
Waaruit bestaat het praktijkspel?
• Toelichting en spelinstructie.
•  Praktijkkaartjes (bijlage 1) met open vragen. Iedere vraag helpt je stil te staan bij casussen vanuit 

de praktijk en onderdelen van de Wet zorg en dwang. Op de achterkant van ieder kaartje leest je 
informatie die helpt de vraag op het praktijkkaartje te beantwoorden.

•  Kenniskaartjes (bijlage 2) met informatie uit de Wet zorg en dwang op een rij. 
•  Vier oefen-casussen (bijlage 3) waarmee je kunt oefenen met de praktijkkaartjes.

Wat levert het op?
Met dit spel deel je praktijkervaringen rondom complexe zorgsituaties en onvrijwillige zorg. Je 
staat even stil bij hoe jij en je collega’s hier over denken. Samen kom je er achter wat de Wet zorg en 
dwang betekent voor de zorg aan de cliënt én voor jou als medewerker. 

Doel
Op elk praktijkkaartje staat een open vraag die je uitnodigt om na te denken over de Wet zorg en 
dwang. Door deze samen met je collega’s te beantwoorden, leer je spelenderwijs de bedoeling en de 
inhoud van de wet te begrijpen.

Hoe werkt het?
Kies een van de oefen-casussen of een situatie uit je eigen praktijk als startpunt. 

Toelichting en spelinstructie

Sta even stil bij zorg en dwang
Praktijkspel
Ken je een situatie waarin jij je als zorgprofessional of begeleider realiseerde, dat 
de zorg die je leverde niet meer voldoende was? Waar er misschien wel een onveilige 
situatie voor de cliënt dreigde te ontstaan, maar het niet zo eenvoudig was om te 
bepalen welke zorg het beste was? Situaties waarbij er een spanningsveld ontstaat 
tussen de vrijheid en veiligheid van de cliënt, kunnen lastig zijn. Het helpt om hierover 
te praten met je collega’s. Dit praktijkspel helpt je om met elkaar in gesprek te gaan 
over het omgaan met complexe zorgsituaties en onvrijwillige zorg.

Sta even stil bij een eigen praktijksituatie
Maak je gebruik van een eigen praktijksituatie? Beschrijf de 

situatie dan aan je collega’s en noteer zo nodig steekwoorden 

op een flap. Pak dan om de beurt een praktijkkaartje en lees 

de vraag hardop voor. Iedere deelnemer geeft antwoord op 

de vraag, voor deze gekozen praktijksituatie. De kaartjes zijn 

genummerd. Als je ze in volgorde pakt, komen alle aspecten 

van de Wet zorg en dwang aan bod. Maar je kunt ook zelf 

kiezen welk kaartje je wil bespreken. Ook kun je de stapel 

kaartjes schudden en een willekeurig kaartje pakken.

Sta even stil bij een van de oefen-casussen 
Lees de beschreven casus hardop voor. Stel verdiepende 

vragen aan degene die voorleest.  Draai het kaartje om. 

Op de achterkant staat welke praktijkkaartjes in ieder 

geval aan bod komen bij deze casus. Lees de vraag hardop 

voor. Iedere deelnemer schrijft kort en krachtig zijn/haar 

antwoord op. Vervolgens leest ieder het eigen antwoord 

voor. Jullie bespreken de antwoorden en proberen een 

gezamenlijk antwoord te vinden. 
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Sta even stil bij het vervolg
Vind je het lastig om een vraag te beantwoorden? Pak dan de kenniskaartjes erbij. 

Ook de casuschecker, het Wzd-stappenplan, het voorbeeldbeleidsplan Wet zorg en dwang 
of de Alternatievenbundel zijn kennisproducten van Vilans die je helpen de Wet zorg en 
dwang beter te begrijpen. Wat kun je daar nog van leren? Je kunt er voor kiezen om deze ter 
voorbereiding op het spel te bekijken op de website van Vilans.

