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Analyse Wet zorg en dwang 2021 
Aandacht voor reflecteren en analyseren 

 

Een belangrijk onderdeel van de Wet zorg en dwang (Wzd) is om te reflecteren op en te 

leren van de toepassing van onvrijwillige zorg en hoe wij als organisatie omgaan met 

vrijheid en veiligheid.  

 

Het uitgangspunt in de Wzd is altijd vrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is een laatste middel. 

Alleen wanneer sprake is van ernstig nadeel en er geen alternatieven voor zorg op basis van 

vrijwilligheid meer zijn om dit nadeel te voorkomen, kan onvrijwillige zorg worden 

overwogen. Onvrijwillige zorg staat bovendien in verhouding tot het ernstig nadeel en kan 

veilig worden ingezet. 

 

Hoe kwam deze analyse tot stand? 

Deze analyse over 2021 geeft weer welke inzichten wij over het afgelopen jaar hebben 

opgedaan en welke acties zijn ondernomen om onvrijwillige zorg terug te dringen. De 

analyse is tot stand gekomen door bespreking van de ingezette onvrijwillige zorg door de 

zorgverantwoordelijken (verpleegkundigen) in de regio. Hierbij zijn de 

kwaliteitsverpleegkundige, verpleegkundig specialist en eventueel de Wzd-functionaris 

aangesloten. Indien de Wzd-functionaris niet aansloot vond afstemming vooraf plaats. 

Indien gewenst werden ook andere functionarissen, zoals een psycholoog uitgenodigd. 

 

De reflectie vanuit de regio’s is verzameld en gebundeld en vervolgens besproken in de  

Wzd-commissie. Hier is beoordeeld of een beleidsaanpassing wenselijke was op basis van de 

analyse. Vervolgens is de analyse in het managementteam van Careaz besproken en aan de 

cliëntenraad voorgelegd. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in deze analyse.  

Overzicht in cijfers 

Wanneer cijfers gepresenteerd worden is het belangrijk om context te bieden aan deze 

cijfers. Er woonden in 2021 bij Careaz 311 cliënten waarop de Wet zorg en dwang van 

toepassing was. Van deze 311 cliënten werd in het eerste helft van 2021 bij 8 unieke 

cliënten en in de tweede helft van 2021 bij 12 unieke cliënten enige vorm van onvrijwillige 

zorg ingezet. Omgerekend is dit 4%. 

 

De verwachting is dat in 2022 een lichte stijging te zien zal zijn. Dit door toenemende 

bewustwording over (het verschil tussen) vrijwillige en onvrijwillige zorg bij de 

medewerkers, wat kan leiden tot meer registratie van onvrijwillige zorg.  
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Wanneer de cijfers over de eerste en tweede helft van 2021 worden vergeleken, valt op dat: 

- er een toename is in het aantal cliënten met onvrijwillige zorg in de categorie ‘medische 

handelingen en therapeutische maatregelen’,  

- er sprake is van een toename van het aantal cliënten dat ingesloten wordt en  

- een afname is van het aantal cliënten waarbij er sprake is van het ‘beperken van de 

bewegingsvrijheid’.  

 

Een verklaring voor de toename van onvrijwillige zorg in de categorie ‘medische 

handelingen en therapeutische maatregelen’ (categorie 1) en ‘insluiting’ (categorie 3) lijkt 

de verplichting vanuit de Wet zorg en dwang om altijd het stappenplan te doorlopen bij deze 

eerste drie categorieën, ondanks dat er geen sprake is van verzet en instemming. Van de 

11 maatregelen uit deze twee categorieën was bij 3 cliënten sprake van verzet vanuit de 

cliënt.  

 

De afname in het beperken van de bewegingsvrijheid (categorie 2) lijkt voort te komen uit 

de bewustwording van het verschil tussen de categorie ‘beperking in de bewegingsvrijheid’ 

en de categorie ‘insluiting’. Dit verschil was in de analyse over de eerste helft van 2021 

minder goed zichtbaar.  

