
Overzicht van de activiteiten behorende bij Van Bopz naar Wzd; plan van aanpak implementatie Wet zorg en dwang

Wetgeving

Activiteit Inhoud Betrokken Planning gereed Opmerkingen 

Aanpassingswet (zie uitwerking 

hieronder)
VWS

Besluit zorg en dwang VWS

Wzd artikel 1 lid 1 onder g 

Zorgverantwoordelijke: een ter zake kundige arts of degene die behoort tot een 

bij regeling van Onze Minister aangewezen categorie van deskundigen, die door 

de zorgaanbieder als zorgverantwoordelijke is aangewezen.

VWS Voorjaar 2019

Dit onderwerp wordt 

meegenomen in ministeriële 

regeling

Wzd artikel 1 lid 4

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ziekten en aandoeningen worden 

aangewezen die voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende 

bepalingen worden gelijkgesteld met een psychogeriatrische aandoening of een 

verstandelijke handicap indien: a. deze ziekten en aandoeningen dezelfde 

gedragsproblemen of regieverlies als een psychogeriatrische aandoening of 

verstandelijke handicap kunnen veroorzaken; b. de benodigde zorg in verband 

met deze gedragsproblemen of regieverlies vergelijkbaar is met de zorg die nodig 

is bij een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap; c. deze 

gedragsproblemen kunnen of dit regieverlies kan leiden tot ernstig nadeel.

VWS 1-jul-19

O.b.v. onderzoek wordt de 

beleidslijn bepaald en aan het 

veld gecommuniceerd. 

Wzd artikel 2a lid 1

Onvrijwillige zorg, anders dan die in een accommodatie aan een cliënt wordt 

verleend, omvat uitsluitend de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 

vormen van onvrijwillige zorg, toegepast onder de bij die algemene maatregel 

van bestuur gestelde regels.

VWS Voorjaar 2019

Dit onderwerp is 

meegenomen in het Besluit 

zorg en dwang

Wzd artikel 2a lid 2

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze 

waarop bepaalde vormen van onvrijwillige zorg alsmede de zorg, bedoeld in 

artikel 2, tweede lid, worden verleend aan een cliënt die in een accommodatie 

verblijft, welke personen die vormen van zorg mogen verlenen, alsmede de wijze 

van toezicht door de zorgaanbieder op de onvrijwillige zorg in de accommodatie.

VWS

Dit onderwerp wordt 

meegenomen in de 

monitoring

Wzd artikel 2a lid 3

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen maatregelen worden aangewezen 

die voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde in ieder geval 

worden beschouwd als maatregelen die de bewegingsvrijheid beperken of die 

niet, of slechts onder de bij die algemene maatregel van bestuur gestelde 

voorwaarden, mogen worden gebruikt om de bewegingsvrijheid te beperken.

VWS

Dit onderwerp wordt 

meegenomen in de 

monitoring

Wzd artikel 8 lid 3

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over 

de wijze en het tijdstip van totstandkoming, de inhoud en inrichting van het 

zorgplan.

VWS

Dit onderwerp wordt 

meegenomen in de 

monitoring
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Wetgeving (vervolg)

Activiteit Inhoud Betrokken Planning gereed Opmerkingen 

Wzd artikel 8 lid 4
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen eisen worden gesteld aan de 

deskundigen bedoeld in de artikelen 9 en 10.
VWS

Dit onderwerp wordt 

meegenomen in de 

monitoring

Wzd artikel 8 lid 5
Bij algemene maatregel van bestuur worden eisen gesteld aan de externe 

deskundige, bedoeld in artikel 11, eerste lid.
VWS Voorjaar 2019

Dit onderwerp is 

meegenomen in het Besluit 

zorg en dwang

Wzd artikel 17 lid 2

De zorgaanbieder verstrekt ten minste eens per zes maanden aan de inspectie 

een digitaal overzicht van de gegevens, bedoeld in het eerste lid. Bij algemene 

maatregel van bestuur kan worden bepaald dat deze gegevens op een bij of 

krachtens die maatregel aangewezen wijze verstrekt worden aan en verwerkt 

worden door een door Onze Minister aan te wijzen instantie.

