
Een handreiking voor cliëntenraden

De Wet zorg en dwang, 
nee tenzij...!



Uitgave van LOC Waardevolle zorg - oktober 2019.
Deze uitgave is mogelijk gemaakt door alle bij LOC aangesloten cliëntenraden.

Wees welkom om de informatie uit deze brochure verder te verspreiden. 
Vermeld dan graag LOC en stichting Raad op Maat als bron.
Voor pagina 5 t/m 8 maakten we gebruik van de tekst uit de brochure ‘De 
cliëntenraad en de Wet zorg en dwang’ door stichting Raad op Maat te Gouda, 
ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS. LOC heeft daarin meegelezen.

Download de PDF van deze brochure en het uitgebreide naslagwerk op 
www.clientenraad.nl. Bestel gedrukte exemplaren via vraagbaak@loc.nl.

Voor al je vragen kun je terecht bij de vraagbaak van LOC
Deze is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur op 
(030) 284 32 00. Je kunt ook mailen naar vraagbaak@loc.nl

www.clientenraad.nl



Waardevol leven

In de zorg is er steeds meer aandacht voor wie mensen zijn. Zoals: wat zijn hun hobby’s en 

gewoonten? Wie zijn voor hen belangrijk in het leven? Hoe ziet iemands verleden eruit? 

Door persoonsgericht te werken kunnen mensen hun leven leiden zoals ze dat willen.

De nieuwe Wet zorg en dwang past daar goed bij. Onderzoekt de zorgorganisatie heel 
goed wie iemand is? Maakt de zorgorganisatie samen met de persoon zelf en zijn naasten 
afspraken over de zorg en ondersteuning? Houdt de zorgorganisatie hierbij rekening met wat 
vrijheid voor iemand betekent? En is er dialoog over mogelijke (veiligheids)risico’s? Dan hoeft 
de zorgorganisatie niets te doen. Alleen als iemand bepaalde zorg tegen zijn zin krijgt moet 
de zorgorganisatie aan het werk met de Wet zorg en dwang. 

De Wet zorg en dwang regelt namelijk de rechten van mensen die onvrijwillige zorg krijgen. 
De wet stelt dat zorgverleners altijd eerst naar alternatieven moeten zoeken. Zijn die er niet? 
En beperken zorgverleners daarom mensen toch in hun vrijheid? Dan moeten de zorgverleners 
steeds proberen om de vrijheidsbeperking af te bouwen. De Wet zorg en dwang regelt ook een 
onvrijwillige opname.

Cliëntenraden hebben een belangrijke adviesrol bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang. 
En bij het bewaken of mensen hun leven kunnen leiden, zoals dat bij hen past. In deze 
brochure staat meer over de wet en de rol van de cliëntenraad, inclusief tips en handvatten.
 
De brochure geeft kort en krachtig antwoord op twee vragen:
• Wat is de Wet zorg en dwang
• Wat kan de cliëntenraad doen met deze wet? 
 
LOC maakte ook een uitgebreide toelichting op de Wet zorg en dwang en de rol van de 
cliëntenraad. Deze is te downloaden op www.clientenraad.nl.

Veel succes! 



“Natuurlijk is het 
belangrijk om op de 
veiligheid te letten, maar 
de basis is steeds dat 
mensen zo vrij mogelijk 
kunnen zijn. 

Vrijheid voorop, dus:
nee, tenzij!”

www.clientenraad.nl



1 De tekst uit dit hoofdstuk is overgenomen uit de brochure ‘De cliëntenraad en de Wet zorg en dwang’ die is uitgegeven 
 door Raad op Maat in opdracht van het ministerie van VWS. LOC heeft daarin meegelezen. 

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen die onvrijwillige zorg ontvangen. Het gaat 
om zorg die de cliënt niet wil. Kleine en grote dingen, van een rolstoel op de rem tot opgesloten worden. 
In de wet heet dit onvrijwillige zorg. 

