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Inleiding
Voor jullie ligt de definitieve Q3 rapportage van 2021 over de Wet zorg en dwang (Wzd) binnen
Reinaerde. In deze rapportage kijken wij terug op de implementatie en uitvoer van de wet in de vier
gebieden, de stand van zaken van het jaarplan van het Wzd bureau en geven wij een overkoepelende
management samenvatting met successen en aandachtspunten.
Deze rapportage is gebaseerd op vier separate Q3 rapportages van de gebieden. Deze rapportages zijn
met de strategisch managers en betrokken tactisch managers en gedragskundigen besproken.
De Wzd geldt vanaf 1 januari 2020. Nu, twee jaar verder kunnen wij met trots terugkijken op de wijze
waarop de Wzd binnen Reinaerde is geïmplementeerd en nu wordt uitgevoerd. Op organisatorisch
niveau, op het niveau van de kennis van medewerkers, op het niveau van de interne en externe
samenwerking maar nog veel belangrijker op cliënt niveau zijn belangrijke stappen gezet. In deze
rapportage staan wij verder stil bij de voortgang in Q3 van 2021.
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in ons dagelijkse handelen.
Wat de gevolgen hiervan zijn
voor de Q-gesprekken met
de bestuurder wordt verder
beschreven in het jaarplan.

Samenvatting
gesprek
Op 10-02-2022 is de Q3
rapportage besproken met
Marion Düpper en Ella van
Lingen. Vanuit het Wzdbureau waren Dirk
Schiemanck, Michelle van de
Kraats en Karen Schipper
aanwezig. Aan de hand van
tegelspreuken is stilgestaan
bij 2021 en de stand van
zaken van de Wzd op dit
moment:

Hierbij constateren wij dat
het implementeren en goed
weg zetten van de wet
binnen Reinaerde van belang
is. Het is echter nog veel
belangrijker om tevreden te
zijn over de feitelijke
toepassing van onvrijwillige
zorg en afbouw hiervan en
terug te gaan naar de
essentie van de wet: vrijheid
waarbij wij de ruimte binnen
de wet opzoeken en
gewogen en breed gedragen
af durven te wijken.
De volgende risico’s worden
gezien en zijn benoemd en
krijgen in 2022 opvolging:
Samenvattend constateren
wij dat belangrijk is om te
handelen naar de geest van
de wet, ervoor te zorgen dat
er enthousiasme blijft voor
de kern van de wet namelijk
het afbouwen van
onvrijwillige zorg en het
voorkomen van te veel
administratieve last (paarse
krokodillen). Het Wzd bureau
zal hier in 2022 verder aan
werken. Acties en doelen
worden beschreven in het
nog vast te stellen jaarplan.
Hierbij zal ook aandacht zijn
voor het integreren van de
Wzd in de reguliere
processen: onder andere
door het jaarplan meer in
ZI&D te verwerken en de Qrapportage te verwerken in
de Q-rapportages van de
gebieden. Zo wordt de wet
meer en meer geïntegreerd
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AVG en aanbieden van de
rapportage aan de IGJ
waarbij wij constateren dat
dit schuurt en de informatie
die wij aanleveren niet
compleet is.
Inzet zorg-verantwoordelijke
bij diensten waar de
gedragskundige op consult
basis werkt (denk aan VEB
woningen, KDC’s,
dagbesteding en ambulant)
Betrokkenheid huisarts
buiten Reinaerde bij inzet
van OVZ schiet te kort
(landelijk probleem).
Door te veel paarse
krokodillen de essentie van
de wet kwijt raken.

Managementsamenvatting
In deze samenvatting leggen wij de bevindingen van Q1, Q2 naast die van Q3 en staan wij stil bij
aandachtspunten die hier uit voortkomen.
Interne implementatie en samenwerking:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

De samenwerking met de collega’s in de gebieden verloopt prettig en constructief.
De WZD is goed ingebed binnen overige afdelingen en diensten van Reinaerde en de
samenwerking verloopt goed. Wel zien we binnen en tussen groepen nog verschil in de
interpretatie van de Wzd en op sommige aspecten hiaten in kennis op onderdelen. In
afstemming met tactisch en strategisch managers richten wij ons de komende periode op het
creëren van meer eenduidigheid ten aanzien van de interpretatie van de Wzd.
De IGJ heeft een eerste evaluatie beschreven in het rapport “De zorgvuldige uitvoering van
dwang in de zorg écht goed regelen, kan alleen regionaal. Wat ziet de inspectie na een half jaar
Wvggz en Wzd? December 2021”. Als wij de implementatie binnen Reinaerde naast deze
resultaten leggen dan zijn wij van mening dat we ons positief onderscheiden.
(Ze hoofdstuk (Reflectie naar aanleiding van IGJ rapportage over implementatie Wzd”).
We hebben in Q3 veel aandacht gegeven aan de huisregels in relatie tot de Wzd. Met de
cliëntcoaches is dit onderwerp geëvalueerd en zijn werkafspraken gemaakt waardoor
inhoudelijke consistentie ontstaat in de adviezen aan de lijn.
We zien in Q3 duidelijk een verdere zichtbare verbetering in de bewustwording op het thema
onvrijwillige zorg in alle gebieden. Op sommige plekken zoals de Marokkodreef en de Reiger is
duidelijk sprake van een mooie inhaalslag. Zorgverantwoordelijken hebben hier de nog niet
vastgelegde onvrijwillige zorg vastgelegd in de ondersteuningsplannen en zijn met de
stappenplannen gestart. Wij zien wij positieve energie bij deze collega’s.
Het aantal medewerkers dat de e-learning heeft gevolgd stijgt gestaag.
Reinaerde participeert via de VGN Academie in de actualisering en vereenvoudiging van de Wzd
e-laerningmodule. De ontvangen feedback over de e-learning wordt op de redactieraad
besproken. We verwachten dat in Q2 de e-learning geactualiseerd en daar waar mogelijk
vereenvoudigd voor Reinaerde beschikbaar is.
We zijn gestart met het ontwikkelen van aanvullende leermodules voor begeleiders. Deze zijn
gebaseerd op praktijkervaringen en bedoeld om de wet nog wat meer te laten leven en echt
onderdeel te laten worden van het dagelijks denken en doen .
Het inzetten van de zorgverantwoordelijken op VEB-locaties vraagt, net als in Q1 en Q2
aandacht van het strategisch team en managers behandelaars.
Voor de verdere beleidsontwikkeling van de Wzd in de ambulante zorg sluiten we aan bij de
ontwikkelingen van het door VGN/Actiz/VWS gezamenlijk gevoerde project.
Vanuit het Wzd-bureau hebben we een goede verbinding met het project ECD. Wensen van
gebruikers zijn bij de projectleider kenbaar gemaakt en worden meegenomen in de keuze voor
het uiteindelijke ECD..
We constateren dat de administratieve borging (alles rapporteren zoals bedoeld) aandacht
vraagt. Deze administratie is cruciaal om vanaf 2022 de wzd-rapportage zowel intern als richting
de IGJ goed en efficiënt te kunnen realiseren.
De Wzd functionarissen zijn goed ingebed, voelen zich bekwaam en vaardig en hebben grip op
hun taken en verantwoordelijkheden. Zij fungeren als gesprekspartner en adviseur binnen de
gebieden, bij zowel gedragskundigen als bij het management.
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-

-

Per 1 december 2021 heeft Michele van de Kraats het team van Wzd-functionarissen versterkt.
Een herverdeling van de gebieden is onderling gemaakt en gecommuniceerd met de
betrokkenen in de gebieden.
Het Wzd bureau werkt binnen de vastgestelde begroting.

