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Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

Structurele, duurzame samenwerking tussen:

• Zorgorganisaties: Amarant Groep, Amerpoort, ASVZ, Dichterbij, Koraal Groep, Lunet Zorg, 

Prisma, Radar, SDW, Severinus, Sherpa, S&L Zorg, Tragel, Zuidwester

• Landelijke belangenvereniging LFB voor mensen met een verstandelijke beperking

• Universiteit Tilburg



Perspectief op kennis: ontsluiten van meerdere bronnen van kennis

Drie soorten kennis van belang

Ervaringskennis Wetenschappelijke kennis

Professionele kennis 



Netwerk Samen Kunnen Kiezen

Netwerk van partijen uit wetenschap en praktijk gericht op het mogelijk maken en 
ondersteunen van zelfbepaling en eigen regie van mensen met een verstandelijke
beperking

Academische Werkplaats Leven met een
verstandelijke beperking, Tilburg University

Academische Werkplaats ’s Heeren Loo VU



Vrijheid en veiligheid

Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) en matige of ernstige verstandelijke 
beperkingen krijgen bovengemiddeld vaak te maken met vrijheidsbeperkingen

Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) perken zelfbepaling in en daarmee kwaliteit van 
leven

Overheid en instellingen zetten in op onderzoek en innovatie om VBM af te bouwen



Vrijheid en veiligheid

Innovaties van partners binnen het Netwerk Samen Kunnen Kiezen om minder 
vrijheidsbeperkingen toe te passen en sneller af te bouwen:

1. Webtool die professionals helpt om het cliëntperspectief mee te wegen bij beslissingen 
rondom vrijheidsbeperking (‘Wegingskader’) 

2. Methode waarbij professionals hun eigen zorgpraktijk onderzoeken op verbeteringen in 
gebruik van vrijheidsbeperkingen (‘Met andere ogen’)

3. Multidisciplinair expertiseteam dat bij woningen langsgaat om gezamenlijk met 
professionals op vrijheidsbeperkingen te reflecteren en af te bouwen



https://kahoot.it/



• 1/1/2020: wet Zorg en Dwang

• Opdracht VWS: maak een tool die 
begeleiders een handvat biedt bij 
de invoering van de wet

• Zorg dat het cliëntperspectief hier 
nadrukkelijk wordt meegenomen



Onvrijwillige zorg

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder “onvrijwillige zorg” verstaan zorg 
waartegen de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzet en die bestaat uit:

a. toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede doorvoeren van medische controles of andere medische 
handelingen en overige therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychogeriatrische aandoening, 
verstandelijke handicap, een daarmee gepaard gaande psychische stoornis of een combinatie hiervan, dan wel 
vanwege die aandoening, handicap of stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening;

b. beperken van de bewegingsvrijheid;

c. Insluiten;

d. Uitoefenen van toezicht op betrokkene;

e. onderzoek aan kleding of lichaam;

f. onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen;

g. controleren op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen;

h. aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene 
iets moet doen of nalaten, waaronder begrepen het gebruik van communicatiemiddelen;

i. beperken van het recht op het ontvangen van bezoek.



Ontwikkeling ‘wegingskader’

Belevingsonderzoek dwang in de zorg

Interviews

Observaties

Focusgroepen

”Hoe kun jij het cliëntperspectief 

meenemen in je afweging bij het 

inzetten van onvrijwillige zorg?”



Het Wegingskader – Wat is het?

Website om zorgverleners te handvatten te bieden bij

• de inzet van onvrijwillige zorg

• het vergroten van de eigen regie



Het Wegingskader – Wat kun je ermee?

• Uitleg over het belang van eigen regie, vanuit
het perspectief van cliënten, verwanten en
zorgverleners

• Informatie over onvrijwillige zorg binnen de 
Wet zorg en dwang

• Methode voor het maken van een
(gezamenlijke) beslissing over de zorg aan een
cliënt



Het Wegingskader – Hoe zet je hem in?

• Verzamel informatie over:

• Het gedrag
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Het Wegingskader – Hoe zet je hem in?

• Verzamel informatie over:

• Het gedrag

• Eventueel verzet

• Beleving en waarneming

• Cliëntperspectief

• Is de zorg noodzakelijk?

• Mogelijke alternatieven?

➢ Maak een afweging over de in te zetten zorg



Het Wegingskader – Toevoeging aan de praktijk?



Dank voor uw aandacht!

Vragen?

Dr. Ria Wolkorte: r.wolkorte@uvt.nl
Luciënne Heerkens: g.c.j.heerkens@uvt.nl


