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Projectplan Regionale Samenwerking Midden-Brabant  
i.v.m. de Wet zorg en dwang 

Versie C, 20/3/2020 

Inleiding 
Op 27/1/2020 zijn vertegenwoordigers van zorg- en aanverwante organisaties1 in de regio Midden-

Brabant bij het Zorgnetwerk Midden-Brabant (ZMBR) bij elkaar geweest om afspraken te maken over 

samenwerking bij de uitvoering van de Wet Zorg en Dwang (WZD). Ook en vooral omdat diverse 

zaken rond de WZD nog niet duidelijk zijn. De afspraken gelden tot en met 30/4/2020 en zijn 

vastgelegd in het document ‘Samenwerking regio Midden-Brabant i.v.m. de Wet Zorg en Dwang. 

Werkdocument met een overzicht van afspraken en acties.’ 

Het document dat nu voor u ligt is een kort projectplan. Hierin worden het doel, de werkwijze en 

verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden beschreven die moeten leiden tot de regionale 

samenwerking rond de WZD. (Contactpersoon: j.lam@zmbr.nl ). 

Doel project 
Mensen met een psychogeriatrische aandoening die in aanmerking komen voor zorg volgens de 

bepalingen van de WZD, krijgen die zorg daadwerkelijk geboden. Zorg- en aanverwante organisaties 

in Midden-Brabant hebben voor de korte termijn een aantal concrete werkafspraken over 

samenwerking gemaakt. Voor de wat langere termijn worden de landelijke ontwikkelingen gevolgd 

en wordt per thema bekeken hoe daarmee om te gaan. Partijen volgen en beoordelen e.e.a. in het 

Geriatrisch Netwerk. 

Kaders en uitgangspunten 
1. 2020 is een overgangsjaar voor de invoering van de WZD. Over diverse onderwerpen, o.a. de 

financiering van nieuwe taken, worden landelijk nog afspraken gemaakt. Daarom hebben de 

gemaakte afspraken in 1e instantie een tijdelijk karakter. 

 

2. De afspraken in de regio zijn tot stand gekomen onder druk van de omstandigheden, om te 

voorkomen dat ouderen tussen wal en schip vallen. Zelfs het ontbreken van een betaaltitel is 

even voor lief genomen. Als er echter landelijk geen duidelijkheid komt over capaciteit en 

financiering zal vanaf 1 mei a.s. in de inzet teruggeschakeld worden conform de adviezen van 

de diverse landelijke koepels zoals Verenso en Actiz. Het tijdelijk karakter van de afspraken zij 

hiermee nog eens benadrukt. 

 

3. Primaat voor de uitvoering van de WZD ligt bij de VV&T-organisaties. Die zijn elk individueel 

verantwoordelijk voor de invoering van de WZD binnen de eigen organisatie. De organisaties 

stemmen het beleid voor mensen met een Wlz-indicatie en de voorkeur voor hun organisatie 

af met de andere organisaties en maken afspraken over de onderwerpen waar ze samen 

verantwoordelijk voor zijn. 

 

 
1 1) GGZ Breburg 2) Schakelring 3) Thebe 4) Volckaert 5) de Wever 6) Zorggroep RCH Midden-Brabant 7) 
Zorgkantoor 8) Zorgnetwerk Midden-Brabant. 
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4. Het bestuur van het Zorgnetwerk Midden-Brabant is opdrachtgever van het project. 

 

5. In het Geriatrisch Netwerk (GN) zijn de hoofdrolspelers vertegenwoordigd. Hier worden de 

werkafspraken en de afstemming besproken, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

 

6. De programmamanager van het GN – j.lam@zmbr.nl – is projectcoördinator.2 

Resultaten 
1. Een set van werkafspraken over regionale afspraken die bij het bestuur van het ZMBR, de 

VV&T-organisaties, GGZ-Breburg, huisartsen, het ETZ, het zorgkantoor en de gemeenten als 

stakeholder bekend zijn en volgens welke gewerkt wordt. 

2. Mensen met psychogeriatrische aandoeningen die thuis wonen en een combinatie van zorg 

en dwang/drang nodig hebben vallen niet tussen wal en schip. 

Overlegtafels 
Hierna volgt een overzicht van de overlegtafels waar afspraken i.v.m. de WZD aan de orde komen: 

Nr. Naam overleg Deelnemers, contactpersonen Typering 

1 Algemeen Bestuur ZMBR Bestuurders van de organisaties die 
bij ZMBR zijn aangesloten. 
Contactpersoon: 
V.Holtmaat@zmbr.nl  

Hebben verzocht om een 
projectplan en om het betrekken 
van alle relevante organisaties. 

2 Regionaal overleg WZD-
bmp (bestuurders, 
managers en 
professionals). 

• GGZ Breburg: H. van As 

• Schakelring: J. Moolenschot, T. 
van den Eijnden (voorzitter 
Geriatrisch Netwerk) 

• Thebe: A. Mulders, A. de 
Kinkelder 

• Volckaert: A. Boekelman 

• De Wever: W. Kieboom 

• Zorggroep RCH Midden-
Brabant: A. van Liempd 

• Zorgkantoor: L. Trommelen 

• ZMBR: V. Holtmaat, J. Lam 
Contactpersoon: j.lam@zmbr.nl 

Op 27/1/20 bijeen geweest. Basis 
afspraken gemaakt. Komen 22/4 
bij elkaar om de gang van zaken te 
evalueren. 

