INFORMATIE OVER DE

WET ZORG
EN DWANG
Voor cliënten
en verwanten

Wat betekent alledaags geluk voor jou?
www.driestroom.nl

Vrijheid is dat je
zelf mag kiezen

Voorbeelden
• Je mag zelf kiezen wat je eet.
• Je mag zelf kiezen wie de baas is over je telefoon.
• Je mag zelf kiezen of jouw deur op slot gaat.

Ernstig nadeel
Als het niet lukt om het samen eens te worden, dan
mag de begeleiding alleen jouw vrijheid beperken
als er een ernstig nadeel is.
Bij ernstig nadeel is jouw veiligheid in gevaar of
is de veiligheid van iemand om je heen in gevaar.

Voorbeelden van ernstig nadeel
1. Levensgevaar

Soms wil je iets, maar dan vindt jouw (persoonlijk) begeleider
dit gevaarlijk voor jou. Het is belangrijk dat jullie daar samen
over praten.

2. J ijzelf of iemand anders raakt
gewond of heel ziek.

• Wat wil je precies?
• Wat is er gevaarlijk?
• Kunnen jullie iets anders bedenken, zodat het niet gevaarlijk is?

3. J ijzelf of iemand anders loopt
ernstige schade op.
Spullen gaan kapot.
Er is een noodsituatie.

Jullie proberen het dan samen eens te worden.

4. Je raakt heel erg verwaarloosd.
Je verliest veel geld. Je bent niet
meer onder de mensen.

Voorbeeld
Jij wil zelf met de trein
naar jouw ouders.
Jouw begeleider vindt dit gevaarlijk.
Jullie praten hierover.
Jullie spreken af dat jouw
begeleider je naar het station
brengt en dat jouw ouders
je ophalen.

De zorg die je krijgt als er ernstig nadeel is, heet onvrijwillige zorg.
De Wet zorg en dwang regelt dit.
Het liefst maak je afspraken met je begeleider, waarmee jullie
het samen eens zijn. Alleen als het echt niet anders kan, krijg je
onvrijwillige zorg. De Wet zorg en dwang regelt dat de onvrijwillige
zorg zo snel mogelijk stopt.

Soorten onvrijwillige zorg
In de Wet zorg en dwang staan 9 soorten onvrijwillige zorg.
5. Jouw kleding of lichaam onderzoeken.
1. Vocht, voeding of medicatie geven.
Medische handelingen uitvoeren vanwege de
verstandelijke beperking. Handelingen uitvoeren
vanwege een lichamelijke ziekte.
Voorbeelden
- Medicatie geven om je rustig te houden.
- De prikpil of griepprik geven.
- Een drankje met extra voedingsstoffen geven.

2. Jouw bewegingsvrijheid beperken door middelen
of personen.

Voorbeeld
- Kijken of je alcohol, drugs of wapens bij je hebt.

6. Jouw ruimte onderzoeken.
Voorbeeld
- Zoeken naar alcohol, drugs of wapens in jouw kamer.

7. Controleren op middelen in jouw lichaam.
Voorbeeld
- Een urinetest doen om te kijken of je drugs hebt gebruikt.

Voorbeelden
- Een hek plaatsen.
- Een gordel omdoen.
- De deur afsluiten.
- Jou vastpakken.

3. Jouw bewegingsvrijheid beperken door opsluiting.
Voorbeeld
- Jou opsluiten in je kamer.

4. Toezicht houden.
Voorbeeld
- Techniek in jouw kamer plaatsen, zoals
afluisterapparaten, camera’s of bewegingssensoren.

8. Beperken van de vrijheid om je eigen leven
in te richten.
Voorbeelden
- Een relatie verbieden.
- Jouw mobiele telefoon afpakken.
- Bepalen wat je wel of niet mag eten.
- Bepalen hoe vaak je moet douchen.

9. Beperken van het recht op het ontvangen
van bezoek.
Voorbeelden
- Bepalen dat er alleen bezoek mag komen in het weekend.
- Bepalen dat alleen familie op bezoek mag komen.

