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Hoe ziet het activiteitenverslag eruit? 

Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend en van de daarmee 

bereikte resultaten. De inrichting van het verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan. Het verslag 

bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, 

vermeld in het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie ervan. 

 

1. Het informeren van de achterban over hun rol in de Wet zorg en dwang en over de 

handreiking ‘De Wet zorg en dwang voor AVG en SO’ die reeds ontwikkeld is (2020-2021)/ 

Verder voorlichten van de achterban over hun rol in de Wet zorg en dwang (Wzd), waarbij 

antwoorden op en oplossingen voor actuele vragen en knelpunten worden meegenomen 

(2022); 

Plan vooraf:  

Om de achterban zorgvuldig te informeren over hun rol in de Wzd, de handreiking Wzd voor AVG en 

SO en over actuele ontwikkelingen in de Wzd.  

Gerealiseerd:  

Om de achterban te informeren zijn diverse medewerkers gedurende hele projectperiode regelmatig 

ingezet. Het gaat daarbij om de beleidsmedewerker, de communicatieadviseur, adviseurs Verenso, 

de voorzitter commissie wet- en regelgeving en trainees High Select. De achterban werd onder 

andere geïnformeerd over standpunten Wzd, Q&A met antwoorden op veelgestelde vragen Wzd, 

webinars die ze konden volgen, vernieuwde handreiking Wzd voor AVG en SO. Hierbij zijn 

verschillende kanalen gebruikt om te informeren namelijk siilo app NVAVG (onderdeel algemeen en 

Wzd), website NVAVG (onderdeel Wzd en algemeen), webinars, filmpjes, ALV (algemene 

ledenvergaderingen) NVAVG, verschillende teamskanalen (Wzd en CWR). Ook is er gewerkt met 

verschillende middelen zoals nieuwsberichten, flyers, social media, etcetera. De meeste producten 

zijn daarbij coproducties, vooral samen met Verenso, maar ook met Lettow Studios bij de website. 

Het resultaat daarvan was dat de achterban geïnformeerd werd over nieuws, vragen konden stellen 

en webinars konden bijwonen. 

Opgeleverde resultaten en producten: 

• Een vernieuwde website met informatie over Wzd, (2022), https://nvavg.nl/wet-zorg-en-

dwang/ 

• Ontwikkelen en delen standpunten oa standpunt Wzd ambulant (2021 en 2022) 

• Diverse webinars Wzd (2021), zoals webinar met IGJ, webinar met CIZ 

• Informeren achterban tijdens ALV's (algemene ledenvergaderingen NVAVG 2021 en 2022) 

• e-learning Wzd (2021) 

• Filmpjes Wzd (2021) 

• Q&A met veel gestelde vragen Wzd (2021) 

• Geüpdatete handreiking Wzd voor AVG en SO (2022) 

• Communicatie en informatieverspreiding gingen via nieuwsberichten, flyers, social media en 

siilo app (2020, 2021 en 2022) 

https://nvavg.nl/wet-zorg-en-dwang/
https://nvavg.nl/wet-zorg-en-dwang/


 

2. Het signaleren van praktijkknelpunten in de uitvoering van de wet gericht op de 

werkzaamheden/taken van de artsen VG onder de Wzd; 

Plan vooraf:  

Actief signaleren van praktijkknelpunten Wzd bij de achterban. 

Gerealiseerd: 

Praktijkknelpunten zijn opgehaald bij de achterban via de sillo app en via Wzd meldingen 

website/teams. Daarnaast kwamen er soms mails van artsen VG in de mailbox NVAVG. Bij het 

signaleren waren diverse medewerkers gedurende het project betrokken namelijk, de 

beleidsmedewerker, commissieleden wet- en regelgeving, trainees High Select en de 

communicatieadviseur. Naast de eerdergenoemde kanalen konden praktijkknelpunten ook gemeld 

worden op de KNMG website en bij Significant. Zowel met KNMG als met Significant werd in 

onderlinge overleggen informatie anoniem uitgewisseld en gedeeld.  