 

De inzet van ‘toezicht op de betrokkenen’ (categorie 4) heeft twee keer plaatsgevonden met 

instemming van de vertegenwoordiger. Er wordt geen verzet gevonden de rapportages. Dit 

zou kunnen betekenen dat het stappenplan onterecht is doorlopen en de inzet van de 

toezichthoudende domotica voor deze cliënten opgenomen kan worden in het zorgplan.  
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Reflectie in de regio 

In de Wzd-analyse wordt in toenemende mate aandacht gevraagd voor de reflectie die 

samen met de verpleegkundige, kwaliteitsverpleegkundige, verpleegkundig specialist en 

Wzd-functionaris wordt vorm gegeven. Samengevat uit deze reflectie blijkt dat er meer 

bewustwording is ontstaan over vrijwillige en onvrijwillige zorg. Dit komt mede doordat de 

scholingen en trainingen steeds meer op maat geboden worden waardoor er meer diepgang 

is. Daarnaast wordt de alternatievenbundel beter gebruikt en wordt er samen gezocht naar 

vrijwillige alternatieven om ernstig nadeel af te wenden. Daarbij wordt er aangegeven dat 

de inhoud van de Wet zorg en dwang complex is. Er is dus nog een extra uitleg nodig voor 

zorgteams om de inhoud beter tot zijn recht te laten komen. Zeker wanneer er weinig 

onvrijwillige zorg voorkomt in een regio. De verpleegkundigen benoemen ook in deze 

reflectie dat het invullen van de stappenplannen nog veel administratieve tijd kost. Hier is 

een verbeterslag vanuit het dossier nodig. Daarnaast willen we graag gaan werken met 

leefcirkels, om op die manier bewoners nog meer de vrijheid te bieden om hun leven in te 

richten zoals zij dat zelf willen.  

 

Conclusie 

Er is meer bewustwording rondom de inzet van onvrijwillige zorg, maar er is zeker nog 

ruimte om te leren en verbeteren. Er wordt goed gekeken naar alternatieven, maar met 

name het invullen van de stappenplannen wordt als lastig en veel werk ervaren. Er is 

behoefte aan extra uitleg, niet alleen voor de zorgverantwoordelijken, maar ook voor 

andere zorgmedewerkers. Ook hopen de zorgverantwoordelijken op korte termijn te zien 

dat de bewegingsvrijheid afgestemd kan worden op de individuele bewoner door middel van 

de implementatie van leefcirkels.  

 

Aanbevelingen na 2021 

Voor 2022 is een aantal aanbevelingen geformuleerd, zoals het creëren van leermomenten 

en bewustwording bij andere zorgmedewerkers - met name over het invullen van het 

stappenplan, maar ook scholing over de Wzd in het algemeen gerelateerd aan casuïstiek. 

Daarbij wordt er door de Verpleegkundig Specialisten en Kwaliteitsverpleegkundigen 

‘training on the job’ gegeven. Ook wordt er buiten onze organisatie gekeken naar 

verbeteringsmogelijkheden: in contact met de huisartsen wordt hen gevraagd  mee te 

denken over de Wzd bij het starten van medicatie. Deze ontwikkeling kan ertoe leiden dat 

vanaf 2021/2022 de kaderarts psychogeriatrie (tevens Wzd-functionaris bij Careaz) gaat 

deelnemen aan nog meer huisartsen MDO’s. Daarnaast is het belangrijk om te starten met 

de implementatie van leefcirkels en de medewerkers hierin meenemen.  

 

Doorkijk naar 2022 

De analyse in 2022 gaan we iets anders vorm geven in het proces, zodat de 

kwaliteitsverpleegkundigen met de cijfers uit het digitale overzicht én de vergelijking met 

voorgaande periode de reflectie in kunnen gaan. Daarnaast wordt de reflectie meer gericht 

op verbeterdoelen in plaats van aanbevelingen. Op die manier ontstaat er een reflecterende 

cyclus waarbij er naar een doel toegewerkt wordt en blijft het niet alleen bij reflecteren en 

analyseren, maar gaan we naar reflecteren en ontwikkelen!  


