Vragen
& antwoorden
Wzd-PubQuiz
• In de vragen gebruiken we de afkorting Wzd
• Bij alle vragen waarin cliënten genoemd worden is er sprake
van een diagnose dementie of verstandelijke beperking
• Alle antwoorden juist = punten

Ronde 1: Weetjes
Wet zorg en dwang

Max. 10
punten

Dia

Nr

Vraag

5

1.1

Wat is de bedoeling van de Wzd?

Om zorgmedewerkers te laten nadenken over
vrijheid
Om
de vrijheid van de cliënten om het eigen leven in

te richten te beschermen
O
 m te weten welke middelen en maatregelen je mag
toepassen

6

1.2

Wanneer is de wet in werking getreden?

1 januari 2020
1 juli 2020
1 januari 2021

7

1.3

Onvrijwillige zorg is volgens de wet.

Zorg die door de arts wordt opgelegd
Zorg die door de vertegenwoordiger of familie wordt
opgelegd
Z
 org waartegen de cliënt (of vertegenwoordiger) zich
verzet

8

1.4

Waar geldt de Wet?

Thuis
B
 ij de dagbesteding
In een woonvoorziening
Alle antwoorden zijn juist

9

1.5

Wanneer mag je volgens de Wet zorg en dwang
onvrijwillige zorg toepassen?

C
 lient heeft een vastgestelde verstandelijke
beperking of dementie
Ernstig nadeel is of dreigt
E
 r geen alternatieven mogelijk zijn of gevonden
De combinatie van deze factoren is een vereiste

10

1.6

Volgens de omschrijving in de Wzd is de taak van de
zorgverantwoordelijke:

2 en 3 zijn juist
1 en 3 zijn juist
1 en 2 zijn juist

1 Beslissen, waarbij zijn bevoegdheid om besluiten
te nemen beperkt wordt doordat hij anderen moet
raadplegen en goedkeuring van anderen nodig heeft.

Antwoordopties

Juiste
antwoord

2 Zorgdragen voor het opstellen van zijn levensverhaal,
bijvoorbeeld in een levensboek.
3 Zorgdragen voor het opstellen, vaststellen, uitvoeren,
evalueren en zo nodig periodiek aanpassen van het
zorgplan en het voeren van overleg met de cliënt en
zijn vertegenwoordiger voorafgaand daarover en het
inrichten van een dossier voor de cliënt.
Welke antwoorden zijn juist?
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1

Dia

Nr

Vraag

11

1.7

Bij het toepassen van onvrijwillige zorg moet je een
stappenplan doorlopen.
Wat beoogt de Wzd met de inzet van het stappenplan?

Antwoordopties

Eerst een analyse van het gedrag en zoeken naar
alternatieven
M
 ultidisciplinair overleg
Zorgvuldige besluitvorming
Registratie: vastleggen in zorg- of
ondersteuningsplan
Alle bovenstaande elementen.

12

1.8

Een voorwaarde waaraan de inzet van onvrijwillige
zorg moet voldoen is subsidiariteit. Wat betekent
subsidiariteit?

Je krijgt subsidie om alternatieven aan te schaffen
Er zijn géén andere, minder ingrijpende maatregelen
mogelijk om hetzelfde doel te bereiken.
De maatregel is passend bij het probleemgedrag

13

1.9

Waarom moet je toegepaste onvrijwillige zorg
vastleggen?

Om verantwoording af te leggen
Om de maatregel te kunnen evalueren
B
 eide

14

1.10

In de Wzd wordt het principe gehanteerd dat een cliënt
ter zake wilsbekwaam is totdat het tegendeel wordt
vastgesteld.

Iedere deskundige, incl. de bij de zorg betrokken
arts, mag na inwerkingtreding van de reparatiewet
nov ’21, in eerste instantie de wilsbekwaamheid
van een cliënt beoordelen. Bereikt hij hierover geen
overeenstemming met de vertegenwoordiger van de
cliënt, dan beoordeelt, een niet bij de zorg betrokken
deskundige in tweede instantie de wilsbekwaamheid
van de cliënt.
Elke zorgverlener die de cliënt goed kent
D
 e zorgverantwoordelijk in samenspraak met een
externe deskundige.

Wie mag een beoordeling maken van de
wilsbekwaamheid ter zake van een cliënt?

