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WZD
Eigen keuzes maken & de Wet zorg en dwang
In de Wet zorg en dwang (Wzd) staat wat de rechten van cliënten zijn. 
In de wet staat ook wat Ons Tweede Thuis moet doen als we het niet 
eens zijn over de zorg.

U maakt uw eigen keuzes.
U bepaalt zoveel mogelijk zelf hoe uw leven eruit ziet. 
Soms heeft u hierin hulp nodig van uw persoonlijk begeleider (pb’er), 
casemanager of eerstverantwoordelijk verzorger (evv’er). 
Zij helpen u om te zien wat goede keuzes zijn in uw situatie.

Voor wie is de Wet zorg en dwang?
De Wet zorg en dwang geldt voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking of psychogeriatrische 
aandoening. 
De Wet zorg en dwang geldt soms ook 
voor mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel.
Dat is zo als zij door het hersenletsel 
dezelfde zorg nodig hebben als mensen 
met een verstandelijke beperking of 
psychogeriatrische aandoening. 
In andere gevallen geldt de Wet 
verplichte geestelijke gezondheidszorg 
(Wvggz) voor mensen met niet-
aangeboren hersenletsel. 
Welke wet voor u geldt is afhankelijk 
van de indicatie, diagnose en van de 
problemen die u ondervindt door uw 
hersenletsel.

Wat is onvrijwillige zorg?
Onvrijwillige zorg is zorg die u 
eigenlijk niet wilt of waarvan u vindt 
dat u niet nodig hebt. 
Het kan te maken hebben met 
verzorging, verpleging, activiteiten, 
werk, begeleiding, behandeling of 
hoe medewerkers van Ons Tweede 
Thuis met u omgaan. 

Bijvoorbeeld
• Er zijn vaste tijden  
 voor douchen
• U kunt niet zelf uw  
 dagbesteding of  
 behandeling kiezen 
• U mag niet alleen  
 naar buiten 
• U mag niet zelf koken



Waarom krijg je onvrijwillige zorg?
Onvrijwillige zorg krijgt u alleen om 
te voorkomen dat uw veiligheid en/
of die van anderen in gevaar komt. 
Maar ook om te voorkomen dat er 
spullen kapot gaan. 

Dat noemt de Wet zorg en dwang 
‘om ernstig nadeel te voorkomen’.  

Stappenplan en cliëntplan
Onvrijwillige zorg mag alleen:
• als we het stappenplan  
 Wet zorg en dwang volgen
• als er echt geen andere  
 mogelijkheid is. 
Samen met u en uw mantelzorger, of 
wettelijk vertegenwoordiger zoeken 
we naar oplossingen waar u het mee 
eens bent. Een arts, orthopedagoog 
en/of psycholoog kan ons hierbij 
helpen.
Samen doen we ons best om de 
beste beslissing te nemen. 

We maken samen afspraken en die 
zetten we in uw zorgplan.
Regelmatig bespreken we met elkaar 
of we de onvrijwillige zorg kunnen 
afbouwen, stoppen of dat het nog 
steeds nodig is.  

Wanneer mag je zelf kiezen  
en wanneer niet?
Iedereen heeft recht om zelf keuzes 
te maken. 
U mag zelf beslissingen nemen als u, 
met de juiste informatie, de gevolgen 
van uw beslissing kunt overzien. Dit 
heet ‘wilsbekwaam ter zake’. 

Misschien hebt u een bewindvoerder 
die de financiële beslissingen voor u 
neemt. 
De beslissingen over de andere 
gebieden mag u zelf nemen, als u 
wilsbekwaam ter zake bent.
Volgens de Wet zorg en dwang heeft 
iedere cliënt een vertegenwoordiger 
nodig om zijn belangen te behartigen 
als u dat zelf niet kunt. 
Dit hoeft geen wettelijk 
vertegenwoordiger (mentor of 
curator) te zijn. 
Het kan iemand zijn die u zelf 
benoemt als uw belangenbehartiger, 
bijvoorbeeld uw man, vrouw, ouder, 
broer, zus, enz. 
Bent u niet wilsbekwaam ter zake 
om te beslissen, dan gaan we samen 
met u en uw vertegenwoordiger in 
gesprek. 
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Cliëntvertrouwenspersoon WZD
Heeft u vragen of klachten over de Wet 
zorg en dwang?
Stel ze dan aan uw pb’er, evv’er of 
casemanager.
Een cliënten-vertrouwenspersoon kan u 
of uw vertegenwoordiger ondersteunen. 
U kunt contact opnemen 
met de onafhankelijke cliënt-
vertrouwenspersoon Wet zorg en dwang 
van Zorgstem.
Er zijn op uw locatie flyers en posters van 
de cliënten-vertrouwenspersoon die u 
kunt bellen of mailen. Uw pb’er, evv’er 
of casemanager kunnen u hier ook meer 
over vertellen. 
Er is ook een brief met uitleg wat de 
cliëntenvertrouwenspersoon voor u kan 
betekenen en hoe u de juiste persoon 
kunt bereiken. 

De gesprekken met de 
vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk.

JIJ&IK zeggen we bij Ons Tweede 
Thuis. Samen werken we aan een 
goed leven voor mensen met een 
beperking in de gemeenten  
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, 
Diemen, Haarlem, Haarlemmermeer, 
Ouder-Amstel, Uithoorn en 
in de regio Zuid- en Midden-
Kennemerland.

Wilt u een klacht indienen bij  
een externe klachtencommissie?
Neem dan contact op via 
www.KCOZ.nl

Informatie
www.dwangindezorg.nl
www.zorgstem.nl
www.kcoz.nl 

Contact
wetzorgendwang@onstweedethuis.nl


