BESLISSEN OVER HET TOEPASSEN VAN DWANGMAATREGELEN

– Ethische en juridische afwegingen Gesloten jeugdhulp, GGZ en psychogeriatrisch & verstandelijk gehandicapte cliënten

Voor mentoren & curatoren
● Datum: 16 juni 2022 van 9.30 – 16.30. ● Duur: 6 uren; 6 PE-punten
● Docent: mr. Anna Marie de Klerk (jurist & psycholoog)
● Locatie: De Fabriek, James Wattstraat 4, 8912 AR Leeuwarden (gratis parkeren)
● Investering: € 385 (plus 21% BTW) – thee/koffie en lunch wordt verschaft
►Inschrijvingsformulier. Klik hier
NB. De training (al dan niet op maat gemaakt) kan ook als Incompany Training
bij u op locatie plaatsvinden.
- Er is voldoende tijd voor discussie en inbreng van uw eigen ervaringen Algemeen
In deze training gaat het over het nemen van een weloverwogen beslissing over het toepassen van
de minst ingrijpende gedwongen behandeling, middel en/of maatregel bij cliënten van 18 jaar of
ouder door u als mentor of curator. Drie aspecten staan centraal:
(a)
(b)
(c)

het relevante juridisch kader zoals vastgelegd in een drietal wetten en de rechtspraak. De
drie wetten zijn: de Jeugdwet (gesloten jeugdhulp), de Wet verplichte geestelijke
gezondheid Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd);
het maken van ethische afwegingen;
het combineren van juridische en ethische afwegingen.

Doel
Het doel van de training is om aan de hand van een aantal casus vanuit een ethisch en juridisch
perspectief handvatten te bieden voor het tot stand komen van een weloverwogen beslissing over
het al dan niet toepassen van een bepaalde vorm van gedwongen zorg.
Onderwerpen
In de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reikwijdte gesloten jeugdhulp (Jeugdwet), Wvggz en Wzd;
Kernelementen van goede zorg: wettelijke criteria en richtlijnen/protocollen;
Dwangmaatregelen juridisch kader: uitgangspunten, doel, aard, criteria en de rol van het
hulpverleningsplan/zorgplan;
Voorkomen van verplichte zorg: plan van aanpak door de cliënt, voorwaardelijke
machtiging en zelfbindingsverklaring;
De rol van waarden en normen: hulpverleners, cliënt, naasten en vertegenwoordigers;
Het verschil tussen morele, ethische en juridische oordelen;
Ethiek in de zorg: basisprincipes, ethische dilemma’s en ethisch handelen;
Beslissen over behandeling, middelen en maatregelen: het maken van ethische afwegingen
binnen de wettelijke kaders;
Additionele vraagstukken: verplichte anticonceptie? Verplichte sterilisatie?

