
Ethische dilemma’s bij vrijheidsbeperking in de ouderenzorg   
Dorothea Touwen, docent en onderzoeker Medische Ethiek Leids Universitair Medisch Centrum
   •   Autonomie, wilsbekwaamheid, vertegenwoordiging
   •   Dwang en drang: veiligheid en bewegingsvrijheid
   •   Worstelingen van mantelzorgers en perspectief familie 

Dilemma’s en casuïstiek - Bopz versus Zorg en dwang
Robert Helle, specialist ouderengeneeskunde / jurist, Helle - juridisch en medisch advies
   •   Thema’s: 
      - Het geven van verlof en ontslag
      - Vrijheidsbeperkingen in soorten en maten
      - Het stappenplan van Zorg en dwang – wat is nu al toe te passen?

Klachten en claims       
Sofie Steen, advocaat KBS Advocaten
   •   Inleiding klachtrecht 
     - Klachtrecht Bopz / klachtrecht Wkkgz
     - Waartegen en waar kan een cliënt klagen?
     - Klachten / geschillen (waaronder claims)
   •   Recente/belangrijke jurisprudentie 
     - Geschillencommissies inzake de Wkkgz/burgerlijke rechter inzake Wet Bopz
   •   Toekomst: klachtrecht onder de Wzd/Bopz

De wet Verplichte ggz in de psychiatrische praktijk     
Chaim Huijser, kinder- en jeugdpsychiater en geneesheer-directeur De Bascule
   •   Introductie wet Verplichte ggz
   •   De wet Verplichte ggz - welke rol heeft:
     - De geneesheer-directeur
     - De psychiater
     - De zorgverantwoordelijke
     - De zorginstelling
   •   Rollenspel - wie doet wat bij besluitvorming over onvrijwillige zorg
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Verdiepingssessies 
Speciaal voor de ouderen- en gehandicaptenzorg | 14.00 - 16.00 uur

Ontvangst met koffie en thee / uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Rembrandt Zuijderhoudt, gezondheidsjurist / psychiater n.p. Zuijderhoudt 
Consultancy 

Wettelijke kaders Bopz
Kees Blankman, universitair docent VU en plv-Bopz-rechter
   •  Dwang en vrijheidsbeperking - wie neemt de beslissing?
   •  (On)vrijwilligheid, bereidheid en verzet - vaststellen en naar handelen
   •  Dwangtoepassing buiten Bopz-afdelingen - wat mag wel en wat mag niet?

De veranderingen met de komst van wet Zorg en dwang
Brenda Frederiks, universitair docent Gezondheidsrecht VU
   •   Ontwikkeling en huidige stand van zaken Wet Zorg en dwang
   •   Vertegenwoordiging van de cliënt
   •   Rechtsbescherming van de cliënt
   •   Het stappenplan WZD

Koffie- en theepauze

Werk aan de winkel
Karel van Dijk, senior beleidsadviseur Actiz
   •   Wet Zorg en dwang - hoe bereidt u zich voor?
   •   Hoe organiseert u WZD binnen uw instelling?
   •   Onvrijwillige zorg thuis
   •   WZD-klachten 

Forum
Onder leiding van de dagvoorzitter met medewerking van de sprekers

Afsluiting plenaire ochtend door dagvoorzitter Rembrandt Zuijderhoudt, psychiater en jurist, 
gevolgd door een verzorgde lunch
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Noodgedwongen?
Onderweg naar wet Zorg en dwang 

Speciaal voor de ouderen- en gehandicaptenzorg

Noodgedwongen?
Onderweg naar wet Verplichte ggz

Speciaal voor de ggz

Ontvangst met lunch, koffie en thee / uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Rembrandt Zuijderhoudt, gezondheidsjurist / psychiater n.p. Zuijderhoudt 
Consultancy

De ontwikkelingen in de Wet Bopz voor de ggz
Rembrandt Zuijderhoudt, gezondheidsjurist / psychiater n.p.
   •   Actuele trends in rechtspraak in de Wet Bopz
   •   Bopz - hoe is de samenhang met andere sectoren, de WGBO en strafrecht?
   •   Veiligheid en de wet
   •   Wet Verplichte ggz - waarom nu?

