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Toezichtvisie
Terughoudend en zorgvuldig omgaan met 
onvrijwillige en verplichte zorg

› Dwang zoveel mogelijk voorkomen en anders zorgvuldig toepassen
› De juiste zorg op de juiste plaats
› Voldoende en deskundig personeel
› Aandacht voor de belangen en de rechtspositie van de cliënt
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› Sturen op kwaliteit en 
veiligheid

› Deskundige zorgverleners
› Persoonsgerichte zorg

Toetsingskader 
Wet zorg en dwang
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› Signaleren, agenderen en 
stimuleren

› Handhaven als de kwaliteit 
of cliëntveiligheid in gevaar 
zijn

Toezicht in deze tijd
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› Onderzoeken van meldingen
› Toezicht op onvrijwillige zorg als integraal onderdeel van 

toezichtbezoeken
› Toezichtbezoeken gericht op de Wzd
› Analyseren aangeleverde data
› Delen van toezichtresultaten en in gesprek gaan 
› Inspectie: dwang in de zorg moet zorgvuldiger (igj.nl)

6

Toezicht in de praktijk

https://www.igj.nl/onderwerpen/dwang-in-de-zorg/nieuws/2021/12/08/inspectie-dwang-in-de-zorg-moet-zorgvuldiger


Hoe komt de inspectie tot een oordeel?
Elementen waarop de IGJ let

› Handelen volgens wet- en regelgeving
› Deskundig en zorgvuldig handelen volgens beroeps- en 

veldnormen
› Rechtspositie van de cliënt
› Raad van bestuur en management scheppen (rand)voorwaarden
› Rol van intern toezicht 
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Inspectiebezoeken 
Wzd in 2021
45 bezoeken in ouderenzorg, 
gehandicaptenzorg en jeugd 

> Aangekondigd, selectie uit 
locatieregister 

> Gesprek met tenminste twee 
cliënten en vertegenwoordigers 
onvrijwillige zorg, cliëntenraad, 
cliëntenvertrouwenspersoon, 
zorgverantwoordelijke, 
behandelaars, Wzd-
functionaris, zorgverleners, 
management 

> Zorgplan inzien, rondgang 
indien mogelijk

> Daarnaast 39 ‘reguliere’ 
onaangekondigde bezoeken 
waarbij Wzd of Wvggz werd 
bekeken

› Rapportages op www.igj.nl
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http://www.igj.nl/


Wat gaat goed?

> Meer bewustzijn en discussie 
door Wzd (meer oog voor 
verzet, “kleine” vormen)

> Veel goede voorbeelden
> Functionarissen (CVP, 

Zorgverantwoordelijke, Wzd-
functionaris) zijn aangesteld 
en begonnen

> Groot deel scholing gevolgd
> Beleidsplan Wzd 
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Wat moet beter?
Intern toezicht en 
controles nog niet 
goed geregeld

> Checks and balances nog 
niet op orde

> Raad van bestuur/directie en 
Raad van Toezicht 

> Wzd-functionaris te weinig 
tijd en ondersteuning 

> Cliëntenraad niet altijd 
voldoende betrokken 

> Cliëntvertrouwenspersoon 
nog onvoldoende in positie

> Onafhankelijke 
klachtencommissie
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Wat moet beter?
Nog onvoldoende 
systematisch leren 
en verbeteren

> Systemen en registratie nog 
niet overal op orde. 

> Moeite met aggregeren van 
gegevens  

> ECD nog niet goed ingericht 
> Geen PDCA-cyclus
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Wat moet beter?
Gebrek aan 
(praktische) kennis 
op de werkvloer

› E-learning, maar geen 
verdere scholing 

› Herkennen verzet 
› Kennis alternatieven
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Wat moet beter?
Wzd artikel 2 lid 2: 
(nog geen) 
uitvoering 
stappenplan bij 
wilsonbekwame 
cliënt zonder verzet

› Stappenplan bij het opnemen 
van drie specifieke vormen van 
zorg waartegen de 
wilsonbekwame cliënt en diens 
vertegenwoordiger zich niet 
verzetten

