
Stand van zaken Raphaëlstichting dd juni 2020 ten aanzien van de implementatie 
van de Wet zorg en dwang (Wzd)

Vanaf 01-01-2020 is de Wzd van kracht. Het jaar 2020 is een overgangsjaar.  Een aantal zaken is nog 
onvoldoende uitgewerkt in de praktijk zoals het inschakelen van een externe deskundige en het 
organiseren van de evaluaties conform het stappenplan.
Dit betekent dat IGJ de wet niet zal handhaven maar wel zal controleren en adviseren. 
De VGN heeft adviezen gegeven die op een aantal punten gevolgd worden. 
Onderstaand de activiteiten die zijn uitgevoerd ten behoeve van de implementatie van de Wzd.

Beleid
De beleidsnotitie is door een gedragsdeskundige van Midgard geschreven en in concept besproken in de 
Wzd werkgroep Raphaëlstichting van 04-02-'20 en in de CCR.
In dit overgangsjaar zal er binnen de RS ervaring worden opgedaan bij het uitvoeren van deze nieuwe wet 
welke mogelijk zal leiden tot nieuwe richtlijnen en inzichten. Daarom zal deze beleidsnotitie in Q1 2021 
opnieuw worden geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Wzd-functionaris
De Wzd functionaris is een ter zake kundige arts, gezondheidszorgpsycholoog of orthopedagoog-
generalist, al dan niet in dienst van de zorgaanbieder, die door de zorgaanbieder is aangewezen om toe te
zien op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg en de mogelijke afbouw ervan en 
die verantwoordelijk is voor de algemene gang van zaken op het terrein van het verlenen van onvrijwillige 
zorg. 
De Wzd functionaris mag deze functie niet uitoefenen ten aanzien van zijn eigen cliënten. 
Binnen de Raphaëlstichting is voorgesteld  om in deze functie voor alle locaties Raphaëlstichting  m.u.v. 
de  locatie Rudolf Steiner Zorg in Den Haag voorlopig te benoemen de twee Artsen Verstandelijk 
Gehandicapten en daarnaast een orthopedagoog generalist. 

Voor de VVT en VG locaties in Den Haag  is het voorstel de functie Wzd- functionaris in te vullen 
door een Specialist Ouderen Geneeskunde die in een samenwerkingsverband binnen 
de organisatie Novicare werkt. De specialist ouderen geneeskunde van de Raphaëlstichting maakt 
deel uit van dit samenwerkingsverband en zal Wzd functionaris zijn binnen de betrokken 
zorgorganisaties m.u.v. de VG-locaties van de Raphaëlstichting.  

Huisregels
Vanuit de VGN volgt de vernieuwde handreiking huisregels die ook onder de nieuwe Wzd van toepassing 
is. Zodra deze beschikbaar is (planning is mei/juni 2020) is het voorstel om hierover in gesprek te gaan 
met de CCR-V en CCR-C (middels een krachtkring) en zo te komen tot gezamenlijk gedragen huisregels. 
Deze 'huisregels Raphaëlstichting' worden ten tijde dat zij gereed zijn voor gevraagd zwaarwegend advies 
voorgelegd aan de CCR-V en CCR-C.  
De krachtkring wordt in mei/juni opgericht. 

Klachten
De VGN heeft de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg ingericht (KCOZ) en er is een 
cliëntvertrouwenspersoon (Cvp-Wzd) toegekend vanuit Akj/ Zorgstem (Vertrouwenspersonen in de 
Jeugdzorg). De cliënten/ verwanten/ vertegenwoordigers van de Raphaëlstichting zullen gebruik maken 
van deze klachtencommissie en de clientvertrouwenspersoon. De klachtenregeling van de 
Raphaëlstichting en de klachtenbrochure zijn aangepast en op de website te vinden.

Communicatie/ brochures
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Voor de communicatie naar verwanten, vertegenwoordigers, cliënten en medewerkers is via de 
nieuwsbrieven van de Raphaëlstichting en van de instellingen informatie verspreid. Daarin zaten de 
digitale brochures en een filmpje. Ook zijn er brochures gedrukt die op de instelling verspreid kunnen 
worden. Ook worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd op de locaties voor cliënten en 
verwanten. 
Tenslotte is de informatie ook op intranet en op de website van de Raphaëlstichting geplaatst.

Scholing medewerkers en informeren leidinggevenden
Voor alle medewerkers was scholing gepland in het 1e kwartaal 2020 door een gedragsdeskundige en/of 
AVG/SO-artsen. 
Vanwege de corona-crisis hebben deze scholingen fysiek geen doorgang kunnen vinden. Daarom is in 
april en mei deze scholing online (in zoom-sessies)  gegeven. 
De leidinggevenden binnen de instellingen zijn geïnformeerd over de Wzd en de impact die de invoering 
van deze wet heeft voor de zorg en organisatie.

Omzetten vrijheidsbeperkende maatregelen
Er is een werkinstructie gemaakt om de vrijheidsbeperkende maatregelen van de BOPZ om te zetten naar 
de maatregelen onvrijwillige zorg onder de Wzd. De gedragsdeskundigen gaan dit samen met de 
persoonlijk begeleiders doen. Het streven is dat alle maatregelen voor 1-7-2020  zijn omgezet.

Consultatie externe deskundige
Voor de inzet van een externe deskundige bij een advies over onvrijwillige zorg (Stap 4 van het 
stappenplan) is in de regio afgestemd met collega zorgaanbieders om onderling uitwisseling mogelijk te 
maken. 
Externe deskundigen in zake een cliënt met een verstandelijke beperking zijn: een arts voor verstandelijk 
gehandicapten, een psychiater, een gezondheidszorgpsycholoog, een orthopedagoog-generalist en een 
verpleegkundige. 
Extern deskundige in zake een cliënt met een psychogeriatrische aandoening zijn: een specialist 
ouderengeneeskunde, een psychiater, een gezondheidszorgpsycholoog en een verpleegkundige.
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