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Het project Wet zorg en dwang: Regionale inrichting binnen de V&V heeft als doel het ontwikkelen van  een infra- 
en werkstructuur en het beschikbaar stellen van externe deskundigheid in het kader van de Wzd voor toetsingen 
van onvrijwillige zorg. En het afgeven van medische verklaringen binnen de regio Nijmegen.  Dit project wordt 
gesubsidieerd vanuit de transitiemiddelen Langdurige Zorg en komt voort uit de Agendatafel V&V regio Nijmegen. 
Hierin hebben bestuurders van de V&V in de regio Nijmegen zich, samen met zorgkantoor VGZ, het ROC Nijmegen 
en Hogeschool Arnhem Nijmegen, verenigd om de uitdaging binnen de ouderenzorg het hoofd te bieden. 
 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de 
ontwikkelingen ten aanzien van de Wzd binnen de 
regio Nijmegen. We nemen u mee in deze 
ontwikkelingen. 

    

Medische verklaringen bij RM aanvraag 

Er is een procedure ontwikkeld waarbij via BCI 
(Bureau Crisis toewijzing Intramurale zorg) de 
aanvrager voor het afgeven van een medische 
verklaring wordt gekoppeld aan de organisatie die 
op dat moment dienst heeft voor het afgeven van 
medische verklaringen. Kalorama, De Waalboog, 
Zorggroep Maas en Waal en ZZG zorggroep 
leveren bij toerbeurt specialisten 
ouderengeneeskunde om de toetsing voor de 
medische verklaring uit te voeren.  
Er is afgesproken deze werkwijze na een half jaar 
te evalueren. 
De procedure is te vinden op 
https://www.netwerk100.nl/wat-wij-
doen/dementieprogramma/wet-zorg-en-dwang/ 
 

Met dank aan Netwerk 100 voor het plaatsen en 
op deze manier breed toegankelijk maken van de 
procedure. 

 
Scholing   
Als voorbereiding op deze nieuwe taak zijn er 
twee scholingsmomenten geweest voor 
specialisten ouderengeneeskunde waarin zij zijn 
bijgepraat over de ins en outs van het afgeven van 
medische verklaringen.  
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Toetsing bij onvrijwillige zorg  
Ook voor toetsing van onvrijwillige zorg is een proces 
gemaakt. We zijn nu zover dat we een proef willen 
doen om te beoordelen of de gekozen ICT 
ondersteuning helpend is bij de planning, uitvoering en 
afhandeling van de externe toetsing. 
 
Bij deze dan ook een oproep: 
Heeft u in uw organisatie een casus die in stap 3 van 
het stappenplan voor onvrijwillige zorg is terecht 
gekomen, dan kunt u die aanmelden via: 
s.bolder@waalboog.nl 
 
Aan de hand van het ontwikkelde proces wordt er een 
koppeling gemaakt tussen de zorgaanbieder en de 
externe toetser. Na de toetsing zal een evaluatie 
plaatsvinden om het proces waar nodig bij te stellen. 

 
Betaaltitel voor taken binnen de Wzd 
Voor het afgeven van medische verklaringen is er 
inmiddels een beleidsregel ontworpen waarop het 
afgeven van medische verklaringen gedeclareerd kan 
worden. De beleidsregel gaat in op 1 januari 2021. Tot 
die tijd vindt er vergoeding vanuit het projectbudget 
plaats. Helaas is het nog wachten op een beleidsregel 
voor externe toetsing. Deze wordt in maart volgend 
jaar verwacht.   
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