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Betreft: Vragenlijst monitor implementatie Wet zorg en dwang 
 
Geachte heer, mevrouw, 

Inleiding 

Graag nodigen wij u uit om mee te werken aan de landelijke monitor van de implementatie van de Wet 
zorg en dwang (hierna: Wzd). Het doel van deze monitor is om de voortgang en knelpunten bij de 
implementatie van de Wzd kwantitatief en objectief inzichtelijk te maken voor u – als lid van 
brancheorganisatie ActiZ of VGN - en voor het ministerie van VWS. De uitkomsten van de monitor 
bieden brancheorganisaties enerzijds de mogelijkheid passende advisering en ondersteuning te bieden 
aan hun leden en anderzijds kunnen landelijke partijen, waaronder het ministerie van VWS, tot 
maatregelen komen om problemen met de implementatie en de uitvoering van de Wzd voor u als 
zorgaanbieder zoveel mogelijk weg te nemen.  

De basis voor de landelijke monitor van de implementatie van de Wzd bestaat uit een digitale 
vragenlijst die landelijk verspreid wordt onder zorgaanbieders. Met deze brief willen wij u vragen deze 
digitale vragenlijst in te vullen. De brancheorganisaties Actiz en VGN ondersteunen het doel van de 
landelijke monitor van de implementatie van de Wzd en het uitzetten van deze vragenlijst.  

Wij verzoeken u de vragenlijst liefst zo spoedig mogelijk en uiterlijk 22 maart 2022 in te vullen. 
Het wachtwoord van de digitale vragenlijst is: Wzd2022. Het invullen duurt circa 20 minuten. 

Achtergrond en doel van de monitor en vragenlijst implementatie Wzd 

In de praktijk blijkt dat de implementatie en/of toepassing van de Wzd complex is voor 
zorgaanbieders. De landelijke monitor van de implementatie van de Wzd heeft daarom als doel om 
meer zicht te krijgen op de implementatievraagstukken rondom de Wzd. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen de verschillende sectoren (ouderenzorg en gehandicaptenzorg) en behandelsetting 
(intramuraal en ambulant). De monitor zal periodiek (halfjaarlijks) worden herhaald om zodoende 
goed zicht te krijgen op de voortgang en ontwikkeling van de implementatie van de Wzd.  
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Adviesbureau PwC voert deze landelijke monitor uit in opdracht van het ministerie van VWS en 
ontwikkelt deze monitor op basis van een combinatie van gegevens van de IGJ, CIZ, Zorgkantoor en 
Adviespunt Zorgbelang, aangevuld met informatie uit de digitale vragenlijst die wordt verspreid onder 
zorgaanbieders. Op deze manier geeft de landelijke monitor een zo volledig mogelijk beeld van de 
voortgang van de implementatie van de Wzd en hierbij spelende knelpunten. 

De landelijke monitor van de implementatie van de Wzd over 2021 – waar de uitkomsten uit de 
digitale vragenlijst onderdeel van zijn - zal naar verwachting medio 2022 worden gepubliceerd. 

  

Toelichting op de vragenlijst monitor implementatie Wzd 

De vragenlijst ten behoeve van de monitor implementatie Wzd is opgesteld in samenwerking met 
brancheorganisaties ActiZ en VGN en getoetst met verschillende zorgaanbieders die actief zijn binnen 
de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. De vragen zijn verdeeld over vijf relevante thema`s die 
betrekking hebben op de implementatie van de Wzd: 

1. Beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel voor de uitvoering van de Wzd 

2. Cliëntervaring 

3. Toepassing van de Wzd 

4. Samenloop van de Wzd en de Wvggz 

5. Cliënten met opname 

U kunt de vragenlijst starten door op de volgende link te klikken, start vragenlijst. De vragen in dit 
onderzoek zijn veelal meerkeuzevragen, waarbij één of meerdere antwoordopties geselecteerd kunnen 
worden. Daarnaast zijn er enkele vrije invulvelden, met de mogelijkheid om zelf een antwoord en/of 
aanvullende informatie op te nemen.  

Wij willen u vragen om de digitale vragenlijst voor de monitor uiterlijk 22 maart 2022 in te laten 
vullen door een persoon die binnen uw organisatie het meeste zicht heeft op de implementatie van de 
Wzd. Dit kan bijvoorbeeld een beleidsadviseur of kwaliteitsmedewerker met de Wzd in portefeuille 
zijn, een Wzd-functionaris of een van de leden van de Wzd-commissie. Hiertoe kunt u de mail met 
deze brief en de link naar de vragenlijst naar deze persoon doorsturen. Uit testen is gebleken dat het 
invullen van de vragenlijst het meest efficiënt verloopt wanneer één persoon eigenaar is van de 
vragenlijst (het invullen van de vragen uit de vragenlijst kan wel met meerdere personen worden 
voorbereid). Mocht uw organisatie bestaan uit meerdere organisatieonderdelen, dan is het de 
bedoeling dat u de vragenlijst per organisatieonderdeel laat invullen. Dit is ook van toepassing indien 
binnen uw organisatie een duidelijke scheiding is tussen intramurale zorg en ambulante zorg. 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Het wachtwoord van de vragenlijst is: 
Wzd2022. 
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Geheimhouding en vertrouwelijkheid van uw gegevens 

De door uw organisatie verstrekte gegevens in dit onderzoek worden gebruikt in het kader van de 
landelijke monitor van de implementatie van de Wzd. De data in dit onderzoek wordt geaggregeerd en 
geanonimiseerd. De antwoorden op de vragen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en zullen 
in de rapportage niet herleidbaar zijn naar u persoonlijk of naar uw zorgorganisatie. Verder zullen alle 
door u verstrekte gegevens met grote zorgvuldigheid en vertrouwelijk worden verwerkt door PwC. 

Voor vragen naar aanleiding van deze brief en/of het invullen van de vragenlijst kunt u contact 
opnemen met Martijn Mes van PwC. Hij is bereikbaar via martijn.mes@pwc.com.  

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V.  

 
De heer K.P. van de Scheur 
Senior director PwC Advisory, adviesgroep Gezondheidszorg 
 