Cliënt niveau (intern):
-

-

-

-

-

-

-

In Q3 zien we binnen heel Reinaerde een daling van het aantal meldingen van onvrijwillige zorg.
Het lijkt er op dat de inhaalslag die wij eerder zagen is afgerond en alle cliënten nu ingevoerd
zijn. Tegelijkertijd constateren we een stijging van het aantal meldingen onvoorziene
onvrijwillige zorg. Dit vindt in alle gebieden, met uitzondering van Lekstroom plaats.
Wij zien, net als in Q1, ook in Q2 mooie voorbeelden van afbouw van maatregelen met altijd
een enorm positieve impact op cliënten. We gaan deze voorbeelden verzamelen en als
leerervaring aanbieden op de Wzd-site. We pakken dit op in Q1 2022.
De samenwerking tussen cliënt/familie/vertegenwoordiger en manager, gedragskundige en
begeleider verloopt steeds beter. Hierbij komen begeleiders steeds meer in de regierol en kan
de gedragskundige als zorgverantwoordelijke wat meer op de achtergrond mee kijken. Een
mooie ontwikkeling. De wet is echt meer gaan leven en de theorie is meer en meer ingebed in
ieders denken en handelen.
We constateren dat de (tijdige) administratieve vastlegging van de onvrijwillige zorg aandacht
verdient. We zien dat de onvrijwillige zorg vanaf Q2 2021 beter wordt vastgelegd in Ysis en het
ondersteuningsplan maar er is vaak nog sprake van te late vastlegging of het vergeten hiervan.
Dit is veelal het gevolg van het prioriteit moeten of willen geven aan andere zaken. Omdat we
vanaf 2022 de Wzd rapportage enkel vanuit de data in Ysis genereren, vraagt de administratieve
vastlegging aandacht.
De aangekondigde inhaalslag ten aanzien van het aanvragen en/of registreren van artikel 21 op
cliëntniveau in het gebied Veenvallei en Utrecht is ingezet. Een mooie ontwikkeling.
Tegelijkertijd constateren we bij de rapportage dat deze inhaalslag onvoldoende geborgd is.
Er was in 2021 meer aandacht voor het voorkomen van onvoorziene onvrijwillige (onder andere
bij incidenten) zorg door hier vooraf proactief met elkaar over in gesprek te gaan. Een mooie
ontwikkeling omdat hiermee afstemming is met cliënt en vertegenwoordiger over wat er
eventueel in noodsituaties gedaan moet worden. Desondanks is het aantal keren dat er
onvoorziene onvrijwillige zorg nodig was, toegenomen in Q3. Dit is met de gebieden besproken
en krijgt in 2022 verdere aandacht.
De komende jaren richten wij ons met de gebieden op de verdere afbouw van onvrijwillige zorg.

Externe context en samenwerking:
-

-

-

De gegevensaanlevering aan IGJ is tijdig en succesvol gerealiseerd.
Binnen VGU verband is sprake van een goede samenwerking met externe partijen en het
zorgkantoor ten aanzien van de mogelijke samenloop tussen de Wzd en de Wvggz. Wij werken
momenteel met andere partijen aan het opstellen van een convenant tussen VG- en GGZinstellingen. Dit convenant richt zich op het effectief inregelen van crisissituaties, waaronder:
crisisconsultatie vanuit de GGZ, crisisbedden in VG-GGZ verband, IBS-aanvragen, doorplaatsing
vanuit GGZ-crisis naar de VG-setting, en vice versa. Reinaerde heeft hier een actieve rol in.
De VGU-Pool van externe deskundigen is gestart. Dit is een mooie ontwikkeling. Tegelijkertijd
horen wij uit de praktijk dat het nog veel tijd en inspanning kost om iemand via de pool in te
zetten. Wij pakken dit op met de VGU.
Reinaerde participeert ook nu weer in de redactieraad die meeleest op de actualisatie van de
Wzd e-learning van de VGN-academie. Zo hebben wij maximale invloed op de inhoud en
aanpassingen.
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Reflectie naar aanleiding van IGJ rapportage over implementatie Wzd
In haar eerste landelijke evaluatie “Van Wet naar mindset” december 2021) beschrijft de IGJ een aantal
positieve constateringen en een aantal aandachtspunten. Ten aanzien van de positieve constateringen
herkennen wij ons goed in onderstaande constateringen:
 bewustwording van onvrijwillige zorg is gegroeid;
 cliëntvertrouwenspersoon is aanwezig;
 Wzd-functionaris en zorgverantwoordelijken zijn intern bekend.
We herkennen ons gedeeltelijk in het door IGJ landelijke geschetste beeld ten aanzien van de
verbeterpunten:
 Gebrek aan praktische kennis op de werkvloer.
Dit speelt ook binnen Reinaerde, al is dit van locatie tot locatie verschillend.
Veel medewerkers weten de Wzd als wet te benoemen. Tegelijkertijd zijn ze bewust
onbekwaam, zoekende naar praktische vertaling van de wet naar begeleiding. De e-learning
helpt hierbij, maar is nog te veel op wetgeving gericht. Daarom richten we ons in 2022 op
diverse middelen waarin de essentie van de Wzd vertaald naar dagelijkse begeleidingstijlen
meer naar voren komt.
 (Nog onvoldoende) uitvoering stappenplan bij wilsonbekwame cliënten zonder verzet (artikel 2,
lid 2);
Dit aandachtpunt zoals de IGJ signaleert op landelijk niveau, herkennen we niet of nauwelijks bij
Reinaerde.
Wel hebben we nog werk te verrichten als het gaat om de administratieve verwerking van deze
stappen, zowel in Plancare als in Ysis. Zorgverantwoordelijken worden in januari 2022 hier
opnieuw op geattendeerd en indien nodig geïnstrueerd.
 Methodisch werken onvoldoende terug te vinden in cyclus rondom het ondersteuningplan;
Dit aandachtspunt van de IGJ herkennen wij deels binnen Reinaerde. De werkwijzer t.a.v. het
methodisch werken met het ondersteuningsplan is aangepast en actueel. We constateren dat
de bewustwording hierop groot is. De druk in verband met Corona (bezettingsproblematiek)
maakt dat de administratieve verwerking van het ondersteuningsplan in sommige gevallen een
lagere prioriteit heeft gehad, of geheel is uitgesteld.
 Cisisopvang nog steeds problematisch;
Reinaerde maakt weinig gebruik van crisisopvang maar wij herkennen dat het problematisch
kan zijn als er een crisisopname nodig is. Reinaerde participeert actief in het VGU-project samen
met diverse GGZ-instellingen t.a.v. samenloop Wvggz en Wzd. Een optimalisering van het proces
t.a.v. crisisopvang is daarbij een van de belangrijkste thema’s.
 CVP functioneert nog niet optimaal.
Wij herkennen dit aandachtspunt van de IGJ niet, De feedback vanuit locaties over de CVP
gericht op de Wzd is in de regel positief. Helaas is de betrokken functionaris al langere tijd ziek
maar de samenwerking met haar wordt als positief ervaren. Cliënten en familieleden zijn op
diverse manieren over het bestaan van de CVP geïnformeerd.
 Externe deskundigheid onvoldoende ingeschakeld;
de IGJ constateert in haar rapportage dat de externe deskundige in 2021 weinig is ingeschakeld.
Dit beeld herkennen wij binnen Reinaerde. Wij hebben in samenwerking met collega
instellingen de VGU-pool opgericht. Deze kende helaas opstartproblemen. Externe deskundigen
zijn derhalve in de meeste gevallen zonder tussenkomst van de VGU-pool bij collega-instellingen
gevonden. Ook hebben we tijdelijk gebruik gemaakt van interne consultatie, omdat betrokken
externe professionals onvoldoende beschikbaar waren.



