
Heb je te maken met 

zorg die je 
niet wil?

Infowijzer Wet zorg & dwang
Eenvoudig uitgelegd



WET ZORG & DWANG

Wat betekent de Wet zorg & dwang voor mij?

Belangrijk:
SOVAK biedt mensgerichte zorg. Dat betekent 
dat we jou écht zien en horen. Eigen regie is 
hierbij heel belangrijk. Bij SOVAK zeggen we 
niet voor niets: ‘Jij mag er zijn’ en ‘Jij doet ertoe!’

Wet zorg & dwang:
Vanaf 2020 geldt de Wet zorg en dwang. 
We noemen deze wet ook wel de Wzd. Deze 
wet gaat over gedwongen zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Dat heet 
onvrijwillige zorg. Dat is zorg waar jij niet voor 
kiest. De Wzd is een wet die regelt wat jouw 
rechten zijn als je zorg krijgt waar je niet voor 
kiest. 

Nee, tenzij:
De Wzd zegt over zorg waar je niet voor kiest: 
Nee, tenzij. Dat betekent dat er eerst goed 
gekeken wordt of het anders kan. Zonder 
dwang. Zo doen we dat bij SOVAK. Misschien 
is het nodig dat je zorg krijgt waarvoor je niet 
kiest. Dan moet SOVAK de regels van de Wet 
Zorg en dwang volgen.

 

 



ERNSTIG NADEEL

Ernstig nadeel:
Je krijgt alleen onvrijwillige zorg als jouw 
veiligheid in gevaar is. Of die van de mensen om 
je heen. Dat noemen we ‘ernstig nadeel’.

Voorbeelden van ernstig nadeel zijn:

• Er gaan spullen stuk van jou of van een ander.
•  Je wordt ziek of je hebt pijn, omdat je te 

weinig eet of drinkt. Dit moet heel ernstig 
zijn, misschien wel levensgevaarlijk.

•  Je voelt je niet veilig. Bijvoorbeeld omdat 
anderen jou zeggen wat je moet doen. 

• Je doet iets waardoor anderen boos worden. 
•  Er is gevaar dat jijzelf of iemand anders 

doodgaat.

Wat betekent ‘ernstig nadeel’?



ONVRIJWILLIGE ZORG

Wat betekent onvrijwillige zorg?

Onvrijwillige zorg:
Onvrijwillige zorg kan iets zijn waar je zelf niet 
voor kiest. Maar het is beter voor jou dat je 
de onvrijwillige zorg wel krijgt. Bijvoorbeeld 
medicijnen innemen die je eigenlijk niet wil. 
Of je kamer laten controleren op gevaarlijke 
voorwerpen. 

Het kan ook zijn dat je iets niet mag. Bijvoorbeeld 
dat je ’s avonds niet op je iPad mag. Dat je geen 
bezoek mag ontvangen. Of dat je niet bij een 

vriend mag logeren.

Onvrijwillige zorg kan ook gaan over verzorging, 
begeleiding, verpleging of behandeling. En over 
hoe mensen met jou omgaan. En hoe jij met 
andere mensen omgaat.

In de Wet zorg en dwang staan jouw rechten. 
De Wet zorg en dwang zegt wanneer, waarom 
en hoe je onvrijwillige zorg krijgt. En dat die 
onvrijwillige zorg stopt als het niet meer nodig is.

Uitoefenen 
van toezicht op 
betrokkene

Controleren op 
de aanwezigheid 
van gedrag 
beïnvloedende 
middelen

Beperken van de 
bewegingsvrijheid

Onderzoek aan 
kleding of lichaam

Beperken van de 
vrijheid om het 
eigen leven in te 
richten

Insluiten

Onderzoek van de 
woon- of verblijfs-
ruimte op gedrag 
beïnvloedende mid-
delen of gevaarlijke 
voorwerpen

Beperken van 
het recht op het 
ontvangen van 
bezoek

Medische 
handelingen 
en overige 
therapeutische 
maatregelen
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WILSBEKWAAM WILSONBEKWAAM

ZELF EEN BESLUIT NEMEN

Wilsbekwaam: 
Iemand met een verstandelijke beperking mag 
vanaf 16 jaar zelf beslissingen nemen over de 
zorg die hij krijgt. Vanaf 12 jaar neem je die 
beslissing samen met je ouders of voogd. Je 
bent dan wilsbekwaam.
Je bent wilsbekwaam als:
•  Je de informatie over de zorg of behandeling 

begrijpt. En als je er goed over kan nadenken;
• Je begrijpt wat de gevolgen van je besluit zijn;
•  Je weet dat je een besluit neemt.

Dit geldt ook als je een wettelijk 
vertegenwoordiger (mentor of curator) hebt.

Wilsonbekwaam: 
Je bent wilsbekwaam. Behalve als is vastgesteld 
dat je wilsonbekwaam bent. 
De Wet zorg en dwang zegt dat een deskundige 
moet vaststellen of iemand wilsonbekwaam 
is. Een deskundige is een arts of een 
gedragskundige.
De arts of gedragskundige moet dit bespreken 
met jouw wettelijk vertegenwoordiger.

