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Wet zorg 
en dwang



We praten met jou over de zorg die jij krijgt.
Jij mag zeggen hoe je dit het liefst wilt.
Soms kunnen we niet doen wat jij het liefst zou willen.
Omdat iets gevaarlijk is voor jou of voor anderen.
Dan zoeken we samen naar een oplossing.
Daarover praten we met jou en misschien met je familie of 
vertegenwoordiger.
Als we het dan niet eens worden, dan geldt de Wet zorg en dwang.
Dit is een nieuwe wet.
Daarin staat wat Esdégé-Reigersdaal moet doen als het niet lukt om 
afspraken te maken over de zorg.

We vinden de Wet zorg en dwang belangrijk.
Hieronder lees je over hoe de Wet zorg en dwang werkt.
Misschien vind je het moeilijk om te begrijpen. 
Dan kun je het ook lezen met je begeleider of familie.



Je mag zelf kiezen.
Je kunt bijvoorbeeld kiezen wie je vrienden zijn.
Of welke sport of hobby je wilt doen.
Of wanneer je op je kamer wilt zijn.
  

Je moet wel rekening houden met anderen.
Muziek luisteren mag natuurlijk.
Maar niet te hard, of als anderen slapen.
Daarover maken we regels.
Op je woning zijn regels, maar ook op je werk of dagbesteding.

Je mag ook kiezen welke zorg je van Esdégé-Reigersdaal wilt krijgen.
Daarover maken we afspraken met jou en soms met je familie of 
vertegenwoordiger.
Dat zijn afspraken die alleen voor jou gelden.
Die afspraken zetten we in het ondersteuningsplan.
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Soms wil jij iets waar begeleiders het niet mee eens zijn. 
Bijvoorbeeld:
• Je wil zelf kiezen wanneer je naar buiten gaat, maar dat kan gevaarlijk 

zijn.
• Dan kan de begeleiding een deur op slot doen.
• Je wil geen medicatie nemen, maar dat kan belangrijk zijn.
• De begeleiding kan je vragen om die medicatie toch door te slikken.
• Je wil zelf kiezen wie op bezoek komt, maar het kunnen slechte vrienden 

zijn.
• Dan kan het zijn dat de begeleiding de bezoekers niet binnen wil laten.

Als er iets gebeurt in de zorg waar je het niet mee eens bent, dan heet dat 
onvrijwillige zorg.
Maar dat mag niet zomaar. 
Het mag alleen als:
• Jij of iemand anders veel pijn kan krijgen of dood kan gaan.
• Jij veel spullen stuk maakt van jezelf of iemand anders.
• Jij niet goed voor jezelf zorgt.
• Jij iets doet of zegt waar anderen heel boos of verdrietig over zijn.
• Jij iets doet waardoor veiligheid van anderen in gevaar komt.



De Wet zorg en dwang regelt dit allemaal.
In de wet staat dus dat onvrijwillige zorg soms mag.
Jouw begeleider moet steeds kijken of de onvrijwillige zorg nog nodig is.
Jouw begeleider moet ook steeds kijken of er een betere oplossing is. 
Het liefst een oplossing waar jij het wel mee eens bent.
We praten hierover met jou en met je familie of vertegenwoordiger.
Jouw begeleiders praten ook met bijvoorbeeld je arts of je 
gedragsdeskundige. Misschien weten zij een betere oplossing. 
Soms vragen we mensen die niet bij Esdégé-Reigersdaal werken om mee 
te denken.
Dit wordt allemaal geregeld in de Wet zorg en dwang.

Maar soms ben je het er helemaal niet mee eens.
Dan kun je hulp vragen van de cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en 
dwang.
Deze persoon werkt niet bij Esdégé-Reigersdaal, maar bij de organisatie 
Zorgstem.
Hij of zij kan je helpen bij een gesprek.
Of bij het indienen van een klacht.
Je cliëntbegeleider kan je vertellen wie de cliëntvertrouwenspersoon is. 

Meer informatie over de Wet zorg en dwang kun je vinden in de folder 
van KansPlus, in de folder van Zorgstem en op de website
www.hoewerktzorgendwang.nl.illustraties Kansplus  |  Amy Besten

https://www.hoewerktzorgendwang.nl/nl/

