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Inleiding 

Rechtspositie van 
ouderen met dementie 
in het geding….



Gedwongen zorg  
alledaagse handeling 

• Veel kritiek op gedwongen zorg in de 
ouderenzorg 

• Afname van toepassingen maar nog veel 
verschil tussen zorgaanbieders 

• Thuiszorg ook bekend met gedwongen zorg

• Omvang gedwongen zorg niet bekend 



Open of gesloten?



Feiten, cijfers en definitie 



Ouderen met 
dementie: feiten 

• Ruim 270.000 ouderen met 
dementie 

• 70.000 ouderen met 
dementie wonen in een 
verpleeg- of verzorgingshuis 

• Ruim 70% woont thuis 

• In 2040 hebben 500.000 
ouderen dementie 

• In 2055 690.000 ouderen 
met dementie



Gedwongen zorg: 
definitie   

• Wet Bopz: geen definitie van 
gedwongen zorg

• Wet zorg en dwang: ‘zorg waartegen 
de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich 
verzet’ 

• IGZ: ‘alle maatregelen (fysiek en 
verbaal) die de vrijheid van cliënten 
beperken’ 



Definitie van zorg

• Bejegening, verzorging, verpleging, 
behandeling, begeleiding, 
bescherming en beveiliging



Limitatieve 
vormen 
onvrijwillige zorg 
• Toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede 

doorvoeren van medische controles of andere medische 
handelingen en overige therapeutische maatregelen, ter 
behandeling van een psychogeriatrische aandoening, 
verstandelijke handicap, een daarmee gepaard gaande 
psychische stoornis of een combinatie hiervan, dan wel 
vanwege die aandoening, handicap of stoornis, ter 
behandeling van een somatische aandoening;

• Beperken van de bewegingsvrijheid;

• Insluiten;

• Uitoefenen van toezicht op betrokkene;

• Onderzoek aan kleding of lichaam;

• Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op 
gedragbeïnvloedende middelen en gevaarlijke 
voorwerpen;

• Controleren op de aanwezigheid van gedragbeïnvloedende 
middelen;

• Aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven 
in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets 
moet doen of nalaten, waaronder begrepen het gebruik 
van communicatiemiddelen;

• Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek.



Gedwongen zorg: cijfers   

• Dwang en nood melden bij IGZ; 
ondermelding?

• Niet-bopz locaties, vrijwillig 
opgenomen cliënten, thuiszorg 
en dagbesteding

• Geen landelijk registratiesysteem

• Artikel 17 Wet zorg en dwang 



Mensenrechten in verpleeghuizen; 
(gedeelde) verantwoordelijkheid  professionals 



Stand van zaken wetgeving gedwongen zorg  



Wet zorg en 
dwang (1)

• Er is niet gekozen voor één wetsvoorstel, omdat 
de tweede evaluatie van de Wet Bopz pleitte 
voor specifieke regels voor de VG/PG-doelgroep, 
omdat de Wet Bopz voor deze doelgroep niet 
voldoet. De argumenten die bij deze evaluatie 
werden genoemd, zijn onverminderd van 
kracht. De noodzaak voor afzonderlijke 
regelingen wordt dus met name ingegeven door 
het verschil in doelgroep en het verschil in 
zorgbehoefte en type dwang’. 



Wet zorg en 
dwang (2)

• De psychiatrie is onderdeel van de geneeskunde. De 
zorg is erop gericht de patiënt te genezen of in ieder 
geval te stabiliseren opdat hij kan deelnemen aan de 
maatschappij. De zorg aan mensen met dementie is 
voor de rest van het leven en levensbreed. 

• Psychogeriatrische patiënten worden niet meer 
beter. Anders dan in de (curatieve) ggz is het daarbij 
geen haalbaar doel om de aandoening van de 
patiënt te genezen en dit geeft de zorg ook een 
ander karakter. 

• Wat betreft de bredere bescherming of versterking 
van de positie van de cliënt, is iedere vergelijking 
tussen de geestelijke gezondheidszorg en de 
ouderenzorg scheef, omdat de mensen die het 
betreft simpelweg anders zijn. In de Wzd is gekozen 
voor die procedures en middelen die het beste bij de 
doelgroep passen.



