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Aanleiding

Werkgroep Academische Werkplaats
– Preventie van onvrijwillige zorg en

vrijheidsbeperking thuis
– Onderzoek opgezet
– Momenteel: ontwikkeling plan van aanpak om

onvrijwillige zorg en vrijheidsbeperking te
voorkomen

Plan van aanpak:
– Visie op onvrijwillige zorg en vrijheidsbeperking
– Scholing
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Wetsvoorstel Zorg en Dwang

Voorstel dat momenteel in de 1e kamer ligt

Onvrijwillige zorg:
– Beperken bewegingsvrijheid zo ingrijpend dat

deze onder dwang vallen, voorbeelden:
• Fysieke vrijheidsbeperking (o.a. vastbinden)
• Versuffende / gedragsbeïnvloedende medicatie
• Onder dwang toepassen van hygiëne of voeding
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Onze missie

Wij passen geen onvrijwillige zorg toe in de
thuiszorg

De zorg wordt altijd aangepast aan de
individuele behoefte van de cliënt waarbij de
eigen regie van de cliënt leidend is

Hoe? Randvoorwaarden creëeren
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Plan van aanpak

Succesfactoren uit eerder onderzoek:

– Beleid dat gedragen wordt in de gehele
organisatie van zorg

– Alternatieven bekend en beschikbaar

– Casusbespreking met gespecialiseerd
verpleegkundige

– Scholing: kennis en attitude



6

Vertaling naar onvrijwillige zorg thuis

Uitdragen van beleid
– Duidelijke visie op (onvrijwillige) zorg

Bewustwording
– Wanneer is sprake van onvrijwillige zorg?
– Wat zijn de risico’s?

Scholing
– Expertise bundelen: centraal aanspreekpunt

Samenwerking en communicatie tussen
zorgprofessionals, en met cliënt
Goede (probleem)analyse
Mogelijke alternatieven
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Betrokken partijen

Verschillende stakeholders geïdentificeerd:

– Mantelzorgers
– Zorgorganisaties thuiszorg
– Huisartsen
– Zorgtrajectbegeleiders / casemanagers
– Zorgverzekeraar
– …
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Concretisering plan van aanpak (2015)
Heldere visie over onvrijwillige zorg
Aanpak ontwikkelen om onvrijwillige zorg te
voorkomen
– Inpasbaarheid in de dagelijkse zorg staat centraal
– Met beschikbare middelen
– Vanuit de praktijk (verder) ontwikkelen vanuit trials in

enkele wijken
Ø rond zorgtrajectbegeleider/casemanager
Ø casuïstiek gebruiken
Ø multidisciplinair

Plan van Aanpak uitproberen in één of twee wijken
binnen de AWO
– Evaluatie
– Uitrol bij bewezen effectiviteit
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Vandaag!

Graag jullie mening en input:
– Welke doelgroepen dienen betrokken, geschoold en

geïnformeerd te worden?
– Casusbespreking

- Wat zijn de alternatieven? Hoe anders aanpakken?
– Situaties die je zelf hebt meegemaakt

- Hoe heb je onvrijwllige zorg kunnen voorkomen?
- Welke acties zijn ondernomen en door wie?
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Tot slot

Wij zijn erg gemotiveerd te kijken hoe
onvrijwillige zorg kan worden voorkomen
– Het zal niet altijd makkelijk zijn
– Weg met vele tegenslagen
– Veel creativiteit en overredingskracht nodig

Samen gaat het ons lukken!
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Bedankt voor jullie aandacht!