Sluit af met een korte evaluatie: welke vragen vond jullie lastig om te beantwoorden? Mogelijk zijn 
dit onderwerpen waar jij of je team je nog meer in moet verdiepen. Kun je hierover al afspraken 
maken?

Voor wie?
Het praktijkspel kun je intramuraal of ambulant (b.v. in de thuiszorg) gebruiken. Het is voor 
zorgprofessionals en begeleiders die te maken hebben met complexe zorgsituaties en onvrijwillige 
zorg voor cliënten. Je kunt het spelen in elke organisatie voor verzorging of verpleging of waar 
zorg wordt verleend aan mensen met een verstandelijk beperking. Speel het spel in tweetallen of in 
groepsverband. 
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Bijlage 1: 
20 Praktijkkaartjes



Welke afspraken zijn er binnen de 
organisatie waar jij werkt over 

onvrijwillige zorg?

PRAKTIJKKAARTJE1

Wat is belangrijk
voor de cliënt in de casus? 

 
Hoe kom je hier achter?

PRAKTIJKKAARTJE2

Wat is belangrijk 
voor jou in de casus?

PRAKTIJKKAARTJE3

Verandert de situatie 
van de cliënt in de casus als er sprake 
is van een diagnose dementie of een 

verstandelijke beperking? 

En wat als er geen diagnose
is gesteld?

PRAKTIJKKAARTJE4

Ga na of er binnen de organisatie waar jij werkt 
onvrijwillige zorg wordt verleend. En of er een beleidsplan 
is waarin de visie op vrijheid en het voorkomen en 
toepassen van onvrijwillige zorg beschreven staat. Komt 
dit overeen met hoe jullie werken in de praktijk?

Ga hierover in gesprek met de cliënt zelf of vraag dit na bij 
naasten of betrokken zorgverleners. Leer de cliënt zo goed 
mogelijk kennen, zodat je kunt aansluiten bij zijn beleving 
en meer begrip krijgt voor oorzaken van gedrag. Hierdoor 
kunnen onrust, onbegrepen gedrag en onveilige situaties 
soms voorkomen worden.
Gebruik hierbij ook waardevolle bronnen zoals een 
opgestelde levensgeschiedenis van een cliënt. Dit helpt om 
te kijken welke zorg uiteindelijk passend is voor 
deze cliënt.

Herken je een moment waarbij je je realiseerde dat de zorg 
die je leverde aan de cliënt niet meer voldoende was? Of dat 
er een onveilige situatie of ‘ernstig nadeel’ ontstond voor de 
cliënt? Bedenk wat jij belangrijk vindt als zorgprofessional 
of begeleider in de casus (vrijheid of veiligheid), los van wat 
anderen, collega’s, het team of de organisatie vinden. Wat 
goed is voor de een is niet altijd goed voor de ander. Jullie 
kunnen als professionals onderling verschillende ideeën 
hebben over vrijheid en veiligheid. Het is belangrijk om 
hier met elkaar over te praten. 

Op kenniskaartje 2 lees je wat de Wzd bedoelt met
ernstig nadeel.

De Wzd regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of 
onvrijwillige opname bij cliënten met een PG aandoening 
(zoals dementie) of verstandelijk beperking, zoals niet-
aangeboren hersenletsel (NAH), Korsakov of Huntington. 
Bij deze cliënten kan onvrijwillige zorg in het zorgplan of 
begeleidingsplan worden opgenomen onder zorgvuldig 
handelen (=stappenplan volgen). Dat kan aleen bij ernstig 
nadeel en als er geen vrijwillige alternatieven mogelijk zijn.  

Knip deze kaartjes uit op de paarse stippellijn en vouw dubbel op de roze vouwlijn. 
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Waarin verschilt 
het verlenen van onvrijwillige zorg 

binnen de ambulante setting 
(bijv. thuiszorg) ten opzichte van de 

intramurale setting?

PRAKTIJKKAARTJE5

Verandert de situatie als de cliënt 
niet begrijpt of kan afwegen wat de 

gevolgen zijn van een bepaalde keuze
(wilsonbekwaam ter zake is)?