Wet zorg en dwang (3)



Elementen 
rechtsbescherming

• Rol en betekenis van Bopz-arts 

• Ambulante mogelijkheden 

• Weinig toezicht en 
betrokkenheid rechter

• Wettelijke verankering van 
cliëntenvertrouwenspersonen

• Kennisniveau medewerkers 



Bopz-arts 

• Geen Bopz-arts in de Wet zorg en dwang

• Zorgaanbieder mag toezicht op onvrijwillige zorg naar eigen 
inzicht zelf regelen 



Ambulante zorg 

• Wet zorg en dwang opnieuw een opname wet

• Geen ruimte voor gedwongen zorg thuis

• Geen ruimte voor een voorwaardelijke machtiging

• Wetgever sluit ogen voor thuiszorg?



Cliëntvertrouwenspersoon 

• In Wet Bopz nog geen cliëntvertrouwenspersoon (CVP) voor 
ouderen met dementie 

• Vorm die is gekozen ‘pvp-light’

• CVP niet samenvoegen met klachtenfunctionaris (Wkkgz)



Inspectie (1)

• Gedwongen zorg is en blijft een 
centraal thema bij de inspectie 



Inspectie (2)

• Welk toezicht past bij de 
thuissituatie?

• Welke toezicht past bij 
samenwerking tussen 
zorgverleners en organisaties in de 
langdurige zorg thuis?

• Toezicht op ondersteuning en 
begeleiding (WMO)?



Tussenliggende periode 

• Wet Bopz: beperkte reikwijdte 

• In samenwerking met het veld afstemmen welke vormen 
van gedwongen zorg nu extra aandacht behoeven 
vooruitlopend op de Wet zorg en dwang: aanpassen in 
normering IGZ

• Registratiesysteem ontwikkelen (artikel 17 Wet zorg en 
dwang)

• In samenspraak met het veld afstemmen wat er buiten de 
muren van een verpleeghuis mogelijk is 



Juridisch 
toekomstbestendig?

‘Bij de voorbereiding van beleid en 
wetgeving voor een lastig vraagstuk is 

het belangrijk om de verschillende 
perspectieven in beeld te krijgen en 

daarover van gedachten te wisselen. 
Hierbij is het goed mogelijk dat de beste 
inzichten van buitenstaanders komen, in 

plaats van de usual suspects. Wordt 
gekozen voor een dergelijk proces, dan is 

het van belang om niet te snel voor te 
sorteren op een specifieke oplossing 

maar in plaats daarvan het 
maatschappelijke vraagstuk en de te 

realiseren doelen voorop te stellen. Voor 
een daadwerkelijke en zinvolle bijdrage 
van burgers, maatschappelijk veld en 

bedrijven is ook een goede 
informatiepositie nodig’. 



Vragen aan Nienke 
Nieuwenhuizen

• Welke zorgen heeft Verenso over 
gedwongen zorg bij ouderen?

• Welke rol is weggelegd voor de IGZ?

• Wordt de rol van een specialist 
ouderengeneeskunde/Bopz-arts 
onderschat bij vrijheidsbeperking?

• Welke rol ziet Verenso voor wetgeving
(specifiek gezondheidsrecht) als het 
gaat om het thema gedwongen zorg bij
ouderen?



Stellingen 

• Een gesloten afdeling is niet meer van deze tijd

• De Wet zorg en dwang verslechtert de 
rechtspositie van ouderen met dementie

• Landelijke cijfers over onvrijwillige zorg bij 
ouderen met dementie mogen niet langer 
ontbreken

• De Bopz-arts is een essentieel onderdeel van de 
rechtspositie van ouderen met dementie 

• De Wet zorg en dwang loopt achter de feiten aan 

• Cliëntvertrouwenspersoon is een vak apart: 
deskundigheid (HBO-niveau), onafhankelijkheid, 
partijdigheid en gedegen kennis van wet- en 
regelgeving is onmisbaar 


