
...heeft een duidelijke ambitie om één of meer
vraagstukken rond de implementatie van de Wzd
werkenderwijs te verkennen en te onderzoeken. 
...richt zich op de eigen lokale of regionale situatie en kiest
zijn eigen focus. Elke wijk, regio is anders opgebouwd: op
zorgcapaciteit, demografie, samenwerkingsverbanden,
innovatiekracht, enzovoort. De implementatie heeft
daarom niet overal dezelfde vorm, werkwijze en/of tempo
en is afhankelijk van wat er al plaatsvindt. 
...bouwt voort op  de goede samenwerking in de wijk/regio
rond kwetsbare ouderen. In de aanvraag laat je zien  hoe
deze samenwerking is vormgegeven en welke partijen
daarbij betrokken zijn. 
...is bereid om, indien van toepassing, ook kleinschalige
zorgaanbieders en PGB-zorg te betrekken.
...werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan
de vraag hoe veilig en verantwoord zorg aan kwetsbare
ouderen kan worden verleend.  
 

De huisartsenzorg is in ieder geval vertegenwoordigd in de
infrastructuur en neemt deel aan de praktijktuin.  Ook een
organisatie die de belangen van cliënten behartigt, zoals een
regionale afdeling van Alzheimer Nederland, wordt in de
gelegenheid gesteld  actief deel te nemen. 

De Wet zorg en dwang is sinds 1 januari 2020 in werking. Extramuraal
wordt de Wzd nog weinig toegepast. De praktijktuin biedt de mogelijkheid
om ervaren hobbels bij de implementatie aan te pakken. Denk bijvoorbeeld
aan het deels ontbreken van een multidisciplinaire overleg- en
samenwerkingsstructuur of missende randvoorwaarden zoals betaaltitels.  

Met de praktijktuinen wil de Regiegroep Extramurale Wzd de
implementatie van de Wzd in de extramurale setting een stevige impuls
geven. In deze flyer lees je alle informatie over de doelstellingen en
praktische zaken van de praktijktuinen Wzd.

Het doel van de praktijktuinen is om samen met alle betrokkenen (cliënt, mantelzorger of vertegenwoordiger én alle
professionals) de Wzd in de extramurale setting vorm te geven. En daarbij samen, vanuit de praktijk, de lokale en
eventuele regionale vraagstukken aan te pakken en op te lossen. Vanuit het motto van de Wzd dwang als het echt niet
anders kan, ook in de thuissituatie en altijd afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt.  De ervaringen en goede
voorbeelden uit de 6 praktijktuinen komen ter inspiratie en lering landelijk beschikbaar. 

Hoe thuis onvrijwillige zorg wordt
toegepast en kan worden teruggedrongen
op een veilige en verantwoorde manier. 
Welke multidisciplinaire infrastructuur
nodig is om de Wzd in de thuissituatie
correct toe te passen.
Hoe de verantwoordelijkheden tussen
casemanager dementie, specialist
ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundige
en huisarts in de praktijk het beste kunnen
worden verdeeld. 
Of het stappenplan in de praktijk
uitvoerbaar is en leidt tot minder
onvrijwillige zorg. 
Wat het doorlopen van het stappenplan van
de verschillende zorgverleners en
organisaties vraagt, bijvoorbeeld de tijd die
ervoor nodig is. 

De praktijktuinen maken duidelijk:

Aan de slag met de Wet zorg en dwang thuis? 
Meld jouw regio aan als praktijktuin!

Praktijktuinen Wzd 

In 2021 gaan maximaal 6 praktijktuinen
van start om de ambulante Wzd (verder)
te implementeren.  De praktijktuinen
lopen tot uiterlijk 31 december 2022. 

De Regiegroep bestaat uit ActiZ, Alzheimer
Nederland, Hulp bij dementie Limburg,
InEen/LHV, Loc, NZa, V&VN, Verenso, VWS
en ZorgthuisNL. 

Doel

Waar moet je aan voldoen?

De praktijktuin...

