Van regels naar
relaties
Je kunt de Wet zorg en dwang (Wzd)
vanuit een focus op nieuwe regels
vertalen naar nieuw beleid en allerlei
extra checklists. Maar als je vooral
focust op relaties: steeds opnieuw
ontdekken wie iedere bewoner is,
wat voor hem belangrijk is en welke
zorg je kunt bieden die zijn vrijheid
en levensgeluk bevordert, dan kan
de wet daar behulpzaam bij zijn.
Want die benadrukt dat vrijheid en
veiligheid voorop staan. ‘Dan hoef je
bij veel minder bewoners het Wzdstappenplan bij onvrijwillige zorg te
gebruiken dan bij wie nu registraties
voor de Wet bopz nodig zijn.’
Meer weten.
	9 oktober 2019 trokken 80 mensen
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Wet zorg en dwang en
Radicaal vernieuwen
Foto’s op Facebook (Klik!)

betrokken bij Radicale vernieuwing
verpleeghuiszorg naar Amersfoort.
Noorderbreedte-bestuurder Saskia
van Opijnen initieerde deze
bijeenkomst rondom de vraag: hoe
kunnen we deze wet zo invoeren
in de verpleeghuiszorg, dat hij
een stimulans kan zijn om onze
gezamenlijke droom waar te maken?
D
 ie droom is dat de
verpleeghuiszorg menselijker kan
zijn. Vanuit besef dat ieder mens
altijd van waarde is voor zichzelf
en zijn omgeving, is aandacht
voor relaties belangrijk in de
vernieuwingsbeweging. Alleen via
relaties en het gesprek hierover,
kun je te weten komen wat geluk en
vrijheid betekenen voor ieder uniek
mens. Of kun je weten hoe veiligheid
belangrijk kan zijn en hoe je daar
praktisch op in kunt spelen.

	Er is de afgelopen jaren veel

bereikt. Maar keuzes voor
risicobeperking op basis van angst,
zonder overleg met bewoners/
naasten en ten koste van hun
levensgeluk, worden nog dagelijks
gemaakt. Er is inmiddels breder
het besef dat vrijheidsbeperking
vaak te voorkomen is als je er met
verschillende betrokkenen aan
werkt. Cliëntvertegenwoordigers,
zorgmedewerkers, behandelaren,
leidinggevenden, bestuurders,
zorginkopers, inspecteurs en VWSbeleidsmedewerkers bezochten deze
bijeenkomst.
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