
Kick-off Praktijktuinen Wzd

Regio Zaanstreek
Waarom doen jullie mee aan de praktijktuin? 

Waar willen jullie eind 2022 staan?

De Wet zorg en dwang wordt uitgevoerd, waarbij alle partijen in de keten (inclusief de cliënt) weten wat zijn rol en verantwoording
is en er kennis is van onvrijwillige zorg en alternatieven.
 

Met wie wordt allemaal samengewerkt in de praktijktuin?

Op dit moment de huisartsen en op korte termijn zullen een aantal partijen als Alzheimer Nederland en het dementienetwerk als
schakel gaan dienen richting de cliënt en de andere ketenpartners.

Kun je uitlichten hoe de huisarts, de POH, Casemanager en/of SO's zijn ingebed?

Alle partijen zijn betrokken bij de praktijktuin. De exacte rol in het proces wordt nog onderzocht. Op dit moment is de huisarts
hoofdbehandelaar. Welke verantwoordelijkheden er gedelegeerd kunnen worden naar de POH is nog niet inzichtelijk.
De casemanager kan als zorgverantwoordelijke of andere deskundige ingezet worden.
De SO heeft op dit moment de rol van Wzd-functionaris voor de praktijktuinen, niet voor ons hele werkgebied daar is nog
geen Wzd-functionaris beschikbaar.

Multidisciplinaire samenwerking is ook extramuraal cruciaal bij uitvoering. 
Niet alleen naar invulling van Wzd-functionaris kijken vanuit het voorbeeld van de intramurale setting, maar vanuit het kader
wat is er nodig.
Samenwerking in de regio is waarschijnlijk van belang wat betreft de uitvoering en dekking door Wzd-functionaris.

Zijn er punten die je nu al graag wilt delen met de anderen?

Welke overleg vorm wordt gebruikt? Fysiek of op afstand en AVG proof.
Hoe wordt informatie met elkaar gedeeld, is dit via het ECD en hoe is inzage geregeld?
Wie vult de rol de Wzd-functionaris in?
Hoe is bekostiging geregeld?

Wat zou je willen vragen aan je mede - tuinen?
                                                                                                                                                                                                            

Met elkaar (Evean, Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland en betrokken disciplines uit het werkveld) oplossingen vinden voor de
hiaten die op dit moment nog aanwezig zijn om de Wzd uit te voeren op een veilige, efficiënte manier aansluitend op de praktijk
ambulant. Bewustwording over onvrijwillige zorg en zoeken naar alternatieven is het uitgangspunt. In gezamenlijkheid met de
huisartsen onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om te komen tot een proces waarbij rollen en verantwoordelijkheden binnen
de keten zijn belegd en onvrijwillige zorg voor de cliënten verantwoord wordt uitgevoerd.

 


