Wet
zorg en dwang

In deze folder geven we u informatie over de
Wet zorg en dwang (Wzd). De Wzd regelt de
rechten van mensen met een verstandelijke
beperking of een psychogeriatrische
aandoening (zoals dementie), die
onvrijwillige zorg krijgen of onvrijwillig
worden opgenomen.
Onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname mag alleen als het echt niet
anders kan. Ook mag onvrijwillige zorg niet langer duren dan nodig is.
Verder mag onvrijwillige opname alleen in een instelling die geregistreerd
staat, een zogenaamde Wzd-geregistreerde accommodatie.
Kort gezegd beschermt de Wzd mensen die hun wil niet (goed) kunnen
duidelijk maken.

Zorgplan

Wanneer u bij ons komt wonen, stelt uw Eerst Verantwoordelijk
Verzorgende (EVV’er) samen met u en uw familie een zorgplan op.
In dit plan beschrijven we welke zorg en ondersteuning we u geven.
Uw zorgwensen staan hierin centraal. Zo krijgt u van ons de zorg en hulp
die u nodig heeft.

Onvrijwillige zorg

Soms is het nodig dat we u zorg geven waar u en/of uw
vertegenwoordiger het niet mee eens zijn. En waartegen u zich verzet.
Dit heet ‘onvrijwillige zorg’. Bijvoorbeeld als u tegen uw zin medicijnen in
moet nemen. Onvrijwillige zorg kan ook betekenen dat u dingen niet mag.
U mag bijvoorbeeld niet zonder begeleiding naar buiten gaan.
Onvrijwillige zorg kan over van alles gaan: van verzorging en verpleging
tot behandeling en bejegening. Met bejegening bedoelen we de manier
waarop onze zorgverleners met u omgaan. En de manier waarop u met
andere mensen (zorgverleners, medebewoners) omgaat.

Ernstig nadeel

De Wzd regelt dat u in principe alleen vrijwillige zorg krijgt. Geven wij u
toch onvrijwillige zorg, dan bepaalt de Wzd dat:
• de onvrijwillige zorg niet langer duurt dan nodig is.
• we alleen onvrijwillige zorg geven als:
- het echt niet anders kan;
- minder ingrijpende mogelijkheden onvoldoende werken;
- uw veiligheid of die van uw medebewoners of het verzorgend
personeel in gevaar is. Dat noemt de Wzd ‘ernstig nadeel’.

Volgens de Wzd is in de volgende situaties
sprake van ernstig nadeel:
• Bij levensgevaar, ernstige lichamelijke
verwondingen, ernstige psychische, materiële,
geestelijke of financiële schade, ernstige
verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang, ernstig
verstoorde ontwikkeling voor u, een zorgverlener of
medebewoner. Denk hierbij aan situaties waarbij het risico
groot is dat u ernstig gewond raakt. Of aan situaties waarbij
uw spullen (zwaar) beschadigd raken.
• Als uw gevoel van veiligheid wordt bedreigd, bijvoorbeeld
wanneer u zich niet veilig voelt omdat iemand anders zegt wat u
moet doen.
• Als uw gedrag agressie oproept bij uw medebewoners.
• Als de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.
Bijvoorbeeld omdat er een kans is dat u verwondt raakt of overlijdt.
Of dat iemand anders door uw toedoen ernstig verwond raakt of zelfs
overlijdt.
Dit zijn bijzondere situaties. Voorbeelden waarin het soms noodzakelijk
kan zijn onvrijwillige zorg toe te passen als we geen andere mogelijkheden
meer hebben.

Stappenplan

Onze medewerkers mogen u niet zo maar onvrijwillige zorg geven.
Zij moeten eerst alle andere mogelijkheden voor vrijwillige zorg
onderzoeken. Als daarna blijkt dat onvrijwillige zorg echt nodig is,
dan moeten zij altijd kiezen voor de onvrijwillige zorg die het minst
ingrijpend is. Deze onvrijwillige zorg mogen zij niet langer geven dan
nodig is.
Het kan zijn dat u en uw vertegenwoordiger er over de
onvrijwillige zorg niet uitkomen met uw EVV’er. Uw EVV’er
moet dan het stappenplan uit de Wzd volgen. U en uw
vertegenwoordiger mogen aanwezig zijn bij alle overleggen
die wij volgens het stappenplan moeten doorlopen.

Stap 1
Uw EVV’er bekijkt of er andere mogelijkheden voor vrijwillige zorg
zijn. Dit doet hij/zij in overleg met minstens één deskundige van een
andere zorgdiscipline van Zorggroep Almere, zoals een specialist
ouderengeneeskunde of psycholoog.
Stap 2
Hebben we geen andere mogelijkheden voor vrijwillige zorg? Dan volgen
overleggen met andere deskundigen van verschillende zorgdiscipline(s) van
Zorggroep Almere. Aan deze overleggen doet ook een deskundige van een
andere organisatie mee.
Stap 3
Als blijkt dat het echt niet anders kan, dan vermelden we in uw zorgplan dat
onvrijwillige zorg echt nodig is. Voordat we u onvrijwillige zorg kunnen geven,
moeten we hiervoor eerst toestemming vragen van een speciale
Wzd-functionaris.

Begrijpt u niet wat onvrijwillige zorg is en u verzet zich er ook niet tegen?
Dan kunnen we niet meer spreken van onvrijwillige zorg. Ook dan bepaalt
de Wzd dat we het stappenplan moeten volgen in de volgende gevallen:
• Als we u medicijnen geven die uw gedrag of vrijheid beïnvloeden en die
niet volgens professionele richtlijnen worden gegeven. Denk aan het
geven van medicijnen voor gedrag, die eigenlijk ergens anders voor
bedoeld zijn.
• Beperking van uw bewegingsvrijheid.
• Insluiting, bijvoorbeeld door afzondering op uw eigen kamer.

Cliëntenvertrouwenspersoon: voor u én uw familie

Wilt u meer informatie over onvrijwillige zorg? Heeft u na het lezen van
deze brochure nog vragen? Of heeft u klachten over onvrijwillige zorg en
komt u er met uw EVV’er niet uit? Dan kunnen u en uw familie terecht bij
onze cliëntenvertrouwenspersoon Wzd van Zorgstem, een onafhankelijke
stichting. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd heeft een onafhankelijke rol
en gaat vertrouwelijk om met uw informatie. U kunt contact met hem/haar
opnemen via 088-678 1000.
De gegevens van de cliëntenvertrouwenspersoon vindt u op onze website
zorggroep-almere.nl/clientenvertrouwenspersoon. Meer informatie over
de Wet zorg en dwang vindt u ook op dwangindezorg.nl.
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