Resultaat: 

Het heeft geleid tot beter zicht op welke knelpunten er in de praktijk van artsen VG speelt rondom 

Wzd.  

 

3. Naar aanleiding van de praktijkknelpunten: het ontwikkelen van informatieproducten, o.a. 

het inrichten van een webdossier, ontwikkelen/ontsluiten Q&A’s en praktijkdilemma’s 

(2020-2021)/ Up-to-date houden, verder ontwikkelen en beschikbaar stellen van 

informatieproducten, zoals het webdossier, Q&A’s, praktijkdilemma’s en de handreiking 

Wzd voor AVG en SO (2022); 

Plan vooraf:  

Ontwikkelen en up-to-date houden van informatieproducten op basis van de praktijkknelpunten en 

inrichten van een webdossier. 

Gerealiseerd: 

Er zijn diverse informatieproducten gedurende het project ontwikkeld door trainees High Select, 

beleidsadviseurs Verenso, beleidsmedewerker/projectleider en commissieleden wet- en regelgeving. 

Daarnaast zijn de beleidsmedewerker, trainees High Select, Lettow Studios en commissieleden wet- 

en regelgeving betrokken geweest bij het inrichten van het webdossier. Er is daarbij een projectteam 

opgesteld om plan van aanpak op te stellen en implementatieplan. Conceptversies zijn telkens 

voorgelegd aan een gebruikerspanel. Website is gefinancierd door NVAVG zelf, subsidie AMS en 

subsidie Wzd. Waar de focus bij NVAVG en project AMS lag op beelden/foto's, teksten en 

communicatie lag de focus bij Wzd vooral bij menustructuur, besloten website deel met een 

regionale kaart. De communicatieadviseur werd vervolgens ingezet bij de verspreiding inclusief 

communicatie van de diverse informatieproducten.  

Opgeleverde resultaten en producten: 

• Q&A met veel gestelde vragen Wzd (2021) 

• Verslagen/highlights webinars Wzd met IGJ (2021) en met CIZ (2021) 



• Checklist toetsingskader IGJ (2021) 

• Algemene handvatten advies van een extern deskundige (2021) 

• Filmpjes Wzd (2021) 

• e-learning Wzd (2021) 

• Artikel in TvO over Wzd (2021) 

• Bijeenkomsten Wzd-functionarissen (2021) 

• Vernieuwde handreiking Wzd voor SO en AVG (2022) 

• Standpunt IBS met een stroomschema (2022) 

• Een vernieuwde website (webdossier) met informatie over Wzd, (2022), 

https://nvavg.nl/wet-zorg-en-dwang/ 

• Artikel in Medisch Contact over Wzd (2022) 

• Verklaring Wzd van toepassing bij persoon zonder WLZ-indicatie (2022) 

 

4. Afstemmen met het ministerie van VWS en andere partijen als er vragen zijn die door ons 

niet te beantwoorden zijn op basis van wetteksten en handreikingen (2020-2021)/ Op 

landelijk niveau afstemmen met VWS en andere partijen (2022); 

Plan vooraf: 

Laagdrempelig afstemmen met VWS en andere veldpartijen rondom Wzd vraagstukken.  

Gerealiseerd: 

Hierbij is veel samen opgetrokken met Verenso, maar soms ook in bredere clubjes met KNMG, 

V&VN, NIP, NVO. Op verschillende momenten, aan verschillende tafels bij werkgroepen, overleggen 

zijn zaken ingebracht. Zoals knelpunten wet rondom art. 21, deze zijn ingebracht in overleg met CIZ, 

Verenso, V&VN en NVAVG. Maar ook knelpunten rondom bekostiging, vooral ontbreken van 

bekostiging, in diverse bekostigingsoverleggen met veldpartijen. Andere voorbeelden zijn input die 

geleverd is voor de handreiking Wzd ziekenhuis, input voor problemen rondom VG-cliënten met IBS 

zonder Wlz indicatie en input rondom samenloop Wzd en Wvggz. Verschillende medewerkers 

werden hierbij ingezet, namelijk: de beleidsmedewerker, adviseurs Verenso, commissieleden Wet- 

en regelgeving en trainee High Select.  