3 Geriatrisch Netwerk 14 professionals en 
leidinggevenden uit de zorg voor 
kwetsbare ouderen.  
Contactpersoon: j.lam@zmbr.nl 

Platform voor netwerken, 
kennisdeling en projecten 
kwetsbare ouderen volgen. 

4 Regionaal overleg SO’s Specialisten ouderengeneeskunde 
van Thebe, de Wever en De 
Riethorst Stromenland. 

Informatie en afstemming. 

 

  

 
2 Taken: Informatie- en communicatieactiviteiten van het project uitvoeren | op projectniveau 1e 
aanspreekpunt zijn naar externe partijen zoals gemeenten, die indirect belanghebbende zijn, bijv. vanwege 
raakvlakken met de WVGGZ | informatie verzamelen | evaluatie 22/4 voorbereiden. 
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Onderwerpen waaraan gewerkt wordt 
Over sommige onderwerpen zijn al afspraken gemaakt, over andere moet dat nog gebeuren of staan 

ze in de steigers. 

Onderwerpen waarover afspraken zijn gemaakt. Prioriteit 1 
Onderwerp Afspraak 

Medische 
verklaringen t.b.v. 
RM 

• VV&T-organisaties bepalen per organisatie welke specialisten 
ouderengeneeskunde (SO) beschikbaar zijn om deze verklaringen op te 
stellen. 

• De SO van de instelling waar de thuiswonende cliënt met een Wlz-
indicatie de voorkeur voor heeft uitgesproken voert het onderzoek uit. 

• Mensen die nog niet bij een Wlz-organisatie bekend zijn worden door 
een SO onderzocht wiens organisatie actief is in de woonplaats van de 
cliënt. 

• De SO’s registreren hun ureninzet en het aantal afgegeven verklaringen. 

IBS Dit blijft GGZ Breburg doen i.v.m. de vereiste deskundigheid en 7x24 uurs 
beschikbaarheid en mits er een bed beschikbaar is. (Op GN 26/3 wordt hier 
een regeling voor vastgesteld.) 

Voldoende 
capaciteit 
Crisisbedden 

VV&T-organisaties maken op zo kort mogelijke termijn aanvullende 
afspraken – bij de ‘Crisisregeling PG’- over het vrijhouden van de benodigde 
crisisbedden. 

Evaluatie gemaakte 
afspraken 

Op 22/4/2020 van 17:00 – 18:00 uur bij het Zorgnetwerk vindt deze plaats. 
Hiervoor worden de vereiste data (inzet SO’s, aantal cliënten en bezetting 
bedden) verzameld. 
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Onderwerpen waarvoor aanvullende afspraken moeten komen 
Onderwerp Aandachtspunten voor de uitwerking 

Patiënten die thuis, 
‘zelfstandig’ wonen en in 
het ziekenhuis 
terechtkomen. 

Rol en positie SEH van het ETZ.  
Bijv. N.a.v. casuïstiek waarbij met een patiënt gestart is i.v.m. bijv. de 
WVGGZ en naderhand is gebleken dat de WZD van toepassing is. Of 
patiënten die in 1e instantie met onduidelijke klachten op geriatrie zijn 
opgenomen. 

Registratie van inzet 
deskundigen. 

 

Registratie van bezetting 
crisisbedden (aantal 
dagen, aantal cliënten). 

Afspraken tussen de VV&T-organisaties, GGZ Breburg en het ETZ over 
bijhouden of er steeds voldoende crisisbedden zijn. 

Aanpassing bestaande 
PG-crisisregeling (2018) 

Geagendeerd op overleg GN 26/3. 

Capaciteit professionals SO’s, psychiaters. Pakken bestuurders op. 

Invullen taken WZD-
functionaris 

 

Financiering inzet 
organisaties 

Instellingen registreren ingezette middelen en menskracht. 
Projectcoördinator gaat deze opvragen. 
Bestuurders: lobbyen, o.a. via Actiz. 

Communicatie tussen 
direct betrokken partijen 
over de gemaakte 
afspraken. 

Pakt projectcoördinator op. Op de site van het ZMBR 
https://www.zorgnetwerkmb.nl/projecten/geriatrisch-
netwerk/mededelingen-en-downloads-geriatrisch-netwerk/ wordt een 
overzicht van te downloaden stukken bijgehouden. 

Communicatie met 
aanverwante 
organisaties zoals de 
gemeenten Hart van 
Brabant, i.v.m. de rol van 
de burgemeester en de 
raakvlakken met 
WVGGZ. 

Projectcoördinator onderhoudt contact met S. Timmermans, adviseur 
veiligheid gemeente Tilburg en lid projectgroep verplichte GGZ Hart 
van Brabant. 

De WZD op termijn Wat moet er regionaal gebeuren om de wet in z’n volle breedte te 
implementeren? Agenderen op een nog nader te bepalen overleg 
gremium. 

Andere, nl. Tijdens het opstellen van dit projectplan zijn, o.a. vanuit de praktijk, 
diverse onderwerpen door uitvoerende professionals bij de 
projectcoördinator aangedragen met de vraag daar duidelijkheid over 
te scheppen door afspraken te maken. Deze worden opgepakt. 
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