De Wet zorg en dwang gaat op 1 januari 2020 in. De wet geldt op alle plekken waar onvrijwillige zorg 
nodig is, zoals in woonvormen, bij dagbesteding, in ziekenhuizen en bij zorg thuis.  

De Wet zorg en dwang geldt voor: 
• mensen met een verstandelijke beperking;
• mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie. 

Een cliënt krijgt de zorg die is afgesproken in het zorgplan. Is de cliënt of zijn vertegenwoordiger het 
echt niet eens met delen van deze zorg? Dan gaan ze samen op zoek naar een oplossing. Als dat niet 
lukt, moet de zorgverlener eerst een stappenplan doorlopen voor onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg 
mag alleen gegeven worden als die zorg nodig is om ernstig nadeel voor de cliënt of voor anderen te 
voorkomen en als er echt geen andere oplossing is. Dan wordt de vrijheid van de cliënt beperkt zonder 
zijn toestemming. Als er geen alternatieven zijn voor vrijwillige zorg, kan onvrijwillige zorg een laatste 
mogelijkheid zijn. 

Voorbeelden van onvrijwillige zorg zijn:
Medicijnen moeten innemen, het gebruik van bedhekken tegen de wil van de cliënt en niet naar buiten 
mogen, geen bezoek mogen ontvangen en je telefoon moeten inleveren op bepaalde tijden.

In de wet staat dat er een cliëntenvertrouwenspersoon is die ondersteuning biedt aan cliënten en 
vertegenwoordigers die het niet eens zijn met de onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon is 
onafhankelijk van de zorgaanbieder. 

De Wet zorg en dwang regelt ook de onvrijwillige opname in een zorginstelling wanneer mensen daar 
zelf niet over kunnen beslissen. Of als zij zelf weigeren, terwijl een opname wel noodzakelijk is.
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2 De tekst uit dit hoofdstuk is grotendeels overgenomen uit de brochure ‘De cliëntenraad en de Wet zorg en dwang’ die is 
 uitgegeven door Raad op Maat in opdracht van het ministerie van VWS. LOC heeft daarin meegelezen.

De rechten van de cliëntenraad staan in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). 
De raad heeft een aantal rechten bij de Wet zorg en dwang. De rechten uit de wet bepalen wat de 
zorgaanbieder moet doen en wat de cliëntenraad kan vragen. 

Op de volgende pagina’s staat een aantal onderwerpen waarover de cliëntenraad vragen kan stellen 
en adviezen kan geven.

Visie

• De cliëntenraad kan praten over de eigen visie op vrijheid, veiligheid en onvrijwillige zorg.
• Hoe kijkt de raad naar de vrijheid en veiligheid van cliënten?
• Wanneer zijn risico’s te accepteren?
• De visie van de raad op vrijheid, veiligheid en onvrijwillige zorg vormt de basis voor de adviezen.

Informatie

De cliëntenraad kan de zorgaanbieder vragen om informatie over de Wet zorg en dwang. 
Bijvoorbeeld over plannen over de invoering van de wet, ervaringen van cliënten of het werk van de 
cliëntenvertrouwenspersoon. Dit is informatie die de raad nodig heeft voor zijn werk.

Contact cliëntenvertrouwenspersoon

De cliëntenvertrouwenspersoon rapporteert regelmatig over zijn werkzaamheden. Het Kwaliteitskader 
cliëntenvertrouwenspersoon bepaalt dat de cliëntenvertrouwenspersoon deze rapportages aan de raad 
van bestuur stuurt én aan de cliëntenraad.

De cliëntenraad kan de cliëntenvertrouwenspersoon uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. 
Tijdens dit gesprek kunnen cliëntenraad en cliëntenvertrouwenspersoon afspraken maken over hoe de 
cliëntenvertrouwenspersoon rapporteert aan de cliëntenraad. En dat de cliëntenvertrouwenspersoon de 
rapportages bijvoorbeeld toelicht tijdens een vergadering van de cliëntenraad. 
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Ongevraagd advies 

De zorgaanbieder moet volgens de Wet zorg en dwang veel regelen. Die taken staan hieronder. De 
cliëntenraad kan bewaken of de zorgaanbieder dit goed heeft geregeld. De cliëntenraad kan vragen 
stellen en ongevraagd advies geven over de taken van de zorgaanbieder.