Resultaat: 

Inbreng vanuit de NVAVG was goed mogelijk rondom knelpunten Wzd en er kon regelmatig 

afgestemd worden met VWS en andere veldpartijen. Het geluid van de achterban NVAVG kon 

daarmee goed worden ingebracht.  

 

5. Monitoren van veel voorkomende vragen/knelpunten en deze doorgeven aan VWS en 

andere partijen ten behoeve van de evaluatie en implementatie van de wet (2020-2021)/ 

Monitoren van veel voorkomende vragen en praktijkknelpunten in de uitvoering van de 

Wzd, deze doorgeven aan VWS en andere partijen, en bijdragen aan antwoorden en 

oplossingen (2022); 

Plan vooraf: 

Monitoren en actief ophalen van knelpunten bij achterban NVAVG tbv wetsevaluatie en 

implementatie van de wet. En dit vervolgens inbrengen bij sessies wetsevaluatie VWS en Trimbos. 

https://nvavg.nl/wet-zorg-en-dwang/


Gerealiseerd: 

Er werd veel opgehaald via siilo app en teamskanaal voor inbreng wetsevaluatie. Hierbij werden er 

verschillende medewerkers ingezet, de beleidsmedewerker/projectleider, trainees High Select, 

beleidsadviseur Verenso en commissieleden wet- en regelgeving. Er werd hier ook veel samen 

opgetrokken waar het kon met Verenso rondom punten voor inbreng bij sessies wetsevaluatie, 

duidingssessies, reparatiewet, vragenlijsten en focusgroepen.  

Resultaat: input vanuit NVAVG voor wetsevaluaties Wzd, reparatiewet, duiding sessies en 

focusgroepen.  

 

6. Organiseren van AVG-netwerken ten behoeve van regionale intervisie voor eigen leden ter 

bevordering kennisuitwisseling tussen AVG’s in hun rol binnen de Wet zorg en dwang 

(2020-2021)/ Organiseren van regionale netwerken van AVG’s ten behoeve van 

kennisuitwisseling (2022); 

Plan vooraf:  

Onderzoeken behoefte AVG-netwerk tbv regionale intervisie bij achterban. Vervolgens zo nodig 

organiseren of anders op andere wijze kennisuitwisseling artsen VG organiseren rondom hun rol in 

de Wzd. 

Gerealiseerd: 

Via de commissie wet- en regelgeving NVAVG is uitgevraagd bij achterban rondom behoefte AVG-

netwerk regionale intervisie. Hier werd snel duidelijk dat er geen behoefte aan was omdat de artsen 

VG al reguliere intervisie hebben. Om nog eens extra intervisie rondom rol Wzd was niet nodig. Wel 

was er behoefte aan op andere wijze kennis uit te wisselen. Zo werden er webinars met Verenso 

georganiseerd rondom Wzd IGJ en Wzd met CIZ maar ook bijeenkomsten voor Wzd-functionarissen. 

Daarnaast is er e-learning Wzd ontwikkeld, die heel wat artsen VG hebben gedaan.  Ook zijn er 

filmpjes met kennis rondom bekostiging, crisiszorg, medische verklaringen bij RM en IBS, rol Wzd-

functionaris en tot slot de inzet van de externe deskundige. Hierbij werden er verschillende 

medewerkers ingezet, de beleidsmedewerker/projectleider, trainees High Select, beleidsadviseur 

Verenso, communicatieadviseur en commissieleden wet- en regelgeving. Via social media, siilo app 

en de website zijn deze filmpjes gedeeld. Verder is het mogelijk om op het besloten deel van de 

nieuwe website expertise rondom Wzd terug te vinden bij de leden van de NVAVG.  

