
Stappenplan Wet zorg en dwang (Wzd)
Het stappenplan Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de stappen  
die de zorgverantwoordelijke moet zetten bij de beoordeling  
van onvrijwillige zorg (OVZ). In het stappenplan staat ook welke 
deskundigen de zorgverantwoordelijke daarbij gaat betrekken.  
De verpleegkundig consulent Wzd wordt bij iedere stap betrokken.

Opname onvrijwillige zorg in het zorgplan
Volgens het stappenplan kan de zorgverantwoordelijke onvrij- 
willige zorg alleen voor een bepaalde termijn in het zorgplan  

opnemen. Na afloop daarvan is een evaluatie verplicht. Op basis  
van die evaluatie kan de zorgverantwoordelijke besluiten om de 
onvrijwillige zorg voor een bepaalde periode te verlengen.

Cliënt vertrouwenspersoon Wzd
De zorgverantwoordelijke informeert de cliënt/vertegenwoordiger 
over de beschikbaarheid van een onafhankelijk cliënt vertrouwens-
persoon Wzd ter ondersteuning van de rechtspositie van de cliënt.
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 BEOORDELING EN AKKOORD 
De Wzd-f kan alleen akkoord gaan 
met het zorgplan waarin OVZ is 
opgenomen als de ingevulde module 
OVZ voldoet aan de criteria. De Wzd-f 
moet binnen 14 dagen het zorgplan 
beoordelen en bevindingen terug-
koppelen in ECD.

Gesprekspunten Wzd-overleg. Criteria:
• Zijn er alternatieven om het ernstig nadeel af te wenden?
• Staat de onvrijwilllige zorg in verhouding tot het (verwachte)  
 ernstige nadeel?
• Wat is de impact van de onvrijwillige zorg op het lichamelijke  
 en geestelijke welzijn van de cliënt en participatie met de  
 omgeving?
• Welke aanvullende zorgvuldigheidseisen verminderen of  
 stoppen die impact?
• Nadenken over afbouw: hoe kan de onvrijwillige zorg worden  
 verminderd en gestopt?

De zorgverantwoordelijke informeert na het overleg de cliënt 
en de vertegenwoordiger over de besluitvorming.

Stap 1: Opname van onvrijwillige zorg in het zorgplan.
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Stap 2: Eerste verlenging van de periode waarin onvrijwillige zorg verleend kan worden.
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Zorgverantwoordelijke:
• Vult module OVZ in ECD in met daarin de afweging voor het voortzetten   
 van onvrijwillige zorg. 
• Evalueert PDA OVZ en rapporteert de voortzetting van de onvrijwillige zorg.
• Zorgverantwoordelijke stuurt de Wzd-f via de mail een bericht over voort- 
 zetting zorgplan.

Deskundigen Wzd-overleg rapporteren hun eigen 
bevindingen.

Herhaal de gesprekspunten benoemd in stap 1

Zorgverantwoordelijke; nodigt de cliënt en vertegenwoordiger  
uit om input te leveren voorafgaand het overleg. 

Deskundige 
van andere  
discipline

Arts*

De betrokkenen bij dit stappenplan zijn: 

De antwoorden op deze vragen 
worden tijdens het overleg 
door de zorgverantwoordelijke 
en betrokken beschreven in de 
module OVZ in het ECD.  
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Stap 3: Tweede verlenging van de periode om extern advies te vragen.
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Als afbouwen onvrijwillige zorg nog niet lukt, moet  het advies van een extern deskundige worden gevraagd. 
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heeft maximaal 3 maanden  
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Nieuw Wzd-overleg met onderstaande betrokkenen (nu ook met een extern deskundige). Herhaal stap 1

Stap 4: Derde verlenging van de periode waarin onvrijwillige zorg verleend kan worden.
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Zorgverantwoordelijke:
• Informeert de extern deskundige  
 over de situatie van onvrijwillige  
 zorg. Via de mail verpleegkundig 
 consulent.wzd@zorgpartners.nl
• Geeft in de module OVZ bij stap 3 
  een korte beschrijving van de  
 huidige situatie.
• Extern deskundige brengt een  
 bezoek aan de cliënt
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Zorgverantwoordelijke:
• Vult module OVZ in ECD in met daarin de afweging voor het voorzetten van  
 onvrijwillige zorg. 
• Evalueert PDA OVZ en rapporteert de voortzetting van de onvrijwillige zorg.
• Stuurt de Wzd-f via de mail een bericht over voortzetting zorgplan.

Zorgverantwoordelijke:
• Vult module OVZ in ECD in met daarin de afweging voor het voorzetten van  
 onvrijwillige zorg. 
• Evalueert PDA OVZ en rapporteert de voortzetting van de onvrijwillige zorg.
• Stuurt de Wzd-f via de mail een bericht over voortzetting zorgplan.

Stap 5: Vierde en iedere volgende verlenging van de periode waarin onvrijwillige zorg verleend kan worden.

* De arts wordt bij de besluitvorming betrokken als er onvrijwillige zorg wordt verleend uit de categorieën A, B of C.

versie 2

Deskundigen Wzd-overleg rapporteren hun eigen 
bevindingen.

Deskundigen Wzd-overleg rapporteren hun eigen 
bevindingen.


