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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. 
 

Aanleiding 
Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang in 
werking getreden.  Deze wet vervangt de wet 
Bopz en regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of 
onvrijwillige opname van mensen met een 
verstandelijke beperking en mensen met een 
psychogeriatrische aandoening en andere 
aandoeningen me een soortgelijke zorgbehoefte. 
Om de implementatie binnen de V&V sector in de 
regio Nijmegen goed te regelen is dit project 
gestart. Pr 
o 

Ontwikkelingen  
Een projectgroep is aan de slag gegaan met het 
ontwikkelen van een tweetal procedures, namelijk 
het afgeven van medische verklaringen bij een 
aanvraag rechterlijke machtiging (RM) voor 
mensen met psychogeriatrische problematiek. 
Voorheen werd dit door een psychiater gedaan. 
En de externe toetsing onvrijwillige zorg na zes 
maanden voor mensen die wonen in een V&V 
instelling in de regio Nijmegen.   
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Medische verklaringen bij RM aanvraag 

De procedure die is gemaakt heeft als doel alle  
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betrokkenen in dit proces duidelijkheid te geven over 
wie wat doet met betrekking tot het afgeven van een 
medische verklaring voor het aanvragen van een RM. 
Aan de basis hiervan ligt een notitie waarin wordt 
beschreven hoe om te gaan met de grensvlakken van  
de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz.  
Stakeholders worden momenteel  geïnformeerd over 
dit proces. Daarna zal het zo snel mogelijk worden 
geïmplementeerd. 

 
Toetsing bij onvrijwillige zorg  
Bij stap 3 in het stappenplan Wet zorg en dwang 
bestaat de plicht tot het inschakelen van een externe 
toetser om het zorgplan van de cliënt te toetsen met 
betrekking tot de inzet van onvrijwillige zorg. Binnen 
het project wordt een procedure ontwikkeld waarin het 
administratieve en toetsingsproces wordt geregeld om 
deze op een effectieve manier in te zetten in de regio. 

 
Betaaltitel voor taken binnen de Wzd 
Landelijk wordt door o.a. Verenso en Actiz een beroep 
gedaan op VWS om een betaaltitel voor de kosten die 
door de Wzd gegenereerd worden. Door de 
coronacrisis is dit vertraagd. De verwachting is dat de 
Nza in september 2020 met een advies komt. 
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