Opgeleverde resultaten en producten:  

• Diverse webinars Wzd (2021), zoals webinar met IGJ, webinar met CIZ  

• 5 filmpjes Wzd (2021) 

• e-learning Wzd (2021) 

• Bijeenkomsten Wzd-functionarissen (2021) 

• Uitwisseling casuïstiek en kennis via siilo app (2021 en 2022) 

• Besloten deel voor leden NVAVG op website met expertise op regionale kaart (2022) 

 

7. Organiseren van regionale netwerken van AVG’s ten behoeve van 24/7 

consultatiemogelijkheden voor de crisisdiensten. Dit in samenwerking met VGN (2020-



2021)/ Organiseren van regionale netwerken van AVG’s ten behoeve van 24/7 

consultatiemogelijkheden voor de crisiszorg (2022); 

Plan vooraf: 

Organisatie van crisiszorg eerst in kaart te brengen. Vervolgens plan van aanpak te maken voor 

organisatie tbv 24/7 consultatiemogelijkheden voor crisiszorg en dit implementeren. Hierbij samen 

optrekkend met VGN.  

Gerealiseerd: 

Samen met Verenso hebben we in voorjaar 2021 de crisiszorg in regio's voor Verenso en NVAVG in 

kaart laten brengen door een trainee High Select. De trainee heeft diverse interviews met artsen VG 

daarvoor gedaan en de bevindingen staan in 2 rapporten. Vervolgens hebben 2 trainees High Select 

samen met 2 bestuursleden een enquête uitgezet onder de achterban rondom behoeftes 

regiovorming. Daarna zijn er weer interviews in het veld gehouden om aanvullende informatie op te 

halen. Men wilde meer duidelijkheid krijgen over de huidige organisatie van de regio en 

onderzoeken op welke manier de NVAVG kon ondersteunen bij gewenste uitbreidingen van 

samenwerkingen (Wzd/GGZ/IBS crisiszorg). Maatwerk was hierbij erg belangrijk om per regio te 

bekijken hoe de NVAVG kon faciliteren bij het opzetten/uitbreiden van regionale AVG netwerken. De 

bevindingen zijn terug te lezen in het rapport '' Inventariserend onderzoek naar Regionalisering 

NVAVG" en daarnaast is er een advies met aanbevelingen gedaan aan het bestuur NVAVG, beide zijn 

opgesteld door trainees High Select in samenwerking met projectleider. Om de bereikbaarheid en 

beschikbaarheid van artsen VG te verbeteren, is de website vernieuwd in 2022 waar ook nu een 

besloten ledengedeelte is met een interactieve (regionale) kaart. Hierop is zichtbaar waar in het land 

men zich bevindt. Leden dienen hun werkgegevens in te vullen om de onderlinge vindbaarheid te 

vergroten. Daarnaast geven de leden aan of ze Wzd-functionaris zijn ja of nee. Bovendien is er een 

veld met ‘aandachtsgebied/expertise’ waarin aanvullende informatie over de Wzd genoemd kan 

worden wanneer van toepassing. De kaart is enkel zichtbaar voor de NVAVG-leden. Bij het 

vernieuwen van de website is samengewerkt met Lettow studios, trainees High Select en 

bestuursleden portefeuille regionalisering. Eind 2022 is er nog een overleg met ZN, NVAVG en 

zorgkantoren geweest rondom rol crisisregisseurs en uitwisselen problematiek rondom organisatie 

crisiszorg. Dit was een goed overleg wat ook nog geleid heeft tot een overzichtslijst met 

crisisregisseurs zorgkantoren. Deze is ondertussen verspreid onder de achterban. 

Verdere samenwerking met VGN behalve aan tafel zitten bij de verschillende landelijke overleggen 

rondom crisiszorg, is helaas niet gelukt. Diverse pogingen vanuit projectleider en bestuurder om 

samen op te trekken rondom problematiek crisiszorg zijn gestrand. 