Het stappenplan
Er is een stappenplan in de Wet zorg en dwang. Je begeleider volgt
het stappenplan om te beoordelen of er onvrijwillige zorg nodig is.
Wanneer moet het stappenplan worden gevolgd?
•
•
•
•

Als je niet zelf kan beslissen over de onvrijwillige zorg.
Als je het niet eens bent met de onvrijwillige zorg.
Als je medicatie krijgt om rustig te worden.
Als je wordt beperkt in de bewegingsvrijheid of als je wordt ingesloten.

Het stappenplan heeft 5 stappen

1

Jouw begeleider praat met jou en met minimaal 1 andere
deskundige. Jullie kijken samen of er mogelijkheden zijn voor
vrijwillige zorg.
Soms zijn er geen mogelijkheden voor vrijwillige zorg. Dit
betekent dat onvrijwillige zorg voor jou nodig is. In jouw plan
staat welke vorm van onvrijwillige zorg jij ontvangt. Dit is altijd
de minst ingrijpende vorm. De onvrijwillige zorg duurt zo kort
mogelijk. De Wet zorg en dwang functionaris toetst jouw plan.
Iedereen probeert het 3 maanden.

2

Na 3 maanden praat je uitgebreid over de onvrijwillige zorg
met jouw begeleider. Er kijkt ook een deskundige mee die niet
bij jouw ondersteuning betrokken is. Soms kijkt er ook een arts
mee. Jullie kijken samen hoe de onvrijwillige zorg kan worden
afgebouwd. Jullie spreken af welke zorg nodig is. Iedereen
probeert het weer 3 maanden.

3

Je praat opnieuw met jouw begeleider over de onvrijwillige
zorg. Als de onvrijwillige zorg nog steeds nodig is,
dan probeert iedereen het nog 3 maanden.

4
5

Je praat samen met jouw begeleider en verschillende
deskundigen over de onvrijwillige zorg. Jullie krijgen ook advies
van een onafhankelijk deskundige. Samen kijken jullie hoe de
onvrijwillige zorg kan worden afgebouwd. Jullie spreken af
welke zorg nodig is. Iedereen probeert het 6 maanden.
Vanaf nu praten jullie tijdens elke planbespreking en
tussenevaluatie over de onvrijwillige zorg. Jullie kijken welke
zorg nodig is. Iedere keer denkt er ook een deskundige mee
die niet bij jouw ondersteuning betrokken is. Deze stap is pas
klaar als de onvrijwillige zorg helemaal is afgebouwd.

Belangrijk om te weten
Elke locatie heeft een zorgverantwoordelijke. Soms zelfs meerdere
zorgverantwoordelijken. Je kunt altijd naar de zorgverantwoordelijke
voor vragen, klachten of problemen. Hij of zij is het aanspreekpunt
voor de Wet zorg en dwang bij jouw locatie.
Vraag aan je (persoonlijk) begeleider wie de zorgverantwoordelijke
bij jouw locatie is.

Voorbeeld
Jouw begeleider wil dat je jouw telefoon in je kluisje doet
tijdens het werk.
Jouw begeleider vindt dit nodig.
Maar jij wil je telefoon bij je houden.
Je wil weten of jij je telefoon bij je mag houden.
Je vraagt aan je begeleider wie jouw zorgverantwoordelijke is.
Je stelt jouw vraag aan je zorgverantwoordelijke.

Cliëntvertrouwenspersoon
De cliëntvertrouwenspersoon kan je helpen bij vragen over
onvrijwillige zorg. De cliëntvertrouwenspersoon mag niet met andere
mensen praten over wat jij zegt. Dit is vertrouwelijk.
Dit zijn de contactgegevens van
de cliëntvertrouwenspersoon
Zorgbelang

Schrijf hier de naam en contactgegevens
van de zorgverantwoordelijke van jouw locatie.

088 – 929 40 99
cvp@zorgbelangcvp.nl
www.adviespuntzorgbelang.nl

Externe klachtencommissie (KCOZ)
Voor specifieke klachten over onvrijwillige zorg is Driestroom
aangesloten bij een externe klachtencommissie. Dit is de
Klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ).
Meer informatie vind je op www.kcoz.nl
Klachtenfunctionaris
Als je klachten hebt, kun je die doorgeven aan de klachtenfunctionaris
van Driestroom. De klachtenfunctionaris neemt dan contact met je op.
klachtenfunctionaris@driestroom.nl