PRAKTIJKKAARTJE6

Wat is er bekend over 
mogelijke oorzaken van het gedrag 

van de cliënt?

PRAKTIJKKAARTJE7

Welke alternatieven zijn er?
Wat past bij de cliënt?

PRAKTIJKKAARTJE8

Voor het verlenen van onvrijwillige zorg in de ambulante 
setting (bij de cliënt thuis, op de dagbesteding of 
kleinschalig wonen), gelden naast de eisen uit de Wzd 
(=stappenplan doorlopen) extra zorgvuldigheidseisen. 

Op kenniskaartje 3 lees je meer over de extra 
zorgvuldigheidseisen.

Bij wilsonbekwame cliënten is extra zorgvuldigheid 
nodig. Bij hen is het stappenplan in sommige gevallen 
ook verplicht als de cliënt zich niet verzet en de 
vertegenwoordiger instemt met de zorg. Dit geldt bij:

•  toediening van gedrag beïnvloedende medicatie buiten 
de richtlijn; 

• beperking van de bewegingsvrijheid en;
• bij insluiting. 

Deze vormen van zorg zijn zo ingrijpend, dat je net als bij 
onvrijwillige zorg, het stappenplan moet volgen.

Heeft een arts of specialist een diagnose gesteld, zoals 
dementie of een verstandelijke beperking? Je kunt ook 
bestaande methodieken gebruiken, zoals GRIP, die helpen 
om oorzaken van onbegrepen gedrag van mensen met 
dementie te onderzoeken. Praat ook met het sociale 
netwerk van de cliënt en met betrokken disciplines en 
vraag wat zij zien als mogelijke oorzaken van het gedrag. 
Spelen het karakter of de leefgewoonten van de cliënt een 
rol en wat doe je hier vervolgens mee?

Kan het anders of minder ingrijpend? Neem alternatieven 
op in het zorgplan of begeleidingsplan. Het zoeken naar 
vrijwillige alternatieven is maatwerk: waar de ene cliënt 
een alternatief accepteert, kan een ander zich daartegen 
verzetten (en is er dus sprake van onvrijwillige zorg). 
Let ook op dat de situatie kan veranderen, waardoor 
er toch een risico op ernstig nadeel ontstaat. ‘De 
Alternatievenbundel onvrijwillige zorg’ geeft inspiratie en 
voorbeelden.

Knip deze kaartjes uit op de paarse stippellijn en vouw dubbel op de roze vouwlijn. 
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Welke personen betrek je
 bij het bedenken van alternatieven?

PRAKTIJKKAARTJE9

Bij wie kun je terecht als er 
geen alternatieven of afbouw 

mogelijk zijn?

PRAKTIJKKAARTJE10

Wie zijn er betrokken 
bij de inzet  van onvrijwillige zorg?

PRAKTIJKKAARTJE11

Wanneer doorloop je het 
stappenplan?

PRAKTIJKKAARTJE12

Het kan zinvol zijn om de frisse blik van een collega in 
te roepen, bijvoorbeeld van een andere discipline (ergo- 
of fysiotherapeut, psycholoog), huisarts of specialist 
ouderengeneeskunde. Kijk ook altijd welke ideeën naasten 
van de cliënt hebben.

Het CCE is een onafhankelijk expertisecentrum en 
kan meezoeken naar verklaringen voor onbegrepen/ 
probleem gedrag. Zij kunnen (kosteloos) advies geven over 
het voorkomen en afbouwen van onvrijwillige zorg bij 
complexe zorgsituaties.

Hoe gaan jullie nu om met complexe vraagstukken van 
cliënten? Welke overlegvormen zijn er binnen jouw 
organisatie (bijvoorbeeld MDO, gedragsvisite, wijkoverleg) 
en wie sluiten daar bij aan? Het stappenplan Wzd 
beschrijft welke deskundigheden er minimaal betrokken 
moeten zijn bij de inzet van onvrijwillige zorg. Kijk hoe 
het stappenplan zo veel mogelijk kan aansluiten bij de 
bestaande overlegvormen.

