
 

 
 

Wet zorg & dwang nu écht van kracht, wat betekent dit voor uw EVV-ers?  

Training De EVV-er klaar voor Wet zorg & dwang!  

De Wet zorg en dwang (Wzd) heeft nu écht in de ouderen- en de gehandicaptenzorg de wet BOPZ 

vervangen. Deze wet betekent voor uw organisatie een ander beleid en een andere werkwijze met 

nieuwe taken en rollen in de dagelijkse praktijk. Het belang van de cliënt staat nu nog meer centraal. 

Uw EVV-ers kunnen de rol als zorgverantwoordelijke gaan invullen. Maar zijn uw EVV-ers klaar om 

deze taak en rol op zich te nemen? Hoe kom je op voor je belangen en behoeften van je cliënt? Hoe en 

met wie besluit je om onvrijwillige zorg op te nemen? Wat is het beleid en mogelijkheden van je 

organisatie? Hoe neem je onvrijwillige zorg op in het zorg(leef) plan? 

 

De EVV-er als zorgverantwoordelijke 

De Wzd vereist de inzet van een aantal functionarissen bij de uitvoering van de Wzd. De nieuwe rol als 

zorgverantwoordelijke kan prima worden ingevuld door de EVV-er. Al jaren is de belangrijkste taak van 

een EVV-er om samen met client en familie om een zorg(leef)plan op te stellen en ook heeft zij ervaring 

is het samenwerken met andere disciplines.  

De nieuwe wet stelt echter andere eisen aan de inzet van vrijheidsbeperkende middelen en 

maatregelen en vraagt een juiste zorgvuldige afweging van inzet van middelen. Hiervoor zal de EVV-er, 

samen met andere disciplines, volgens een vast stappenplan moeten werken. Dit vraagt nieuwe kennis 

en vaardigheden. 

Figuur: Wzd stappenplan 

Doel training 
Onze training ‘De EVV-er klaar voor de Wet zorg en dwang’ is gericht op het verkrijgen van kennis en 

vaardigheden om de nieuwe taken en verantwoordelijkheden uit te oefenen, die de rol als 

zorgverantwoordelijke vraagt. Wij leren de deelnemers:   

✓ Om samen met de cliënt, familie en collega’s te zoeken naar de 

beste alternatieven om dwang te voorkomen; 

✓ Samen te werken met andere betrokkenen, zoals de Wzd arts, 

andere disciplines en de extern deskundige;  

✓ Het kunnen volgen van het stappenplan; 

✓ Het opstellen van een zorg(leef)plan zoals wettelijk verplicht is.  

  

Onvrijwillige zorg 

volgens Wzd:  

NEE… tenzij! 



 

 
 

Onze training ‘De EVV-er klaar voor de wet zorg en dwang’ bestaat uit twee dagdelen:  

Dagdeel 1: Wat valt er nou onder de Wzd? 
✓ Wat houdt Wzd in en wat is het verschil met BOPZ? 

✓ Wat zijn de verantwoordelijkheden van betrokkenen 

✓ Wat is de taak en rol van de EVV-er als zorgverantwoordelijke! 

✓ Welke zaken moet de organisatie regelen? Wat is het beleid? 

✓ Wat moet je registreren? 

✓ Uitleg stappenplan 

✓ Wat zijn mogelijke alternatieven? 

✓ Afstemming met cliënt, familie en andere betrokkenen 

✓ Samenwerking met Wzd arts, extern deskundige en andere disciplines 

 

 

 

 

 

 

 

Dagdeel 2: Toepassen van de Wzd in de dagelijkse praktijk als EVV-er 
✓ Het stappenplan doorlopen a.d.h.v. concrete praktijkvoorbeelden 

✓ Het belang van goede communicatie naar cliënten, familie en andere collega’s  

o Inbrengen en uitwisselen van dagelijkse ervaringen 

o Oefenen van gesprekken in verschillende situaties  

✓ Het belang van goede registratie in het zorgdossier en andere formulieren 

o Hoe verwerk je op juiste wijze de informatie in zorg(leef) plannen  

o Belang van goede rapportage 

o Uitwerking eigen casuïstiek en reflectie zorgplannen uit praktijk 
 

 

Praktische informatie training en aanmelding 
Doelgroep : EVV-ers en verpleegkundigen werkzaam in intramurale en extramurale zorg  

Duur : 1 dag  

SBU : 6 studiebelastingsuren 

Open training : Zie onze agenda en het digitale aanmeldformulier 

Op locatie : Deze training is ook mogelijk op uw eigen locatie 

Nadere info : Mail naar info@dosaris.nl of bel ons op 030 – 6661706 

Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 

http://www.dosaris.nl/
mailto:info@dosaris.nl?subject=Ik%20wens%20extra%20Dosaris%20trainingsinformatie