Opgeleverde resultaten en producten: 

• Rapport ''Samenvatting Wzd crisisdienstverlening NVAVG" (2021) 

• Rapport ''Samenvatting AVG Wzd crisis per regio'' (2021) 

• Rapport '' Inventariserend onderzoek naar Regionalisering NVAVG" (2021) 

• Besloten deel voor leden NVAVG op website met expertise op regionale kaart (2022) 

• Overzicht met crisisregisseurs zorgkantoren in de regio's (2022) 

 

8. Kwartier maken ten behoeve van betere crisiszorg in samenwerking met veldpartijen; 

Plan vooraf: 



Directeur Verenso samen met bestuursvoorzitter NVAVG kwartier laten maken tbv betere crisiszorg 

waarbij de samenwerking wordt gezocht met relevante veldpartijen.  

Gerealiseerd: 

In beginperiode is vooral de directeur Verenso ingezet om op bestuurlijk/directieniveau kwartier te 

maken. Ook is daarbij continu aandacht gevraagd om de randvoorwaarden te organiseren. Hierbij 

ging het vooral om aantal crisisbedden, doorstroom en de bekostiging van crisiszorg. Mijlpaal waren 

wel het model samenwerking in crisisdiensten Vernso/NVAVG/NVvP en de afsprakenset crisiszorg 

met NVvP/Verenso/NVAVG. Ook zijn er met diverse veldpartijen gewerkt aan aanvullende criteria 

crisisbed IBS. Daarnaast is met een groot gezelschap gewerkt aan de bekostiging zoals bekostiging 

ter zitting verschijnen, bekostiging medische verklaring RM & IBS, bekostiging ambulant, bekostiging 

vervoer en bekostiging voor consultatie.  Knelpunt blijft het niet zichtbaar zijn van beschikbaarheid 

IBS- crisisbedden VG.  Bij heel wat overleggen rondom crisiszorg kon worden aangesloten zoals 

bestuurlijke overleggen crisiszorg, vervolg overleggen crisiszorg met NVvP/Verenso/NVAVG, 

overleggen over bekostiging crisiszorg en klankbordgroep monitor IBS met 

VWS/ZN/Verenso/NVAVG/VGN/Actiz/NZa/Zorgkantoren.  Het aantal crisisbedden, de doorstroom 

en bekostiging blijven zaken waar continu aandacht voor wordt gevraagd door de NVAVG.  

Medewerkers die zijn ingezet rondom crisiszorg zijn: directeur Verenso, bestuursvoorzitter NVAVG, 

beleidsmedewerker/projectleider Wzd, voorzitter commissie wet- en regelgeving, beleidsadviseur 

Verenso.  

Opgeleverde resultaten en producten: 

• Afsprakenset crisiszorg NVAVG/Verenso/NVvP (2020) 

• Model samenwerking in crisisdiensten Verenso/NVAVG/NVvP (2020) 

• Aanvullende criteria crisisbed IBS (2021) 

• Lijst met crisisregisseurs (2022) 

 

9. Voorbereiding op en uitvoering van belangenbehartiging door deelname van AVG-

vertegenwoordigers tijdens werkgroepen op het niveau van beleidsmedewerkers, directie 

en besturen; 

Plan vooraf: 

Belangenbehartiging NVAVG rondom Wzd tijdens landelijke tafels op niveau van 

beleidsmedewerkers, directie en bestuur 

Gerealiseerd: 

Voor belangenbehartiging zijn diverse medewerkers ingezet namelijk: de 

beleidsmedewerker/projectleider, bestuursleden, commissieleden wet- en regelgeving, trainees 

High Select, directeur en juridisch beleidsadviseur Verenso. Werkgroepen waarbij is aangesloten zijn 

onder andere expertsessies knelpunten rondom financiering kosten Wzd, klankbordgroep monitor 

IBS, begeleidingscommissie monitor implementatie Wzd, landelijke stuurgroep  Wzd, landelijke 

werkgroep Wzd, bijeenkomsten gelijkgestelde aandoeningen, bijeenkomsten werkgroep 

versoepelen stappenplan, werkgroep VG cliënten met IBS zonder Wlz indicatie.  

Resultaat: 



Zichtbaarheid van de NVAVG rondom Wzd en vaker uitgenodigd door VWS en andere partijen voor 

diverse tafels, overleggen, werkgroepen.  

