
 
 

Workshops 

De middag bestaat onder andere uit twee workshops. Eén workshop is voor iedere deelnemer 
hetzelfde. Voor de andere workshop kun je een keuze maken. We vragen je echter twee workshops 
aan te geven. Mocht de workshop van eerste keuze vol zitten dan delen we je in bij je tweede keuze. 
 
Nieuwe wet zorg & dwang (verplichte workshop) 
Op 1 januari 2020 wordt de Wet Bopz ( Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) 
vervangen door de Wzd (Wet zorg en dwang). Het uitgangspunt van deze nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. 
Dat betekent dat onvrijwillige zorg (de nieuwe term!) uitsluitend kan worden toegepast als er ernstig 
nadeel dreigt voor de cliënt of zijn omgeving. De wet biedt handvatten om tot een zorgvuldige 
afweging te komen. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Wat betekent dit voor jou als 
zorgmedewerker? 
Workshopspreker: Femke de Wit van Vilans of Louke Flieringa & Louis de Haan van Woonzorggroep 
Samen 
 
1. Vrijheid en Veiligheid in de praktijk 
Hoe geef je invulling aan het organiseren van vrijheid en veiligheid, binnen het wettelijk kader, 
zonder dat de wet het doel is? Peter Hoekstra van De Hictoloog geeft een interactieve workshop en 
gaat met deelnemers in gesprek over hoe vanuit een visie op vrijheid en veiligheid organisaties en 
verwanten invulling aan dit thema kunnen geven. 
Workshopspreker: Peter Hoekstra, De hictoloog 
 
2. Zorgorganisatie aan het woord 
Wat betekent vrijheid en veiligheid voor de cliënt? Hoe heb je een goed gesprek met cliënt en 
familie? Hoe doen we dit samen, als collega’s en familie? Deze vragen komen aan de orde tijdens 
deze workshop. 
Workshopspreker: Zorgorganisatie Meander 
 
3. T(e)huis & Verstijfd 
Hoe voelt het nu echt om oud en zorgafhankelijk te zijn? Ervaar het in De ParticipatieKliniek. Stap in 
de schoenen van een bewoner en ervaar zelf de grenzen van vrijheid en veiligheid. Binnenkort 
worden 45 verzorgenden en verpleegkundigen van WZG Samen 24 uur ‘opgenomen’ in De 
Participatiekliniek in Megen. In deze workshop krijgt u vast een sneak preview van wat ze te wachten 
staat. 
Workshopspreker: Participatie Kliniek 
 
4. In gesprek met de IGJ 
De inspectie ziet toe op het onderwerp vrijheid en veiligheid. De IGJ heeft deze taak omdat dat in 
verschillende gezondheidswetten staat; zoals de wet Bopz, de Wkkgz en straks ook in de wet Zorg en 
Dwang. Hoe doet de inspectie dat? En waar kijkt de IGJ dan precies naar?  
 
Uit de praktijk blijkt dat dit onderwerp vaak erg ingewikkeld is. Tijdens deze workshop gaan we in op 
praktijkvoorbeelden.  Wanneer is iets vrijheidsbeperkend? En als je zo’n maatregel neemt, hoe maak 
je dan een zorgvuldige afweging? Wie moeten daar allemaal bij betrokken zijn? Kortom: hoe zorg je 
dat een bewoner zo vrij mogelijk en tegelijkertijd ook veilig is? 
Workshopspreker: Charlotte de Winter, IGJ 



 
 
 
5. Wat doet vrijheid met jou 
In de praktijk van alledag komen we meer dan eens voor de afweging van vrijheidsbeperking te 
staan. Zorgen voor veiligheid speelt daarin een belangrijke rol. Dankzij het vele onderzoek naar hoe 
onze hersenen functioneren en reageren, krijgen we ook meer inzicht in het gedrag van mensen. 
Hiermee worden factoren die een rol spelen bij de afweging voor vrijheidsbeperking zichtbaar.  Als 
we weten wat er in de hersenen van mensen gebeurt, krijgen we houvast voor het omgaan met 
onbegrepen gedrag. En juist dit kan ons praktisch helpen in het gunstig beïnvloeden hiervan, 
waardoor dwang of vrijheidsbeperking minder nodig is. Een interactieve workshop vol praktische 
tips. 
 
6. Hoe draagt zorgtechnologie bij aan de uitvoering van de nieuwe wet zorg & dwang 
Op welke manieren kan ik als zorgmedeweker vrijheid en veiligheid bieden voor de cliënt en wat zijn 
hulpmiddelen die mij en de cliënt daarin kunnen ondersteunen? Welke invulling geeft 
Woonzorggroep Samen hier aan? Hoever is Woonzorggroep Samen hier mee? Ga in gesprek in met 
Woonzorggroep Samen  over de mogelijkheden die er zijn binnen de zorgomgeving en over welke 
oplossingen jij belangrijk en noodzakelijk vindt. 
Workshopspreker: Ria de Knikker, Woonzorggroep Samen 
 