Het stappenplan helpt om een zorgvuldige en 
multidisciplinaire afweging te maken bij de inzet 
van onvrijwillige zorg. Belangrijk is dat je als 
zorgprofessional of begeleider herkent wanneer er 
sprake is van onvrijwillige zorg. Dit kan per zorgsituatie 
en cliënt verschillen. Hierdoor kan het inzetten van 
een toezichthoudende bewegingssensor vallen onder 
vrijwillige zorg, bij instemming van de cliënt of wettelijk 
vertegenwoordiger. Maar bij een andere cliënt, die zich 
daar tegen verzet, is het een vorm van onvrijwillige zorg.

Knip deze kaartjes uit op de paarse stippellijn en vouw dubbel op de roze vouwlijn. 
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Welke stappen zet je als er sprake is 
van onvrijwillige zorg?

PRAKTIJKKAARTJE13

Wat bespreek je tijdens het 
multidisciplinair overleg over 

onvrijwillige zorg?

PRAKTIJKKAARTJE14

Wat is de rol van de 
Wzd-functionaris?

PRAKTIJKKAARTJE15

Wat is de rol van de 
cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

PRAKTIJKKAARTJE16

Het stappenplan begint met een analyse van de situatie 
van de cliënt. Daarbij omschrijf je waarom onvrijwillige 
zorg nodig is (welk ernstig nadeel dreigt er voor de cliënt 
te ontstaan?) en kijk of er alternatieven zijn. Dit doe je in 
overleg met de cliënt, zijn naasten en met ondersteuning 
van collega’s en deskundigen. In het stappenplan staat 
wanneer een gekozen maatregelen opnieuw moet worden 
geëvalueerd en welke personen daarbij betrokken moeten 
zijn.

Wanneer vind jij in deze casus dat er sprake is van een 
(risico op) ‘ernstig nadeel’. Met andere woorden: wanneer 
ga je iemand beschermen door zijn vrijheid te beperken? 
En kun je dat aan alle betrokkenen uitleggen als goede 
zorg? Of moet je vanwege goede zorg of kwaliteit van leven 
juist iemands vrijheid niet beperken en risico’s nemen? Ga 
eens na waar jij de grens trekt in deze casus. En waar deze 
grens ligt voor de cliënt, naaste en collega.

Lees kenniskaartje 1 om erachter te komen welke punten 
je beschrijft in het zorg- of begeleidingsplan bij 
onvrijwillige zorg.

Weet jij wie de Wzd-functionaris is binnen jouw 
organisatie? Wanneer en hoe schakel je deze in? De 
belangrijkste taken van de Wzd-functionaris zijn:

•  beoordelen van zorgplannen waarin de 
zorgverantwoordelijke onvrijwillige zorg wil opnemen;

•  er op toezien dat de minst ingrijpende vorm van 
onvrijwillige zorg wordt verleend;

• stimuleren van mogelijke afbouw.

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd behartigt 
de belangen van de cliënt en/of zijn familie/
vertegenwoordiger. Een cliënt die onder de Wzd valt, mag 
altijd een beroep doen op een cliëntenvertrouwenspersoon 
Wzd. Dit geldt ook in de thuissituatie. Deze persoon 
geeft kosteloos advies en bijstand bij alles wat 
gaat over (onvrijwillige) zorg, opname en verblijf 
in een accommodatie en het doorlopen van een 
klachtenprocedure.

Knip deze kaartjes uit op de paarse stippellijn en vouw dubbel op de roze vouwlijn. 
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Wat is de rol van de 
zorgverantwoordelijke?

PRAKTIJKKAARTJE17

Als je onvrijwillige zorg verleent,
waar leg je dit dan vast?

PRAKTIJKKAARTJE18

Welke afspraken zijn er over het 
evalueren van onvrijwillige zorg?

PRAKTIJKKAARTJE19

Wat doe je wanneer het niet lukt om 
onvrijwillige zorg af te bouwen of je 

geen alternatieven ziet?

