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Huidige wet- en regelgeving


Besluit zorgplanbespreking Awbz-zorg
Zsm na aanvang zorg bespreking over doelen,
gebaseerd op wensen, mogelijkheden en beperkingen
van de cliënt
 Wie is verantwoordelijk voor welke deel?
 Afstemming, aanspreken en evaluatie
 Binnen 6 weken na aanvang van de zorg resultaat
van bespreking vastleggen in zorgplan




Wet Bopz voor onvrijwillig opgenomen cliënten


Zsm na opneming behandelplan vastgesteld iom
cliënt: therapeutische doelen wegnemen gevaar
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Toekomstige wetgeving



Wet Langdurige zorg (Wlz)




Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)




‘Kern- Awbz (deel van huidige Awbz: permanent
toezicht of 24-uurs zorg in nabijheid)

Overgang delen Awbz naar gemeenten

Wet Zorg en Dwang


Opvolger Bopz voor Verstandelijk
Gehandicaptenzorg en Psychogeriatrie
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Wet langdurige zorg Wlz







Motto: ‘Met professionele zorg, zo thuis mogelijk’
Doel: ouderen met een blijvende somatische of
psychogeriatrische beperking en mensen met
blijvende verstandelijke, lichamelijke en/of
zintuiglijke beperkingen krijgen passende zorg
met aandacht voor het individuele welzijn
Regie naar vermogen: kwaliteit van leven
Meer maatwerk, meer zorg in de buurt, meer
samenwerking, maar ook houdbaar
gefinancierde voorzieningen
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Zeggenschap van de cliënt over
zijn leven (MvT)


Langdurige zorg te verbeteren, zodat deze bijdraagt aan
behoud of verbetering van de kwaliteit van leven. Dit
wordt bereikt door:
 …………………………..
 de zorgplanbespreking wettelijk verankerd wordt,
waardoor de wensen, mogelijkheden en behoeften
van de cliënt meer centraal komen te staan in de
zorgverlening en er meer nadruk komt op de
betrokkenheid van het sociale netwerk van de cliënt;
 ………………………
 ……………………..
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Zorgplanbespreking


Voor dan wel zo spoedig mogelijk na de aanvang van
de zorgverlening een bespreking om afspraken te
maken over:


Doelen, bepaalde periode, verantwoordelijkheid, afstemming en evaluatie



Zeggenschap over de wijze waarop de cliënt zijn leven wenst
in te richten (dagindeling en leefomgeving). Mantelzorgers en
vrijwilligers worden hierbij betrokken



Verplichte onderwerpen zoals:
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Zorgplan








Binnen 6 weken na aanvang van de zorg de
afspraken uit bespreking vast in een zorgplan
Indien cliënt ter zake wilsonbekwaam dan deze
beslissing vastleggen
Ook zonder aanwezigheid of toestemming
vaststelling zorgplan, zoveel mogelijk gebaseerd
op mogelijke wensen cliënt
Terstond afschrift zorgplan aan cliënt of zijn
vertegenwoordiger
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WMO
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Wmo
Gemeentelijke ondersteuning op het gebied van
zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en
opvang






De aanbieder van een voorziening draagt er zorg voor dat de voorziening van
goede kwaliteit is.
Een voorziening wordt in elk geval:
 a. veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht verstrekt,
 b. afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en op andere vormen van
zorg of hulp die de cliënt ontvangt,
 c. verstrekt in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende
verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard;
 d. verstrekt met respect voor en inachtneming van de rechten van de
cliënt.
3. Bij of krachtens Amvb…., nadere eisen worden gesteld aan aanbieders van
voorzieningen.
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Wet Zorg en Dwang






Vervanging van Wet Bopz voor mensen met een
verstandelijke beperking en Psychogeriatrie
Nee, tenzij principe…geen onvrijwillige zorg
tenzij het echt niet anders kan en alle mogelijke
(lichtere) alternatieven hebben niet gewerkt
Cliënt heeft de regie en alleen wilsonbekwaam
ter zake van bepaalde beslissing, indien dit door
deskundige zorgvuldig is beoordeel

14

Opstellen van een zorgplan (1)
 Uitgangspunt:

geen onvrijwillige zorg in

zorgplan
 Binnen 6 weken na aanvang van zorg een
zorgplan met, indien noodzakelijk,
deskundige van andere discipline naast
de zorgverantwoordelijke
 Zo mogelijk gericht op instemming
 Minimaal na 4 weken en hierna iedere 6
maanden een (zonodig multidisciplinaire)
evaluatie waarbij cliënt/wv in gelegenheid
gesteld worden aanwezig te zijn
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Opstellen van zorgplan (2)


Indien zorgplan niet voldoet aan zorgbehoefte cliënt (of de
vertegenwoordiger geeft dit aan) en er hierdoor ernstig nadeel
ontstaat, dan mdo met tenminste één deskundige van andere discipline en
eventueel deskundigheid van anderen. Tijdens mdo 1:





Risico-inventarisatie (wat is het ernstig nadeel?)
Wat zou oorzaak hiervan kunnen zijn?
Welke rol interactie cliënt/omgeving?
Welke mogelijkheden voor vrijwillige zorg?



Cliënt/vert. mogelijkheid hierbij aanwezig te zijn



Doel is zorgplan met vrijwillige zorg maar als dit niet lukt….dan een
opschalend model van besluitvorming in MDO 2 en MDO 3 (externe
deskundige)
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Wet Zorg en Dwang


ECD:
Zorgplan
 Beslissing wilsonbekwaamheid ter zake
 Reden geen instemming cliënt/wv met zorgplan
 Evaluatie zorgplan
 Mdo’s 1, 2 en 3 met afwegingen
 Aantekening ontbreken informeren toepassing
onvrijwillige zorg
 Ontbreken toestemming uitvoering zorgplan
 Afschrift onvrijwillige opname
 Toepassing van onvrijwillige zorg
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Conclusie?










Ondersteuningplan is en blijft instrument van
cliëntgerichte ondersteuning
Komt tot stand in dialoog tussen
cliënt/vertegenwoordiger en zorgaanbieder
Gericht op instandhouding of verbetering van
kwaliteit van bestaan van de cliënt
Eigen regie, gelijkwaardigheid en respect
Creativiteit
Cliënt binnen context eigen sociaal netwerk
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Meer informatie


Monica de Visser, gezondheidsrechtjurist



Juridisch Adviesbureau Smaragd
www.adviesbureau-smaragd.nl



Info@adviesbureau-smaragd.nl
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