
 

 
 

Wet zorg & dwang nu écht van kracht, wat u moet weten als teamleider?  

Online sessie Wet zorg & dwang voor teamleiders! 
Wilt u snel informatie maar heeft u geen tijd voor een lange trainingsdag 
of zelfstudie? Dosaris neemt u in 2 uur tijd mee door alle veranderingen 
en eisen die de Wet Zorg en dwang (Wzd) vraagt aan de organisatie. Zo 
krijgt u informatie over de inhoud van de wet en de eisen die gesteld 
worden aan de betrokkenen!   

  

Wilt u het voordeel van online kennis 
vergaren vanuit thuis- of werksituatie maar 

ook ervaringen uitwisselen met andere deelnemers en de mogelijkheid om 
vragen te stellen aan de trainer dan is dit de sessie die u zoekt!  

Hoe werkt het?  
De trainer en de deelnemers ontmoeten elkaar online binnen Teams. U krijgt informatie vooraf en met 
een live verbinding krijgt u van trainer uitleg over de Wzd en kunnen vragen direct gesteld worden aan 
trainer of aan elkaar 

De nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd)  
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. 

Wat zijn de nieuwe regels? 
De Wzd regelt of en wanneer iemand met dementie of een verstandelijke beperking in zijn vrijheid 
beperkt mag worden door zorgverleners. De Wzd heeft een heel eenvoudig uitgangspunt: 
vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg mag in principe niet worden toegepast, tenzij er sprake is van 
ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.  

U krijgt van ons snel en duidelijk de belangrijkste informatie over de veranderingen van onvrijwillige 
zorg en wat dit betekent voor u als organisatie. 

Het inzetten van de onvrijwillige zorg tegen de wil van de cliënt, vraagt om een goede verantwoording 
zowel naar cliënt als naar andere betrokkenen. Wat moet u vastleggen zonder te vervallen in een 
administratief moeras? 

 

 

 

 

 

 

Wat te regelen als organisatie?  
De overgang van BOPZ naar Wzd vraagt aanpassingen van uw werkwijze. Wie wordt de 
zorgverantwoordelijke? Welke verschillende deskundigen kunt u in gaan zetten bij het Wzd overleg? Is 
er al een beleid binnen uw organisatie? Wat betekent dit voor uw overlegvormen? Hoe staat het met 
uw mogelijkheden van registratie en ICT? Volgt u al het stappenplan? 

Eigen werkomgeving, 
geen reistijd  

met 

live interactie tussen 
trainer en cursisten! 



 

 
 

 

 

 

 
 

Figuur: Wzd stappenplan 

Dosaris neemt u in de bijeenkomst mee in deze stappen.  
U weet na afloop wie en wanneer u de juiste deskundigen in moet schakelen bij elke stap.  

 

Praktische informatie  
Doelgroep : Stafmedewerkers en teamleiders in de ouderen- of gehandicaptenzorg 

Duur : 2 uur online sessie  

SBU : 3 studiebelastingsuren 

Online sesie : Zie onze agenda en het aanmeldformulier 

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

  

Verschillen tussen Wzd & BOPZ 
Wist u dat:  

✓ Voordat onvrijwillige zorg ingezet mag worden er overleg moet zijn geweest tussen 

de zorgverantwoordelijke en minste 1 andere discipline over mogelijke alternatieven! 

✓ Er 9 categorieën onvrijwillige zorg zijn en dat het beperken van het recht op bezoek 

ook hieronder kan vallen? 

✓ Het doorlopen van een stappenplan een vereiste is? 

✓ De 1e inzet onvrijwillige zorg na 3 maanden geëvalueerd moet worden 

✓ Bij de inzet van onvrijwillige zorg expertise nodig is zoals: een deskundige van andere 

discipline, een Wzd functionaris en een extern deskundige? Is dit al geregeld en op 

welke wijze worden zij ingeschakeld?  

✓ De rol van zorgverantwoordelijke neergelegd kan worden bij de EVV-ers. Zijn uw 

medewerkers goed geschoold om deze taak uit te voeren? 

✓ Registraties van onvrijwillige zorg per stap vastgelegd moeten worden in het 

zorgplan? 

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


 

 
 

Aanmelden 

Hier kunt u zich aanmelden voor de online sessie: ‘Wet zorg en dwang voor teamleiders!’ 
  

Duur : 2 uur 

SBU : 3 studiebelastingsuren 

Datum : 3 juni 2020 

Tijdstip : van 15:00 tot 17:00 uur 

Kosten : € 195, inclusief trainingsmateriaal 

Opmerking : de online sessie valt onder het BTW nultarief  

 

Klik hier of scan de QR code om naar het digitale aanmeldformulier te gaan:  

 

 

 

 

 

U krijgt binnen drie werkdagen een bevestiging van ons, indien u deze bevestiging niet ontvangt vragen 
wij u telefonisch contact met ons op te nemen. Bij inschrijving accepteert u onze algemene 
voorwaarden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 

https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wOSlsadynEy9LjkFd-BmNhgpQ-vZhYREjRTLOJ7koHJUMFdTRFJVRko3M1A4NkRWRzRZUUtRUFdCNy4u
https://www.dosaris.nl/wp-content/uploads/Algemene-voorwaarden-Dosaris-BV-2018-6.pdf
https://www.dosaris.nl/wp-content/uploads/Algemene-voorwaarden-Dosaris-BV-2018-6.pdf