Ronde 2: Foto’s

Welk hulpmiddel zie je op de foto?
Je zou ze kunnen herkennen uit de Alternatievenbundel
Dia

Nr

Juiste antwoorden

16

2.1

Antiplukpak, smeerpak, antischeurpak, hansop, verpleegbody, zorgpyjama

17

2.2

Anti-krabhandschoenen, handbeschermers, gepolsterde handschoenen, handschoenen tegen zelfverwonding

18

2.3

Fingerfood, hapklare maaltijden, voorgesneden maaltijden, wensdieet

19

2.4

Halve deur, staldeur, tweedelige deur

20

2.5

Heupbeschermer, heupbeschermbroek, SafeHip, hipshield, valbroek, heupairbag

21

2.6

Muziekkussen, Somnox=fout

22

2.7

Verzwaarde deken

23

2.8

Stok, wandelstok, loophulpmiddel

24

2.9

Zintuigtuin, belevingsgerichte tuin, therapeutische tuin, belevingstuin

25

2.10 Biodynamisch licht, lichttherapie, daglichtlamp
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Juiste
antwoord

Max. 10
punten

2

Ronde 3: Weetjes
Gedragsbeïnvloedende medicatie

Max. 10
punten

Dia

Nr

Vraag

Juiste
antwoord

27

3.1

Hoeveel bewoners met dementie krijgt in het
verpleeghuis antipsychotica voorgeschreven?

Onder de 10 %
Ruim 25%
R
 ond de 45%

28

3.2

Hoeveel van de thuiswonende mensen met dementie
kreeg in 2019 één of meerdere soorten psychofarmaca
voorgeschreven?

Onder de 10 %
Ruim 25%
Rond de 40%

29

3.3

Gedragsbeïnvloedende medicatie (psychofarmaca)
worden gebruikt bij de behandeling van psychische
aandoeningen. Welke medicijnen vallen daar
bijvoorbeeld onder?

A
 ntidepressiva (zoals citalopram), antipsychotica
(zoals haloperidol) en angstdempende middelen
(zoals diazepam).
Slaapmiddelen (zoals temazepam) en kalmerende
middelen (zoals oxazepam).
A
 ntwoord A en B zijn beide juist.

30

3.4

Op verzoek van de familie wordt oxazepam
voorgeschreven aan de cliënt. Waaraan denk je als
verpleegkundige voordat je het medicijn geeft?

1 en 2 zijn juist
2
 en 3 zijn juist
1 en 3 zijn juist

Antwoordopties

1 Is er goed naar de situatie van de cliënt gekeken en is het
gedrag goed geanalyseerd?
2 Kan de familie goed aangeven wanneer oxazepam nodig
is voor de cliënt?
3 Is het stappenplan van de Wet zorg en dwang van
toepassing
Welke antwoorden zijn juist?
31

3.5

Gedragsbeïnvloedende medicatie worden in de
zorg vaak voorgeschreven wanneer er sprake is van
probleemgedrag. Waarom is het zo belangrijk dat je
bewust met psychofarmaca omgaat? Er zijn meerdere
antwoorden mogelijk.

1, 3 en 4 zijn juist
2, 3 en 4 zijn juist
1, 2 en 3 zijn juist

1 Psychofarmaca kunnen veel bijwerkingen hebben.
2 Psychofarmaca zijn duur en schaars.
3 De werkzaamheid van psychofarmaca is maar beperkt.
4 Psychofarmaca lossen de oorzaken van probleemgedrag
niet op.
32

3.6

Een huisarts schrijft op verzoek van de familie
medicatie voor bij een thuiswonende cliënt met
dementie die onrustig is. Ze verzet zich niet. De
huisarts kent de cliënt niet en heeft haar ook niet
gezien. De familie vraagt jou de medicatie toe te
dienen. Is het stappenplan van de Wzd van toepassing?

N
 ee, de cliënt verzet zich niet dus is het stappenplan
niet van toepassing.
Ja, als de gedragsbeïnvloedende medicatie niet
volgens de richtlijnen is voorgeschreven. Dat ga ik
checken bij de arts.
Nee, want er is sprake van een noodsituatie.

33

3.7

Als het gaat om psychofarmaca moet het stappenplan
van de Wet zorg en dwang (Wzd) gevolgd worden als:

1 en 2 zijn juist.
3 is juist.
1, 2 en 3 zijn juist.

