
                                         

   
 
 
 
 
 

 

 

 

Aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport 

 

Utrecht, 14 september 2022 

Betreft: voorlopig advies ‘Van stappenplan naar maatwerk in dialoog’ 

 

Geachte mevrouw Helder, 

In uw brief van 28 maart jongstleden, aan de leden van de Stuurgroep Wet zorg en 

dwang, gaf u aan verheugd te zijn dat de veldpartijen uit de gehandicaptenzorg en 

ouderenzorg de bereidheid hebben uitgesproken om gezamenlijk voorstellen te doen voor 

een betere Wet zorg en dwang (Wzd).  

In de periode maart / juli zijn de verschillende veldpartijen, onder voorzitterschap van 

ondergetekende, vijf keer bij elkaar gekomen om over het stappenplan uit de Wzd te 

spreken. Deze overleggen hebben geleid tot een gezamenlijk voorlopig advies. Dit 

voorlopige advies, met de titel ‘Van stappenplan naar maatwerk in dialoog’, bied ik 

namens de veldpartijen bijgaand aan.  

Dit voorlopige advies wordt onderschreven door: 

* de cliëntenorganisaties LOC, Ieder(in), LSR, KansPlus en Alzheimer Nederland; 



* de beroepsverenigingen Verenso, NVAVG, V&VN, NVO en NIP; 

* de brancheorganisaties ActiZ, VGN en een coalitie van aanbieders van 

kleinschalige zorg bestaande uit: Zorgthuisnl, de Federatie Landbouw en Zorg, 

BVKZ, SPOT en SOLO Partners. 

Deze veldpartijen zijn van mening dat dit voorlopige advies enerzijds de uitvoerbaarheid 

van de Wzd verbetert en anderzijds recht doet aan de rechtspositie van de cliënt en zijn 

vertegenwoordiger.  

Dat het een voorlopig advies betreft, heeft als reden dat de veldpartijen het eindrapport 

van de evaluatie Wvggz / Wzd willen afwachten voordat zij een definitief besluit nemen 

over hun advies. Het evaluatierapport wordt eind oktober / begin november verwacht. Zo 

spoedig mogelijk daarna zal ik u laten weten of het voorlopig advies als definitief be-

schouwd kan worden, dan wel of de veldpartijen in het evaluatierapport aanleiding zien 

om hun voorlopig advies te wijzigen.  

Voor de inhoud van het voorlopige advies verwijs ik naar de bijlage. Op deze plaats vraag 

ik nog uw aandacht voor het volgende. Een belangrijk punt in het voorlopige advies is dat 

onvrijwillige zorg alleen in het zorgplan opgenomen kan worden na multidisciplinair over-

leg en dat de cliënt en zijn vertegenwoordiger gelegenheid krijgen om dit multidisciplinair 

overleg bij te wonen. De veldpartijen adviseren u deze elementen uit de huidige Wzd te 

behouden. Dit doet er uiteraard niet aan af dat ook onderling overleg tussen zorgver-

leners over de aan de cliënt te verlenen zorg onverminderd van groot belang blijft voor 

de kwaliteit van zorg.  

Met vriendelijke groeten, 

 

Gertrude van den Brink, 

voorzitter overleg veldpartijen over verbetering van de Wzd 

 