PRAKTIJKKAARTJE20

De zorgaanbieder moet voor iedere cliënt een 
zorgverantwoordelijke aanwijzen. Dit kan bijvoorbeeld 
een arts, verpleegkundige, verzorgende individuele 
gezondheidszorg of begeleider gehandicaptenzorg 
zijn. Zijn (of haar) taak is het opstellen, vaststellen, 
uitvoeren, evalueren en zo nodig periodiek 
aanpassen van een zorg- of begeleidingsplan. Hierbij 
betrekt de zorgverantwoordelijke de cliënt en zijn 
vertegenwoordiger. De zorgverantwoordelijke heeft de 
rol van beslisser bij de inzet van onvrijwillige zorg. Voor 
die beslissingen moet hij wel anderen raadplegen en/of 
goedkeuring van anderen krijgen.

Als onvrijwillige zorg écht de enige manier is om ernstig 
nadeel te voorkomen, neem je dit op in het zorgplan of 
begeleidingsplan. Daarbij noteer je alle overwegingen die 
je multidisciplinair met elkaar maakt in het stappenplan. 
Welke afspraken hebben jullie hierover binnen de 
organisatie? Registreer niet alleen dat er geëvalueerd 
is, maar vooral ook wat het eff ect van de ingezette zorg 
was op de cliënt. Zo kun je binnen de multidisciplinaire 
overlegmomenten ook terugblikken op de geleverde zorg 
en een overweging maken of de gekozen zorgvorm nog 
zinvol is tegen het risico op ernstig nadeel.

Het stappenplan beschrijft op welke momenten 
onvrijwillige zorg geëvalueerd moet worden:
Na drie maanden bij verlenging 1 en 2 en 3.
Daarna na iedere zes maanden.

Let op; dit zijn maximale termijnen. Bekijk wat passend is 
bij jou cliënt en de situatie. In praktijk kan het voorkomen 
dat je na twee weken al een volgende evaluatie wilt doen en 
de volgende stap gaat zetten.

Ook geeft het stappenplan aan welke zorgverleners 
er betrokken moeten zijn bij iedere evaluatie van 
onvrijwillige zorg. 

Het stappenplan beschrijft welke zorgverleners er 
betrokken moeten zijn tijdens iedere stap waarin 
onvrijwillige zorg wordt (her)overwogen. Daarnaast 
beschrijft het hoe lang deze zorg maximaal mag worden 
toegepast. De zorgverantwoordelijke coördineert de inzet 
van de betrokken zorgverleners en schakelt specifi eke 
deskundigheid in als dat nodig is en zorgt voor de 
schriftelijke vastlegging hiervan in het dossier van de 
cliënt.

Knip deze kaartjes uit op de paarse stippellijn en vouw dubbel op de roze vouwlijn. 
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Bijlage 2: 
4 kenniskaarten



DE 9 VORMEN VAN ONVRIJWILLIGE ZORG

De Wet zorg en dwang beschrijft 9 vormen van 
onvrijwillige zorg. Hierbij doorloop je het Wzd 
stappenplan.

1   Toediening vocht, voeding, medicatie en medische(behandeling); 

2 beperking van bewegingsvrijheid (ook fi xatie); 

3 insluiten (ook separatie);

4   toezicht op de cliënt;

5   onderzoek van kleding of lichaam;

6   onderzoek van woonruimte op drugs en gevaarlijke voorwerpen;

7   controle op drugs; 

8    beperking in het inrichten van het eigen leven (waardoor de cliënt iets 

moet doen of laten);

9   beperking in het ontvangen van bezoek. 

Om erachter te komen wat de Wzd betekent voor de zorg voor een cliënt, 

kun je de ‘Casus-checker Wzd’ gebruiken.

 

Als blijkt dat de Wzd niet van toepassing is op een cliëntsituatie, hoe handel 

je dan? Wie schakel je in? Ga na of hierover afspraken zijn binnen de 

organisatie. 

