Verantwoordelijkheden voor
gemeenten door nieuwe
wetgeving om dwang in de
zorg te beperken

Partners in verbetering

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
en de Wet zorg en dwang (Wzd) vervangen de huidige Wet
bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz)
en treden per 1 januari 2020 in werking. Inzet van beide
wetten is het adequaat en tijdig signaleren en handelen om
zorg met dwang zo veel mogelijk te voorkomen of te
beperken. De Wvggz maakt het mogelijk om ook ambulante
zorg onder dwang op te leggen. Hierdoor hoeven minder
cliënten gedwongen te worden opgenomen. Ook de Wzd
draagt bij aan het terugdringen van dwang. De kern van
deze wet is ‘nee, tenzij’.

Verantwoordelijkheden door nieuwe
wetgeving
De nieuwe wetgeving brengt ook voor gemeenten
nieuwe taken en verantwoordelijkheden met zich
mee. Inwoners en professionals moeten weten
waar en hoe zij zorgen kenbaar maken.
De uitvoering van het verkennend onderzoek, dat
beoordeelt of een zorgmachtiging op zijn plaats
is en welke vorm van zorg nodig is, moet worden
georganiseerd en belegd. De burgemeester gaat
een andere rol vervullen en er moet een regionale
samenwerking met Politie, OM en GGZ worden
georganiseerd. Meer in algemene zin is er een
plan nodig voor veilige gegevensuitwisseling en
zijn er communicatieaandachtspunten.

Gemeenten bereiden zich voor op de
nieuwe wetgeving
Zonder tijdig inregelen van de nieuwe taken en
verantwoordelijkheden lopen gemeenten het risico
dat zij aan de zorgplicht voor hun inwoners niet
de invulling kunnen geven die in het kader van de
nieuwe wetgeving van hen verwacht wordt.

Dit kan leiden tot schrijnende situaties en
familiedrama’s met of zonder (dodelijke)
slachtoffers. De gemeente is dan tekortgeschoten
in het vervullen van haar wettelijke taak - met
alle publicitaire en politieke gevolgen van dien.
Ook kan de nieuwe wetgeving dan niet worden
ingezet waar deze voor bedoeld is: het tijdig
signaleren van zorgelijke situaties en daarop
snel en adequaat ingrijpen om zodoende verdere
escalatie te voorkomen.

Per 1 januari 2020 gelden de Wvggz en
de Wzd
Op organisatorisch vlak moeten voor 1 januari
2020 alle noodzakelijke voorbereidingen zijn
getroffen. Dit maakt 2019 tot een belangrijk
voorbereidingsjaar. Onder meer vanwege
langdurige onduidelijkheid bij gemeenten over te
implementeren onderdelen in de wetgeving is de
implementatie vaak nog niet opgestart of loopt
deze het risico niet tijdig te zijn afgerond. Ook
wordt de impact en de benodigde tijd om dit goed
te regelen nogal eens onderschat.

De gezondheid en veiligheid van cliënt
en omgeving staat op het spel
Wanneer de gemeente de nieuwe wetgeving
niet tijdig implementeert, heeft dit allereerst
gevolgen voor kwetsbare inwoners. Inzetten van
passende zorg voor de cliënt is met het oog op
diens veiligheid en die van de omgeving cruciaal.
Daarnaast kunnen de netwerkpartners van de
gemeente, zoals Politie en GGZ, hun rol niet goed
innemen. In het geval van incidenten - die mogelijk
voorkomen hadden kunnen worden met de nieuwe
aanpak - komt de gemeente negatief in het nieuws
en dat heeft directe gevolgen voor de politiek.

Programmamanager zorgt voor brede
aanpak
De complexiteit en de omvang van de maatschap
pelijke opgave vraagt veel van gemeenten.
Gemeenten leggen in de voorbereiding logischer
wijs de focus op het inregelen van onderdelen uit
de wet waarin een expliciete verantwoordelijkheid
van gemeenten genoemd wordt. Daarbij zoeken
zij aansluiting bij bestaande praktijken,

bijvoorbeeld in de aanpak van personen met
verward gedrag, gedwongen maatregelen via de
Jeugdwet en crisisinterventies. Met het oog op de
complexiteit en de omvang van de opgave vraagt
vooral de voorbereiding op de invoering van de
Wvggz om betrokkenheid van alle partijen onder
coördinatie van een ervaren programmamanager.
Bij voorkeur gebruiken zij hierbij ervaringen en
best practices uit andere gemeenten.

Daadkrachtige oplossingen op maat met
meerwaarde voor de cliënt
BMC werkt waardegedreven. Onze inzet richt zich
op het behalen van resultaten die door cliënten
en hun netwerk zelf als waardevol worden
ervaren. Hierbij staat niet alleen de primair
voorliggende vraag centraal, maar gaat het erom
wat er nodig is om ervoor te zorgen dat een cliënt
weer naar vermogen mee kan doen in bredere
zin. We sluiten aan bij de eigen leefwereld van
de cliënt en beantwoorden de vraag hoe je als
samenwerkend netwerk van hulpverleners kunt
voorzien in de totale ondersteuningsbehoefte van
de cliënt in de thuissituatie.

Alle inspanningen die nodig zijn worden samen
hangend uitgevoerd en in relatie gebracht met de
opbrengst voor de cliënt en diens omgeving.
BMC is in meerdere gemeenten betrokken bij
de invoering van de Wvggz en de Wzd. Daarom
is BMC bij uitstek in staat om best practices
en ervaringen uit te wisselen met gemeenten.
BMC heeft ruime ervaring met het coördineren
van complexe opgaven in dit domein en is
gewend om onder hoge tijdsdruk ingewikkelde
veranderopgaven te realiseren. Doordat BMC
in de volle breedte van het publieke spectrum
acteert, is zij in staat om een multidisciplinair
team te leveren met expertise op het gebied van
zorg, openbaar bestuur, veiligheid, privacy en
gegevensuitwisseling, op operationeel, tactisch
en strategisch niveau.

Samen met BMC aan de slag om tijdig
voorbereid dwang in de zorg te beperken
Het resultaat is een gemeente die op 1 januari
2020 samen met haar ketenpartners klaarstaat
om de nieuwe wet uit te voeren en kwetsbare
inwoners en hun omgeving maximaal te
ondersteunen in moeilijke situaties. Op die
manier kan de gemeente zich positief profileren
ten opzichte van haar inwoners. Zo dragen
gemeenten effectief bij aan het terugdringen van
dwang in de zorg en het adequaat borgen van de
veiligheid van de cliënt en de samenleving waar
dat nodig is.
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