Met de inwerkingtreding van de reparatiewet per 6 november 2021 vervangt de onafhankelijk
deskundige de externe deskundige. In januari 2022 is het proces en bijhorende instructies voor
de onafhankelijke deskundige bij Reinaerde volledig geïmplementeerd.
Wzd-functionarissen en zorgverantwoordelijken functioneren nog niet optimaal.
Dit punt van de IGJ herkennen wij niet binnen Reinaerde. De Wzd-functionarissen nemen hun
rol serieus en goed op. Het tijdsgebrek dat bij sommigen in de start fase soms een issue was, is
met de uitbreiding van het aantal Wzd-functionarissen waarschijnlijk verleden tijd.
Ook de zorgverantwoordelijken nemen hun rol en taak serieus. Aandachtspunt voor Reinaerde
is de zorgverantwoordelijke voor VEB-locaties.
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Voortgang Jaarplan Wzd-bureau 2021
Speerpunten 2021
Het project Wzd is formeel beëindigd. De Wzd valt nu als reguliere taak onder Zorginhoud en
Dienstverlening. Een eindrapportage is opgeleverd. Het merendeel van de gestelde doelstellingen is
gerealiseerd. Datgene wat (deels) niet behaald is, is als te behalen doel in het Wzd jaarplan 2021
meegenomen. De belangrijkste speerpunten voor 2021 zijn:
 Verdere scholing Wzd voor begeleiders en managers
 Evaluatie van de VGU Pool externe deskundigen
 Verder implementeren van de rol van het medisch team in stappenplan
 Verdere aanscherping Wzd in de ambulante sector
 Verdere aanpassing systemen (o.a. aanlevering data aan IGJ)
 Financiering van de Wzd
 Samenloop Wzd – Wvggz (VGU-project IBS i.s.m. GGZ.)

Voortgang op onderwerp
Huisregels:
Doel: Huisregels zijn overal correct, zonder dat hierin onvrijwillige zorg staat beschreven.
Actie 1: Op verzoek denkt het Wzd bureau mee over de huisregels in relatie tot het voorkomen van
verkapte onvrijwillige zorg.
Actie 2: Het Wzd-bureau zal steekproefsgewijs huisregels van accommodaties toetsen aan de eisen van
de wet.
Het Wzd-bureau heeft een aantal vragen ontvangen om (concept)huisregels aan de Wzd te toetsen.
Samen met de cliëntcoaches hebben we geëvalueerd en afspraken gemaakt over de verdere
samenwerking t.a.v. dit thema. Dit met als doel om samen dezelfde adviezen te kunnen geven.
Het steekproefsgewijs toetsen van huisregels heeft in 2021 niet plaats gevonden om niet onnodig extra
druk naar locaties te brengen. We pakken dit op in 2022.

Audits
Doel: Reinaerde maakt gebruik van audits. In deze algemene audits is de Wzd geïntegreerd.
Actie: Opname Wzd in algemene audit door Wzd-bureau en Kwaliteit & Veiligheid (Zorginhoud &
Dienstverlening).
Het Wzd-bureau heeft afstemming gezocht met de afdeling Kwaliteit & Veiligheid om de bestaande
audits te actualiseren aan de Wzd. Deze actualisatie is inmiddels (Q1) gerealiseerd.

Off Label Psychofarmaca
Doel: We hebben onvoldoende zicht op het gebruik van off-label psychofarmaca bij cliënten en de
eventuele afbouw hiervan.
Actie: Inzichtelijk maken welke cliënten off-label psychofarmaca gebruiken. Deze actie wordt door Wzdbureau en medische dienst opgepakt.
Doordat Reinaerde samenwerking met Novicare is aangegaan, hebben we de beschikking over een
aantal AVG-artsen. De AVG-artsen zien (het al dan niet afbouwen van) off label psychofarmaca tot hun
reguliere takenpakket en dragen zorg dat dit ook bij Reinaerde plaats zal vinden. Op cliëntniveau vindt
er afbouw plaats. Vanuit het Wzd-bureau hebben we daarover geen zicht.

Wegingskader Wzd
Doel: begeleiding/ gedragskundigen hebben een aanvullend hulpmiddel om onvrijwillige zorg te wegen.
Actie: Onderzoeken of het wegingskader van kennisnet van toegevoegde waarde is voor Reinaerde.
Via kennisnet hebben we een aanvullende tool ter beschikking, namelijk het ‘Wegingskader wet zorg en
dwang’. Het wegingskader helpt in het inzichtelijk krijgen van vraagstukken of onvrijwillige zorg mogelijk
aan de orde is. Het wegingskader is opgenomen in de Tools en hulpmiddelen catalogus op de Wzdpagina. Tevens wordt de tool gebruikt in scholing (Leren en Ontwikkelen) van begeleiders.
Het wegingskader is via de nieuwsbrief onder de aandacht gebracht bij professionals.

Wzd Scholingsplan
Doel: professionals hebben kennis en kunde van de Wzd.
Actie: uitvoeren scholingsplan:







Medewerkers stimuleren om de basis- en eventueel verdiepings-e-learning te maken.
Rapportage ontvangen we via Leren en Ontwikkelen en is opgenomen in het cijfermatig
onderzoek.
Integratie van Wzd in de methodische kaders, ‘Samen veilig’ en ‘Weerbaarheid’
Met Leren en Ontwikkelen is afstemming geweest. Per methodiek wordt door betrokken
gedragskundigen onderzocht wat nodig is om de essentie van de Wzd te versterken. Daarbij
gaat de aandacht vooral uit naar tijdige signalering en het op basis daarvan handelen.
Ten aanzien van de voortgang en de eventuele wenselijke ondersteuning vanuit het Wzdbureau worden afstemmingsmomenten gepland.
Ontwikkeling tool ‘casuïstiekbespreking met voorbeelden’.
we zijn in Q3 gestart met de ontwikkeling en wensen deze in Q2 2022 werkend te hebben
Plan/beleid voor toets behorende bij de e-learning.
Deze activiteit heeft (nog) geen prioriteit gekregen. Vooralsnog is de wens om te sturen op het
handelen conform de Wzd (signaleren en handelen) in plaats van op een theoretische toets.
Vooralsnog richten we ons om de bestaande e-learning te actualiseren aan de spoed- en
reparatiewet. Daarnaast onderzoeken we of we de modules meer op de bestaande
‘doelgroepen’ kunnen richten. Als laatste wensen we om de modules in tijd te vereenvoudigen.
Reinaerde participeert hiervoor wederom in de redactieraad voor de ontwikkeling van deze elearning dat via de VGN-academie wordt aangeboden.

Externe deskundigen VGU
Doel: realisatie van een pool van extern deskundigen is gerealiseerd.
Met ingang van de reparatiewet is deze pool onderdeel geworden van de onafhankelijke deskundigen.
De onafhankelijk deskundigen worden zoveel mogelijk intern gezocht.

Samenloop Wzd-Wvggz
Vanuit het VGU-verband is samen met de provinciale GGZ-aanbieders een project gestart ten aanzien
van de mogelijke samenloop tussen de Wzd en de Wvggz. Doel op korte termijn is om een convenant op
te stellen tussen VG- en GGZ-instellingen. Dit convenant zal zich richten op het effectief inregelen van
crisissituaties, waaronder: crisisconsultatie vanuit de GGZ, crisisbedden in VG-GGZ verband, IBS
aanvragen, doorplaatsing vanuit GGZ crisis naar de VG-setting, en vice versa.
Het zorgkantoor is actief deelnemer aan deze projectgroep. Vanuit Reinaerde is Kirsten Zwiers
(gedragskundige C) betrokken.

