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 Achtdaagse opleiding | diverse startdata  40 PE-punten

Opleiding
De Wzd-functionaris in de ouderenzorg vervult een onafhankelijke rol in

het toezicht op onvrijwillige zorg. U bent een belangrijke waarborg voor

de rechtspositie van cliënten in de zorg. Is de Wzd goed

geïmplementeerd? Wordt het stappenplan gevolgd? Is onvrijwillige zorg

noodzakelijk? En wat verstaat men onder onvrijwillige zorg? 

 

Iedere zorginstelling waar onvrijwillige zorg geleverd wordt, dient

een Wzd-functionaris aangesteld te hebben. Tijdens deze opleiding

wordt u uitgebreid geïnformeerd over de inhoud van Wet zorg en

dwang en uw functie als Wzd-functionaris. 

 

Tijdens acht interactieve contactdagen wordt u door een vakkundig

docententeam opgeleid tot een deskundige op het gebied van Wet zorg

en dwang. Na deze 8-daagse opleiding heeft u voldoende kennis en

inzicht om te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de

Nascholing delen?

Onafhankelijke nascholing
voor zorgprofessionals
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Meld je aan voor de nieuwsbrief Aanmelden

Incompany

STAP-budget

Inschrijven

Wzd-functionaris. Hiermee bent u volledig toegerust om de

verantwoordelijkheid te nemen inzake onvrijwillige zorg bij cliënten.

Onder andere de volgende thema’s worden behandeld:

Inleiding Wet zorg en dwang

De rollen, taken en bevoegdheden van de Wzd-functionaris

Ethische dilemma's

Toetsingskaders IGJ 

Juridische zaken

Vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming in uw praktijk

Rechterlijke machtiging en geneeskundige verklaring

Maximaal 24 deelnemers 

 

Vragen over deze nascholing?
Neem dan contact met mij op via onderstaande button,

dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag

Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl

Eva Komen

Adviseur incompany & Wzd-

nascholing/ Congresontwikkelaar

 030 693 3887
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Vragen

Wilt u graag meer weten over ons nascholingsaanbod? Of heeft u een andere

vraag? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

 030 693 3887
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