
Uitkomsten rondetafelgesprek 11 december 2018 Wvggz en Wzd 

Op 1 januari 2020 treden de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg  (Wvggz) en de Wet zorg en 
dwang (Wzd) in werking, alsmede de schakelbepaling van de Wet forensische zorg (art. 2.3 van de 
Wfz). In aanloop hiernaar toe is een eerste rondetafelgesprek gevoerd met organisaties van 
zorgaanbieders, zorgprofessionals en cliënten uit de betreffende zorgsectoren. Doel van dit gesprek 
was om met elkaar te verkennen welke kansen en uitdagingen de nieuwe wetgeving met zich 
meebrengt ten aanzien van de onvrijwillige en verplichte zorg en op welke wijze de inspectie kan 
bijdragen aan een goede implementatie. 

In twee rondes hebben de aanwezigen aan de hand van drie thema’s de kansen en uitdagingen van de 
nieuwe wetgeving besproken: 

1. Hoe kan de IGJ met haar toezicht de eerste 2 jaar een bijdrage leveren aan een goede 
implementatie van de wet? 

2. De IGJ wil zo min mogelijk registratielast creëren. Hoe kunnen we met elkaar op een juiste 
manier omgaan met gegevens? 

3. Welke inhoudelijke thema’s vormen de meeste uitdaging ten aanzien van kwaliteit en 
veiligheid van de zorg? 

Hetgeen rond de tafels is gewisseld over de verschillende thema’s vertoonde veel onderlinge relatie. 
Belangrijke onderwerpen waren: 

Ambulante dwang 
Het leveren van gedwongen zorg in de ambulante setting en in de thuissituatie riep veel vragen op. 
Partijen gaven aan graag in gesprek te gaan met elkaar maar ook met de IGJ om meer duidelijkheid 
te krijgen over de invulling van ambulante dwang. 

Samenloop 
De samenloop van verschillende wetten kwam ook aan de orde. Niet alleen tussen de Wzd en Wvggz, 
maar tevens in relatie tot andere wetgeving, zoals Wmo en Zvw, Wlz en Jeugdwet. En ook de 
samenhang met andere sectoren dan de ggz, gz en V&V, zoals de huisartsenzorg en de ziekenhuizen 

Registreren  
Om goed te kunnen registreren is het belangrijk dezelfde definities te hanteren, ook voor het bedienen 
van de verschillende doelstellingen van registratie, waaronder transparantie. Registratie moet 
eenvoudig uitvoerbaar en doelmatig zijn. 

Belangrijk daarbij is dat de registratie bij de bron het uitgangspunt vormt: Wat hebben partijen nodig 
om zorg te leveren van goede kwaliteit?. IGJ sluit zich ten aanzien van haar informatiebehoefte het 
liefst zo veel mogelijk bij de registratie in het zorgproces aan.  

Vooral voor (kleine) aanbieders is het belangrijk dat de registratielast niet onnodig wordt verzwaard. 
Daarbij speelt dat onduidelijkheid leidt tot onzekerheid en daardoor veelal tot meer registratie(last). 

Wzd en Wvggz eigen dynamiek 
Uit de gesprekken aan de tafels kwam naar voren dat de Wvggz en de Wzd weliswaar tegelijk in 
werking treden, maar ook wel degelijk hun dynamiek kennen. Belangrijk om hier ook aandacht aan te 
besteden. 

Stimulerend toezicht 
De IGj heeft aangegeven in de eerste 2 jaar met haar toezicht te willen stimuleren en agenderen om 
zo een bijdrage te leveren aan een goede kwaliteit van zorg. De genodigden geven aan dat de IGJ 
vooral feedback moet geven en ondersteunend moet zijn aan de implementatie door de betrokken 
partijen.  

Daarnaast vragen de genodigden om transparantie over de wijze waarop de IGJ haar toezicht uitvoert, 
zodat ze weten wat ze kunnen verwachten van het toezicht door de IGJ. 