Wzd in de ambulante setting
Doel: Formuleren van een eenduidige visie en bijhorend beleid t.a.v. ambulante dienstverlening
Door lijn en Wzd-bureau.
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Dit thema stond gepland vanaf Q2 2021.
We sluiten aan bij de uitkomsten van het project van VGN/ACTIZ en VWS dat naar verachting zomer
2022 wordt gepubliceerd.

Zorgverantwoordelijke op VEB-locaties, dagbesteding, logeren, ambulant
Voor VEB-locaties, dagbesteding, logeren en ambulant zijn gedragskundigen niet of slechts beperkt
beschikbaar waardoor diens verantwoordelijkheid als zorgverantwoordelijke sterk onder druk staat of
niet afdoende georganiseerd c.q. gerealiseerd is door Reinaerde. Advies van HR, gebaseerd op het
huidige functiegebouw, richt zich op het continueren van gedragskundige als zorgverantwoordelijke,
ongeacht de setting of financiering. De realisatie van voldoende zorgverantwoordelijken is daarmee een
(bekend) management- en financieringsvraagstuk voor de organisatie Reinaerde.
De gebiedsmanager Lekstroom wilde dit vraagstuk opnieuw bij het OST opnieuw agenderen, aangezien
zij van mening is dat dit een gebieds-overstijgend probleem is. Dit gesprek heeft nog niet plaats
gevonden.

Wzd en samenwerking scholen
Doel: Wzd beleid ten aanzien van scholen/onderwijs is eenduidig en afgestemd met
samenwerkingspartners.
De handreiking “Wzd in het onderwijs” is in Q2 en Q3 aan managers en gedragskundigen toegelicht. Dit
heeft geleid tot het realiseren van nieuwe afspraken. De essentie hierbij is dat de Wzd niet van
toepassing is. Scholen nemen de leiding vanuit hun procedure vrijheidsbeperking in het onderwijs en
dragen zorg dat professionals van Reinaerde hieraan mee kunnen werken.

Evaluatie cliëntvertrouwenspersoon (CVP)
Reinaerde maakt gebruik van de CVP van Zorgstem voor Wzd-zaken, en LSR voor algemene zaken. Het is
van belang om er samen voor te zorgen dat cliënten het goede “loket” vinden voor hun specifieke vraag
of klacht. In april zijn in de driehoek Reinaerde-LSR-Zorgstem nieuwe afspraken hiervoor gemaakt. De
samenwerking verloopt tot op heden naar ieders tevredenheid.

Cliëntervaring
We willen van cliënten en familieleden/ wettelijk vertegenwoordigers weten wat de Wzd voor hen
betekent. Het inzichtelijk maken van deze ervaringen stond gepland in Q3 2021.
Voor deze activiteiten zijn. Mede vanwege corona, nog geen acties gestart. We overwegen om dit in
samenwerking met LSR, zorgstem en cliëntparticipatie in 2022 op te pakken.

Medewerkerservaring
We willen van medewerkers weten wat de Wzd voor hen betekent. Het inzichtelijk maken van deze
ervaringen stond gepland in Q3 2021.
Voor deze activiteit zijn nog geen acties gestart. Basiskennis over de Wzd bij medewerkers en managers
is hiervoor een voorwaarde. Vanwege de druk die medewerkers op locaties ervaren is dit thema
uitgesteld naar 2022.

Samenloop Wzd en Wkkgz
De Wzd regelt de rechten van cliënten en hun familieleden. Het is van belang om onderscheid te maken
tussen de rechten vanuit de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen Zorg (WKKGZ) en de Wet zorg en
Dwang (Wzd).

Cliënten en familieleden kunnen conform de WKKGZ terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris
en/of een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon die via het Landelijke steunpunt (mede)
zeggenschap (LSR) wordt geleverd. Deze functionarissen zijn niet bij Reinaerde in dienst.
Met vragen of klachten gericht op vraagstukken gericht op onvrijwillige zorg, voorziet de Wzd een
aparte procesgang. Een landelijke Wzd klachtencommissie is beschikbaar. Via het zorgkantoor is een
Clientvertrouwenspersoon Wzd via stichting Zorgstem beschikbaar.
Vanuit juridisch perspectief is er veel voor te zeggen om de klachten en cliëntvertrouwenspersoon
vanuit beide wetgevingen expliciet te splitsen. Vanuit het perspectief van cliënt en familie kan dit echter
ook tot verwarring leiden. Waar te beginnen? Bij wie moet ik zijn?
Om vanuit cliëntperspectief te komen tot een goede en snelle dienstverlening heeft Reinaerde samen
met het LSR en Zorgstem afspraken gemaakt om deze procesgang vanuit cliëntperspectief te leiden. Een
en ander houdt in dat betrokken van het LSR en Zorgstem samen (zonder tussenkomst van Reinaerde)
overleg hebben over procesgang en het al dan niet toe leiden van de cliënt naar de juiste functionaris.

Corona
De implementatie van de Wzd heeft plaatsgevonden gedurende de coronapandemie. Ondanks de
pandemie heeft Reinaerde de belangrijkste basis van de Wzd gedurende 2020 goed weten te
implementeren. Ook in Q3 2021 had het coronavirus nog impact op de bedrijfsvoering.

Kennisnetwerk
Ter realisering van bovenstaande doelstellingen hebben de projectleiders met andere organisaties in
het land een “kennisnetwerk” opgericht dat elke 6-8 weken ervaringen deelt ten aanzien van de
implementatie. Beleidsvoorstellen, processen, en “Wzd-producten” worden aan elkaar toegelicht en
uitgewisseld. Vanaf 2022 zullen we vanuit dit netwerk het VGN actief vanuit de praktijk voeden.

Rapportage Wzd ten aanzien van onvrijwillige zorg in cijfers
Wij beschrijven per domein de stand van zaken in Q3 2021 en vergelijken dit vanaf Q3 van 2020.
Via de reparatiewet is een aantal wijzigingen in de Wzd aangekondigd. Het Wzd-bureau heeft, zoals
verwoord in de nieuwsbrief Wzd, een aantal van deze wijzigingen per direct doorgevoerd. Een en ander
leidt ertoe dat een aantal tabellen en grafieken niet meer van toepassing is. Derhalve loopt de numeriek
van deze tabellen en grafieken niet meer logisch door.

Totaalbeeld Onvrijwillige zorg
Onderstaande schema omvat het totaal aantal cliënten bij Reinaerde met onvrijwillige zorg over de
laatste 15 maanden. In de grafiek is een trendlijn van deze ontwikkeling per gebied over de laatste 15
maanden weergegeven. Door uit te gaan van 15 maanden is naast de klassieke jaartrend ook een
vergelijking te maken ten op zicht van dezelfde Q-periode een jaar eerder.
In deze rapportage is het totaal aantal cliënten is gebaseerd op data (BI) met peildatum maart 2021.
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%/
Totaal aantal
unieke cliënten met
OVZ

Totaal

totaal

totaal

over 12

aantal

aantal

Q3 '20

Q1 '21

Q2 '21

Q3 '21

mnd

cliënten

cliënten

Lekstroom

17

20

25

16

61

1014

6,02%

Utrecht & Weidegebied

20

5

7

10

22

1126

1,95%

Veenvallei

38

45

70

45

160

705

22,70%

Zeist en Omstreken

44

18

37

46

101

561

18,00%

119

88

139

117

344

3406

10,10%

Eindtotaal

Tabel 1: aantal unieke cliënten met Ovz. Bron Ysis.