1 Er sprake is verzet tegen inname van de medicatie.
2 Psychofarmaca buiten de richtlijn wordt toegediend bij
een wilsonbekwame cliënt
3 Altijd
34

3.8

In het zorgplan van mevrouw Vriens staat ‘zo nodig
Haldol geven bij onrust’ geschreven. Mevrouw kan
hier zelf geen besluit meer over nemen. Je merkt dat
collega’s verschillend omgaan met het geven van de
Haldol en dus verschillend denken over ‘wat onrust is
bij mevrouw’. Wat doe je?
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Iedereen beoordeelt zelf per situatie of je de Haldol
wel of niet geeft
Ik ga met de arts en psycholoog overleggen bij welk
gedrag ‘zo nodig’ medicatie bij deze cliënt nodig is
I k zoek op in de richtlijnen in welke situaties Haldol
gegeven moet worden.

3

35

3.9

Bij een cliënt is gedragsmedicatie door een arts
voorgeschreven. Deze medicatie valt buiten de
richtlijnen. De familie dient het medicijn toe.
Moet je als betrokken zorgmedewerker het
stappenplan volgen?

36

3.10 Mevrouw Klaver woont in een instelling, en is vaak erg
onrustig. De arts wil gedragsbeïnvloedende medicatie
voorschrijven. Maar is dat wel nodig? Hoe breng je dit
in kaart? (meerdere antwoorden mogelijk)

J
 a, het stappenplan is van toepassing.
H
 et hangt ervan af of de client wilsbekwaam ter
zake is.
N
 ee, het stappenplan hoeft niet gevolgd te worden.

1 en 3 kloppen niet
A
 lle antwoorden zijn juist
3
 en 5 kloppen niet

1K
 en je cliënt en zijn/haar gewoontes, ook vóór de
opname in de zorginstelling.
2G
 a bij probleemgedrag na waar dit vandaan komt.
3G
 a in gesprek met de familie om mee te denken over
mogelijke oorzaken.
4 S luit in overleg met de arts medische oorzaken van het
gedrag uit.
5O
 verleg multidisciplinair over een passende aanpak
voor deze cliënt.

Ronde 4: Muziek

Welk muziekfragment hoor je?
Let op: de muziekfragmenten worden in één achter elkaar afgespeeld.
Dia

Nr

37

4.1

Imagine - John Lennon

https://www.youtube.com/watch?v=YkgkThdzX-8

37

4.2

Klein Orkest - Over de muur

https://www.youtube.com/watch?v=rAR6XKHfXY0

37

4.3

Frank Boeijen Groep - Zwart Wit

https://www.youtube.com/watch?v=d8-mZ3lLQSw&t=19s

37

4.4

Neil Young - Rockin' In The Free World

https://www.youtube.com/watch?v=TnAgc1kgvLc&t=13s

37

4.5

Vrij zijn - Marco Borsato

https://www.youtube.com/watch?v=7mKnPvs8JBo

37

4.6

Queen - I Want To Break Free

https://www.youtube.com/watch?v=Z3w5gVM_4y8

37

4.7

Pharrell Williams – Freedom

https://www.youtube.com/watch?v=LlY90lG_Fuw

37

4.8

Bomfunk MC's – Freestyler

https://www.youtube.com/watch?v=ymNFyxvIdaM

37

4.9

Racoon – Freedom

https://www.youtube.com/watch?v=SqEXt-94tws

37

4.10 Stef Bos & Miss Montreal – Laat me

Max. 10
punten

Juiste antwoorden
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https://www.youtube.com/watch?v=zfmAqZQz94E

4

Ronde 5: Weetjes
Praktijk situaties

Max.
punten

Dia

Nr

Vraag

Antwoordopties

39

5.1

Wat kunnen voorbeelden zijn van onvrijwillige zorg
als een cliënt zich hiertegen verzet?

Anti-krabhandschoenen
Deur op slot
C
 ameratoezicht
Bepalen hoeveel iemand eet
Alle antwoorden zijn goed

40

5.2

Meneer Ozun is slecht ter been maar gaat graag naar
buiten. Elke avond gaat een zorgmedewerker met hem
wandelen. Hij wordt eerst vastgezet met een gordel in
zijn rolstoel omdat hij er anders uit wil stappen. Soms
trekt hij aan zijn gordel. Het is onduidelijk wat hij
daarmee bedoeld.

Ja, trekken aan de gordel is een uiting van verzet.
Nee, deze cliënt verzet zich niet tegen het gebruik
van de gordel.
Misschien, trekken aan de gordel kan een uiting van
verzet zijn.

