
STAPPENPLAN WET ZORG EN DWANG VOOR DE ZORGVERANTWOORDELIJKE 

 

Algemeen 

✓ De cliënt/vertegenwoordiger nodig je uit bij elke stap van het stappenplan (evt. digitaal). 

✓ Je stuurt de Wzd-functionaris na elke stap een mail.  

✓ LET OP: check regelmatig de rapportage voor de reactie van de Wzd-functionaris. Deze moet binnen twee 

weken de maatregel toetsen en goedkeuren. Het kan zijn dat de Wzd-functionaris je vraagt nog iets aan te 

passen.   

 

Stap 1 

 

Plan een overleg: deelnemers (in ieder geval) jijzelf, de psycholoog of SO en 

indien nodig de medisch behandelaar.  

In stap 1 wordt besproken: 

• Hoe groot is het risico op ernstig nadeel? (risico-inventarisatie) 

• Wat zijn de oorzaken van het gedrag? 

• Heeft de omgeving invloed op het ontstaan van het ernstig nadeel? 

• Kunnen we het risico wegnemen met vrijwillige zorg? 

• Als dat mogelijk is, zet de contactverzorgende deze vrijwillige zorg in 

het zorgplan.  

• Wat kunnen de nadelige gevolgen zijn van onvrijwillige zorg en hoe 

kunnen we die beperken? 

• Hoe lang moet de onvrijwillige zorg worden toegepast? (maximaal drie 

maanden) 

Je vult het formulier Maatregel in het ECD in samen met de SO.  

Start  

 

Bijv. tijdens 

artsenvisite of 

gedrags-

bespreking of 

MDO of 

zorgleefplan 

bespreking 

Stap 2 

 

Als het niet lukt om de onvrijwillige zorg binnen drie maanden af te 

bouwen, dan volgt een nieuw overleg. Deelnemers zijn: de EVV, de 

deskundige van en andere discipline (bijvoorbeeld de SO) en een 

deskundige van een andere afdeling (bijvoorbeeld een andere EVV, een 

psycholoog).  

Na 3 maanden 

  

Stap 3 

 

Lukt het niet om de onvrijwillige zorg in drie maanden af te bouwen, dan 

vraagt je advies aan een externe deskundige of onhankelijke deskundige. 

Deze termijn (het wachten op het advies) mag maximaal drie maanden 

duren. 

 

Na 3 maanden  

 

Stap 4 Je plant een overleg: deelnemers zijn jijzelf, de SO, een deskundige van een 

andere afdeling (andere EVV of behandelaar) en een externe deskundige  

of onafhankelijke deskundige .    

Na 3 maanden 

Stap 5 

 

Je plant een overleg: deelnemers zijn jijzelf, de SO en een deskundige die 

niet bij de zorg betrokken is.  

 

Dit gaat om de vierde en elke volgende verlenging van de periode waarin 

de onvrijwillige zorg verleend kan worden. Na elke zes maanden moet 

opnieuw met deze deelnemers (multidisciplinair) worden overlegd of de 

onvrijwillige zorg kan worden afgebouwd of moet worden verlengd. 

Na 6 maanden  

 

 


