Ondersteuning nodig bij implementatie handreiking Wzd?
Wij bieden die graag!
Kan uw vakgroep hulp gebruiken bij de implementatie van de handreiking Wzd
in uw instelling? Meld u dan aan via wzd@verenso.nl.
Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Dit brengt de nodige
veranderingen voor specialisten ouderengeneeskunde (so) en artsen voor verstandelijk
gehandicapten (avg) met zich mee. Verenso en de NVAVG hebben daarom een handreiking voor so
en avg in de intramurale setting ontwikkeld. Vakgroepen van so en avg kunnen deelnemen aan een
traject waarbij zij gedurende een jaar ondersteuning krijgen bij de implementatie van de
handreiking in de intramurale setting.

Wat wordt van u verwacht als u deelneemt?








Aanstellen van een projectteam gedurende een jaar, bestaande uit een projectleider1 en
deskundige2 (het projectteam) waarvan minimaal een so of avg, gedurende een jaar.
Enthousiasme en een beperkte extra tijdsinvestering voor activiteiten van implementatie
binnen de eigen organisatie.
Het opstellen en uitvoeren van een implementatieplan op maat waarin u bijvoorbeeld
doelgroepen en implementatiestrategieën beschrijft.
Deelname van het projectteam aan:
een landelijke startbijeenkomst met alle deelnemers
twee regionale bijeenkomsten met andere deelnemers in uw regio3
een landelijke afsluitende bijeenkomst met alle deelnemers
Het mede zorgdragen dat een (beperkte) impactmeting wordt uitgevoerd binnen uw vakgroep
(bijvoorbeeld rondsturen van linken en enthousiasmeren voor het invullen van een vragenlijst).
Inzet van het projectteam van gemiddeld 2 uur per week (incl. bijeenkomsten). De
tijdsinvestering is afhankelijk van de huidige stand van zaken binnen uw organisatie.

Wat levert het u op?








Ondersteuning op maat van de interne projectleider door middel van helpdesk en regelmatig
telefonisch contact over de voortgang.
Ondersteuning bij een systematische aanpak voor implementatie van de handreiking die ook
bruikbaar is voor andere vernieuwingen.
Verdieping op inhoud en uitvoering van de Wzd en het implementeren van vernieuwingen.
Snelle toegang tot hulpmiddelen die ondersteunen bij implementatie van de handreiking.
Interactie met andere deelnemers, bijvoorbeeld het delen van knelpunten en mogelijke
oplossingen.
Geaccrediteerde landelijke en regionale bijeenkomsten.
Indien van toepassing: extra ondersteuning bij problemen bij de implementatie (voor een
beperkt aantal deelnemers).

Wie kunnen deelnemen?





Vakgroepen van specialisten ouderengeneeskunde.
Artsen voor verstandelijk gehandicapten.
Anders georganiseerde groep van so’s of avg.
De (vak)groep/avg is verbonden aan een intramurale instelling.

Start van het project
De beoogde start van het project is april 2020.

Een arts of bijvoorbeeld beleidsmedewerker, bij voorkeur iemand met ervaring in projectmanagement/leiderschap. De inzet is gemiddeld 2 uur per week (incl. bijeenkomsten).
2
Bijvoorbeeld een arts in de rol van Wzd-functionaris.
3
De regio’s worden samengesteld op basis van de geografische ligging van de deelnemers.
1

Achtergrond
De Wet Zorg en Dwang (Wzd) beoogt onvrijwillige zorg voor patiënten terug te dringen. De
handreiking ‘Wet zorg en dwang voor specialisten ouderengeneeskunde & artsen voor verstandelijk
gehandicapten in intramurale setting’ beschrijft achtergrondinformatie, specifieke taken en
verantwoordelijkheden van de arts en nadere operationalisering van de in de Wzd opgenomen
negen vormen van onvrijwillige zorg. Verenso heeft het ministerie van VWS subsidie gekregen om
de implementatie van de handreiking te ondersteunen.
Uit onderzoek blijkt dat een gedegen implementatie nodig is om te zorgen dat een professionele
standaard in de praktijk wordt toegepast. Verenso heeft ruime ervaring met de ondersteuning van
implementatie van kwaliteitsstandaarden rond bijvoorbeeld decubitus, probleemgedrag, mondzorg
en meer recent van de richtlijnen urineweginfecties en lage luchtweginfecties.

Doel
Het doel van het implementatietraject is het borgen van de implementatie van de handreiking ‘Wzd
voor so & avg in intramurale setting’ en daarmee het verantwoord omgaan met onvrijwillige zorg
en waar mogelijk het terugdringen hiervan.

Scope
De directe ondersteuning van de implementatie richt zich op vijf regionale clusters van 8-10
(vak)groepen/instellingen of anders georganiseerde so/avg per cluster (totaal maximaal 50
groepen/locaties). De lessen vanuit dit implementatietraject worden vertaald naar aanvullende
materialen of andere activiteiten voor de hele beroepsgroep. Daarnaast wordt landelijk ingezet op
het bereiken van de achterban middels diverse kanalen.

Uitgangspunten bij de ondersteuning









De ondersteuning richt zich primair op de interne projectleider en daarnaast op een
deskundige. Minimaal één van beiden is een arts (so of avg).
Methodisch implementeren.
Implementatieplan afgestemd op de eigen situatie
Delen van ervaringen.
Ontwikkelen van aanvullende implementatietools.
Verenso fungeert als centraal coördinatiepunt.
Beperkte impactmeting (voor- en nameting) bij de deelnemers.
Verspreiden van kennis over de Wzd, gerelateerd aan de taken en verantwoordelijkheden van
de so en avg en de rollen binnen de Wzd.

Deelnemen of heeft u nog vragen?
U kunt zich aanmelden voor deelname via wzd@verenso.nl Heeft u nog vragen? Neem dan contact
op met Inge van der Stelt of Else Poot via 030-227 19 10 of stuur een mail naar wzd@verenso.nl.

