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Geachte heer, mevrouw  

In opdracht van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en ZonMw is de Universiteit 

Maastricht/Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg in samenwerking met verschillende 

stakeholders (Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tilburg 

University/Tranzo), Hogeschool InHolland, Amsterdam UMC – locatie VUmc en Burgerkracht Limburg) 

gestart met de ontwikkeling van de verpleegkundige richtlijn onvrijwillige zorg. Dit gebeurt in nauwe 

samenwerking met zorgverleners (beroepskrachten en mantelzorgers) en zorgvragers (bijvoorbeeld 

cliënten met dementie of een verstandelijke beperking). Het doel van deze richtlijn is om praktische 

handvaten te bieden om de toepassing van onvrijwillige zorg te voorkomen en reduceren. De richtlijn zal 

zich richten op onvrijwillige zorg in de intra- en extramurale ouderenzorg en verstandelijk gehandicapten 

zorg.  

Onvrijwillige zorg wordt door de Wet zorg en dwang (Wzd), die sinds 1 januari 2020 van kracht is, 

gedefinieerd als: zorg waartegen de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzet. Het uitgangspunt van de 

Wzd is “Nee, Tenzij”. Dat betekent dat onvrijwillige zorg in principe niet mag worden 

toegepast.  

Een belangrijk onderdeel van het ontwikkeltraject van de richtlijn is het ophalen en analyseren van 

ervaren (praktische) knelpunten m.b.t. het voorkomen en verminderen van de toepassing van 

onvrijwillige zorg. Om deze knelpunten bij zowel zorgverleners als zorgvragers in kaart te brengen 

organiseert de projectgroep op twee momenten een interactieve wereld-café bijeenkomst op twee 

verschillende locaties. U kunt naar eigen voorkeur aan één van de twee bijeenkomsten deelnemen.  

Tijdens een wereld-café gaat u met verschillende mensen (zorgvragers, zorgverleners, managers, 

beleidsmakers, onderzoekers en andere betrokkenen) op gelijkwaardige basis in gesprek. Elke deelnemer 

in het wereld-café wordt gezien als expert op zijn of haar ervaringsgebied. Op basis van deze gesprekken 

worden na de bijeenkomst knelpunten geformuleerd in de vorm van vragen. De antwoorden op deze 

vragen bieden uiteindelijk handvaten voor het voorkomen en verminderen van de toepassing van 

onvrijwillige zorg die worden opgenomen in de uiteindelijke richtlijn. 

 

Wereld-Café: Knelpunten in het voorkomen en 
reduceren onvrijwillige zorg 

 
1e Bijeenkomst 

Wereld-Café: Knelpunten in het voorkomen en 
reduceren onvrijwillige zorg 

 
2e Bijeenkomst  

Datum: Woensdag 8 april 2020 
13:00 – 17:00 uur 

Datum: Donderdag 16 april 2020 
13:00 – 17:00 uur 

Locatie: Universiteit Maastricht  
Vakgroep Health Services Research 
Duboisdomein 30, 6229 GT, Maastricht 

Locatie: Amsterdam 
(Wordt later bekendgemaakt) 
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Wij nodigen u uit samen met ons het gesprek aan te gaan over belangrijke knelpunten die worden ervaren 

bij het voorkomen of verminderen van de toepassing van onvrijwillige zorg door verpleegkundigen, 

verzorgenden, verpleegkundig specialisten en begeleiders. 

U kunt zich voor één van de twee bijeenkomsten aanmelden bij Jules Willems 

(jules.willems@maastrichtuniversity.nl). Het aantal mogelijke deelnemers voor elke bijeenkomst is 

beperkt. Na aanmelding ontvangt u een definitieve bevestiging van uw deelname. Wij vragen u zich aan 

te melden voor uiterlijk dinsdag 31 maart 2020. Graag bij de aanmelding vermelden vanuit welk 

perspectief (bijv. zorgvrager, zorgverlener (beroepskracht of mantelzorger), beleidsmedewerker, 

onderzoeker, manager of anders) u met ons mee wilt denken en vanuit welke context (ouderenzorg (intra- 

of extramuraal) of verstandelijk gehandicaptenzorg (intra- of extramuraal)). 

Voor uw deelname ontvangt u een vergoeding van € 75. Daarnaast worden reiskosten vergoed op basis 

van openbaar vervoer 2e klas of 0,19 cent per km (dit bedrag is inclusief mogelijke parkeerkosten). 

 

Met vriendelijke groet, namens de projectgroep,

Jules Willems MSc en Dr. Michel Bleijlevens     

 


