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Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

Wet zorg en dwang
Een bedhek omhoog doen, even een rolstoel op de rem zetten. Of een buitendeur op slot doen omdat een 
bewoner anders misschien wegloopt. Zomaar enkele dagelijkse handelingen die een zorgmedewerker in het 
verleden gedachteloos uitvoerde. ‘We’ vragen ons soms onvoldoende af of de bewoner of de cliënt dit ook 
wel wil. Uiteraard willen we een cliënt niet beperken in het inrichten van het eigen leven, waardoor hij wordt 
gedwongen om iets te doen of te laten of dat de cliënt wordt beperkt in zijn bewegingsvrijheid. 

De Wet zorg en dwang die sinds 1 
januari 2020 van kracht is, regelt de 
rechten bij onvrijwillige zorg of onvrij-
willige opname van mensen met een 
verstandelijke beperking en mensen 
met een psychogeriatrische aandoe-
ning (zoals dementie). Mensen die hun 
wil niet meer kunnen uiten, worden 
hierdoor beter beschermd. “In de wet 
gaat het om alles waar de cliënt ver-
zet tegen vertoont. Als een bewoner 
naar de koelkast loopt en jij doet die 
meteen weer dicht, dan moet je het 
daar over hebben.  We moeten bij 
onszelf bewustzijn creëren waarbij we 
het verzet van de bewoner herken-
nen of waar we alles voor hem willen 
invullen,” aldus Mieke van der Horn, 
orthopedagoog bij ZONL. De wet geeft 
ZONL ook houvast om een passende 
afweging te maken tussen de veilig-
heid en gezondheid van een bewoner 
en zijn vrijheid en eigen regie. Om 
de implementatie van de wet goed 
te laten verlopen,  is de commissie 
Veilige Vrijheid opgericht.  

Verzet
Anke Marsman is gedragsweten-
schapper en medeverantwoordelijk 
voor een soepele implementatie van 
de wet. Bij haar zijn inmiddels ook de 

praktijksituaties bekend: “Een cliënt 
vroeg aan de wijkverpleegkundige 
of zij de deur op slot wilde doen als 
ze wegging. Maar is dat wel veilig? 
Moeten we dat wel doen? Of wanneer 
besluiten we of iemand zijn of haar 
eigen medicatie niet meer veilig kan 
innemen? En hoe handelen we con-
form de wet als iemand agressie ver-
toont?” Mieke vult haar collega aan: 
“We willen dat de zorgmedewerker 
zoveel mogelijk vrijheid schept voor 
bewoners en cliënten. Stel dat iemand 
zich verzet tegen het douchen. Onze 
taak is dan om te achterhalen waar 
dat verzet vandaan komt. Wat triggert 
het verzet? En dan gaan we op zoek 

naar alternatieven. Alles in de geest 
van de nieuwe wet.” 

Zoö en
De commissie Veilige Vrijheid zorgt er 
nu voor dat iedereen weet wat de Wet 
zorg en dwang inhoudt en dat alle 
medewerkers getraind en geschoold 
worden. Een grote groep aandachts-
velders Veilige Vrijheid zijn inmiddels 
opgeleid om zorgverantwoordelijken 
(de bekende Eerst Aanspreekbare Ver-
zorgden) te ondersteunen bij Veilige 
Vrijheid. In elke woonzorglocatie is nu 
één aandachtsvelder werkzaam. Anke: 
“Medewerkers zijn ook geschoold in 
GRIP. GRIP wordt intramuraal gebruikt 
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om te ondersteunen bij het preventief 
en methodisch omgaan met pro-
bleemgedrag bij dementie. Dat helpt 
o.a. ook bij het voorkomen van onvrij-
willige zorg. De methode GRIP valt 
ook onder de rol die aandachtsvelders 
Veilige Vrijheid hebben. Naast GRIP 
hebben de zorgmedewerkers ook veel 
achtergrondinformatie gekregen over 
dementie, probleemgedrag bij demen-
tie, de verklaringstheorieën voor het 
ontstaan van probleemgedrag en 
passende benaderingswijzen. Ook zijn 
er webinars geweest en is intervisie 
gestart zodat collega’s met elkaar 
casussen kunnen bespreken. Maar 
het is nog zoeken. In heel het land 
zijn zorgorganisaties zoekende naar 
hoe de wet in praktijk moet worden 
gebracht.” 

Bewust
Het belangrijkste resultaat is volgens 
Anke dat de bewustwording onder het 
personeel begint te komen. “Zorgme-
dewerkers zijn zich er soms onvol-
doende van  bewust van hoe vaak ze 
over iemand beslissen op een dag. 
En als iemand geen verzet hierte-
gen biedt, is er ook geen sprake van 
onvrijwillige zorg. Door scholing kun-
nen we bijdragen aan deze bewust-
wording. En het is daarbij bijzonder 
dat ZONL uren voor ons vrijmaakt 
om dit goed uit te rollen. Bij andere 
organisaties hoor ik dat collega’s het 
‘er even bij’ moeten doen. Dat hebben 
we bij ZONL dus goed voor elkaar.”


