
Ik vertel...

Mijn telefoon gaat, het is mijn collega, cliëntadviseur 
bij ZorgAccent. Voor een cliënt komt een plekje vrij 
binnen een beschermde woongroep. Ik neem contact 
op met het echtpaar. Mevrouw twijfelt, ‘is dit de juiste 
beslissing, heb ik werkelijk mijn grens bereikt? We zijn 
al heel lang samen, ik kan hem toch niet maar zo laten 
verhuizen?’ Heel begrijpelijke vragen en gevoelens die 
meespelen. Verstand en gevoel liggen in zo’n situatie 
mijlenver uit elkaar.
Daar komt nog iets bij. Voordat dhr. opgenomen kan 
worden moet er eerst een gesprek plaatsvinden met 
een medewerker van het Centrum Indicatie Zorg 
(CIZ) hoe dhr. zelf denkt over opname e.d. Dit heet de 
toetsing tot Wet zorg en dwang. Deze wet beschermt 
de rechten van een cliënt; recht op vrijheid, zorg met 
instemming. Onvrijwillige zorg mag alleen als het echt 
niet anders kan. 

GESPREK VOOR INDICATIE
Er wordt een afspraak gemaakt bij dagbesteding 
Stadskwartier, waar dhr. twee dagen per week is. 
Hij, zijn vrouw en ikzelf zijn aanwezig. Mw. vertelt 
zich zenuwachtig te voelen, het is immers toch een 
officieel toetsmoment. Het gevoel beaam ik en ik geef 
uitleg over de procedure.

De CIZ-medewerker stelt ter geruststelling eerst wat 
algemene vragen. Ze vraagt hem hoe hij het vindt om 
in Stadskwartier te gaan wonen en of hij weet dat hij 
niet zonder toezicht naar buiten kan. Dhr. antwoord 

dat hij het liefst bij zijn vrouw woont, maar dat hij 
Stadskwartier kent en het goed heeft bij de dagbe-
steding. Er worden behoorlijk directe vragen gesteld, 
waarop hij ietwat kortaf en bozig reageert; ‘Alleen 
naar buiten, dat gebeurt nu ook niet’. De CIZ- mede-
werker kijkt mij aan en besluit het gesprek af te ron-
den, ze heeft genoeg informatie kunnen verzamelen.
 
VERTROUWDE OMGEVING
Na het gesprek, wordt dhr. opgevangen door de 
dagbesteding, zodat hij in zijn normale structuur kan 
komen en het gesprek hem minder bezighoudt. 
Gelukkig vertellen de collega’s van de dagbesteding 
dat hij na een uurtje weer normaal reageert, net als 
altijd.

Voor zijn vrouw en mij blijft de uitslag nog even 
spannend. De CIZ-medewerker gaat eerst in gesprek 
met de medisch adviseur van het CIZ. Dezelfde week 
komt het verlossende woord, er wordt een artikel 21 
toegekend. Dit houdt in dat hij geen toestemming 
geeft maar ook geen verzet toont. Nu is het wachten 
op een definitieve verhuisdatum......

Roepen de termen CIZ, Wet langdurige zorg en Wet 
zorg en dwang vragen bij u op, neem dan gerust 
contact op met een casemanager dementie, cliëntad-
viseur of team wijkverpleging bij u in de buurt. Zij ver-
tellen u er graag meer over! T. 0900 0678 of stuur een 
mail naar: casemanagersdementie@zorgaccent.nl
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Als thuis wonen niet meer gaat