VWS Voorjaar 2019

Dit onderwerp wordt 

meegenomen in ministeriële 

regeling

Wzd artikel 18 lid 2
Bij regeling van Onze Minister kunnen regels worden gesteld over de inhoud en 

de wijze van verstrekken van de analyse.
VWS Voorjaar 2019

Dit onderwerp wordt 

meegenomen in ministeriële 

regeling

Wzd artikel 18c lid 6

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de 

wijze waarop de gegevensverwerkingen die voortvloeien uit deze wet worden 

ingericht en met aanvullende waarborgen worden omkleed, waaronder begrepen 

de technische standaarden daarvoor.

VWS Voorjaar 2019

Dit onderwerp is 

meegenomen in het Besluit 

zorg en dwang

Wzd artikel 20 lid 2

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen bouwkundige eisen worden gesteld 

aan de accommodatie, tenzij deze behoort tot een instelling als bedoeld in de 

Wet forensische zorg.

VWS

Dit onderwerp wordt 

meegenomen in de 

monitoring

Wzd artikel 21 lid 4
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld, 

betreffende de deskundigheidseisen waaraan het CIZ dient te voldoen.
VWS Voorjaar 2019

Dit onderwerp is 

meegenomen in het Besluit 

zorg en dwang

Wzd artikel 22 lid 10

Indien het CIZ twijfelt of er sprake is van onvrijwilligheid, als bedoeld in artikel 24, 

tweede lid, meldt het dit aan de aanvrager, en vraagt hierover een beoordeling 

aan een bij regeling van Onze Minister aangewezen externe deskundige.

VWS Voorjaar 2019

Dit onderwerp wordt 

meegenomen in lagere 

regelgeving

Wzd artikel 23

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels gesteld worden 

betreffende: a. de behandeling van een aanvraag tot opname en verblijf; b. de 

administratieve voorschriften betreffende de aanvraag en het besluit tot opname 

en verblijf in een accommodatie, en c. de inhoud van het besluit tot opname en 

verblijf.

VWS

Dit onderwerp wordt 

meegenomen in de 

monitoring

Wzd artikel 29 lid 7

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, vast te stellen op de 

voordracht van Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken, kunnen nadere voorschriften worden gegeven met 

betrekking tot de beschikking tot inbewaringstelling.

VWS

Dit onderwerp wordt 

meegenomen in de 

monitoring
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Wetgeving (vervolg)

Activiteit Inhoud Betrokken Planning gereed Opmerkingen 

Wzd artikel 31 lid 2

Bij algemene maatregel van bestuur, vast te stellen op de voordracht van Onze 

Minister in overeenstemming met Onze Minister van Justitie, kunnen regels 

worden gegeven ten aanzien van de toepassing van het eerste lid.

VWS

Dit onderwerp wordt 

meegenomen in de 

monitoring

Wzd artikel 43

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften 

worden gegeven met betrekking tot de aanvraag, bedoeld in artikel 25, het 

verzoek, bedoeld in artikel 26, eerste lid, en de verklaring en de deskundigheid 

van de arts, bedoeld in de artikelen 26, vijfde lid, onderdeel d, en 30, eerste lid.

VWS

Dit onderwerp wordt 

meegenomen in de 

monitoring

Wzd artikel 51 lid 4
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld voor het 

verwerken van de persoonsgegevens, bedoeld in het tweede en derde lid.
VWS Voorjaar 2019

Dit onderwerp is 

meegenomen in het Besluit 

zorg en dwang

Wzd artikel 54 lid 4
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld 

met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de klachtencommissie.
VWS Voorjaar 2019

Dit onderwerp is 

meegenomen in het Besluit 

zorg en dwang

Wzd artikel 57 lid 4

Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met 

betrekking tot: a. de deskundigheid van de cliëntenvertrouwenspersoon; b. de 

onafhankelijkheid van de cliëntenvertrouwenspersoon ten opzichte van de 

orgaanbieder en het indicatieorgaan; en c. de taken en bevoegdheden van de 

cliëntenvertrouwenspersoon.