De taken van de zorgaanbieder:

Zorgverleners informeren en opleiden: 
• Weet elke zorgverlener wat onvrijwillige zorg is?
• Kennen zorgverleners de verschillende vormen en de alternatieven van onvrijwillige zorg?
• Weet elke zorgverlener dat er voorwaarden zijn om onvrijwillige zorg te verlenen?

Cliënten en vertegenwoordigers informeren: 
• Hoe worden cliënten en vertegenwoordigers geïnformeerd over de wet?
• Weten cliënten en vertegenwoordigers wanneer zorg onvrijwillig is?
• Hoe worden cliënten en vertegenwoordigers geïnformeerd over hun rechten in de wet? 

In de wet staat dat cliënten een schriftelijk overzicht van hun rechten op basis van deze wet krijgen. 

Zorgen dat de cliëntenvertrouwenspersoon zijn werk kan doen:
• Weten alle cliënten en vertegenwoordigers wat de cliëntenvertrouwenspersoon doet?
• Kunnen alle cliënten en vertegenwoordigers de cliëntenvertrouwenspersoon bereiken?
• Komt de cliëntenvertrouwenspersoon regelmatig langs bij cliënten?
• Kan de cliëntenvertrouwenspersoon alle cliënten bezoeken?

Regelen wat verder volgens de wet nodig is:
• Staan de locaties geregistreerd waar onvrijwillige zorg wordt toegepast?
• Hebben alle cliënten die onvrijwillige zorg ontvangen een vertegenwoordiger?
• Worden zorgplannen zo vaak als nodig geëvalueerd? 
• Hoe wordt de privacy van de cliënt gerespecteerd?



* Dit verzwaard adviesrecht wijzigt in instemmingsrecht zodra de Wmcz 2018 geldt

Gevraagd verzwaard advies*

Over een aantal onderwerpen moet de zorgaanbieder verzwaard advies* vragen aan de cliëntenraad.

Beleidsplan over onvrijwillige zorg:
In de Wet zorg en dwang staat dat de zorgaanbieder een beleidsplan over onvrijwillige zorg moet 
hebben. In het beleidsplan staat de visie op onvrijwillige zorg.
Wat zijn de alternatieven om onvrijwillige zorg te voorkomen? Hoe geeft de zorgverlener onvrijwillige 
zorg? Hoe bouwt de zorgverlener onvrijwillige zorg af? 
De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht* over dit beleidsplan. Dit geldt ook voor regelingen voor 
cliënten die bij het beleidsplan horen.

De huisregels: 
In de Wet zorg en dwang staat dat de zorgaanbieder huisregels moet geven aan de cliënt en zijn 
vertegenwoordiger. In de huisregels mag alleen geregeld worden wat nodig is voor de ordelijke gang van 
zaken en voor de veiligheid. De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht* over huisregels.

Het vaststellen van de klachtenregeling:
In de Wet zorg en dwang staat ook het klachtrecht van cliënten en vertegenwoordigers rond onvrijwillige 
zorg en opname beschreven. Deze informatie moet in de klachtenregeling van de zorgaanbieder staan. 
De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht* over de klachtenregeling.

Gevraagd advies

Over deze onderwerpen moet de zorgaanbieder advies vragen aan de cliëntenraad.

Benoeming van de Wzd-functionaris:
De Wzd-functionaris beoordeelt de zorgplannen waarin onvrijwillige zorg staat. Hij bewaakt de kwaliteit 
van de onvrijwillige zorg en houdt toezicht. De zorgaanbieder benoemt de Wzd-functionaris.
De cliëntenraad heeft adviesrecht bij het benoemen van deze functionaris. De raad kan meedenken over 
het profiel, de werving en de selectie van de functionaris. De cliëntenraad bepaalt zelf op welke manier 
hij betrokken wil zijn. 

