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Algemeen
Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen het liefst in hun eigen vertrouwde
omgeving willen zijn als zij emstig ziek zijn en gaan sterven. Soms is thuis
sterven geen optie doordat thuis niet de benodigde zorg geboden kan worden
en/of dat
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Vanaf 1 januari 2020 geldt de wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet vervangt
de BOPZ (bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen). Binnen de
BOPZ waren onze afdelingen kleinschalig wonen aangemerkt als ‘gesloten
afdeling’ met standaard gesloten deuren. Door de Wet zorg en dwang is dat
veranderd. Het gaat nu niet meer om de afdeling. De wet geldt voor iedere
cliënt met een diagnose dementie en gelijkgestelde aandoeningen. Mensen
met het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en nietaangeboren hersenletsel vallen met deze regeling onder de reikwijdte van de
Wzd (wanneer zich bepaalde verschijningsvormen voordoen die te maken
hebben met gedragsproblemen en regieverlies).
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De vrijheidsbeperkende maatregelen van de BOPZ zijn vervangen door
(on)vrijwillige zorg. Onze aanpak is dezelfde: we kijken naar wat past bij de
cliënt (het recht om invulling te geven aan het eigen leven) en doen er alles
aan om onvrijwillige zorg te voorkomen. We gaan hierbij altijd in gesprek met
de cliënt en de vertegenwoordiger. Het uitgangspunt is vrijheid en veiligheid.
Wanneer er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt (of zijn omgeving) dan
hanteren we de stappen zoals die in de Wzd zijn aangegeven.
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Stappenplan in de Wet zorg en dwang
Het stappenplan is anders dan bij de BOPZ en beschrijft de stappen die de
zorgverantwoordelijke (de EVV) moet zetten wanneer er sprake is van
onvrijwillige zorg. Ook staat hierin welke deskundigen de zorgverantwoordelijk
daarbij moet betrekken.
Veel verpleeghuisafdelingen/units hebben nog standaard een gesloten deur.
In het kader van de Wzd kijken we met de vertegenwoordiger en de cliënt wat
er mogelijk is. Kan een cliënt zelfstandig de afdeling verlaten dan spreken we
dat af en leggen het vast in het leefplan. Het kan ook zijn dat de gesloten deur
niet van belang is voor cliënten. Ze verzetten zich er niet tegen en ondervinden
er geen beperking van. In dat geval verwoorden we dit in het leefplan.
Ernstig nadeel
Onvrijwillige zorg kan verleend worden als dat noodzakelijk is om ‘ernstig
nadeel’ te voorkomen. De Wzd omschrijft ernstig nadeel als ‘het bestaan van
of het ernstig risico op’:
•
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levensgevaar voor de cliënt of iemand anders;
ernstig lichamelijk letsel voor de cliënt of iemand anders;
ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade voor de cliënt of
iemand anders;
ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang van de cliënt of iemand
anders;
ernstig verstoorde ontwikkeling van de cliënt of iemand anders;
bedreiging van de veiligheid van de cliënt al dan niet doordat hij onder invloed van
een ander raakt;
de situatie dat de cliënt met hinderlijk bedrag agressie van anderen oproept;
de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.

Voor klachten die te maken hebben met onvrijwillige zorg kunt u een beroep
doen op de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon Wzd. U vindt de
gegevens op de website.
Wanneer u een klacht heeft met betrekking tot de toepassing van onvrijwillige
zorg of als u advies of bijstand nodig heeft bij dit onderwerp dan kunt u een
beroep doen op de cliëntvertrouwenspersoon Wzd. U vindt de gegevens op
de website van Charim en er zijn folders beschikbaar in de locatie.
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