KENNISKAARTJE 1

ERNSTIG NADEEL

De Wet zorg en dwang omschrijft de volgende 
vormen van ernstig nadeel: 

•  levensgevaar voor de cliënt of iemand anders;

•    ernstige psychische, materiële of fi nanciële schade voor de cliënt of 

iemand anders;

•    ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang van de cliënt of 

iemand anders;

•  ernstige verstoorde ontwikkeling van de cliënt of iemand anders; 

•    bedreiging van de veiligheid van de cliënt bijvoorbeeld doordat hij onder 

invloed van een ander raakt;

•  hinderlijk gedrag van de cliënt, dat agressie van anderen oproept;

•  gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen. 

KENNISKAARTJE 2
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ONVRIJWILLIGE ZORG IN HET ZORG-
OF BEGELEIDINGSPLAN

Is er sprake van onvrijwillige zorg?
Beschrijf dan de volgende punten in het 
zorgplan of begeleidingsplan:

•  Wat is het ernstig nadeel?

•  Hoe groot is het risico op ernstig nadeel?

•  Wat zijn de oorzaken van het gedrag?

•  Heeft de omgeving invloed op het ontstaan van het ernstig nadeel?

•  Zijn er alternatieven voor vrijwillige zorg?

•   Staat onvrijwillige zorg in verhouding tot het (verwachte) ernstig nadeel 

(proportionaliteit)?

•   Welke vorm van onvrijwillige zorg is (het meest) eff ectief om het ernstige 

nadeel te voorkomen of af te wenden? 

•   Zijn er geen minder ingrijpende mogelijkheden om het ernstige nadeel te 

voorkomen of af te wenden? 

•  Wie past de onvrijwillige zorg toe?

•  Hoe lang duurt de onvrijwillige zorg en hoe vaak wordt het toegepast?

 Bij de cliënt thuis, op de dagbesteding of kleinschalig wonen), gelden extra 

zorgvuldigheidseisen, zie hiervoor kenniskaartje 4.

KENNISKAARTJE 3

ONVRIJWILLIGE ZORG BIJ DE CLIËNT 
THUIS OF OP DE DAGBESTEDING 

Bij de cliënt thuis of op de dagbesteding 
(ambulante zorg) gelden extra 
zorgvuldigheidseisen voor het verlenen van 
onvrijwillige zorg. Leg de volgende informatie 
vast:

•  Kan er sprake zijn van fysiek verzet en hoe ga je daarmee om?

•   Kun je de onvrijwillige zorg met één medewerker toepassen of zijn er 

meerdere zorgverleners nodig?

•  Ben je bereikbaar voor hulpvragen voor cliënt en naasten?

•  Ben je deskundig in de uitvoering van onvrijwillige zorg?

•   Vraagt de inzet van onvrijwillige zorg om toezicht, en hoe heb je dat 

geregeld?

•   Is de thuissituatie nog geschikt en passend bij de wens en zorgvraag van 

de cliënt? 

KENNISKAARTJE 4
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Bijlage 3: 
4 Casuskaarten



Een casus uit de praktijk die veel vragen op 

kan roepen. Is de Wet zorg en dwang hier van 

toepassing? Is er sprake van onvrijwillige zorg? 

En hoe kun je professioneel handelen binnen de 

Wzd als medewerker? Ook vraagt de inzet van 

onvrijwillige zorg in de ambulante setting om 

extra zorgvuldigheidseisen.

Bekijk samen met je collega’s de volgende praktijkkaartjes:

Pak ook de vier kenniskaartjes er bij om meer te weten 

te komen over:

• De 9 vormen van onvrijwillige zorg
• Ernstig nadeel
• Onvrijwillige zorg in het zorg- of begeleidingsplan
• Onvrijwillige zorg in de ambulante setting

TOELICHTING

24568141517

CASUS A
HOND UITLATEN

Mevrouw Hendriksen (82) woont samen met haar hondje in 
haar aanleunfl at. De thuiszorg brengt twee keer per dag een 
bezoek, om insuline toe te dienen. 

