
Implementatie handreiking Wzd
Op 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en 
dwang (Wzd) in werking. De wet beoogt 
onvrijwillige zorg voor patiënten terug te 
dringen. Dit brengt de nodige veranderingen 
voor specialisten ouderengeneeskunde en 
artsen voor verstandelijk gehandicapten met 
zich mee. Daarom publiceren Verenso en de 
NVAVG in najaar 2019 een handreiking als 
hulpmiddel voor artsen bij het 
implementeren van de Wzd in intramurale 
instellingen. 

Aanmelden of 
heeft u vragen?

Neem contact op met 
Verenso via 

wzd@verenso.nl of
030 227 1910.

Ondersteuning nodig bij implementatie handreiking Wzd?
Wij bieden die graag!

E: wzd@verenso.nl / T: 030 – 227 19 10

Hulp nodig bij de implementatie? 
Wij helpen u graag!
Bent u een vakgroep van specialisten 
ouderengeneeskunde of arts voor 
verstandelijk gehandicapten? En kunt u hulp 
gebruiken bij de implementatie van de 
handreiking in uw instelling? Meld u dan aan 
via wzd@verenso.nl. 

De ondersteuning start in het voorjaar van 
2020 en loopt tot halverwege 2021. 
Aanmelden kan nog tot 28 februari 2020.

Inge van 
der Stelt

Else
Poot

mailto:wzd@verenso.nl


Wat krijgt u?
• Geaccrediteerde landelijke en regionale 

bijeenkomsten over onder andere inhoud en 
uitvoering van de Wzd en de implementatie 
van vernieuwingen. 

• Ondersteuning van uw interne projectleider 
(dit kan een arts of bijvoorbeeld een 
beleidsmedewerker zijn). 

• Ondersteuning bij een systematische 
aanpak voor implementatie van de 
handreiking die ook bruikbaar is voor 
andere vernieuwingen.

• Inhoudelijke verdieping op de handreiking.
• Hulpmiddelen die ondersteunen bij 

implementatie van deze handreiking.
• Ondersteuning op maat, tijdens 

bijeenkomsten en op afstand.
• Mogelijkheden voor interactie met andere 

vakgroepen.

Wat vragen wij van u?
• Enthousiasme en een beperkte extra  

tijdsinvestering voor activiteiten van 
implementatie binnen de eigen organisatie.

• Inzet van een interne projectleider voor 
implementatie van gemiddeld 2 uur per 
week (incl. bijeenkomsten). 

• Uw tijdsinvestering is afhankelijk van de 
huidige stand van zaken binnen uw 
organisatie.

E: wzd@verenso.nl / T: 030 227 19 10

Dit project wordt 
gefinancierd door het 

ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport

“De bijeenkomsten 
waren inspirerend, 

iedere keer gingen we 
weg met nieuwe 

ideeën. We voelden ons 
gesteund. Het was fijn 

om ervaringen met 
anderen te delen, zowel 

de dingen die goed 
gaan als die minder 

goed gaan”.
Quote deelnemer 

implementatietraject 
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