Juiste
antwoord

Is er in deze casus sprake van verzet?
41

5.3

Bij Carmen Gomez wordt nu 6 maanden een
bewegingsmelder gebruikt, ze vindt dit erg
vervelend. Het is weer tijd voor de evaluatie van deze
onvrijwillige zorg. Wie zijn de minimaal betrokken
zorgverleners bij dit MDO?

De zorgverantwoordelijke
De zorgverantwoordelijke, deskundige van andere
discipline, deskundige die niet bij de zorg betrokken
is, arts en Wzd-functionaris.
De zorgverantwoordelijke, deskundige van andere
discipline, deskundige die niet bij de zorg betrokken
is, externe deskundige, arts en Wzd-functionaris

42

5.4

Mag je als zorgverlener een voordeur op slot draaien
als je weggaat?

Ja, als het op verzoek is van de cliënt en hij
wilsbekwaam is
J
 a, als het op verzoek is van familie
Ja, als de arts dit zegt
Ja, als ik denk dat het veiliger is
Nee

43

5.5

De wettelijk vertegenwoordiger wil graag dat jouw
cliënt een tafelblad voor de rolstoel heeft als hij in de
huiskamer zit. Zodat hij niet kan vallen. De cliënt is
wilsonbekwaam ter zake en verzet zich niet tegen het
tafelblad. Wat doe je?

I k plaats het tafelblad voor de rolstoel. Als de
vertegenwoordiger dat wil, dan mag dat.
Als de cliënt zich niet verzet, plaats ik het tafelblad
voor de rolstoel.
Ik bespreek deze situatie in een multidisciplinair
overleg en volg het stappenplan.

44

5.6

Waar wordt naar gekeken bij de vaststelling van
wilsonbekwaamheid ter zake?

1 , 2 en 3 zijn juist
2, 3, 4 en 5 zijn juist.
Alle antwoorden zijn juist

1 Of de client onvrijwillig (gedwongen) is opgenomen
2 Of de client de informatie begrijpt
3 De client de informatie kan vertalen naar zijn eigen
situatie
4 De client de gevolgen van zijn keuze kan overzien
5 De client een besluit kan nemen

45

5.7

Wat is de rol van de (Wzd) cliëntvertrouwenspersoon?

Pubquiz — Vragen & Antwoorden

Ondersteunen en informatie verstrekken bij vragen
die ontstaan rondom onvrijwillige zorg, aan de client
en/ of vertegenwoordiger
Beoordelen van klachten die betrekking hebben op
onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname.
Een sparringspartner voor de zorgverantwoordelijk
bij een lastige situatie.

5

Dia

Nr

Vraag

46

5.8

Soms moeten we ingrijpen om ernstig nadeel te
voorkomen of op te heffen, maar is er sprake van een
nood- of onvoorziene situatie en is er geen tijd meer om
te overleggen.

Antwoordopties

Juiste
antwoord

Stelling 1 en 3.
Stelling 2 en 3.
A
 lle stellingen zijn juist.

Welke stellingen hierover zijn juist?
1 Bij de beslissing over onvrijwillige zorg in een
noodsituatie is overleg met de arts niet nodig.
2 De toepassing duurt zo kort mogelijk, maximaal 2
weken
3 De zorgverantwoordelijke informeert de Wzdfunctionaris over de toegepaste zorg in een
noodsituatie.
47

5.9

Johan Keizer is de vertegenwoordiger van Hendrik
Keizer. Hij is het spuugzat dat de begeleiders van
Hendrik zijn kamerdeur op slot doen tijdens het
rustmoment, omdat hij de andere cliënten zou storen.
Johan stemt hier niet mee in en Hendrik snapt niet
waarom hij niet uit zijn kamer kan. Waar kan Johan
zijn klacht behandeld worden?

48

5.10 Een bewoner wil graag elke dag een borreltje voor het
eten, mag dat?
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Via de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder
D
 e zorgverleners volgen het stappenplan dus hij kan
niet klagen.
Bij de klachtencommissie onvrijwillige zorg die
vallen onder de klachtenregeling van de Wzd.

Jazeker
Ja, mits dat voor hem geen ernstig nadeel heeft
Nee, dat is ongezond
Nee, in de huisregels staat dat er alleen in het
weekend gedronken wordt.

6