Grafiek nr1: trendlijn aantal unieke cliënten met ovz over de laatste 12 maanden.

Lekstroom,
In Lekstroom zien we na een continu licht stijgende tendens voor het eerst een lichte afname. Dit lijkt
ermee samen te hangen dat de situatie zich nu aan het stabiliseren is en veel OVZ in het reguliere
proces is weggezet en verwerkt.
Utrecht en Weidegebied
Voor Utrecht & Weidegebied geldt wederom een kleine stijging in het aantal OVZ. Het geringe aantal
meldingen van onvrijwillige zorg in het gebied Utrecht en Weidegebied hangt met een aantal factoren
samen, zo is aangegeven in eerdere Q gesprekken. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat er
sprake is van een achterstand Binnen het gebied is relatief veel sprake van VEB locaties. Daardoor is er
slechts beperkt en vaak op consult basis een zorgverantwoordelijke betrokken. Tevens is er bij veel
locaties geen arts van Reinaerde beschikbaar, waardoor onvrijwillige zorg (m.n. off label psychofarmaca)
met de eigen huisarts afgestemd moet worden. Deze huisartsen voelen zich hier vaak niet voor
toegerust en verwijzen vervolgens terug naar de zorgverantwoordelijke. Deze heeft echter niet de
kennis om hier uitspraken over te doen. Een aantal zorgverantwoordelijken geeft aan dat zij bij
managers onvoldoende urgentie en een gemis in het samen optrekken te ervaren.
Veenvallei
In Veenvallei is na een toename van OVZ in Q1 en Q2, een afname van OVZ in Q3 te zien. Mogelijk is in
de eerste helft van het jaar een inhaalslag geweest en worden de OVZ nu in het reguliere proces
weggezet en verwerkt.
Zeist en omstreken
In Zeist e.o. , zien we, na een aanvankelijke afname van OVZ eind 2020, gedurende het hele jaar 2021
een gestage toename. Dit heeft ermee te maken dat eerst bepaalde oude Bopz-maatregelen zijn
afgemeld (in 2020) en dat vervolgens het hele jaar 2021 gewerkt is aan het voor het eerst, opnieuw of
vastleggen of beter vastleggen van reeds toegepaste OVZ. De cijfers komen dus steeds dichterbij de
werkelijkheid. Omdat de inhaalslag nog steeds gaande is, verwachten we een verdere stijging van deze
getallen de komende tijd.

Aantal nieuwe meldingen onvrijwillige zorg
We maken bij het aantal nieuwe meldingen onderscheid tussen:



Het aantal nieuwe meldingen van opname van onvrijwillige zorg na MDO (Formulier A).
Onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties (Formulier C).

NB. Als er sprake is van onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties dan moet dit ook als incident via het
incidentenformulier gemeld worden.

Evaluatie onvrijwillige zorg tijdens MDO
We zien dat het aantal meldingen van opname van onvrijwillige zorg in de ondersteuningsplannen
(Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) Reinaerde-breed is toegenomen. In Q2 2021 zijn er in totaal 91
nieuwe meldingen gedaan via formulier A. Dit is 6,6% lager dan in Q2. Met uitzondering van gebied Zeist
is er in elk gebied een daling te constateren.
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Aantal meldingen
evaluaties ovz

Q3 2020 Q1 2021

Q2 '21

Q3 '21

Totaal

totaal

% / totaal

over 12

aantal

aantal

mnd

cliënten

cliënten

Lekstroom

4

13

19

16

48

1014

4,73%

Utrecht & Weidegebied

3

3

6

1

10

1126

0,89%

Veenvallei

30

25

58

35

118

705

16,74%

Zeist en Omstreken

22

6

27

44

77

561

13,73%

Eindtotaal

59

47

110

96

253

3406

7,43%

Tabel 2. Aantal meldingen van evaluaties van ovz tijdens M DO (bron: lijst Wzd-bureau, Ysis, formulier A)

Grafiek nr2. : trendlijn per gebied en Reinaerde totaal ten aanzien van meldingen ovz via formulier A.

Lekstroom
Voor Lekstroom geldt dat er in Q3 sprake is een van een lichte daling. Zorgverantwoordelijken geven
soms aan dat het door werkdruk en organisatorische problemen (zoals het plannen van de
evaluaties met betrokkenen) niet altijd lukt het stappenplan te volgen. Dit kan een deel van de
daling verklaren. In een enkel geval is er sprake van het omzetten van OVZ naar vrijwillige zorg.
Utrecht en Weidegebied
Het eerder genoemde feit dat de WZD onvoldoende / niet geborgd is op ongefinancierde locaties,
draagt voornamelijk bij aan het lage aantal evaluaties OVZ.
Veenvallei
Het aantal maatregelen lag elke Q rond de 30. Alleen in Q2 lag dit veel hoger. Wij bespreken in de Q
hoe dit verklaard kan worden.
Zeist en omstreken
Zoals hierboven ook vermeld is, is in het gebied Zeist e.o. het hele jaar 2021 aandacht besteed aan
het goed vastleggen van OVZ. Er was een inhaalslag te maken die deels nog steeds gaande is. De
inhaalslag heeft geleid tot meer formulieren A.

Onvrijwillige zorg per categorie
In tabel 3 wordt een overzicht van het aantal maatregelen per categorie van onvrijwillige zorg gegeven
zoals gemeld in Q2 2021. Het gaat om de onvrijwillige zorg die is opgenomen in het ondersteuningsplan
en gemeld is via formulier A. Het betreft het aantal gemelde maatregelen. Dit getal is niet gelijk aan het
aantal cliënten omdat 1 cliënt meerdere maatregelen kan hebben en er op 1 formulier A meerdere
maatregelen tegelijk gemeld kunnen worden.

Wzd-Q3 2021

Pagina 11 van 26

1.

Fysieke fixatie

2. Mechanische fixatie
3. Beperking van de
bewegingsvrijheid door plaatsing op
een gesloten afdeling
4. Overig
C.

Insluiten;

U

V

Z

totaal vorige
periode

Verschil

A. Medische handelingen en overige
therapeutische maatregelen.
1. Vocht en voeding onder dwang
2. Toedienen van medicatie onder
dwang
3. Gebruik psychofarmaca in
afwijking van de geldende
professionele richtlijn
4. Verrichten van medische controle
of andere medische handelingen en
therapeutische maatregelen […]
B. Beperken van de bewegingsvrijheid;

L

Totaal deze
periode

Q3 2021

4

0

6

14

24

12

12

0

1

-1

2

2

2

6

1

5

2

1

10

13

10

3

3

2

5

9

-4

70

47

127

106

21

36

17

54

28

26

4

8

16

12

4

0

0

0

9

1

1
3

1

5
0

0

1. In een afzonderingsruimte
2. In eigen
kamer/verblijfsruimte/appartement/w
oning
3. Overig
D. Uitoefenen van toezicht op betrokkene;
1. Cameramonitoring
2. Toepassing overige
toezichthoudende domotica
3. Toepassing elektronische
traceringsmiddelen
E. Onderzoek aan kleding of lichaam;
F. Onderzoek van de woon- of
verblijfsruimte op gedrag beïnvloedende
middelen en gevaarlijke voorwerpen;
G. Controleren op de aanwezigheid van
gedrag beïnvloedende middelen;
H. Aanbrengen van beperkingen in de
vrijheid het eigen leven in te richten […]
1. Beperking in het gebruik van
communicatiemiddelen
2. Overige beperkingen
I. Beperken van het recht op het ontvangen
van bezoek
TOTAAL

30

22

57

66

-9

25

11

36

32

4

0

0

0

8

33

25

8

3

3

7

-4

16

17

19

-2

4

4

5

-1

12

13

14

-1

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

35

7

28

6

1

5

29

0

29

0

3

-3

177

64

25

1

0

0

1

1
1

13

1

21

6
7

28

1

2

21

101

110

241

Ta bel 3. Aa nta l keer da t de vorm va n onvri jwi l l i ge zorg i n het OP i s opgenomen, ui tges pl i ts t i n de vers chi l l ende ca tegori eën

bron formulier a

Het gebruik, de evaluatie en de afbouw van psychfarmaca in afwijking van de geldende professionele
normen wordt in samenwerking met de artsen van Novicare voor de VIB-locaties goed opgepakt. Ten
aanzien van de VEB-locaties hebben we nog onvoldoende zicht hierop. We geven dit in 2022 aandacht.