En verder: 



Via dit vragenformulier maak je, uiterlijk 25 mei 2021, jouw interesse kenbaar en geef je aan op welke wijze je voldoet
aan de hierboven genoemde voorwaarden. Ook geef je aan welke ondersteuning, door het door VWS aangestelde
bureau, wenselijk is.
Een subcommissie van de Regiegroep Extramurale Wzd praktijktuinen selecteert maximaal 6 praktijktuinen. 
Aanvragen worden niet alleen beoordeeld op het voldoen aan de randvoorwaarden, maar ook op motivatie en de
aard van het vraagstuk. Daarnaast wordt geprobeerd een zo breed mogelijk spectrum aan aanbieders en regio’s
vertegenwoordigd te krijgen in de praktijktuinen. 
Geselecteerde praktijktuinen en hun preferente verzekeraars dienen, via de beleidsregel innovatie, een aanvraag in
bij de NZa voor een betaaltitel voor uitvoering van het in de Wzd beschreven stappenplan (uren besteed aan directe
zorgverlening aan de cliënt verlopen via de reguliere bekostiging). Een format wordt na selectie ter beschikking
gesteld. 
De praktijktuinen gaan van start en werken mee aan monitoring tot het einde van de looptijd van de praktijktuin.
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Knelpunten inzichtelijk te maken en deze waar mogelijk zo snel
mogelijk op te lossen. 
Om de lessons learned landelijk te delen, zodat anderen daar hun
voordeel mee kunnen doen.

De voortgang van de praktijktuinen wordt gemonitord om: 
1.

2.

Renske Neumann 
r.neumann@ineen.nl 
06 27 22 54 73

 
 
 

Tot half juni: Els van der Meer
els.vandermeer@zorgthuisnl.nl 
06 24 96 33 13

Vanaf half juni: Anne Rietveld 
 anne.rietveld@zorgthuisnl.nl 
06 28 99 54 77

Selectie

Een praktijktuin impliceert een zekere ruimte om te onderzoeken en experimenteren binnen de kaders van de Wet zorg
en dwang. Voorwaarde is uiteraard altijd dat de veiligheid van zorg niet in het geding mag komen. De Regiegroep is met
de IGJ in gesprek over de wijze van toezicht op de praktijktuinen. Zodra hier meer duidelijkheid over is wordt daarover
gecommuniceerd.

Aan de slag met de Wet zorg en dwang in jouw regio Praktijktuinen Wzd

In de monitoring wordt bijvoorbeeld gekeken
naar het ICT vraagstuk rond de uitvoering
van het stappenplan: hoe kan informatie
AVG-proof gedeeld worden?  

Monitoring

Ondersteuning

Een landelijk projectleider ondersteunt de Regiegroep en is de schakel tussen de Regiegroep en de proeftuinen. Ter
ondersteuning van de praktijktuinen wordt door VWS een bureau aangesteld. Deelnemende praktijktuinen worden zo
snel mogelijk geïnformeerd over de taakverdeling tussen de landelijk projectleider en het door VWS aangestelde
bureau. Praktijktuinen worden namelijk ondersteund bij knelpunten en ontwikkelingsvragen op bijvoorbeeld
zorginhoudelijk, juridisch, financieel of ICT-gebied. 
 
Eventueel kan een lokale projectleider door de praktijktuin worden bekostigd via de subsidieregeling wijkverpleging. In
mei en juni 2021 kunnen aanbieders van wijkverpleging een aanvraag indienen. De subsidieregeling vind je hier. 

Rol IGJ

Michiel Kooijman 
m.kooijman@actiz.nl 
06 25 03 64 22 

Dharma Behari
d.behari@actiz.nl 
06 21 86 07 69

 
 
 

Heb je vragen? Of interesse om deel te nemen als praktijktuin?  

Je kunt contact opnemen met onderstaande leden van de Regiegroep Extramurale Wzd: 

ActiZ InEenZorgthuisNL

Aanmeldingen  zien wij met groot
enthousiasme tegemoet! 

https://leden.actiz.nl/web/enquetes/aanmeldformulier-deelname-praktijktuinen-wzd
mailto:r.neumann@ineen.nl%20
mailto:r.neumann@ineen.nl%20
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-ondersteuning-wijkverpleging-sow
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-ondersteuning-wijkverpleging-sow