› Psychofarmaca buiten de 
richtlijn 

› Bepreken bewegingsvrijheid 
› Insluiting
› Dit artikel is belangrijk voor 

doelgroep PG en GZ
› Te weinig kennis
› Andere invulling dan in wet 

staat 
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Wat moet beter?
Terughoudend met 
inzet ambulante 
onvrijwillige zorg   

› Thuis moet veilig haven zijn 
› Wet is persoonsvolgend
› Door onvrijwillige zorg of inzet 

interventies die 
vrijheidsbeperkend zijn langer 
thuis wonen

› Meer kwaliteit van leven
› Onderzoek universiteit 

Maastricht: 51% dementie 
vorm van onvrijwillige zorg of 
vrijheidsbeperkingen zoals 
leven inrichten, 
gedragsbeïnvloedende 
medicatie deur op slot, 
bedhekken. 

› In 2022 thematisch toezicht 
Wzd bij thuiszorgorganisaties, 
rol huisarts meegenomen
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Wat moet beter?
Externe deskundige 
onvoldoende 
ingeschakeld

› Na zes maanden nog geen 
externe deskundige ingezet

› In de Reparatiewet, die geldt 
sinds 6 november 2021, 
externe deskundige 
vervangen door een 
onafhankelijke deskundige 
en deze ook werkzaam mag 
zijn bij de zorgaanbieder 
waar de cliënt verblijft
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Wat moet beter?
Methodisch werken 
onvoldoende terug 
te vinden in cyclus 
rondom zorgplan

› Onvrijwillige zorg en zorg 
waarbij Wzd artikel 2 lid 2 
van toepassing is, niet altijd 
goed en navolgbaar 
gedocumenteerd

› Niet altijd goed zichtbaar in 
het Wzd-zorgplan of en hoe 
het stappenplan is gevolgd
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Taakuitvoering 
gedragskundigen bij 
Wzd 

› Vanuit professie
› Vanuit Wzd-functionaris 

(alleen BIG) 
› Vanuit zorgverantwoordelijke
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Taakuitvoering 
vanuit professie  

› Kwaliteit van leven 
bevorderen 

› Zorgdragen voor 
persoonsgerichte zorg

› Behandeling 
› Signaleren en actie als er 

geen goede 
randvoorwaarden zijn

› Kennis Wzd 
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Taakuitvoering 
vanuit rol Wzd-
functionaris   

› Kan gezien worden als 
interne toezichthouder Wzd 

› Beleid maken, scholing 
› Zijn randvoorwaarden op 

orde? Bijvoorbeeld 
deskundig personeel

› Toetsen stappenplan
› Onafhankelijk van raad van 

bestuur, adviseren 
› Hoeft niet alles zelf te doen 
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Taakuitvoering 
vanuit rol zorg-
verantwoordelijke    

› Betrekt cliënt en 
vertegenwoordiger   

› Stelt zorgplan op 
› Kent alternatieven en zoekt 

naar alternatieven voor 
onvrijwillige zorg

› Volgt stappenplan

20



Taken NIP & NVO, rondom Wzd

› Kritisch zijn op wet, bijdragen aan evaluatie
› (Politieke) invloed uitoefenen   
› Organiseren van scholingen
› Opstellen van beroepsnormen
› Bijdrage aan landelijke richtlijnen



Wat doet IGJ in 
2022?   

› Evaluatie toetsingskader en 
bezoekinstrumenten 

› Toezichtbezoeken gericht op 
Wzd en Wvggz

› Toezicht op Wzd in thuissituatie 
(ambulant)

› Beoordelen jaarlijkse analyse
› Goede data-invoer onvrijwillige 

zorg
› Landelijke overzichten maken 

en bespreken met veld
› Risico’s bepalen met dashboard 

per zorgaanbieder 
› Wetsevaluatie
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www.dwangindezorg.nl

meldpunt@igj.nl

www.igj.nl
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