Wilsbekwaam en wilsonbekwaam



DESKUNDIGEN WZD

Mensen die betrokken zijn bij de onvrijwillige zorg

Wie zijn er allemaal betrokken als je 
onvrijwillige zorg krijgt?
Gedwongen zorg mag niet zomaar gegeven 
worden. Je begeleider moet dit eerst bespreken 
met verschillende deskundigen. 
Bij SOVAK zijn deze deskundigen betrokken:

•  Arts verstandelijk gehandicapten (AVG) en 
een psycholoog.

•  Een zorgverantwoordelijke, dit is één van 
jouw begeleiders.

 
•  Een gedragskundige, logopedist, 

fysiotherapeut of andere deskundige. 
•  Een kwaliteitsbevorderaar Vrijheid en Regie.
•  Een deskundige van een andere 

zorgorganisatie.
•  Een vertrouwenspersoon van het Landelijk 

Steunpunt Medezeggenschap (LSR). 
•  Klachtenfunctionaris van SOVAK en 

een klachtenfunctionaris vanuit de 
Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ).



STAPPENPLAN

Wat is het stappenplan?

Stappenplan:
Soms moet er gedwongen zorg gegeven 
worden. Dan worden de volgende stappen 
genomen:

1.  Eén van jouw begeleiders overlegt met één 
of meer deskundigen. Zij kijken samen of er 
mogelijkheden zijn voor zorg waarvoor jij wel 
kiest.

2.  Zijn er geen mogelijkheden voor vrijwillige 
zorg? Dan gaat jouw begeleider overleggen  

 
met meer deskundigen. Dit zijn mensen die 
bij SOVAK werken en één persoon die niet bij 
SOVAK werkt.

3.  De arts (AVG) of de gedragskundige moet 
toestemming geven voor de onvrijwillige 
zorg. Als het écht niet anders kan dan mag 
de begeleider gedwongen zorg geven. 
Jouw begeleider schrijft in het ECD dat je 
onvrijwillige zorg hebt gekregen. 



ZORGVERANTWOORDELIJKE WZD

Zorgverantwoordelijke Wzd:

Wat moet een zorgverantwoordelijke Wzd 
allemaal doen?
Eén van je begeleiders is jouw 
zorgverantwoorde lijke. 
Vraag op jouw woning of dagbesteding  
wie dat voor jou is.

Als jij gedwongen zorg hebt gekregen dan 
schrijft je zorgverantwoordelijke dat in het ECD. 
Jouw zorgverantwoordelijke schrijft ook op dat 
de gedwongen zorg met jou en je familie wordt 
besproken. 

Soms is de gedwongen zorg nu nodig.  
Maar over een tijdje niet meer.

Ondersteuningsplan, ECD:
In het ECD staat welke zorg en ondersteuning 
jij krijgt. Dit wordt samen met jou, je persoonlijk 
begeleider en je vertegenwoordiger in het ECD 
opgeschreven. 



Klachtenfunctionaris

Cliëntvertrouwenspersoon
Cliënt

CLIËNTVERTROUWENSPERSOON

Wat doet een cliëntvertrouwenspersoon?

Wat doet een cliëntvertrouwenspersoon?
Voor cliënten die wonen of dagbesteding krijgen 
bij SOVAK is er een cliëntvertrouwenspersoon. 
Heb je een vraag of een klacht over onvrijwillige 
zorg? Dan kan jij en/of jouw vertegenwoordiger 
terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon.

De cliëntenvertrouwenspersoon heeft 
geheimhoudingsplicht. Hij mag niet met 
anderen praten over wat jij vertelt. Alleen als jij 
toestemming geeft.

De cliëntvertrouwenspersoon voor SOVAK is 
een medewerker van LSR. Op www.sovak.nl 
kun je vinden hoe je in contact komt met de 
cliëntvertrouwenspersoon. Of vraag het aan je 
begeleider.

Heb je te maken met zorg die je 
niet wil? Waarin jouw vrijheid 
wordt beperkt?

Heb je hierover een vraag of 
een klacht?

Dan ben ik er voor jou. Ik ben 
een cliëntenvertrouwens-
persoon. Ik ben niet in dienst 
van de organisatie.

Ik luister naar wat jij vertelt.
En help je met een oplossing.



HUIS
REGELS

HUISREGELS

Huisregels en de Wet zorg & dwang

Huisregels:
Bij SOVAK woon je samen met meer mensen. 
Veilig wonen is voor iedereen belangrijk. 
Daarom zijn er bij SOVAK huisregels. Alle 
cliënten van SOVAK houden zich aan deze 
huisregels. Deze regels zijn besproken met de 
cliëntenraad. 

Huisregels van SOVAK:
1. We houden rekening met elkaar.
2. Roken is verboden (in ruimtes van SOVAK)
3.  ‘s Avonds en ‘s nachts zijn de voordeuren van 

de woningen op slot.
4. (Steek)wapens zijn verboden. 
5.  Als je bij SOVAK woont of dagbesteding 

hebt dan geldt voor jou het beleid 
middelengebruik van SOVAK. 

Je begeleider kan jou meer over de huisregels 
vertellen.