Koffie- en theepauze

De rechtspositie en vertegenwoordiging van de cliënt
Kees Blankman, universitair docent VU en plv-BOPZ-rechter
   •   Opneming en verblijf - externe rechtspositie
   •   Behandeling en bejegening - interne rechtspositie
   •   Vertegenwoordiging van de cliënt
   •   nvoering wet Verplichte ggz - stand van zaken

Een reactie vanuit de praktijk
Adger Hondius, geneesheer-directeur / psychiater GGZ Centraal
   •   Tussen Wet Bopz en Wet verplichte ggz - hoe werkbaar is dat?
   •   Wat verandert er aan de rolverdeling binnen uw organisatie?
   •   Welke stappen zijn er te maken richting de nieuwe wetgeving?

Forum / Casuïstiek bespreken
Onder leiding van de dagvoorzitter met medewerking van de sprekers 
Casuïstiek kan vooraf gemaild worden naar g.overbeek@medilex.nl

Afsluiting door de dagvoorzitter
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Verdiepingssessies
Speciaal voor de ggz | 10.45 - 12.45 uur

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals



Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals
Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

Noodgedwongen?
 

Van wet Bopz naar wet Zorg en dwang/wet Verplichte ggz
 

 Donderdag 20 september 2018

www.medilex.nl/bopz

Accreditatie

• Specialisten ouderengeneeskunde - ABAN

• Artsen verstandelijk gehandicapten - ABAN

• Psychiaters - ABAN 

• Huisartsen - ABAN

• Psychologen - NIP/FGzP

• Orthopedagogen - NVO

• Maatschappelijk werkers - Registerplein

• Verpleegkundigen - V&VN/VSR 

*Het genoemde bedrag is exclusief BTW en exclusief korting.
Het bedrag dient te worden overgemaakt na ontvangst van de 
factuur. 

Meer informatie?

Greta van de Weerdhof,

congresmanager

g.vdweerdhof@medilex.nl

030-6933887

Medilex organiseert jaarlijks 60 tot
70 onafhankelijke congressen voor 
professionals in de zorg zonder enige 
vorm van sponsoring of subsidie.

Noodgedwongen?
Van wet Bopz naar wet Zorg en dwang en wet 
Verplichte ggz

Datum
Donderdag 20 september 2018

Locatie
Cultuur- en congrescentrum Antropia, Driebergen

Prijs
Ouderen- en gehandicaptenzorg 
Pleniar ochtendprogramma     9.30 - 12.45 uur     € 275,-
Plenair + sessie naar keuze    9.30 - 16.00 uur     € 395,-

Ggz
Plenair middagprogramma     13.45 - 17.00 uur    € 275,-
Plenair + sessie naar keuze   10.45 - 17.00 uur    € 395,-

Combinatie sectoren
Gehele dag plenair                  9.30 - 17.00 uur     € 425,-
        

De volgende congressen zijn ook 
interessant voor u: 

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Duurzame  
inzetbaarheid in 
de ouderenzorg
10 oktober 2018

Psychiatrie in de 
zorg voor mensen 
met een vb
1 november 2018

www.medilex.nl/duurzaam

www.medilex.nl/vbpsychiatrie

www.medilex.nl/bopz 
Neem een optie voor 2 weken of reserveer 

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/bopz

• Medisch specialisten
• Huisartsen
• Psychiaters
• Verpleegkundig specialisten
• Verpleegkundigen 

Accreditatie:

Driedaagse cursus | Startdatum donderdag 1 november 2018  
Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals
Geaccrediteerd - 15 studiepunten 
Alle ins en outs overzichtelijk, compact en direct toepasbaar in uw praktijk.

   De Wet BIG, de WGBO, de Wkkgz, de Wbp en de wet BOPZ zijn 
   zomaar enkele van de wetten die gelden voor de gezondheidszorg. 
   Als zorgprofessional krijgt u tijdens uw werk met deze, en vele andere 
   wetten en regels te maken.

Het is van het grootste belang dat u weet welke regels er gelden. Maar belangrijker nog: 
wat ze voor de praktijk betekenen én hoe u er het beste mee om kunt gaan.

Na afloop van deze cursus:

• Bent u op de hoogte van de belangrijkste patiëntenrechten als informatie en toestemming, 
medisch dossier, privacy van de patiënt en het medisch beroepsgeheim.

• Heeft u een duidelijk beeld van het klacht- en tuchtrecht en weet u precies hoe te handelen 
wanneer u er zelf mee temaken krijgt.

• Weet u om te gaan met de juridische haken en ogen bij de behandeling van wilsonbekwa-
me, psychiatrische of minderjarige patiënten.

Bekijk het programma en schrijf u nu in via: www.medilex.nl/gezondheidsrecht

Cursus uitgelicht 

Extra editie 
wegens grote 

belangstelling! 


