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GEHANDICAPTENZORG

Meer papierwerk door Wet zorg
en dwang
Medewerkers in de gehandicaptenzorg vrezen een toename
van administratieve last, nu de nieuwe Wet zorg en dwang
(Wzd) op punt van invoering staat.
DOOR KITTY BORGHOUTS

Alle maatregelen of behandelingen waartegen een cliënt weerstand
laat zien, moeten voortaan vooraf worden goedgekeurd en achteraf
vastgelegd en verantwoord. De nieuwe wet, die op 1 januari ingaat,
stelt strengere eisen aan onvrijwillige zorg. De definitie wat onder
onvrijwillige zorg valt, is bovendien verruimd.

Medicijnen
Het gaat bijvoorbeeld om maatregelen die de bewegingsvrijheid van
de cliënt beperken (bedhekken, fixeerbanden, insluiten in een
ruimte), lichamelijk onderzoek om drugsgebruik op te sporen,
toezicht houden met beeld- of geluidsverbinding, of toediening van
medicijnen of voeding. In alle gevallen is voortaan vooraf toestemming nodig van de cliënt of diens familie. Elke instelling moet een
speciale functionaris hebben, die onvrijwillige zorg beoordeelt en
toeziet op afbouw.
„Alle zorgplannen van cliënten moeten de komende maanden tegen
het licht worden gehouden”, zegt een woordvoerster van gehandicaptenorganisatie Daelzicht. „Waar nodig moeten we afspraken
opnieuw vastleggen.” In elk geval krijgen gehandicaptenbegeleiders
te maken met meer administratie. „Alles moet op een andere manier
worden vastgelegd. Hoeveel tijd dat gaat kosten in de praktijk, moet
nog blijken. Er zijn wel zorgen over”, zegt de woordvoerster van
Daelzicht.

Regie
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Instellingen zijn wel blij met de nieuwe wet, zegt een woordvoerster
van Radar, omdat die cliënten nog meer de regie over eigen leven
geeft. Uitgangspunt van de nieuwe wet is altijd vrijwillige zorg, tenzij
er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt. „Soms sluipen dingen
in de zorgverlening er gewoon in. Het is goed om in iedere situatie af
te wegen of hetgeen je doet ook bijdraagt aan de kwaliteit van leven
en waardigheid van de cliënt”, zegt een woordvoerster van Dichterbij.
De nieuwe wet wordt ingevoerd op een moment dat de gehandicaptenzorg sowieso te maken heeft met enorme personeelstekorten.
Mede doordat verstandelijk beperkten steeds vaker ook psychiatrische problemen hebben en ook de agressie toeneemt, is de
zorgverlening zwaarder geworden. De Limburgse gehandicapteninstellingen hebben een manifest samengesteld en voorzien van
60.000 handtekeningen naar Den Haag gestuurd.
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