De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders.

Mevrouw Knol (fictief),
80 jaar,
psychogeriatrische
aandoening

VWS informatiebijeenkomsten voor zorgaanbieders:
Wet zorg en dwang en de rol van het CIZ
September 2019

Inhoud presentatie

1)

Introductie

2)

Criteria van de Wzd

3)

Samenwerking met zorgaanbieders





4)

aangeleverde informatie
besluit tot opname en verblijf (art. 21); wie, wat, hoe
rechterlijke machtiging, wie, wat, hoe

Vragen/contact met het CIZ over de Wzd

2

2

Introductie

1)

Rol van het CIZ

2)

Nieuwe taken van het CIZ

3)

Waarom het CIZ deze taken heeft gekregen

4)

Voorbereidingen die het CIZ treft

Wet zorg en dwang
De Wzd regelt onder welke
voorwaarden aan iemand
met een psychogeriatrische
aandoening of een
verstandelijke beperking
tegen zijn wil zorg verleend
kan worden, als dat nodig is
om te voorkomen dat diegene
zichzelf of iemand anders
ernstig benadeelt.

e taken van het C
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Cliënt inbeeld

Thuis; CIZ geen rol

Thuis  opname

Opgenomen  verlenging
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Criteria Wzd
Dwang, alleen als het echt niet anders kan:









Gedrag van cliënt als gevolg van psychogeriatrische aandoening,
verstandelijke handicap (al dan niet samengaand met psychische stoornis)
Ernstig nadeel
Opname en het verblijf is noodzakelijk om ernstige nadeel te voorkomen of
af te wenden

Opname en het verblijf is geschikt om ernstige nadeel te voorkomen of af te
wenden
Er zijn geen minder ingrijpende mogelijkheden om het ernstige nadeel te
voorkomen of af te wenden
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Taken CIZ samen met zorgaanbieders

toetsen criteria
Wzd-toets art. 21

bereidheid

vrijwillige
opname

geen bereidheid,
geen verzet

besluit tot
opname van
het CIZ

verzet
aanvraag RM

aanvraag
rechterlijke
machtiging

toetsen criteria

6

6

Wzd-toets artikel 21






Er is voldaan aan de Wzd-criteria voor onvrijwillige opname
De cliënt geeft geen blijk van bereidheid tot opname en verblijf
in een accommodatie, maar verzet zich daar ook niet tegen
De cliënt is twaalf jaar of ouder
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Wzd-toets artikel 21 - Aanvraag



Wie mag de aanvraag doen?



Hoe kan de aanvraag worden gedaan?




Ondertekend door de aanvrager

Wanneer kan de aanvraag worden aangeleverd?
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Wzd-toets artikel 21 – Wat aanleveren?
Wzd-toets artikel 21 - Aanvraag


Een onderbouwing waaruit blijkt dat:
-

opname en het verblijf noodzakelijk en geschikt zijn om het ernstig nadeel
af te kunnen wenden

-





er geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn om het ernstige nadeel te
voorkomen of af te wenden

Een diagnose en de relevante stoornissen en beperkingen die leiden tot ernstig
nadeel
Indien aanwezig het zorgplan
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Wzd-toets artikel 21 – Werkwijze CIZ om te komen tot besluit



Huisbezoek: brief afspraak naar aanvrager



Multidisciplinair overleg



Informeren aanvrager

Wzd toets artikel 21
Hoe komt het CIZ tot een besluit?





Extra onderzoek bij twijfel of cliënt in staat is tot redelijke waardering van
zijn belangen ter zake
Extra onderzoek bij twijfel over onvrijwilligheid
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Wzd-toets artikel 21 – Termijnen en geldigheid




CIZ neemt binnen uiterlijk zes weken een besluit op de aanvraag
Als op de datum van eerste aanvraag al zorg wordt verleend, neemt CIZ binnen
twee weken een besluit op de aanvraag



De geldigheidsduur is ten hoogste vijf jaar



CIZ kan telkens een nieuw besluit tot opname en verblijf nemen
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Geen opname o.g.v. art. 21 want VERZET




Uitkomst bij onderzoek Wzd-toets artikel 21
Indien houding van cliënt verandert in verzet die voorheen op vrijwillige basis
(bereidheid) of op basis van art. 21 in een accommodatie verblijft
aanvraag RM
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Rechterlijke machtiging (RM)







De cliënt (12 jaar of ouder) of zijn vertegenwoordiger verzet zich
tegen (voortzetting van) opname of verblijf in een accommodatie

Kinderen < 12 jaar: als ouder/wettelijk vertegenwoordiger zich
verzet

Er is voldaan aan de Wzd-criteria voor onvrijwillige opname
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Rechterlijke machtiging - Aanvraag



Wie mag de aanvraag doen?



Hoe kan de aanvraag worden gedaan?


Ondertekend door de aanvrager

Geen opname o.g.v. art. 21 want er is VERZET



Wanneer kan de aanvraag worden aangeleverd?

Corporate presentatie CIZ | maand 2018
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Rechterlijke machtiging – Wat aanleveren?

•

Een medische verklaring

•

Advies voor wenselijke geldigheidsduur van de RM

Verblijft de cliënt al in een accommodatie:
•

Een medische verklaring, opgesteld door een onafhankelijke, ter zake kundige arts

•

Een verklaring van de zorgaanbieder die de cliënt heeft opgenomen

•

Afschrift van het zorgplan

•

Advies voor wenselijke geldigheidsduur van de RM
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Rechterlijke machtiging – Werkwijze CIZ om te komen tot besluit



Beoordelen aangeleverde informatie door multidisciplinair overleg



Mogelijke uitkomsten:

1.
2.
3.
4.



Indienen verzoekschrift RM
Indienen verzoekschrift verlenging RM
Niet indienen verzoekschrift RM
Doorsturen aan officier van justitie (Wvggz)

Informeren aanvrager
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Rechterlijke machtiging – Termijnen en geldigheid



CIZ dient binnen drie weken een verzoekschrift in bij rechter



RM na een IBS: CIZ dient binnen een week een verzoekschrift bij rechter



Geldigheidsduur eerste RM: maximaal zes maanden
Verlenging:
> doelgroep PG: maximaal vijf jaar
> doelgroep VG: maximaal twee jaar, tenzij..
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Geen bezwaar en beroep





Geen bezwaar mogelijk tegen een besluit tot opname en verblijf (art. 21)

Geen bezwaar mogelijk tegen het wel of niet indienen van een verzoekschrift door het
CIZ bij de rechter voor een RM, VWM of verlenging ibs



Geen hoger beroep mogelijk tegen de beslissing van de rechter



Wel mogelijk om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad tegen de beslissing van de rechter
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Vragen en contact



Neem contact met ons op



Stuur je vraag naar wzd@ciz.nl





Per 1 december krijgt het Wzd-team een centraal telefoonnummer:
088-7893000
Relatiebeheerders: Marte Vegter (ZW), Marcia Borgers (NW), Dominique Sik
(NO), Nikki Meeuwsen (ZO) en Moniek Mulder (landelijk coördinator)
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