Lekstroom
Er worden vooral maatregelen toegepast in de categorie beperken bewegingsvrijheid en beperkingen in de
vrijheid het eigen leven in te richten. Gezien een deel van de doelgroep in Lekstroom ligt met name deze
laatste categorie in de lijn der verwachting.
Utrecht en Weidegebied
Voor Utrecht geldt eveneens dat de OVZ die gemeld is, betrekking heeft op beperkingen in de
bewegingsvrijheid en in de vrijheid het eigen leven in te richten.
Veenvallei
In Veenvallei is worden er vooral maatregelen toegepast op gebied van beperking in de bewegingsvrijheid
(fysieke fixatie) en insluiting.
Zeist en omstreken
In Zeist e.o. hebben gedragskundigen en de betrokken WZD-functionaris tijdens Q3 met elkaar verhelderd,
welke categorie op welk moment van toepassing is. Dit leidt tot een nog nauwkeuriger beeld van de
verschillende categorieën OVZ die worden toegepast.

Eerste toepassing onvrijwillige zorg
VWS heeft door middel van de reparatiewet Wzd 2021 de registratie van de eerste toepassing
onvrijwillige zorg laten vervallen. Formulier B is daarmee per direct afgeschaft zodat professionals geen
onnodige administratie hoeven te verrichten. Data en tabel 4 is daarmee niet meer voorhanden.

Onvoorziene onvrijwillige zorg
Wanneer er onvrijwillige zorg wordt toegepast zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt in het
ondersteuningsplan, spreken we over onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties. Dit moet de begeleider
melden via het incidentformulier in Meldplein en de zorgverantwoordelijke meldt dit bij de Wzdfunctionaris via Formulier C.

totaal
Aantal meldingen
onvoorziene OVZ

totaal

%/totaal

over 12

aantal

aantal

mnd

cliënten

cliënten

1

9

1014

0,89%

17

21

1126

1,87%

27

50

705

7,09%

13

16

40

561

7,13%

30

61

120

3406

3,52%

Q3 '20

Q1 21

Q2 '21

Lekstroom

9

2

6

Utrecht & Weidegebied

17

2

2

Veenvallei

6

14

9

Zeist en Omstreken

22

11

Eindtotaal

54

29

Q3 '21

Tabel 5a. Aantal meldingen van ovz in onvoorziene situaties (bron: lijst Wzd-bureau, formulier C
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Grafiek nr. 5a.: Trendlijn Ovz in onvoorziene situaties per gebied en Reinaerde totaal (formulier C).

Vergeleken met Q2 zien we een stijging van het aantal onvoorziene meldingen van onvrijwillige zorg.
Opvallend is het gebied Lekstroom. In dit gebied constateren we een daling van het aantal meldingen
van onvoorziene onvrijwillige zorg .
Lekstroom
In Lekstroom zien we een daling van het aantal meldingen onvoorziene onvrijwillige zorg. Dit lijkt ermee
samen te hangen dat er een goed beeld is van welke zorg clienten nodig hebben en dat de benodigde
onvrijwillige zorg goed is weg gezet in de stappenplannen.
Utrecht en Weidegebied
De stijging van het aantal meldingen hangt voornamelijk samen met meldingen vanuit
Marokkodreef/Oikos. Deze meldingen werden tot voor kort niet gedaan. Er is nu mankracht om dit wel
te doen waardoor er sprake lijkt van een toename. De toename komt echter door goede rapportage die
voorgeen ontbrak. Dit is een goede ontwikkeling. Op termijn verwachten wij een afname als corona
minder tot acute maatregelen leidt en als maatregelen die steeds terug keren in de
ondersteuningsplannen opgenomen worden
Veenvallei
In Veenvallei is in Q3 duidelijke toename van het aantal onvoorziene meldingen van onvrijwillige zorg.
Een deel hiervan kan verklaard worden door meldingen die gedaan worden vanwege (vermoedens van)
Corona, de toepassing van de Quarantaineregels en het moeten fixeren tijdens het testen.
Zeist en omgeving
In Zeist e.o. lijkt het getal voor onvoorziene OVZ elke Q rond de 15 te eindigen. Zo ook nu. Uit ervaring
weten we dat vooral op de locaties op Dennendal nogal eens onvoorziene OVZ kan plaatsvinden. Dit
heeft te maken met de complexiteit van de ondersteuningsvragen van de aldaar wonende cliënten.
Waar nodig wordt door de WZD-functionaris met de betreffende zorgverantwoordelijke besproken hoe
het zonder onvrijwillige OVZ had gekund. En indien van toepassing wordt geadviseerd om een
stappenplan (alsnog) te gaan bewandelen.

Incidentmelding met
Ovz
Q3 '20
Lekstroom
Utrecht & Weidegebied

Q1 '21

Q2 '21

Q3 '21

20

0

19

27

109

0

80

103

Veenvallei

21

0

65

83

Zeist en Omstreken

42

0

196

171

192

0

360

384

Eindtotaal

Ta bel 5b. Aa nta l Mel di ngen va n ovz i n onvoorzi ene s i tua ti es (bron: l i js t
Wzd-burea u, formul i er C en i nci dentmel di ngen

Grafiek nr. 5b.: Trendlijn Ovz in onvoorziene situaties per gebied en Reinaerde totaal (bron: incidentmeldingen.

Onvoorzien per categorie
In tabel 7 is een overzicht gegeven van het aantal maatregelen per categorie van onvoorziene
onvrijwillige zorg van Q3 2021. Dit gaat om de onvrijwillige zorg die niet is opgenomen in het
ondersteuningsplan en gemeld is via het incidentformulier.
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Q32021
A. Medische handelingen en overige
therapeutische maatregelen.
1. Vocht en voeding onder dwang
2. Toedienen van medicatie onder
dwang
3. Gebruik psychofarmaca in
afwijking van de geldende
professionele richtlijn
4. Verrichten van medische controle
of andere medische handelingen en
therapeutische maatregelen […]
B. Beperken van de bewegingsvrijheid;
1.

