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Inleiding  
De  Wet  Zorg  en  Dwang  is  per  1-1-2020  in  werking  getreden  voor  cliënten  met  de  diagnose  psychogeriatrie  of                   
verstandelijke  beperking.  2020  geldt  als  overgangsjaar,  waarin  organisaties  de  ruimte  hebben  zich  de  wet               
eigen  te  maken  en  de  Inspectie  voor  Gezondheidszorg  en  Jeugd  (IGJ)  “lerend  toezicht”  houdt.  De  IGJ  verwacht                  
elk  half  jaar  een  digitaal  overzicht  en  een  analyse  over  de  toegepaste  verplichte  en  onvrijwillige  zorg  conform                  
de  “Regeling  zorg  en  dwang  psychogeriatrische  en  verstandelijk  gehandicapte  cliënten”  (Rzd  artikel  7).  In  juni                
2020  zijn  de  eisen  van  gegevensverstrekking  aangepast,  waarbij  een  analyse  over  het  eerste  half  jaar                
voldoende   is   met   plaatsing   van   de   analyse   op   de   website   van   TWB.  
https://www. igj .nl/onderwerpen/wetten-in-ons-toezicht/wet-verplichte-ggz-en-wet-zorg-en-dwang/gegevensver 
werking#:~:text=Gezondheidszorg%20en%20Jeugd-,Gegevensaanlevering%20verplichte%20en%20onvrijwil 
lige%20zorg,digitaal%20overzicht%20en%20een%20analyse   
Dit  TWB  document  bevat  de  genoemde  analyse  over  periode  januari  tot  en  met  juni  2020  en  is  tot  stand                    
gebracht   door   de   Wzd   werkgroep   met   goedkeuring   van   de   Raad   van   Bestuur   en   de   Cliëntenraad.  
 
Kwaliteit   en   veiligheid  
TWB  is  in  het  najaar  van  2019  gestart  met  een  interne  Wzd  werkgroep  waarin  de  betrokken  disciplines  zijn                   1

vertegenwoordigd  om  de  Wzd  per  2020  te  kunnen  implementeren.  Daarnaast  vindt  er  vanaf  2020  regionale                
beleidsafstemming  plaats  met  collega  VVT  instellingen.  De  interne  werkgroep  is  gestart  met  het  opstellen  van                
een  beleidsplan  dat  door  de  RvB  is  vastgesteld.  Vanwege  het  overgangsjaar  is  dit  een  ‘levend’  document  dat                  
naar  gelang  de  landelijke  en  regionale  ontwikkelingen  steeds  wordt  bijgesteld.  Zo  heeft het  standpunt  van  de                 
beroepsverenigingen  Verenso,  VenVN  en  LHV  geleid  tot  een  beleidsaanpassing.  Deze  houdt  in  dat  TWB  geen                
onvrijwillige  zorg  levert  in  de  thuissituatie  omdat  in  onze  ambulante  setting  niet  kan  worden  voldaan  aan  alle                  
wettelijke   eisen   en   aanvullende   voorwaarden   die   de   Wzd   vereist.  
Deze  beleidsaanpassing  heeft  er  toe  geleid  dat  TWB  zich  niet  in  het  locatie  register  van  VWS  heeft                  
geregistreerd.  Wel  werken  alle  zorgmedewerkers  vanuit  het  gedachtegoed  van  de  Wzd  waarbij  cliëntsituaties              
multidisciplinair  in  beeld  worden  gebracht,  er  altijd  naar  alternatieve  (vrijwillige)  zorg  interventies  wordt              
gezocht  zodat  onvrijwillige  zorg  kan  worden  voorkómen  (Alternatievenbundel  Vilans).  De  stappen  die  hierbij              
genomen  worden  legt  de  zorgverantwoordelijke  van  de  cliënt  vast  in  ECD  van  de  cliënt.  Binnen  TWB  is  de                   
zorgverantwoordelijke  een  (wijk)verpleegkundige  (niveau  5/6)  of  casemanager  dementie.  Voor  al  onze            
cliënten  geldt  dat  TWB  zorgt  voor  een  veilige  en  zorgvuldige  toepassing  van  voorbehouden  en  risicovolle                
handelingen   en   zij   volgt   hierin   de   protocollen   van   Vilans.  
 
Deskundige   zorgverleners  
TWB  werkt  met  zorgprofessionals  die  situaties,  waarbij  mogelijk  sprake  is  van  onvrijwillige  zorg,  kunnen               
herkennen.  Hiervoor  zijn  alle  zorgmedewerkers  geschoold  door  de  casemanagers  dementie,  hebben  zij  een              
e-learningmodule  gevolgd  en  namen  zij  deel  aan  het  regionaal  georganiseerd  webinar.            
Zorgverantwoordelijken  houden  hun  kennis  verder  op  peil  via  intervisie,  casuïstiekbespreking  en  een             
regionaal  georganiseerde  training  door  de  GGZ.  De  werkgroep  Wzd  heeft  hierbij  een  consultfunctie  en  een                
adviesfunctie  om  de  huidige  kennis  te  gaan  borgen.  Zorgmedewerkers  maar  ook  medewerkers  van  de  afdeling                
maatschappelijke  ondersteuning  kunnen  in  cliëntsituaties  terugvallen  op  de  zorgverantwoordelijke  van  de            
cliënt.  Waar  nodig  wordt  de  casus  multidisciplinair  besproken  en  kan  de  specialist  ouderengeneeskunde              
worden   geraadpleegd.  
 
Persoonsgerichte   zorg  
TWB  stelt  de  cliënt  centraal.  De  cliënt  en  diens  naaste(n)  hebben  recht  op  alle  informatie  die  nodig  is  om  de                     
juiste  keuzes  in  de  zorg  te  kunnen  maken.  De  zorgverantwoordelijke  stelt  in  samenspraak  met  de  cliënt  het                  
zorgplan  op  en  legt  de  wettelijk  inhoudelijk  vertegenwoordiger  vast  in  het  ECD.  Mocht  de  cliënt  of  zijn                  
vertegenwoordiger  behoefte  hebben  aan  een  onafhankelijke  vertrouwenspersoon  dan  worden  zij  hier  naar             
verwezen,  de  contactgegevens  zijn  te  vinden  op  onze  website.  Deze  cliëntvertegenwoordiger  heeft  kennis              
gemaakt   binnen   TWB   met   zorgverantwoordelijken   en   met    de   cliëntenraad.  
Daar  waar  de  zorg  thuis  niet  meer  veilig  en  verantwoord  plaats  kan  vinden  wordt  in  overleg  met  de  cliënt  en                     
diens  vertegenwoordiger  (vrijwillige)  opname  besproken.  In  uitzonderingsgevallen  kan  dit  leiden  tot  een  artikel              
21,   RM   of   IBS   aanvraag.   Dit   gaat   altijd   in   overleg   met   de   regionale   VVT   instellingen.  
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