
Wet zorg en dwang
Het derde dagdeel is vooral gericht op de consequenties 
van de Wet zorg en dwang (theorie, omgaan met verzet, 
stappenplan). De theorie wordt via de 9 vormen van 
onvrijwillige zorg middels oefenen vertaald naar praktische 
handvatten in het toepassen van alternatieve psycho-
sociale interventies ter voorkoming of vermindering van 
onrustig gedrag en verzet. De toetsingsnormen van de 
Inspectie IGJ ten aanzien van scholing van medewerkers uit 
het Toetsingskader Wet zorg en dwang  (dec 2019) zijn in 
deze scholing verwerkt. Actuele en herkenbare casussen 
worden aangereikt vanuit de ervaring van de trainer of 
tevoren en tijdens de bijscholing aangedragen door de 
cursisten. Thema’s zijn onder andere: soorten verzet, 
alternatieven voor ernstig nadeel, samenwerking binnen 
het zorgteam. Een gespreks-techniek wordt aangereikt           
om op een respectvolle manier te communiceren bij 
emoties en verzet van de wettelijke vertegenwoordiger.  

Resultaten
Een gelijke bejegening door alle betrokkenen geeft de 
cliënt duidelijkheid en daarmee rust en ontspanning.          
Verzet tegen verzorging, onderzoek of vrijheidsbeperking 
kan daardoor afnemen of voorkomen worden, hetgeen ten 
goede komt aan de sfeer tijdens het verzorgingsmoment 
en het welzijn van de cliënt. Onvrijwillige zorg hoeft 
hierdoor mogelijk minder vaak toegepast te worden. Dit 
levert tijdswinst op door minder overlegmomenten en 
registraties. De bijscholing kan worden uitgebreid met 
thema’s als ‘Effectieve Casus-besprekingen’, ‘Efficiënt 
Vergaderen’, ‘Assertiviteit en Grenzen Aangeven’ of          
actuele werkvloerthema’s naar wens.  

Duur: 3 dagdelen van 3 uur voor een groep van maximaal 12 
medewerkers. 

Sulis Training en Coaching met als communicatiespecialist 
en senior trainer Marie-José Meijs verzorgt  al 20 jaar 
bijscholingen en persoonlijke coachingsessies op het gebied 
van samenwerking, duurzame inzetbaarheid,  
communicatie, assertiviteit, werkprivé-balans, stress en 
burn-out. Zij is van oorsprong logopediste.   

De Wet zorg en dwang: Omgaan met Verzet 
- van clienten en/of hun wettelijk vertegenwoordigers
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HET PERSOONLIJKE RECHT OP VRIJHEID 
VRAAGT OM PERSOONLIJKE OPLOSSINGEN      
In de ouderenzorg neemt het aantal cliënten 
met hoogcomplexe, meervoudige zorgvragen 
rondom dementie en psychiatrie snel toe. Ook 
zij hebben recht op begeleiding naar het 
levenseinde waarbij er individuele aandacht is 
voor welzijn, waardigheid en vrijheid. De 
nieuwe Wet zorg en dwang (1-1-2020) geeft 
een aantal richtlijnen voor vrijheidsbeperking, 
omgaan met verzet en  onvrijwillige zorg.  

Bij cliënten met dementie ontstaat vaak onrust en 
spanning door prikkels die niet meer begrepen worden. 
Ondanks een empathische bejegening kan een cliënt 
soms toch overgaan tot verzet in de vorm van verbaal, 
non-verbaal en uiteindelijk fysiek agressief gedrag.         
Dat laat zijn sporen na zowel bij de cliënt, diens naaste 
als bij de zorgmedewerkers. 

Mogelijke gevolgen
Een gevolg kan zijn dat de zorgmomenten spanning 
opleveren. Dit gaat ten koste van het welzijn van zowel 
de cliënt als de zorgmedewerkers. Hierdoor kunnen   
het verzuim en verloop door stress-verschijnselen of 
burn-out verder oplopen.  

Aanbod en oplossingen
Sulis Training heeft een bijscholing ontwikkeld die op 
maat gemaakt kan worden voor verschillende functie-
groepen en soorten cliëntcontact, zowel intra- als 
extramuraal. De eerste twee dagdelen omvatten up-to-
date informatie over het ontstaan en de effecten van 
dementie en andere psycho-pathologie. Ingegaan 
wordt op het herkennen en duiden van oorzaken van 
spanningsvol gedrag en (naderend) verzet op 
lichamelijk, emotioneel, psychisch en sociaal gebied. 

Afwisselend met korte theorie gaan de cursisten met 
elkaar oefenen, waarbij beurtelings de rol van de cliënt 
wordt ingenomen. Op deze manier kan men ‘aan den 
lijve’ ervaren wat de effecten zijn van bepaald gedrag, 
en of hiermee aan de behoefte van de cliënt en/of zijn 
wettelijke vertegenwoordiger wordt voldaan. Er zijn 
veel oefeningen om zorgvuldig en met respect in te 
gaan op wat de cliënt aangeeft en uit te zoeken wat hij 
of zij mogelijk prettig vindt. Zo wordt de kans op het 
moeten leveren van onvrijwillige zorg verminderd. Via 
feedback van de oefenpartner en de trainer worden 
concrete en praktische handvatten gegeven waarbij de 
eigen kwaliteiten worden benadrukt.

Sulis training & coaching o6 208 26 410   www.sulis-tc.nl - www.facebook.com/sulistrainingencoaching - info@sulis-tc.nl