U

V

Z

Totaal
deze
periode

0

5

6

22

33

2

31

0

0

0

0

Fysieke fixatie

2. Mechanische fixatie
3. Beperking van de
bewegingsvrijheid door plaatsing op
een gesloten afdeling
4. Overig
C.

Insluiten;

0

1. In een afzonderingsruimte
2. In eigen
kamer/verblijfsruimte/appartement/w
oning
3. Overig
D. Uitoefenen van toezicht op betrokkene;
1. Cameramonitoring
2. Toepassing overige
toezichthoudende domotica
3. Toepassing elektronische
traceringsmiddelen
E. Onderzoek aan kleding of lichaam;
F. Onderzoek van de woon- of
verblijfsruimte op gedrag beïnvloedende
middelen en gevaarlijke voorwerpen;
G. Controleren op de aanwezigheid van
gedrag beïnvloedende middelen;
H. Aanbrengen van beperkingen in de
vrijheid het eigen leven in te richten […]
1. Beperking in het gebruik van
communicatiemiddelen
2. Overige beperkingen
I. Beperken van het recht op het ontvangen
van bezoek
TOTAAL

totaal
vorige Verschil
periode

L

2

2

2

6

1

5

1

1

10

12

0

12

2

3

10

15

1

14

39

64

48

151

24

127

26

36

18

80

17

63

2

4

8

14

1

13

0

0

0

11

24

22

57

6

51

12

21

12

45

6

39

0

2

-2

21

8

29

4

25

4

16

0

16

2

16

19

0

19

1

4

5

0

5

12

13

0

13

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

22

5

17

0

0

0

22

5

17

0

0

0

12
1

0

1
1

1

0

1

0

1

1

57

21

21

93

120

271

37

234

Tabel 7. Aantal keer dat de onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties is toegepast, uitgesplitst in de verschillende categorieën
van onvrijwillige zorg. (Bron: incidentformulieren)

Stappenplan
De Wzd kent een stappenplan. Bij (overweging tot) het inzetten van ovz dient een stappenplan gevolgd
te worden. Dit stappenplan beschrijft de inhoudelijke stappen, de per stap betrokken personen en is
tijdsgebonden. Het accuraat vastleggen in welke stap de onvrijwillige zorg van een cliënt zich bevindt,
geeft inzicht en draagt bij aan de sturing op de mogelijke afbouw van ovz. Daarnaast is het een
voorwaarde in het kunnen genereren van juiste data, zowel intern als richting IGJ.

Lekstroom
Utrecht & Weidegebied
Veenvallei
Zeist en Omstreken
Totaal

Stap 1
14
2
62
119
197

Stap 2
7

Stap 3
2

Stap 4
1

43
67
117

47
16
65

32
1
34

Stap 5
0
2
16
18

Tabel 8A. Stappenplan Q3 2021.

In Q2 2021 constateerden we een aanzienlijk betere administratie van de Wzd-stappen.
In Q3 2021 zien we dit ook terug in het gebied Zeist en omstreken. In de overige gebieden kunnen we
dit niet goed duiden. Dit heeft te maken met twee aspecten:
1) technische aspecten t.a.v. de gebiedsindeling die in Ysis niet geheel gelukt is. Dit probleem wordt
door de systeembeheerder met Gerimedica opgepakt.
2)Uit de data die we op basis van verkeerde gebiedsindelingen hebben kunnen voorzichtig afleiden dat
in de gebieden Lekstroom en Utrecht de stappen nog onvoldoende wordt geregistreerd.

Aantal verplichte opnames
Een cliënt kan op verschillende manieren niet-vrijwillig bij Reinaerde verblijven. Dit kan middels:




een Besluit tot opname en verblijf (Wzd art. 21)
een rechterlijke machtiging (RM)
een in bewaringstelling (ibs).

Besluit tot opname en verblijf conform
artiken 21
Lekstroom
Utrecht & Weidegebied
Veenvallei
Zeist en Omstreken
Eindtotaal

Q3 '20

Q1 '21

Q2 '21

Q3 '21

0
0
27
31
58

1

1

?

6

6

?

135

265

?

139

133

?

281

405

?

Verloop
(+/-)
0
0
130
-6
124

Tabel 9: aantal artikel 21. Bron Ysis.

We constateerden eind december 2021 dat we niet meer in staat zijn om de data t.a.v. verplichte
opnames conform artikel 21 te genereren. Datzelfde geldt voor de rechterlijke machtigingen.
We zijn hierbij afhankelijk van de software leverancier Gerimedica. Acties zijn uitgezet om dit in Q1
2022 wederom op te kunnen nemen.
Ten aanzien van de Artikel 21 konden we in Q1 en Q2 een inhaalslag waarnemen. Vanwege het feit dat
de data over Q3 ontbreekt hebben we deze kolom leeg gelaten.
Gericht op het aantal rechterlijk machtigingen weten we dat dit enkel kan via de Wzd-functionaris.
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Derhalve hebben we deze kolom handmatig kunnen vullen. Dat zelfde geldt voor de in bewaring
stelling. Voor zowel de RM als de in bewaringstelling zijn geen wijzigingen opgetreden.

Besluit tot opname en verblijf conform
Rechterlijke Machtiging
Lekstroom
Utrecht & Weidegebied
Veenvallei
Zeist en Omstreken
Eindtotaal

Q3 '20

Q1 '21

Q2 '21

Q3 '21

0
1
0
0
1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

4

0

0

Verloop
(+/-)
0
0
0
0
0

Ta bel 9. Aa nta l cl i ënten opgenomen met een rechterl i jke ma chti gi ng (RM). Di t zi jn RM’s regul i er a fgegeven, ni et
door een s tra frechter (bron: l i js t Wzd-burea u)

Besluit tot opname en verblijf conform In
bewaring stelling
Lekstroom
Utrecht & Weidegebied
Veenvallei
Zeist en Omstreken
Eindtotaal

Q3 '20

Q1 '21

Q2 '21

Q3 '21

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Verloop
(+/-)
0
0
0
0
0

Ta bel 10. Aa nta l cl i ënten opgenomen met een i nbewa ri ngs tel l i ng (i bs ) (bron: l i js t Wzd-burea u)

Onvrijwillige zorg in relatie tot corona
In verband met de corona epidemie was het in 2021 incidenteel nodig om onvrijwillige zorg toe te
passen om ernstig nadeel (besmetting of risico daarop) voor de cliënt zelf of zijn/haar omgeving te
voorkomen. Het gaat dan om isolatie- of quarantainemaatregelen die door het RIVM/GGD werden
opgelegd en zonder onvrijwillige zorg niet haalbaar bleken.
Het is in alle gebieden sinds de start van de corona pandemie gelukkig relatief weinig nodig geweest om
onvrijwillige zorg toe te passen om zo de quarantaine of isolatie mogelijk te maken. De laatste periode
neemt het aantal meldingen van onvrijwillige zorg gerelateerd aan corona af. Waardering voor de inzet
van eenieder is op zijn plaats!

Clientvertrouwenspersoon
Stichting Zorgstem levert voor Reinaerde de cliëntvertrouwenspersoon ten behoeve van de Wzd (CVP
Wzd). In Q1 is er nog nauwelijks inzet gevraagd van de cliëntvertrouwenspersoon. Daar waar haar
advies is gevraagd, betreft het procesduiding en geen zorginhoudelijke of juridische problematiek.
De CVP Wzd is erg te spreken over de ontvangst en samenwerking die de gebieden Veenvallei en Zeist
en omgeving met haar hebben afgesproken. In Q3 is een evaluatie gepland met de CVP Wzd. Tussentijds
contact tussen het Wzd-bureau en de CVP Wzd geeft een beeld van een goede en tevreden
samenwerking.

Scholing
E-learning
Vanuit de VGN-academie is er een e-learning ontwikkeld voor de Wzd. Deze e-learning is opgeknipt in
een basisdeel en een verdiepend deel. Het basisdeel is verplicht voor alle begeleiders. Het verdiepende
deel is alleen verplicht voor de begeleiders die met onvrijwillige zorg te maken hebben.
Het aantal gevolgde en afgeronde e-learning modules is in zijn algemeenheid ook in Q2 verder
gestegen. De grote stijging komt met name vanuit het gebied Utrecht en Weidegebied, Veenvallei en
Zeist en omstreken.
In grafiek 6 hebben we het totaal van de positief afgeronde cursussen afgezet tegen het personele
bestand van het gebied (peildatum Q1). Een mooie ontwikkeling!

