
Dilemma’s van mantelzorgers, mensen met 
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Even voorstellen

Mariëlle Cuijpers 
adviseur belangenbehartiging LOC Waardevolle zorg

Ik vertegenwoordig LOC in de regiegroep praktijktuin ambulante 
Wzd en in de werkgroep Wzd. LOC ondersteunt de beweging 
Radicale vernieuwing zorg. In deze workshop ga ik in op het 

onderdeel ‘de zorgpraktijk’.
Meer over mij op www.loc.nl| m.cuijpers@loc.nl

http://www.loc.nl/


Beweging Radicale 
vernieuwing zorg

• Netwerk dat werkt aan zorg thuis en in 
het verpleeghuis waarin mensen het 
belangrijkst zijn 

• “Van regels naar relaties”
• Het gaat om wat er speelt in en tussen 

mensen die zorg nodig hebben, hun 
naasten en de mensen die zorg verlenen



Deelnemers Radicale vernieuwing zorg link

Hier kun je een afbeelding plaatsen

https://www.radicalevernieuwing.nl/deelnemers/


Actieteam Vrijheid, veiligheid 
en levensgeluk van cliënten

• 14 Zorgorganisaties

• Hoe kan de Wet zorg en dwang (Wzd) 
maximaal bijdragen aan vrijheid, veiligheid 
en levensgeluk van cliënten?



Actieteam Vrijheid, veiligheid 
en levensgeluk van cliënten

● Wat heeft die persoon en mantelzorgers/netwerk 
nodig om zorg thuis mogelijk te maken?

● Wat werkt er wel?
● Wat zijn de plekken der moeite?
● Hoe kunnen we zoeken naar alternatieven, ook in 

taal? 
● Wat is er nodig aan tijd en geld om dat mogelijk te 

maken om consequent vanuit dit perspectief zorg 
te bieden?



Activiteiten actieteam 2021

● Adviezen voor zorgorganisaties en 
wetgever link

● Documentaire reeks Vrijheid, veiligheid en 
levensgeluk link

● Magazine ‘Zicht op vernieuwing’ (2022). ‘Wet 
zorg en dwang: hoe werkt dat dan?’ link

https://www.radicalevernieuwing.nl/praktijkvoorbeelden/adviezen/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoGHmTKKyyvWa2FJBX7qS34I5TRdgTRzd
https://www.radicalevernieuwing.nl/publicaties/zicht-op-vernieuwing-deel-5/


Film: De Wet zorg en dwang in de thuiszorg met Marin Kuipers 
wijkverpleegkundige en Marco Repko specialist ouderengeneeskunde, 
Sensire. (15 minuten) link

Hier kun je een afbeelding plaatsen

https://youtu.be/i6eTh-jTGco


”De wet dwingt om stil te 
staan. Wat vroeger gewoon 
was om te doen is dat wel 
allemaal zo gewoon?”



“Ik wens elke regio een 
goede keten.”



”Laten, we met z’n allen een 
vangnet creëren en zo een 
viendelijke omgeving 
bieden.”



Activiteiten actieteam 2022

● het stappenplan*
● insluiting
● de verpleegkundig specialist (VS)*
● de onafhankelijk deskundige
● rapportage & registratie*



Drie dilemma’s 

• 1: Het stappenplan biedt houvast < > Het geeft weinig ruimte voor 
maatwerk en dit maakt het stappenplan rigide

• 2: De wijkverpleegkundige kent vaak sleutelfiguren in het leven van 
de cliënt < > Vervult echter niet de rol van Wzd-functionaris

• 3: Uitgangspunt van vrijheid, veiligheid en levensgeluk spreekt aan < >  
taal in rapportages en registraties maakt het lastig om hier de focus 
op te leggen

Hoe met deze dilemma’s om te gaan?



Reacties op dilemma’s

● Zijn de dilemma's herkenbaar?
● Welke reactie hebben jullie op de dilemma’s?
● Welk advies hebben jullie over deze 

dilemma's?



Einde.



Heb je een 
vraag?
radicalevernieuwing@loc.nl

030 207 40 67

radicalevernieuwing.nl


