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Agenda
•

Wat verstaan we onder een pilot?

•

Pilotlocaties stellen zich voor

•

Aan de slag met uitdagingen uit de praktijk

•

Wat valt de pilotorganisaties op?
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Aanleiding en doel van de pilots
•

Het ministerie van VWS wil samen met betrokken partijen en vooruitlopend op de
inwerkingtreding van de Wzd, oefenen met het wettelijk kader.

•

Het doel van deze pilots is om door te oefenen met het wettelijk kader inzicht te krijgen in
mogelijke ‘goede oplossingen’ en het signaleren van knelpunten die zorgaanbieders kunnen
ervaren bij het inzetten van onvrijwillige zorg volgens de Wzd.

•

Pilots zijn net gestart. Richten zich op het doorlopen van het stappenplan. Tot en met eind
oktober vinden reflectiebijeenkomsten plaats per pilot.

•

De resultaten van de pilots worden eind van het jaar breed bekend gemaakt.
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Welke organisaties nemen deel aan de pilots?
PG doelgroep

VG doelgroep



‘t Dijkhuis (intramuraal / bopz)



Daelzicht (intramuraal en ambulant)



Dagelijks Leven (kleinschalig wonen)



’s-Heeren Loo Zorggroep (intramuraal / bopz)



Thuiszorg Groot Gelre (ambulant)



Stichting Zuidwester (ambulant / logeerhuis)
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De pilotsorganisaties stellen zich voor…
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Aan de slag met uitdagingen uit de praktijk
Aan de hand van een casus gaan we ervaren welke inzichten de pilotorganisaties opdoen en welke
dilemma’s zij tegenkomen.
•
•
•
•

Twee type casus: psychogeriatrische zorg en verstandelijk gehandicaptenzorg
Verdeel jezelf over de casussen (groepjes van circa 5 tot 8 personen)
Stel je zelf even voor aan elkaar
Doorloop samen de vragen bij de casus

Circa 15 minuten, daarna plenaire bespreking
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Eerste bevindingen van de pilotorganisaties
•

Enthousiasme om te oefenen met het stappenplan

•

WZD sluit aan bij huidig beleid op voorkomen van onvrijwillige zorg

•

De gesprekken dragen bij aan een professionele reflectie op het eigen handelen

•

Door te oefenen met de WZD worden de categorieën van onvrijwillige zorg duidelijker

•

Verwachting dat de WZD bij kan dragen aan de juiste zorg op de juiste plek (bijvoorbeeld langer
thuis blijven wonen)
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Eerste dilemma’s van de pilotorganisaties
•

Vaststellen wilsonbekwaamheid voor het toepassen van vrijheidsbeperkingen

•

Achterhalen van de diagnose van cliënten binnen de thuiszorg

•

Vaststellen/herkennen van verzet

•

Betrekken van de huisarts in de ambulante setting (bijvoorbeeld bij inzet psychofarmaca)

•

Invulling van functies en verantwoordelijkheden betrokken professionals

•

Ondersteunende ICT (registratie) is nog niet op orde

•

Verhouding van de adviezen van de verschillende deskundigen (zijn deze al dan niet bindend?)

•

Organisatie van betrekken externe deskundige (zowel in de pilot als in 2020)

•

Ontstaan van verwarring bij de familie/naasten doordat er meerdere professionals betrokken
worden bij een cliënt

•

Tijdsintensief door het doorlopen van het stappenplan en de frequentie van de overleggen
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