Mevrouw geniet van haar dagelijkse momenten buiten, 
wanneer zij haar hondje uitlaat met haar scootmobiel. Het 
is nu al een paar keer voorgekomen dat zij daarna de weg 
naar huis niet kon terugvinden. Hierdoor was ze niet altijd 
thuis op het moment dat de thuiszorgmedewerker bij haar 
langskwam voor de insuline.  
 
De thuiszorgmedewerker gaat in gesprek met mevrouw en 
haar dochter. Haar dochter maakt zich ernstige zorgen om 
de veiligheid van haar moeder. Ze vraagt zich af of en hoe 
lang het nog verantwoord is dat haar moeder zelfstandig 
naar buiten gaat. De laatste keer dat het fout ging, was zij 
urenlang weg en werd ze ‘s avonds  uiteindelijk verward 
en onderkoeld door een bezorgde voorbijganger naar haar 
huis gebracht. Mevrouw vindt de zorgen van haar dochter 
onnodig en betuttelend.  
 
Na afl oop van het gesprek, loopt de dochter met de 
thuiszorgmedewerker naar de deur. Daar vraagt ze, waar 
haar moeder het niet kan horen, of de medewerker na het 
laatste zorgmoment de voordeur op slot wil draaien. Zo 
weet ze zeker dat haar moeder ‘s avonds niet meer de straat 
op gaat. 
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Als de cliënt niet instemt met, of zich verzet 

tegen de zorg, is er sprake van onvrijwillige 

zorg. Het inzetten van zorg die iemand echt niet 

wil, is altijd een laatste redmiddel. Je gaat na 

wat voor de cliënt belangrijk is, waar het gedrag 

vandaan komt, welk risico op ernstig nadeel 

je wilt voorkomen en zoekt naar vrijwillige 

alternatieven. De casus schetst hoe lastig dit kan 

zijn. 

Bekijk samen met je collega’s de volgende praktijkkaartjes:

Pak ook de vier kenniskaartjes er bij om meer te weten 

te komen over:

• De 9 vormen van onvrijwillige zorg
• Ernstig nadeel
• Onvrijwillige zorg in het zorg- of begeleidingsplan
• Onvrijwillige zorg in de ambulante setting

TOELICHTING

258111217

CASUS B
PERSOONLIJKE HYGIËNE 
EN OVERLAST

Jan (45) woont alleen in een appartement in de wijk. Hij 
heeft een licht verstandelijk beperking. Een keer per week 
komt zijn begeleider om te kijken hoe het met hem gaat. 
Dan krijgt Jan hulp bij het douchen en het uitzetten van de 
medicatie. Maar steeds vaker staat zijn begeleider voor een 
gesloten deur op het geplande zorgmoment. 

Jan staat steeds afwijzender tegenover de hulp die hem 
geboden wordt. Hij wordt boos en laat zijn begeleider niet 
meer binnen in zijn woning. Zijn persoonlijke hygiëne 
verslechtert. Dat merken ook de buren, die klagen over 
stankoverlast. Zij maken hierover vervelende opmerkingen 
tegen Jan. Hierdoor trekt Jan zich nog meer terug in zijn 
woning. 
 
Jan is laatst gevallen in zijn appartement. Een 
medebewoner hoorde hem roepen in zijn appartement 
en belde 112. Sindsdien heeft Jan een fl inke wond aan zijn 
onderbeen, die dagelijks verzorgd moet worden. Ondanks 
dit advies van de huisarts, blijft Jan afwijzend.

Op een dag opent Jan wel de deur voor de begeleider 
die hem bezoekt. Het valt direct op dat Jan er ziek/
koortsig uitziet. Jan geeft aan stekende pijn te hebben 
aan zijn verwonde been. Na aandringen van de 
thuiszorgmedewerker laat Jan zijn beenwond zien en die 
blijkt fl ink ontstoken.

PERSOONLIJKE 
HYGIËNE EN OVERLAST

B
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Veel mensen die een PG aandoening hebben 

zoals dementie krijgen gedragsmedicatie 

voorgeschreven, wanneer zij onrustig of 

onbegrepen gedrag laten zien. Het is in dit soort 

situaties belangrijk om te onderzoeken wat de 

oorzaak is van het gedrag en of de keuze voor 

psychofarmaca wel de juiste oplossing is. De Wzd 

vraagt om extra zorgvuldigheid bij het gebruik 

van psychofarmaca bij cliënten met dementie 

die wilsonbekwaam ter zake zijn én waarbij 

de psychofarmaca buiten de richtlijnen wordt 

voorgeschreven/toegediend.

