
Kaders en wetgeving

vrijheidsbeperking

29 oktober 2014 ‘Exit vrijheidsbeperking!!’



Vrijheidsbeperking is …

Alle maatregelen die de vrijheid van cliënten beperken.

Volgens LPZ 2014: 1 op de 5 cliënten wordt beperkt. 

Meest toegepast: bedhekken, domotica en alarmering
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Waarom wet Zorg en Dwang?

• Rechten van de mens: vrijheid

• Gevaar

• Huidige wet (BOPZ) voldoet niet

#EVcongres



Zorg en dwang door de jaren heen 

– 2002: 2e evaluatie Bopz

- 2004: Kabinetsstandpunt

- 2006: Contourenbrief: Ross-Van Dorp

- 2009: Indiening Tweede Kamer: Bussemaker
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Zorg en dwang door de jaren heen 

- 2012: Plenaire behandeling in eerste termijn: 

Veldhuijzen Van Zanten, leidde tot ingrijpende wijziging

- 2013: Nieuwe plenaire behandeling: Van Rijn

- 2015: Inwerkingtreding??
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Voor wie? 

Cliëntvolgende regeling voor alle cliënten:

- die AWBZ zorg ontvangen

- “diagnose” psychogeriatrie of verstandelijke beperking

- ongeacht de plek waar ze verblijven

Kernbegrip: wilsonbekwaam/beslissingsonbekwaam
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Vrijheidsbeperkende maatregelen: 

onvrijwillige zorg  

Onvrijwillig = 
• geen instemming cliënt (wilsonbekwaam) en/of 
cliëntvertegenwoordiger

• Verzet tegen maatregel

Limitatief 5 onderdelen:

– voeding, vocht, medicatie somatisch

– medicatie die gedrag of bewegingsvrijheid beïnvloedt

– beperking bewegingsvrijheid

– toezicht houden op doen en laten

– beperking in recht je eigen leven
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Gelijkgesteld aan onvrijwillige zorg 

Ondanks instemming cliënt(wilsonbekwaam) en of 

vertegenwoordiger of ontbreken verzet: 

–Beperken bewegingsvrijheid

–Gedragsbeïnvloedende medicatie die NIET volgens 

richtlijnen wordt voorgeschreven voor een psychische 

stoornis
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Zorg volgens het zorgplan

Uitgangspunt is vrijwillige zorg of instemming met het 

zorgplan:

- Zorgplan binnen 6 weken, na overleg

- Zorg wordt uitsluitend verleend op basis van het zorgplan

- Als de cliënt zich verzet tegen uitvoering van het zorgplan, blijft 

uitvoering achterwege
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Welke procedure bij onvrijwillige zorg

in zorgplan? 

Principe = niet

- Enige criterium: ernstig nadeel

Wat is ernstig nadeel?

- Definities uit Bopz voor gevaar

- Nieuw: ernstig in ontwikkeling geschaad of veiligheid 
bedreigd, onder invloed van een ander.
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Stappenplan

Opschalend model van besluitvorming

Waaraan moet iedere keer worden getoetst?

- oorzaak gedrag

- risico-inventarisatie: wat is het ernstig nadeel

- interactie tussen cliënt en omgeving

- welke mogelijkheden voor vrijwillige zorg zijn er nog

Als er onvrijwillige zorg wordt overwogen:

- Alleen als er echt ernstig nadeel is

- afweging ernstig nadeel ten opzichte van nadelige effecten 
onvrijwillige zorg

- is onvrijwillige zorg noodzakelijk, geschikt en evenredig
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Stappenplan

Stap 1:

Reguliere zorgverlening: zorgplan maken en uitvoeren. Als 

zorgplan niet volstaat, raadpleeg je een collega.

Stap 2 

Vrijwillige alternatieven uitgeput: multidisciplinair overleg, met 

arts of gedragskundige

-Maximaal 3 maanden besluiten over onvrijwillige zorg

-Afbouwtraject verplicht beschrijven 
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Stappenplan

Stap 3

Na maximale periode geen afbouw, of complexe problematiek: 

multidisciplinair overleg met een niet bij de zorg betrokken

deskundige

- Maximaal drie maanden besluiten over onvrijwillige zorg, 

eenmalige verlenging mogelijk voor 3 maanden

Stap 4

Na zes maanden (stap 2 en 3) geen afbouw: eenmalige externe

consultatie.
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Binnenkort beschikbaar:

Beslisboom Zorg en Dwang

http://www.zorgvoorbeter.nl/zvb.net?id=40785
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