Wet zorg en dwang
Wat houdt dit in?
Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet zorg en dwang voor mensen met een verstandelijke
beperking. Deze wet geeft zorgverleners regels voor het toepassen van (on)vrijwillige
zorg.
We willen elke dag de best mogelijke zorg leveren. Het uitgangspunt daarbij is dat
cliënten zoveel mogelijk vrijheid hebben om zelf hun leven in te richten. In deze folder
leest u meer over deze visie en wetgeving.
Kijk voor meer informatie op www.severinus.nl.

Onze visie op onvrijwillige zorg

Externe cliëntvertrouwenspersoon

We willen elke dag de best mogelijke zorg leveren.

Uw kind/naaste heeft recht op hulp en advies van een

Het uitgangspunt daarbij is dat cliënten zoveel

externe cliëntvertrouwenspersoon. Ook als wettelijk

mogelijk vrijheid hebben om zelf keuzes te maken en

vertegenwoordiger heeft u recht op bijstand en

hun leven in te richten. Severinus past daarom geen

advies van de cliëntvertrouwenspersoon. Deze

onvrijwillige zorg toe, tenzij de cliënt in een situatie

cliëntvertrouwenspersoon werkt niet bij Severinus en

terecht komt waarin sprake is van (een risico op)

is volledig onafhankelijk. Op onze

ernstig nadeel voor de cliënt zelf of de omgeving.

website www.severinus.nl staat wie dit is en hoe u

Zo’n risico proberen wij altijd vrijwillig op te lossen.

met haar in contact kunt komen.

Lukt dat niet dan moeten wij soms in het belang van
de cliënt zelf of de omgeving van de cliënt ingrijpen.

Klachtencommissie

Deze onvrijwillige zorg is altijd zo kort mogelijk en

Als wettelijk vertegenwoordiger kunt u een klacht

met de minst ingrijpende vrijheidsbeperking.

indienen over onvrijwillige zorg bij de Landelijke
Klachtencommissie KCOZ. Informatie hierover vindt

Het is dus: ‘Nee, tenzij…'. Deze visie staat ook

u ook op www.severinus.nl.

centraal in de Wet zorg en dwang, die ons helpt om
samen met cliënten, verwanten en zorgprofessionals

Meer informatie WZD

goede zorg te bieden met zoveel mogelijk vrijheid.

Wilt u meer informatie over de Wet zorg en dwang?
Ga dan naar de website van het ministerie van VWS

Zorgverantwoordelijke

over de Wet zorg en dwang: www.dwangindezorg.nl.

De gedragskundige (wonen) of regiebegeleider
(dagbesteding en thuisondersteuning) van uw

Contact

kind/naaste is samen met de persoonlijk of

Heeft u vragen over wat de Wet zorg en dwang voor

activiteitenbegeleider verantwoordelijk voor het

uw kind/naaste betekent? Neem dan contact op met

bespreken van onvrijwillige zorg en het opnemen van

de persoonlijk of activiteitenbegeleider van uw

onvrijwillige zorg in het ondersteuningsplan. Tijdens

kind/naaste. Met algemene vragen over de Wet zorg

het jaarlijkse ondersteuningsplan overleg bespreken

en dwang kunt u terecht bij het Zorgbureau via 040

wij of er sprake is van onvrijwillige zorg en maken wij

258 63 19.

hier afspraken over. Wordt onvrijwillige zorg
toegepast, dan wordt u hierover geïnformeerd op de
wijze die u afgesproken heeft met de begeleiding.
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