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31 996 Regels ten aanzien van zorg en dwang voor 
personen met een psychogeriatrische 
aandoening of een verstandelijke handicap (Wet 
zorg en dwang psychogeriatrische en 
verstandelijk gehandicapte cliënten) 

Nr. 43  ZESDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 4 september 2013 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

A 

In artikel 1, zevende lid, wordt «7, zesde lid, 10, vijfde lid» vervangen 
door: 7, vierde lid, 10, vierde lid. 

B 

In artikel 2, tweede lid, onderdeel a, wordt na «een daarmee gepaard 
gaande psychische stoornis of een combinatie hiervan,» ingevoegd: 
indien die medicatie niet wordt toegediend voor de behandeling van een 
psychische stoornis overeenkomstig de geldende professionele 
richtlijnen,. 

C 

In artikel 8, tweede lid, wordt «tweede tot en met het vierde lid» 
vervangen door: derde tot en met het vijfde lid. 

D 

Artikel 8a, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «ter» vervangen door: er. 

2. In het zevende lid, wordt «waarin wordt beschreven» verwijderd. 

3. In het achtste lid, wordt «derde lid, bedoelde overleg, de» vervangen 
door: derde lid bedoelde overleg de. 
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E 

In artikel 9, tweede lid, wordt «7 tot en met 8c»vervangen door: 7 tot en 
met 8b. 

F 

In artikel 13, tweede lid, onderdeel e, wordt «bedoeld in artikel 8c» 
vervangen door: bedoeld in artikel 8b. 

G 

In artikel 15, eerste lid, wordt na «artikel 19, eerste lid» een komma 
toegevoegd. 

H 

In artikel 17, negende lid, onderdeel a, wordt «het indicatiebesluit, 
bedoeld in het tweede lid» wordt vervangen door: de vaststelling dat de 
cliënt is aangewezen op zorg, bedoeld in het tweede lid. 

I 

In artikel 33, vijfde lid, wordt «eerste en tweede lid» gewijzigd in: eerste 
lid. 

J 

In artikel 36, eerste lid, onderdeel f, wordt «c tot en met f» gewijzigd in: 
c tot en met e. 

K 

In artikel 45, eerste lid, onderdeel b, wordt «8a, 8b en 8c» vervangen 
door: 8a en 8b. 

L 

In artikel 48, vierde lid, wordt «een of meer van» vervangen door: een of 
meer. 

M 

In artikel 49, vijfde lid, wordt «paragraaf 3» vervangen door: hoofdstuk 
3. 

N 

In artikel 50, eerste lid, wordt «8, derde tot en met vijfde lid» vervangen 
door «8, derde tot en met zesde lid» en vervalt: 8c, eerste tot en met 
vierde lid,. 

O 

In artikel 51, tweede lid, wordt «artikelen 8, eerste lid, 9, eerste lid, 10, 
eerste lid en 12, eerste lid» vervangen door: artikelen 9, eerste lid, 10, 
eerste lid en 12, eerste lid. 
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P 

Boven artikel 52a wordt een paragraafaanduiding ingevoegd, luidende: 

§ 4. Evaluatie 

Toelichting  

Onderdelen A, C tot en met L, en M tot en met P 

De wijzigingen in deze onderdelen betreffen wetstechnische verbete-
ringen. 

Onderdeel B 

In artikel 2, tweede lid, onderdeel a, wordt het toedienen van medicatie 
die van invloed is op het gedrag of de bewegingsvrijheid van cliënten met 
een verstandelijke handicap of psychogeriatrische aandoening of 
vanwege een daarmee gepaard gaande psychische stoornis of een 
combinatie hiervan, indien de cliënt of zijn vertegenwoordiger daarmee 
heeft ingestemd of de cliënt zich daartegen niet verzet, gelijk gesteld met 
onvrijwillige zorg. De redactie van dit artikelonderdeel wordt aangepast 
omdat met de tekst zoals die luidde, ook de behandeling volgens 
richtlijnen van een gediagnosticeerde psychische stoornis, als onvrij-
willige zorg werd aangemerkt, waardoor in die gevallen ook de hele 
procedure voor het opstellen of aanpassen van een zorgplan met 
onvrijwillige zorg van toepassing zou zijn. 

Met de toevoeging van de voorgestelde zinsnede wordt de toediening 
van medicijnen voor behandeling van een psychische stoornis overeen-
komstig de geldende professionele standaarden, niet meer gelijkgesteld 
aan onvrijwillige zorg. Wanneer een cliënt zich echter tegen die behan-
deling verzet, of de vertegenwoordiger er niet mee instemt, dan valt de 
behandeling onder de definitie van onvrijwillige zorg als bedoeld in artikel 
2, eerste lid, onder b. 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
M.J. van Rijn
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