
Welkom bij het webinar

Evaluatie Wzd

18 januari 2022, we starten om 11.00 uur graag tot zo!



De sprekers van vandaag:

11:00 uur  Welkom

11:05 uur  Korte introductie 

11:10 uur  Presentatie evaluatie Wzd

12:00 uur  Afsluiting

Het programma:

Webinar Evaluatie Wzd

Karel van Dijk
Juridisch Adviseur 
Gezondheidsrecht

Michiel Kooijman
Juridisch Beleidsadviseur

ActiZ



Evaluatierapport Wvggz / Wzd, deel 1

Opzet evaluatierapport:

• Kwantitatief deel

• Kwalitatief deel

• Juridische analyse

• Aanbevelingen 



Evaluatierapport - Kwantitatief deel

Aantal besluiten opname en verblijf (januari 2020 t/m juni 2021) : 20.130

Verdeling cliëntengroepen 98% PG; 1% VG, 1% Gelijkgestelde aandoeningen

Daling ten opzichte van Bopz

Aantal rechterlijke machtigingen (januari 2020 t/m juni 2021) : 5.095

Verdeling cliëntengroepen (afgerond) 80% PG; 15% VG; 5% Gelijkgestelde 

aandoeningen

Aantal inbewaringstellingen (januari 2020 t/m juni 2021) : 2.156

Verdeling cliëntengroepen (afgerond 85% PG; 12& VG; 3% Gelijkgestelde 

aandoeningen



Evaluatierapport - kwalitatief deel

Bronnen:

• Interviews met cliënten en naasten (n = 14)

• Focusgroepen

• professionals (VG n= 16 en PG n=15)

• cliëntenorganisaties / cliëntenvertrouwenspersonen (n = 10)

• gemeente / politie (n = 8)

• juridische veldpartijen (n = 7)

• betrokken bij klachtenprocedures (n = 14)

• IGJ (n = 5)

• Duidingssessies

• wzd-organisaties (n = 12)

• juridische veldpartijen (n = 7)



Evaluatierapport - Juridische analyse en 
Aanbevelingen (selectie)
Baseer gelijkstelling van aandoeningen niet op diagnose maar op 

zorgbehoefte

Draag zorg voor verheldering categorieën onvrijwillige zorg

Bezie of het stappenplan vereenvoudigd kan worden

Verduidelijk rechtsgevolgen besluit opname en verblijf

Regel wie verantwoordelijk is voor tenuitvoerlegging rechterlijke machtiging

Regel regionaal overleg ketenpartners uitvoering Wzd

Verduidelijk de verhouding Wzd / Wgbo



Vervolgtraject

Medio 2022: Deel 2 van het Evaluatierapport, onderwerpen (onder meer):

• Kwantitatieve analyse onvrijwillige zorg

• Nadere analyse (juridisch, kwantitatief, kwalitatief) van onder meer:

• toezicht op de naleving van de wet;

• terugdringen dwang (verschuiving intramuraal naar ambulant?);

• rechtspositie cliënt (stappenplan);

• positie van cliënten die zich niet verzetten;

• functionarissen in de Wzd.

• Algemene conclusies



Dank voor uw deelname! Vragen?

• Contactpersonen:

• Michiel Kooijman, m.kooijman@actiz.nl en Dharma Behari d.behari@actiz.nl

• Dit Webinar is terug te kijken via: https://www.actiz.nl/mijn-actiz/webinars-

terugkijken

mailto:m.kooijman@actiz.nl
mailto:d.behari@actiz.nl