Bekijk samen met je collega’s de volgende praktijkkaartjes:

Pak ook de vier kenniskaartjes er bij om meer te weten 

te komen over:

• De 9 vormen van onvrijwillige zorg
• Ernstig nadeel
• Onvrijwillige zorg in het zorg- of begeleidingsplan
• Onvrijwillige zorg in de ambulante setting

TOELICHTING

CASUS C
VERDEKTE MEDICATIE

167891213141519

Mevrouw De Vries is 84 jaar. Ze heeft de ziekte van 
Alzheimer en woont in een zorginstelling. 

Ze is de laatste tijd erg onrustig. Vooral ’s avonds, als ze 
naar bed moet. Dan weigert ze zich uit te kleden. Ze gooit 
de dekens meteen weer van zich af. Een slaapmiddel wil ze 
niet. 

In overleg met de huisarts en de kinderen besluiten de 
zorgmedewerkers elke avond Haldol door haar koffi  e te 
druppelen. Buiten haar zicht, zonder dat ze het weet. Maar 
mevrouw kan er zelf ook niet meer over beslissen.

Het resultaat? Mevrouw De Vries slaapt door, de kinderen 
zijn gerustgesteld en de zorgmedewerker is minder tijd 
kwijt. 

Een win-winsituatie toch?

VERDEKTE MEDICATIE

C
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Bij de cliënt thuis of op de dagbesteding  (ook 

wel: ambulante zorg) kan er een onveilige 

situatie ontstaan waarbij het niet altijd 

eenvoudig is om te bepalen wat daarbij de juiste 

zorg is. Wat is daarin de wens van de cliënt? 

Welke ideeën hebben de mantelzorger(s) over 

‘goede zorg’ voor hun naaste? Wanneer is er 

sprake van onvrijwillige zorg?

Bekijk samen met je collega’s de volgende praktijkkaartjes:

Pak ook de vier kenniskaartjes er bij om meer te weten 

te komen over:

• De 9 vormen van onvrijwillige zorg
• Ernstig nadeel
• Onvrijwillige zorg in het zorg- of begeleidingsplan
• Onvrijwillige zorg in de ambulante setting

TOELICHTING

CASUS D
ALCOHOLGEBRUIK EN 
BRANDVEILIGHEID

1236781117

Sylvia (45) woont in een fl at en heeft een lichte verstandelijke 
beperking. Sinds twee jaar heeft ze een hechte vriendschap 
met een buurvrouw in dezelfde fl at. Ze bezoeken elkaar 
dagelijks, bespreken het leven en drinken daar graag een 
glaasje wijn bij. 

Sylvia heeft benauwdheidsklachten door COPD. Daarom 
komt twee keer per dag de zorg, om haar te helpen met 
het wassen en kleden en het halen van de boodschappen. 
De laatste weken merkt de zorgmedewerker op dat de 
hoeveelheid lege wijnfl essen fors toeneemt en Sylvia warrig 
overkomt tijdens de zorgmomenten. Ze heeft in een maand 
twee keer ongepland de zorg gealarmeerd. De eerste keer 
nadat zij was gevallen in haar appartement. Een andere 
keer omdat er rook in haar appartement stond door het 
opwarmen van een pakje roomboter in de magnetron. 

De moeder van Sylvia maakt zich ernstige zorgen om 
de veiligheid van haar dochter. Zij stelt voor aan de 
zorgmedewerker om de wijn te vervangen door alcoholvrije 
wijn. Zij zegt daarbij: ‘mijn dochter heeft het toch niet door, 
het is een leugentje om bestwil’.ALCOHOLGEBRUIK 

EN BRANDVEILIGHEID 

D
C A S U S
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