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Webinar:   
Wet Zorg en Dwang en de Cliëntenraad 
 
De basis: 
 
De nieuwe Wet zorg en Dwang (Wzd) vervangt de BOPZ en regelt vanaf 1 januari 2020 onder welke 
voorwaarden zorgverleners mensen in hun vrijheid mogen beperken. De Wzd is voor mensen die 
zorg krijgen in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg, zowel in een instelling als bij zorg aan huis. 
Het uitgangspunt van de Wzd is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat mensen in principe vrijheid hebben. 
Alleen als het echt niet anders kan, mogen zorgverleners hen in hun vrijheid beperken. Maar ook dan 
moeten zorgverleners blijven zoeken naar alternatieven. De organisatie moet beleid opstellen waarin 
de nieuw aan te stellen functionarissen in het kader van deze wet zijn meegenomen. De cliëntenraad 
heeft een belangrijke rol in het bewaken van de uitgangspunten van de Wzd. 
 

In deze webinar: 
 

• Nemen deelnemers kennis van de inhoud van de nieuwe wet. 

• Komt er informatie over het stappenplan dat doorlopen moet worden als er sprake is van 
onvrijwillige zorg bij cliënten. 

• Gaan we in op de termen en nieuwe functies die de WZD kent. 
 

Doel: 
 
Cliëntenraden kennis en handvaten aandragen over hun rol bij deze nieuwe wet. 
 

Resultaat:  
 
Cliëntenraden hebben informatie waarmee zij in de organisatie in gesprek kunnen met de bestuurder 
en weten welke rol zij moeten invullen. 

 
Voor wie:                                                                                           
 

• (Beginnende) (centrale) cliëntenraden. 

• Patiënten advies raden of andere medezeggenschapsorganen in de zorg. 

• Ambtelijk secretarissen of cliëntenraad ondersteuners. 

• Managers, bestuurders in de zorg. 

• Andere belanghebbenden. 

• Andere belangstellenden. 
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Uw trainers:   
 
Ria van Haren, Isfet Advies  
 
                                                                                      

Datum/tijdstip: 
 
Nader af te spreken 
 

Prijs:          
                                                                                                 
Op aanvraag. 
 

Inschrijven: 
 
U kunt zich aanmelden via de website of door een mail te sturen naar: academie@ncz.nl 
Vermeld in de mail a.u.b.: 
 
• De titel en eventueel de datum van de workshop (workshop WZD, 4-2-20) 
• Uw naam  
• Uw functie 
• De organisatie waarvoor u actief bent  
• De sector (welzijn, eerstelijns, ziekenhuis, VVT) waarin de organisatie zich bevindt  
• Indien van toepassing de locatie waarvoor u actief bent 
• Een factuuradres 
• Indien van toepassing een kostenplaats of kostenvermelding 
 
 
Meer informatie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marika Biacsics: 0651222505  
 
 

http://www.isfetadvies.nl/wie-ik-ben/
https://ncz.nl/ondersteuning/trainers/hans-vandinteren/
https://ncz.nl/inschrijven/?uuid=WZDCR

