nl.  

Informeren individuele zorgaanbieders en zelfstandig werkende zorgprofessionals over 

Wzd. 

Digitale vraag- en antwoordsessies: live vragen stellen door het veld (najaar). 

In de loop van 2020 zal een vervolgserie informatiebijeenkomsten worden gehouden 

indien daar behoefte aan is. 

 

Infrastructuur (heden – 31 december 2021) 

Met veldpartijen word plan van aanpak opgesteld voor verbeteren infrastructuur voor 

uitvoering Wzd in intramurale zorg (gereed 31 oktober 2019). 

Met veldpartijen plan van aanpak opstellen voor inrichting regionale steunstructuur voor 

de ambulante setting (gereed 31 oktober 2019) 

VWS wil veldpartijen ondersteunen om te bezien wat de mogelijkheden zijn om de 

software voor de zorgregistratiesystemen zoveel mogelijk te uniformeren. 
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Leren en doen (heden- 31 december 2021) 

Pilots en droogoefensessies (mei 2019- 31 december 2019). 

Programma van Bopz naar Wzd (najaar 2019- 31 december 2021), nieuw programma 

waarin zorgprofessionals worden geschoold in het uitvoeren van de Wzd in de dagelijkse 

zorgpraktijk en in methodisch werken. Doel programma: ondersteunen verschillende 

beroepsgroepen bij uitvoeren Wzd. 

In samenspraak met de VGN wordt bezien op welke wijze een ondersteuningsaanbod 

voor instellingen in de gehandicaptenzorg kan worden opgezet (najaar 2019-31 

december 2021). 

Actieonderzoek Wzd-thuis (1 januari  2020- 31 december 2021). Wordt in nauwe 

samenspraak met veldpartijen opgezet. 

ActiZ, VGN, IGJ en VWS komen vóór 31 oktober 2019 met een praktische oplossing voor 

de aanlevering van de rapportages en de analyse in het overgangsjaar. 

ActiZ, VGN, IGJ en VWS komen vóór 31 oktober voor een praktische oplossing voor de 

voor de overgangsregeling van een half jaar voor de omzetting van Bopz-zorgplannen 

naar Wzd-zorgplannen. 

 

Bekostiging (heden- 30 juni 2020).  

De NZA wordt gevraagd om in 2019 een specifiek onderzoek uit te voeren naar de 

(meer) kosten van de Wzd. 

De mogelijkheid van een afzonderlijke bekostigingstitel voor de functie van Wzd-

functionaris wordt onderzocht. 

 

Toezicht 

IGJ stelt een toetsingskader op dat als leidraad dient voor het toezicht op de onvrijwillige 

zorg. het toetsingskader wordt ook afgestemd met veldpartijen. 

 

Monitoring: September 2019- 31 december 2021 

Vanaf 1 januari gaat VWS de uitvoering van de Wzd monitoren. Deze monitor zal in het 

najaar in samenspraak met het veld worden ontwikkeld. 

Gedurende de monitoring worden periodiek Wzd-tafels belegd waarin alle betrokken 

partijen de voortgang van de uitvoering van de Wzd wordt besproken en waarin 

knelpunten kunnen worden besproken. De administratieve lasten zijn een aandachtspunt 

in de monitoring. 

 


