
 

 

Regionale afspraken 

Wet zorg en dwang 
                                            29 oktober 2020

Wet zorg en dwang 

In Midden-Brabant bestaan afspraken 

over regionale samenwerking tussen 

huisartsen, VVT-instellingen, GGZ 

Breburg en het ETZ als thuiswonende 

ouderen in een situatie komen waarin 

zorg tegen hun wil gegeven moet 

worden. Over die zorg en de uitvoering 

volgens bepalingen van de Wzd zijn op 

27-1-2020 afspraken gemaakt en zijn de 

professionals gaan werken. 

Evaluatie 29 oktober 2020 

Vertegenwoordigers van de hiervoor 

genoemde instellingen hebben de 

werking van de afgemaakte afspraken in 

de praktijk over de periode febr.-sep. 

2020 geëvalueerd en hebben waar 

nodig de afspraken aangepast. De 

belangrijkste afspraken volgen hierna. 

Afspraken 

1. Specialisten ouderengeneeskunde 

(SO’s) stellen de medische verklaringen 

(MV) op voor het CIZ als een 

Rechterlijke Machtiging (RM) moet 

worden aangevraagd. Zij doen dit voor 

mensen die op de wachtlijst voor 

opname in de Wlz-instelling staan voor 

wie zij werkzaam zijn, óf voor mensen 

die (nog) niet op die wachtlijst staan, 

maar in het gebied wonen waar de VVT-

instelling werkzaam is. De kosten 

hiervan worden gedeclareerd bij de 

Wlz-extramuraal consult. 

2. GGZ Breburg blijft de beoordelingen 

doen voor mensen thuis voor wie een 

IBS wordt aangevraagd. 

3. VVT-organisaties houden volgens de 

daarvoor vastgestelde regeling een PG 

crisisbed vrij. 

4. Als mensen thuis met pg-

problematiek in het ziekenhuis (SEH, 

kliniek) terechtkomen zijn geriaters en 

neurologen niet aangemerkt als 

deskundigen die de MV mogen 

opstellen. Dat blijft voorbehouden aan 

SO’s en psychiaters. VVT-instellingen en 

het ETZ maken aanvullende afspraken 

over de benodigde bedden als mensen 

uit het ziekenhuis moeten, maar een 

definitieve plaats nog niet in beeld is. 

5. Gemaakte afspraken en aangepaste 

regelingen worden herschreven. Er 

wordt een communicatie-offensief 

voorbereid om de professionals van de 

genoemde sectoren (huisartsen, VVT, 

GGZ Breburg, ETZ) te informeren en te 

instrueren. Informatie wordt 

gepubliceerd op de site van het 

Zorgnetwerk en van de instellingen, via 

deze Mededelingen en via de overige 

voor professionals vertrouwde kanalen. 

Waar en wie 

Deze afspraken staan op de site van het 

Zorgnetwerk Midden-Brabant, onderdeel 

Geriatrisch Netwerk.>  

Contactpersoon: j.lam@zmbr.nl  
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