Aantal afgeronde
basiscursus Wzd

Lekstroom
Utrecht & Weidegebied
Veenvallei
Zeist en Omstreken
Overig
Eindtotaal

aantal
Q3 '20

Q1 '21

Q2 '21

Q3 '21

totaal

medewerkers

%

73
53
63
6
14
339

83

95

8

259

483

53,62%

221

283

36

593

629

94,28%

59

131

29

282

547

51,55%

72

180

39

297

508

58,46%

2

0

1

17

237

7,17%

437

689

113

1578

2404

65,64%

Tabel 1. Aantal afrondingen per gebied Q2 2021 (unieke gebruikers) (bron: lijst Buro ROOT)

Grafiek nr6.. Aantal afgeronde basistrainingen Wzd via e-learning per discipline (bron: lijst Buro ROOT)
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Stand van zaken afspraken/ conclusies per gebied Q3 ten opzichte van
Q2
Gebied Zeist en omgeving
In het gesprek met gebiedsmanager, tactisch managers en gedragskundigen is het volgende besproken
en/of afgesproken:
De algemene indruk van de gebiedsmanagers is positief:
Zij ziet weliswaar meer onvrijwillige zorg, maar kan dit met haar team dit verklaren doordat er:
 een inhaalacties van dossiers in gerealiseerd,
 de kwaliteit van de mdo’s stijgt,
 de bewustwording t.a.v. het thema onvrijwillige zorg stijgt.
 Het aantal corona gerelateerde ovz zal in Q3 toenemen. Er is soms sprake van kortstondige
fysieke fixatie bij het afnemen van coronatests.
 De Nachtdienst heeft t.a.v. het thema onvrijwillige zorg vorderingen gemaakt, door meer aan te
sluiten bij datgene wat overdag plaats vindt. Desondanks is er bij de nachtdienst nog veel winst
te boeken. In Q3 wordt hier verder aan gewerkt.
 Ten aanzien van scholing willen het gebied Zeist e.o. samen met het Wzd bureau werken aan
aanvullende op of alternatief van de bestaande e-learning. Naast een basis e-learning willen we
onderzoeken of we meer met gerichte casusbesprekingen kunnen doen. Daarbij aandacht naast
inhoud ook voor het administreren van deze ‘scholing’.

Gebied Utrecht en Weidegebied
In het gesprek met de strategisch gebiedsmanager manager en gedragskundige is het volgende
geconcludeerd en/of afgesproken om in Q3 op te pakken:
1. In het algemeen is er een positief beeld t.a.v. de voortgang van de Wzd in het gebied Utrecht.
2. In Q3 wordt een stijging van onvrijwillige zorg verwacht omdat:
o het gebied onlangs gestart is om in de ondersteuningsplannen en Mdo’s meer aandacht
de Wzd te geven.
o de essentie van de Wzd ook bij kinderen tussen 12-16 jaar uitvoeren, ook al is dat
wettelijk niet nodig.
o ten aanzien van de Marokkodreef en Oikos is onlangs gestart met een inhaal actie t.a.v.
stappenplannen, artikel 21 en Rechterlijke machtiging. Ook dit zal leiden tot een
toename van onvrijwillige zorg
3. De procesgang Incidentmeldingen verdient aandacht. Begeleiders melden veel incidenten
waarbij zij aangeven dat deze gepaard gaan met onvrijwillige zorg. Gedragskundigen hebben dit
grotendeels ‘gecorrigeerd’ via Formulieren C.
4. Voor de VEB -locaties blijft het probleem hoe de Wzd daar vanuit de zorgverantwoordelijken
gecoördineerd kan worden. Dat vraagt aandacht vanuit management.
5. Heidi Geitenbeek en Michelle van de Kraats gaan een dialoog voorbereiden t.a.v. rol en
verantwoordelijkheden van gedagskundigen / managers vanuit Wzd en professioneel statuut.
Daarbij is aan het Wzd-bureau gevraagd om aan te sluiten bij dit overleg.

Gebied Lekstroom
De Q2-rapportage vond plaats met de strategisch gebiedsmanager, de manager benadeling, een tactisch
manager en een gedragskundige C. Daarbij zijn de volgende conclusies getrokken en afspraken gemaakt:
 Het thema Wzd heeft de aandacht en wordt over het algemeen goed opgepakt.
 Scholing van begeleiders (theorie) gaat goed, maar verdient nog steeds aandacht.
 Het thema huisregels heeft de aandacht.
 Het gemis aan zorgverantwoordelijken op VEB locaties en dagcentra is volgens de
gebiedsmanager een probleem op Reinaerde niveau en niet op gebiedsniveau. Zij zal dit
vraagstuk opnieuw agenderen in het OST.

Gebied Veenvallei
De Q2 rapportage is besproken met een gedragskundige, een tactisch manager en de strategisch
manager.
 Binnen het gebied is sprake van een toenemende bewustwording. Dat zien we terug. Onder
andere in de toename van de formulieren A, de registratie van het stappenplan en de
inhaalactie ten aanzien van artikel 21.
 Het thema Wzd mag, aldus de strategisch manager, zakelijker besproken worden: wat loopt en
wat loopt niet? Het is tevens de wens van de strategisch manager dat er binnen het gebied ook
aandacht is voor het voor bespreken van de rapportage met collega managers en
gedragskundigen, voordat het Q gesprek plaats vindt. Op die manier kunnen de aanwezige
manager en gedragskundige gerichte input geven.
 Gedragskundigen gaan in gesprek met de Wzd-functionaris ten aanzien van het duiden van het
beperken van de bewegingsvrijheid. Wat valt nu precies onder welke categorie?
Deze aanpak realiseren we in alle gebieden. Aan de hand van de input uit de diverse gesprekken
draagt het Wzd-bureau zorg voor eenduidige instructies via de Wzd-pagina.
 De aanwezigheid van de Wzd cliëntvertrouwenspersoon wordt opnieuw via de nieuwsbrief
onder de aandacht gebracht bij verwanten.

Feedback vanuit de gebieden richting het Wzd-bureau
Vanuit de gebieden zijn in Q1 en Q2 diverse signalen afgegeven met het verzoek om de Wzd-uitvoering
in de procesgang voor professionals te vergemakkelijken. Deze signalen hebben betrekking op:
 Systeemaanpassingen t.a.v. administratieve verwerking stappenplan
Met Gerimedica, de leverancier van Ysis, hebben we regelmatig overleg om het systeem
makkelijker te maken. Een en ander leidt tot aanpassingen in onze procesgang en instructies
aan gedragskundingen in de binnenkort te verschijnen Wzd nieuwsbrief.


Systeemaanpassingen t.a.v. formulier B
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de reparatiewet Wzd 2021 is formulier B en
bijhorende procesgang afgeschaft waardoor we onnodige administratieve lasten voor
zorgverantwoordelijkheden hebben weggenomen.



Versimpeling bestaande e-learning module (richt dit tot de eigen doelgroep)
De e-learningmodule zal in navolging van de aanpassingswet en de reparatiewet op onderdelen
inhoudelijk aangepast moeten worden. Dit signaal is afgegeven aan de VGN Academie. Op dit
moment is niet duidelijk per wanneer een meer actuele e-learning module beschikbaar is.
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