 

10. Ondersteuning van de commissie Wet- en regelgeving, die regelmatig vergadert om het 

bestuur van de NVAVG te adviseren en de implementatie te ondersteunen; 

Plan vooraf: 

Ondersteunen van de commissie Wet- en regelgeving 

Gerealiseerd: 

Structurele ondersteuning van de commissie Wet- en regelgeving NVAVG heeft plaatsgevonden door 

de beleidsmedewerker en in de periode mei 2020 – augustus 2021 ook door trainees High Select. Er 

is gezorgd voor een vaste 6-wekelijkse vergadercyclus. Er werd meegedacht met het maken van de 

agenda samen met voorzitter en genotuleerd bij vergaderingen. Daarnaast is de taakopdracht van 

de commissie herzien en is er een apart teamskanaal ingericht voor de commissie waarin 

documenten kunnen worden gedeeld, input bij commissieleden kan worden gevraagd, maar ook de 

agenda, notulen en vergaderstukken worden gearchiveerd. Daarnaast is er in de siilo app een apart 

kanaal voor de commissie ingericht om op een beveiligde manier informatie met elkaar te delen en 

contact te hebben. Een belangrijke rol was er bij het coördineren van bemensing rondom vragen, 

reacties, verzoeken van aansluiten bij werkgroepen en taakgroepen. Door de vacatiegelden konden 

commissieleden goed worden ingezet aan diverse landelijke tafels zoals wetsevaluatie, 

crisiszorgoverleggen, duidingssessies, samenloop Wzd en Wvggz, stappenplan. Daarnaast kon er met 

commissieleden worden gewerkt aan het ontwikkelen van informatieproducten zoals e-learning 

Wzd, filmpjes Wzd, artikel in Medisch contact, standpunten ambulant & crisiszorg, verklaring Wzd 

van toepassing bij persoon zonder WLZ-indicatie. Verder is er ondersteund bij de input voor 

bestuursmededelingen ALV, werven van nieuwe commissieleden en input voor de jaarverslagen. 

Opgeleverde resultaten en producten: 

• Vaste 6-wekelijkse vergadercyclus in teams (2020) 

• Format voor agenda, acties en notulen vergaderingen (2021) 

• Apart ingericht teamskanaal voor commissie (2021) 

• Herziene taakopdracht commissie (2021) 

• Kanaal in siilo app voor commissie (2022) 

• Informatieproducten Wzd (2021 en 2022, zie verder boven) 

 

11. Bijdragen aan pakket van eisen ten behoeve van softwareontwikkeling om de Wzd 

administratief goed te kunnen uitvoeren 

Plan vooraf: 

Bijdragen aan pakket van eisen door aan te sluiten bij bestaande werkgroep ICT met NVAVG en VWS.  

Gerealiseerd: 

Er is binnen bestuur NVAVG een portefeuille ICT gekomen, 1 van de 5 speerpunten vanuit bestuur. 

Met bestuurslid en trainee High Select is vervolgens gewerkt aan een pakket van eisen (PvE) voor 

een informatiesysteem (IS) waar de individuele arts VG mee moet werken. Dit PvE moet houvast 



geven voor de arts VG bij de vraag waar een IS voor de arts VG aan moet voldoen. Dit PvE kan 

gebruikt worden om opdrachtgevers/softwareleveranciers te informeren omtrent de 

functionaliteiten van een IS die vereist zijn voor de dagelijkse werkzaamheden van de arts VG. Dit 

ondersteunt de keuze voor een bepaald IS en geeft richting aan verdere ontwikkeling. Vervolgens is 

dit PvE besproken met artsen VG uit oorspronkelijke werkgroep en met VGN en Advisaris. En heeft 

geleid tot het rapport ''programma van eisen voor het AVG-IS'' eind 2021, opgesteld door trainee 

High Select. Vervolgens is dit rapport na informatie op ALV verspreid door de communicatieadviseur 

onder de leden via siilo en op de website.  

Opgeleverde resultaten en producten: 

• Rapport ''programma van eisen voor het AVG-IS'' (2021) 

 

 


