
Maximaal 50 deelnemers!

WET ZORG EN DWANG
In één middag op de hoogte

 Diverse data  Amsterdam  Accreditatie

•  Theoretisch kader en actualiteiten rond de Wet zorg en dwang
•  Toepassing in de praktijk aan de hand van casuïstiek 
•  Geaccrediteerd door:

www.leidscongresbureau.nlwww.leidscongresbureau.nl

Deze bijeenkomst is een initiatief van 
Leids Congres Bureau | Academie i.s.m. Brenda Frederiks
 Amsterdam UMC, locatie VUmc en

 zelfstandig juridisch adviseur
Jackie van Wieringen
Programmamanager

071-5148203 | info@leidscongresbureau.nl         

Datum en locatie
Op onze website ziet u op welke data wij de masterclass aanbieden. De locatie 
is Aristo Amsterdam. Er is parkeergelegenheid tegen betaling, wij raden u 
echter aan met het OV te komen.
Aristo Amsterdam ligt naast station Sloterdijk

Uw investering
€ 349,- p.p. exclusief BTW

Kortingen
Collegakorting: € 25,-
Groepskorting: 5 = 4

U ontmoet
Specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten, 
orthopedagogen, gedragsdeskundigen, begeleiders, verpleegkundigen 
en verzorgenden in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Ook 
cliëntvertrouwenspersonen, klachtfunctionarissen, leidinggevenden en 
beleidsmedewerkers zijn van harte welkom

Informatie en inschrijven
Kijk op onze website voor meer informatie over deze masterclass en ons 
andere geaccrediteerde nascholingsaanbod



Masterclass Wet zorg en dwang
De nieuwe Wet zorg en dwang is sinds 1 januari 2020 ingevoerd, maar roept 
nog veel vragen op. Ook u krijgt te maken met de nieuwe kaders voor het 
juist toepassen van onvrijwillige zorg en de rechtspositie van cliënten. 

Geaccrediteerd door In één middag helemaal op de hoogte!
Schrijf u in via www.leidscongresbureau.nl

Tijdens deze masterclass krijgt u in één middag een overzicht van de nieuwe wet en 
leert u in het bijzonder welke gevolgen de wet heeft voor de praktijk van de zorgver-
lening. Aan de hand van casuïstiek leert u de wet zelf toe te passen. Daarnaast is er 
uitgebreid ruimte voor vragen.

Uw master
mr.dr. Brenda Frederiks is als gezondheidsjurist in 2004 gepromo-
veerd op de rechtspositie van mensen met een verstandelijke han-
dicap. Sinds 2005 werkt zij bij Amsterdam UMC, locatie VUmc als 
universitair docent gezondheidsrecht. Daarnaast is zij zelfstandig 
juridisch adviseur en sectieredacteur recht van het NTVG. Brenda is 
betrokken bij diverse wetenschappelijke onderzoeken over o.a. zorg 
en dwang, bemoeizorg en beleving van dwang.

U ontmoet
Specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten, orthope-
dagogen, gedragsdeskundigen, begeleiders, verpleegkundigen en verzorgenden in de 
ouderen- en gehandicaptenzorg. Ook cliëntvertrouwenspersonen, klachtfunctionaris-
sen, leidinggevenden en beleidsmedewerkers zijn van harte welkom.

Wij nodigen u van harte uit om uw eigen casus in te dienen. Tijdens het tweede deel 
van de masterclass past u de Wet zorg en dwang toe op een selectie van de ingediende 
casuïstiek. U ontvangt tijdig bericht over het indienen van uw casus.

€ 25,-
collegakorting

PROGRAMMA

12.30 uur  Ontvangst en registratie 

13.00 uur  Wet zorg en dwang: uitleg en ontwikkelingen
In het eerste deel van de masterclass gaan we in op de kernboodschap van de 
Wet zorg en dwang, het begrip onvrijwillige opname en onvrijwillige zorg en de 
verantwoordelijkheden binnen de wet. Ook vertegenwoordiging en klachtrecht komen 
aan bod.

14.30 uur Pauze

15.00 uur Toepassen van de wet met casuïstiek 
Aan de hand van casuïstiek past u in kleine groepen de Wet zorg en dwang toe op de 
praktijk. Vervolgens wordt alle casuïstiek plenair nabesproken en is er nog ruimte voor 
eventuele resterende vragen.

17.00 uur  Borrel


