Wonen in Het Laar
en de Wet zorg en
dwang
Het Laar is een stijlvolle woonzorgvoorziening waar ook
ouderen met dementie of NAH in een beschermde omgeving wonen en samenleven. Veiligheid staat zo min
mogelijk de bewegingsvrijheid van de bewoners in de
weg. Maar soms wordt onvrijwillige zorg ingezet. Hoe
is dat in Het Laar geregeld?

Het Laar wil een aangename woon- en leefomgeving creëren voor bewoners
met dementie of NAH. Veiligheid staat zo min mogelijk de bewegingsvrijheid
van de bewoners in de weg. Hun belevingswereld en wensen staan centraal.
We stimuleren hun gevoel van eigenwaarde en het thuisgevoel. Bewoners
met dementie wonen in Laarhoven en kunnen vrij in- en uitlopen. Ze zijn beschermd door middel van detectie. Ze hebben een afzonderlijke leefcirkel,
waarin geregeld is tot welke ruimten ze toegang hebben. Bij de ene bewoner
is het pas de buitendeur die niet open gaat, de andere gaat niet verder dan de
eigen woonomgeving. Mocht een bewoner onverhoopt buiten diens leefcirkel
komen, dan ontvangt de zorgmedewerker een melding.
Zorgleefplan
Met de bewoners maken we afspraken over de nodige zorg en ondersteuning.
Dat leggen we vast in een zorgleefplan in het elektronisch cliëntendossier. We
stellen het plan op samen met de bewoner, diens wettelijk vertegenwoordiger
/1e contactpersoon, de contactverzorgende van Het Laar, de specialist ouderengeneeskunde en eventuele disciplines zoals een psycholoog of ergotherapeut. Minimaal twee keer per jaar evalueren we het plan en stellen het indien
nodig bij. De bewoner en/of de 1e contactpersoon zijn hier altijd bij betrokken.
Wet Zorg en dwang (Wzd)
Voor de inzet van onvrijwillige zorg is de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk. Daarbij is de Wet zorg en dwang (Wzd) van toepassing. Deze
wet regelt de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening
die vrijwillig of onvrijwillig in een zorgorganisatie wonen. Soms is de bewoner
het niet eens met de zorg en toont verzet. Wordt die zorg toch gegeven dan
spreken we van onvrijwillige zorg en is de Wzd van toepassing. Vrijwillige zorg
is het uitgangspunt van de wet. Onvrijwillige zorg wordt toegepast als het niet
anders kan, bijv. als iemand een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving.

Onvrijwillige zorg of een noodsituatie
Een tafelblad op een rolstoel zetten, zodat iemand niet zelf op kan staan; een
rolstoel op de rem zetten; het op slot doen van een kast van de bewoner of
het gecamoufleerd toedienen van medicatie, zijn voorbeelden van onvrijwillige zorg. Om onvrijwillige zorg toe te passen, moet een stappenplan worden
doorlopen. In de eerste stap bespreken twee deskundigen andere mogelijkheden voor vrijwillige zorg. Als blijkt dat die niet mogelijk zijn, volgen overleggen met meer deskundigen, bijv. de Wzd-functionaris (arts belast met de
Wzd) of een externe deskundige. Deze laatste wordt om advies gevraagd als
onvrijwillige zorg voor de tweede keer wordt verlengd. Wanneer er een extern
deskundige wordt ingezet, heeft deze toegang tot het dossier van de bewoner.
Voor het uitbrengen van advies heeft hij namelijk informatie over de bewoner nodig. Alle afspraken rondom onvrijwillige zorg worden vastgelegd in het
zorgleefplan. De inzet van onvrijwillige zorg moet zo kort mogelijk duren en
wordt volgens vooraf vastgestelde termijnen geëvalueerd. De bewoner en/
of diens 1e contactpersoon worden hierbij altijd nauw betrokken. Er kan zich
ook een plotselinge onverwachte gevaarlijke situatie voordoen. We spreken
dan van een noodsituatie: er is geen tijd en mogelijkheid het zorgplan aan te
passen aan de nieuwe situatie en de toepassing van onvrijwillige zorg met de
bewoner en/of 1e contactpersoon te bespreken. In dit geval kan, naar inzicht

van de verantwoordelijke arts, worden ingegrepen. Onvrijwillige zorg in een noodsituatie mag maximaal twee weken duren.
Het streven is dit zo snel mogelijk te beëindigen.
Gevaarlijke voorwerpen
Om gevaarlijke situaties te voorkomen, bergen we (mogelijk)
gevaarlijke voorwerpen afgesloten op. Dit geldt zowel voor
de openbare ruimtes als voor het appartement. Denkt u hierbij aan scharen, messen, schoonmaakmiddelen en cosmetica
(shampoo, make-up en Steradent). We vragen u tevens geen
giftige planten als clivia, kerstster, oleander, sleutelbloem,
christusdoorn of planten met hydrokorrels mee te nemen.
Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon voor de Wzd
Wilt u dat een onafhankelijke persoon met u meedenkt over de
inzet van onvrijwillige zorg dan kunt u contact opnemen met
Corine Gerritsen. Zij is de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon voor de Wet zorg en dwang. Ze luistert naar u, helpt
u bij het verhelderen van uw vragen en kan meegaan naar gesprekken die over uw vraag gaan. Corine Gerritsen is te bereiken via 06 – 42 18 94 15 of via cgerritsen@zorgbelangbrabant.
nl.
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