Onderzoek en beoordeling van de gegeven onvrijwillige zorg 
De zorgaanbieder maakt ieder half jaar een analyse onvrijwillige zorg. Dat is een overzicht van de 
onvrijwillige zorg die verleend is en een oordeel over die gegevens. De cliëntenraad heeft het recht om 
hier een reactie bij te schrijven. Dat moet binnen 4 weken. De zorgaanbieder stuurt de reactie van de 
cliëntenraad met de analyse naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Deel je ervaringen met de Wet zorg en dwang op www.clientenraad.nl/praat-mee
Zo kunnen andere cliëntenraden leren van deze ervaringen. En kunnen we de ervaringen uit de praktijk

gebruiken om deze handreiking te blijven aanscherpen. 

www.clientenraad.nl





Om goed advies te kunnen geven, is het belangrijk dat de cliëntenraad voldoende weet over de Wet 

zorg en dwang. De raad kan daarvoor de uitgebreide toelichting van LOC op de Wet zorg en dwang 

lezen, deelnemen aan een workshop of dialoogbijeenkomst, of ondersteuning vragen van een expert.

Meer informatie over de Wzd
De uitgebreide toelichting van LOC met achtergrondinformatie over de Wet zorg en dwang kun je 
downloaden op www.clientenraad.nl. Dit naslagwerk bevat een complete toelichting op de Wet zorg en 
dwang en het stappenplan en geeft een uitgebreide beschrijving van de rol van de cliëntenraad, met veel 
tips en handvatten. 

Ook kun je terecht op www.dwangindezorg.nl voor algemene informatie. 

Workshops en Dialoogbijeenkomsten over de Wzd
Waar gaat het precies om als we het hebben over de Wet zorg en dwang (Wzd)? 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 Wet zorg en dwang. 

• Een workshop over de Wet zorg en dwang is een interactief programma waarin deelnemers aan de 
hand van filmpjes veel voorkomende dilemma’s, nieuwe inzichten en oplossingsmogelijkheden delen.

• Een dialoogbijeenkomst over de Wet zorg en dwang 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 Wet zorg en dwang. Het benutten van ieders afzonderlijke 
bijdrage is de kracht van de dialoog.

LOC organiseert deze workshops en dialoogbijeenkomsten over de Wzd verspreid over het land. Het is ook 
mogelijk om deze ‘in company’, dus op maat en op locatie, aan te bieden. De data van de workshops en 
bijeenkomsten met een open inschrijving staan vermeld op: www.clientenraad.nl/bijeenkomsten. Deze zijn 
voor leden van LOC zonder extra kosten te bezoeken.

Op maat ondersteuning door een expert van LOC 
Adviseurs van LOC kunnen op maat ondersteuning bieden bij vraagstukken rondom de Wet zorg en dwang. 
Neem contact op met de Vraagbaak van LOC om de mogelijkheden te bespreken.

Hoe ondersteunt LOC cliëntenraden?

Voor al je vragen (scholing, ontmoeting, brochures opvragen) kun je terecht 
bij de Vraagbaak van LOC. 

Deze is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur op (030) 284 32 00.
Je kunt ook mailen naar vraagbaak@loc.nl.

www.clientenraad.nl



“Hoe kun je 
bewaken dat mensen 
belangrijker blijven 
dan alleen het 
volgen van regels en 
protocollen?”



LOC is een netwerk van mensen die betrokken zijn bij de zorg. 
We willen dat elk mens een waardevol leven kan leiden. 
Ook als die zorg nodig heeft. We hebben dat verwoord in een visie: 
‘waardevolle zorg’. Die vind je op www.loc.nl/over-loc, net als de 
mogelijkheden om je aan LOC te verbinden. Zo kun je bijvoorbeeld 
lid, vriend, ambassadeur of vrijwilliger worden.

Advies en  ondersteuning  (op maat) nodig?
Word ook 

lid!

www.loc.nl


