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Wet zorg en dwang

Geachte leden van de Stuurgroep Wet zorg en dwang,
Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. Dit
geldt ook voor mensen met een psychogeriatrische aandoening als dementie of
een verstandelijke beperking. Zij hebben weliswaar zorg en ondersteuning nodig,
maar dat moet zoveel mogelijk zorg zijn waar ze zelf voor kiezen. Dit staat in de
Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet regelt sinds 1 januari 2020 de rechtsbescherming van deze groep cliënten.
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Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Op 16 december 2021 is het eerste deelrapport van de wetsevaluatie van de Wzd
(en de Wet verplichte ggz voor patiënten met een psychische stoornis) gepubliceerd. Het eerste rapport laat zien dat de geest en het doel van de wet overeind
staan, maar dat er nog veel werk nodig is om de wet ook in de praktijk beter
werkbaar te laten zijn, en dat er verschillende onderdelen van de wet zijn die
verbeterd moeten worden. Ook laat het rapport zien dat er aandacht nodig is voor
meer scholing en voorlichting over het (h)erkennen van verzet en mogelijke
alternatieven voor onvrijwillige zorg. Op dit moment wordt de tweede fase van de
wetsevaluatie uitgevoerd. Die zal naar verwachting worden afgesloten in de zomer
van 2022.
Ik heb de sterke wens om gezamenlijk te werken aan het bereiken van het grotere
doel van de Wzd: cliënten zo veel mogelijk in vrijheid te laten leven. Daarbij vind
ik het van groot belang dat niet alleen wordt gekeken naar voorstellen op het
terrein van wet- en regelgeving, maar ook dat voorstellen op het gebied van
kennisvergroting, bewustwording, de mogelijkheid om onderdelen in professionele
richtlijnen te beleggen, et cetera worden besproken en meegenomen. Immers,
wet- en regelgeving is niet het enige middel, maar slechts een van de middelen
die tot onze beschikking staan om het doel van de wet te behalen.
Ik ben daarom verheugd dat u namens uw organisatie de bereidheid hebt uitgesproken om als veldpartijen met elkaar (cliënten en hun naasten, zorgorganisaties
én professionals) te werken aan gezamenlijk gedragen voorstellen voor een betere
Wet zorg en dwang, specifiek op het terrein van het stappenplan van de Wzd en
de daaruit voortvloeiende administratieve verplichtingen, het openen van de
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gesloten afdelingen en het borgen dat de cliënt een gelijkwaardige gesprekpartner
blijft in het gesprek tussen zorgverlener, naaste en cliënt.
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Met deze brief wil ik onderstrepen welk belang ik hecht aan uw deelname aan dit
traject. Immers, kennis vanuit de praktijk is essentieel om tot goede wet- en
regelgeving te komen die kwetsbare cliënten goede rechtsbescherming biedt en
tegelijkertijd begrijpelijk en uitvoerbaar is voor de professionals die de wet
moeten uitvoeren. De gezamenlijke voorstellen die uit dit traject volgen, zullen
voor mij zwaar wegen bij de keuzes die in de verdere ontwikkeling van de Wet
zorg en dwang gemaakt worden.
Hoogachtend,
de minister voor Langdurige Zorg
en Sport/

Conny Helder
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