
Aanbod LOC Clientenraden voor Wet Zorg 
en Dwang  en Wet Verplichte GGZ

Per 1 januari 2020 zijn de Wet Zorg en Dwang (WZD) en de Wet Verplichte GGZ van kracht. De Wzd en de 
Wvggz zijn belangrijke (nieuwe) wetten voor de cliëntenraad. Lees meer hierover op de andere kant van deze 
flyer of op www.cliëntenraad.nl

Voor cliëntenraden heeft LOC een specifiek aanbod ontwikkeld.

Handreikingen Wzd en Wvggz voor clientenraden
Deze zijn binnenkort te downloaden via www.cliëntenraad.nl of te bestellen via vraagbaak@loc.nl. Hierin 
staat beschreven wat de bedoeling van de wet is en hoe cliëntenraden hun rol kunnen invullen. 

LOC-workshops en LOC-Dialoogbijeenkomsten
Waar gaat het precies om als het gaat over de Wet zorg en dwang (Wzd) of de Wet verplichte ggz (Wvggz)? 
Hoe voer je daar als cliëntenraad een gesprek over met de achterban of met de directie? Hoe kun je bewaken 
dat mensen belangrijker blijven dan alleen het volgen van regels en protocollen? Waarover en hoe kun je en 
mag je adviseren? 
Voor antwoorden op deze en andere vragen organiseert LOC workshops en dialoogbijeenkomsten over de 
Wzd of de Wvggz.
• Een LOC-workshop over de Wzd of de Wvggz is een interactief programma waarin deelnemers aan de 

hand van filmpjes veel voorkomende dilemma’s, nieuwe inzichten en oplossingsmogelijkheden delen.
• Een LOC-dialoogbijeenkomst over de Wzd of de Wvggz is een onderzoekend gesprek tussen acht 

tot tien deelnemers onder leiding van getrainde LOC-gespreksleiders over een kwestie/onderwerp. 
De dialoog duurt ca. twee uur. De dialoog heeft als doel samen antwoorden te vinden op vragen, die 
mensen hebben in het kader van de Wzd of de Wvggz. Het benutten van ieders afzonderlijke bijdrage is 
de kracht van de dialoog. 

www.clientenraad.nl
Deze website hebben we speciaal ontwikkeld om cliëntenraden te voorzien van de meest actuele informatie 
die voor hen relevant is. Hier staan alle publicaties, nieuwsberichten en bijeenkomsten die we organiseren 
vermeld. Ook kunnen leden van cliëntenraden in gesprek met anderen over onderwerpen die hen 
bezighouden.

LOC organiseert workshops en dialoogbijeenkomsten verspreid over het land. 
Het is ook mogelijk om deze ‘in company’, dus op maat en op locatie, aan te bieden. Onze 
maatwerktrainingen gaan over de onderwerpen die u wilt bespreken.

De data van de workshops en bijeenkomsten met een open inschrijving staan vermeld op de website van 
LOC: www.clientenraad.nl/bijeenkomsten. Deze zijn voor leden van LOC zonder extra kosten te bezoeken.



Wet zorg en dwang (Wzd)
De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat in op 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die 
onvrijwillige zorg krijgen. Voorbeelden van onvrijwillige zorg zijn bijvoorbeeld medicijnen moeten innemen, 
het gebruik van bedhekken of niet naar buiten mogen.
Het gaat in de Wzd om mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische 
aandoening (zoals dementie). De Wzd regelt ook een onvrijwillige opname. Tot 1 januari 2020 geldt hiervoor 
de Wet Bopz.

Wet verplichte ggz (Wvggz)
De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. Deze wet regelt de 
rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat 
verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden. Tot 1 januari 2020 geldt hiervoor 
de Wet Bopz.

Rol cliëntenraad 
De Wzd en de Wvggz zijn belangrijke (nieuwe) wetten voor de cliëntenraad. De cliëntenraad:
• kan de rechten van mensen bewaken;
• kan vragen stellen;
• kan gevraagd en ongevraagd advies geven. De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht op basis van 

de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en krijgt instemmingsrecht op basis van 
de Wmcz 2018 over onder meer het beleidsplan Wzd van de zorginstelling over onvrijwillige zorg, de 
huisregels of het vaststellen van de klachtenregeling. 

Meer weten over de Wet zorg en dwang (Wzd) of de Wet verplichte GGZ? 
De website www.dwangindezorg.nl van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  
biedt veel informatie. 

Uiteraard helpen de expert van LOC u ook graag. Neem daarvoor contact op met de LOC-Vraagbaak,  
via vraagbaak@loc.nl of (030) 284 32 00. 