VWS Voorjaar 2019

Dit onderwerp is 

meegenomen in het Besluit 

zorg en dwang

Activiteiten en verantwoordelijkheden volgend uit de wetgeving 

Activiteit Inhoud Betrokken Planning gereed Opmerkingen

Wzd artikel 17 en 18: registratie  

onvrijwillige zorg 
Ontwikkelen van een minimale dataset en analysemodel.

VWS, IGJ, ActiZ, 

VGN, Zorg thuis
1-apr-19

Wzd artikel 20: openbaar register Wzd 

aanbieders
Opzetten van register, en omzetten van het huidige Wbopz-register.

VWS, IGJ, ActiZ, 

VGN, Zorg thuis
1-jun-19

Wzd artikel 20: openbaar register Wzd 

aanbieders

Stimuleren dat overige zorgaanbieders die onvrijwillige zorg gaan toepassen zich 

inschrijven.

VWS, IGJ, ActiZ, 

VGN, Zorg thuis
1-jan-20

Wzd artikel 3 lid 9: voldoende 

beschikbare mentoren 
Stimuleren voldoende beschikbaarheid van mentoren.

VWS, Mentorschap 

NL, ActiZ, VGN
1-jan-20

Organisatorische en financiële 

inbedding  CVP

Uitwerking wettelijk kader en regelen organisatorische en financiële inbedding 

clientenvertrouwenspersoon.
VWS, veld 1-feb-19

CIZ Stappen coördineren en monitoren na resultaten uitvoeringstoets. VWS, CIZ 1-jun-19

Wzd artikel 64: monitoren en evaluatie 
Dit wordt ins samenhang met de Wvggz opgepakt. In ieder geval worden alle 

'kan' bepalingen meegenomen. 
VWS 1-jan-20

Monitorend interventieteam Pakt meldingen van casuïstiek op, en lost deze, samen met relevante partijen, op. VWS 1-jan-20

Onderzoek kosteneffecten Wzd VWS, NZa 1-jan-20
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Communicatie en informatie-uitwisseling

Activiteit Inhoud Betrokken Planning gereed Opmerkingen

Artikelsgewijze toelichting De artikelsgewijze toelichting is gepubliceerd op www.dwangindezorg.nl. VWS Gereed

Advies implementatie
Door Vilans is een onderzoek uitgevoerd naar  de resultaten van de aanloopfase 

inclusief een advies voor implementatie.
VWS, Vilans, veld Gereed

Plan van aanpak Wzd
VWS stelt een plan van aanpak implementatie Wzd op. Deze activiteitentabel is 

daarvan de bijlage.
VWS, veld 10-dec-18

Metrokaart Wzd
VWS stelt een overzicht op van alle bij de Wzd betrokken partijen inclusief de 

informatiestromen en overzicht in wat nodig is aan informatie-uitwisseling.
VWS 1-dec-18

Kernboodschap Wzd
VWS organiseert een kernboodschappensessie  om samen met een aantal 

stakeholders tot een kernboodschap van VWS te komen.
VWS, veld 20-dec-18

Kernboodschap Wzd De kernboodschap wordt door VWS worden vertaald naar informatiemateriaal. VWS 1-mrt-19

Websites en helpdesk
Via www.rijksoverheid.nl en www.dwangindezorg.nl wordt informatie verstrekt 

over de Wzd en de nog geldende Wet Bopz. Ook de helpdesk is beschikbaar.
VWS 1-jan-19

Brochure RM
VWS geeft een brochure uit waarin de procedure rondom de rechterlijke 

machtiging wordt uitgelegd.
VWS 1-mrt-19

Brochure IBS
VWS geeft een brochure uit waarin de procedure rondom de inbewaringstelling 

wordt uitgelegd.
VWS 1-mrt-19

Brochure VM
VWS geeft een brochure uit waarin de procedure rondom de voorwaardelijke 

machtiging wordt uitgelegd.
VWS 1-mrt-19

 'was wordt' tabel
VWS ontwikkelt een overzicht waarin de Wet Bopz en Wet zorg en dwang met 

elkaar vergeleken worden. Deze wordt geplaatst op de website.
VWS 1-mrt-19

Q and A´s VWS publiceert een lijst met Q and A's op de website. VWS 1-mrt-19

Good practices Good practices inventariseren en verspreiden. VWS 1-okt-19

Handreiking accommodaties VWS zal een handreiking over het begrip accommodatie uitbrengen. VWS 1-mrt-19

Overlap met informatie voorziening 

voor de Wvggz 

VWS organiseert een sessie met het ketenprogramma voor de overlap met (de 

producten van) de Wvggz. Er zal worden gekeken welke producten ook bruikbaar 

zijn voor de Wzd en welke nog wenselijk zijn nav metrokaart.

