
 
 

Uitnodiging Informatiebijeenkomst  

Wet zorg en dwang  

in het ziekenhuis of verpleeghuis  

 

Op 22 mei van 16:30-19:00 organiseert Stichting Transmurale Zorg een    

informatiebijeenkomst ‘Wet zorg en dwang in het ziekenhuis of verpleeghuis’.  

Locatie: Transmurale Zorg, Vrederustlaan 180, Den Haag (locatie Basalt) 

Genodigden 

Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor artsen, verpleegkundigen en beleidmakers in de 
ziekenhuizen en VVT.  
Let op: op 15 mei organiseren we een vergelijkbare bijeenkomst voor de eerste lijn. 

Wet zorg en dwang 

Op 1 januari 2020 wordt de wet BOPZ vervangen door twee nieuwe wetten: de Wet 

Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) voor de GGZ en de Wet zorg en dwang 

(Wzd) voor de zorg voor mensen met psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of een 

verstandelijke beperking. 

Deze nieuwe wetten zijn ‘persoonsvolgend’ en gelden daar waar de patient zorg ontvangt: 

thuis, het woonzorgcentrum of het ziekenhuis.  

Het uitgangspunt is: géén vrijheidsbeperking en verplichte zorg, tenzij. De nieuwe wetten 

gaan het nodige vragen van artsen en verpleegkundigen in de eerste, tweede en derde lijn, 

en van hun samenwerking.  

Programma 

In deze bijeenkomst focussen we op de Wet zorg en dwang, en daarvoor hebben we een 

inhoudelijk expert uitgenodigd op dit gebied, Mw. Elly Duijf, directeur Innovatiekring 

Dementie. In een interactief programma komen vragen aan de orde als: 

- Wie en wat valt er onder de Wet zorg en dwang?  

- Wat mag wel en niet? En wat zijn de ‘spelregels’? 

- Wat zegt de wet bijvoorbeeld over psychofarmaca, fixatie, sensoren? 

- Wat is er belangrijk in de overdracht van verpleeghuis of thuiszorg naar ziekenhuis en 

vice versa? 

- Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de huisarts, wijkverpleging, het 

verpleeghuis en de mantelzorger? 

- Wat vraagt dit van de samenwerking tussen de ketenpartners? 

In het aanmeldformulier kunt u al voorafgaand aan de bijeenkomst uw eigen vragen kenbaar 

maken, zodat we hierop zo goed mogelijk kunnen inspelen. 

Voor deze bijeenkomst rekenen wij een bijdrage van 25 euro.  