VWS, ketenbureau 

Wvggz
1-jan-19

4 co-creatie sessies
VWS organiseert 4 bijeenkomsten waarin geïnventariseerd wordt wat het veld 

nodig heeft voor een goede implementatie van de Wzd. 
VWS, veld Gereed
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Communicatie en informatie-uitwisseling (vervolg)

Activiteit Inhoud Betrokken Planning gereed

Afspraken over door het veld te 

ontwikkelen producten en activiteiten 

nav co-creatie sessies

Naar aanleiding van de co-creatie sessies worden er met het veld afspraken 

gemaakt over de door het veld te ontwikkelen producten en activiteiten die niet 

primair vanuit VWS worden geïnitieerd. VWS heeft hierbij een ondersteunende 

en faciliterende rol en monitort het vervolgtraject 

(planning/voortgangsrapportage). Veldpartijen kunnen offertes indienen bij VWS 

voor de financiering van de activiteiten die volgens hen prioriteit hebben.

VWS, veld

Offertetraject: 1-feb-19    

Ondersteunende, 

faciliterende en 

monitorende rol van 

VWS: 1-mei-19

Inhoudelijke afstemming 

informatieproducten 

Veldpartijen stemmen de inhoud van de informatieproducten af met VWS 

omwille van eenduidige, juiste en objectieve informatieverstrekking over de Wzd.
VWS, veld 1-mei-19

Wzd in opleidingen
VWS zal verkennen op welke wijze Wzd in opleidingen /bij- en nascholing kan 

worden geïmplementeerd.
VWS 1-jul-19

Wzd in speciaal onderwijs 
VWS zal verkennen op welke wijze de Wzd een rol speelt in het speciaal 

onderwijs.
VWS 1-jul-19

Roadshow
er zullen meerdere regionale bijeenkomsten worden georganiseerd waarin 

voorlichting wordt gegeven over de Wzd.
VWS 2e kwartaal

Presentaties op verzoek Op aanvraag kunnen, mits de agenda het toe laat, presentaties gegeven worden. VWS 2018 en 2019

Wet zorg en dwang in de praktijk

Activiteit Inhoud Betrokken Gereed Opmerkingen

Oefenen met de bij een ibs betrokken 

instanties (gezamenlijk met de 

betrokkenen bij de Wvggz)

Er wordt een structuur opgezet waarin 'droog' kan worden geoefend met de ibs 

procedure .
VWS, veld 2019

Best practice 
Ondersteunen van een aantal aanbieders in de VG- en PG-sector die ‘best 

practice’ willen zijn.
VWS, veld 2019

Oefensessies aan de randen van de 

Wzd: dubbelproblematiek

Er wordt een structuur opgezet waarin ‘droog’ of in de praktijk kan worden 

geoefend.
VWS, veld 2019

Oefensessies aan de randen van de 

Wzd: dak- en thuislozen met vg-

problematiek.

Er wordt een structuur opgezet waarin ‘droog’ of in de praktijk kan worden 

geoefend.
VWS, veld 2019

Waardigheid en trots op locatie.

Via het veranderprogramma ‘Waardigheid en trots op locatie’ krijgen 

verpleeghuizen die hieraan meedoen de kans om zich te verbeter op het gebied 

van onvrijwillige zorg en de implementatie van de Wzd.

Waardigheid en 

trots op locatie
Pilot 2018 en heel 2019

Begeleiding à la carte

Met dit stimuleringsprogramma is het voor zorgaanbieders in de VG-sector 

mogelijk om middels leernetwerken het concreet verder verbeteren en 

vernieuwen van de zorg vorm te geven, specifiek daar waar het gaat om 

persoonsgerichte zorg.

Programma 

Volwaardig leven
Start medio 2019
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