
Een handreiking voor cliëntenraden. Achtergrondinformatie

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



3

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 als bron.

Download de PDF van deze brochure op www.clientenraad.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



4

1. Inleiding           6

2. Wet zorg en dwang          7

3. Zorgplan en stappenplan        9

4. Onvrijwillige opname         13

5. Rechten en plichten         15

6. De rol van de cliëntenraad        19

Bijlage: Wie is wie in de Wet zorg en dwang?     22

Hoe ondersteunt LOC cliëntenraden?       23

Inhoud



5

“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
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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? En houdt de zorgorganisatie rekening met wat vrijheid voor iemand betekent? 
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. Of in een aantal specifieke situaties die de wet noemt.

De nieuwe Wet zorg en dwang gaat er vanuit dat mensen in principe vrij zijn. En dat de 
zorgorganisatie er alles aan doet om de vrijheid te behouden. Toch kan het gebeuren dat het nodig 
is om mensen in hun vrijheid te beperken. De Wet zorg en dwang regelt hoe je om moet gaan met 
‘onvrijwillige zorg’. De wet regelt 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 informatie over de wet en de rol van de cliëntenraad, inclusief tips en handvatten. Naast deze 
uitgebreide toelichting op de Wet zorg en dwang is er ook nog een korte brochure met de hoofdlijnen. 
Deze is te downloaden op www.clientenraad.nl.

1
Inleiding

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. 
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Voor wie is de wet?
 
De Wet zorg en dwang is voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. Zij hebben 
een indicatie voor langdurige zorg. Dat betekent dat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft vastgesteld 
dat zij vanwege hun dementie of verstandelijke beperking permanent toezicht nodig hebben. Of dat zorg altijd 
in hun nabijheid beschikbaar moet zijn. 
Ook mensen met dementie of een verstandelijke beperking zonder indicatie voor langdurige zorg kunnen 
onder de Wet zorg en dwang vallen. Een arts moet dan hebben vastgesteld dat zij door hun dementie of 
verstandelijke beperking behoefte hebben aan zorg. 
 

Waar geldt de wet?
 
De meeste mensen met een indicatie voor langdurige zorg wonen in een verpleeghuis of woonvorm voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Maar mensen kunnen de langdurige zorg ook thuis krijgen. Ook voor 
hen is de Wet zorg en dwang. 
Om onvrijwillige zorg te mogen bieden moet de zorgorganisatie iedere locatie registreren in een openbaar 
register. Mogen locaties nu al onvrijwillige zorg bieden op basis van de Wet bijzondere opneming 
psychiatrische ziekenhuizen (Bopz)? Dan komen ze automatisch in het register. 
 

Wat regelt de wet?
 
Valt iemand onder de Wet zorg en dwang? En is hij het oneens met de zorg? Of verzet hij zich tegen de zorg? 
Dan kan hij toch zorg krijgen. De Wet zorg en dwang noemt dat onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg kan alleen 
als dat nodig is om ernstig nadeel voor de persoon zelf of voor iemand anders te voorkomen.  
 

Wat is ernstig nadeel?
 
De Wet zorg en dwang omschrijft ernstig nadeel als ‘het bestaan van of het ernstig risico op’:
• dat het leven van de persoon zelf of iemand anders in gevaar komt;
• dat er gevaar is voor lichamelijk letsel bij de persoon zelf of iemand anders;
• ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade voor de persoon zelf of iemand anders;
• ernstige verwaarlozing of de weg in de maatschappij niet meer kunnen vinden van de persoon zelf of 

iemand anders;
• ernstig verstoorde ontwikkeling van de persoon zelf of iemand anders;
• bedreiging van de veiligheid van de persoon zelf al dan niet doordat hij onder invloed van een ander raakt;
• de situatie dat de persoon zelf met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept;
• de situatie dat de algemene veiligheid van personen of spullen in gevaar is1.

2
Wet zorg en dwang

1 https://www.dwangindezorg.nl/nieuwe-wetgeving/veelgestelde-vragen-Wet zorg en dwang

www.clientenraad.nl
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Wat is onvrijwillige zorg? 

De Wet zorg en dwang kent negen soorten van onvrijwillige zorg:
• medische handelingen en overige therapeutische maatregelen; (zoals toedienen van drinken, 

eten en medicijnen);
• beperking van de bewegingsvrijheid (zoals het plaatsen van een bedhek);
• insluiten (zoals het op slot doen van de deur);
• uitoefenen van toezicht (zoals bewegingssensoren en camerabewaking)
• onderzoek aan kleding of lichaam (zoals controle op het dragen van een zakmes);
• onderzoek van de woon- en verblijfsruimte op gedrag beïnvloedende middelen en gevaarlijke 

voorwerpen (zoals wapens);
• controleren van de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen in het lichaam (zoals 

alcohol en drugs);
• beperken van de vrijheid om het eigen leven in te richten waardoor de cliënt dingen moet 

doen of juist nalaten (zoals het gebruik van een mobiele telefoon);
• Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek (zoals bezoek alleen op bepaalde tijden).

Verzet iemand zich tegen zorg die onder één van deze soorten valt? Dan volgt een beoordeling 
of het noodzakelijk is om die zorg toch te verlenen. De zogenaamde zorgverantwoordelijke heeft 
hierbij de belangrijkste rol. Hij beslist over verlening van onvrijwillige zorg op basis van een 
stappenplan.

In het volgende hoofdstuk staat wat het stappenplan is. In de bijlage ‘Wie is wie in de Wet zorg en 
dwang?’ staat wie zorgverantwoordelijke mogen zijn.
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Hoe werkt het stappenplan?
 
Onvrijwillige zorg mag alleen in het zorgplan staan als dat noodzakelijk is om ernstig nadeel voor de persoon 
zelf of voor iemand anders te voorkomen. En in het zorgplan moet een bepaalde periode voor onvrijwillige 
zorg staan. Lukt het niet om de onvrijwillige zorg binnen die termijn af te bouwen? Dan moet een extern 
deskundige meedenken over mogelijkheden om de onvrijwillige zorg te beëindigen. Het stappenplan 
beschrijft welke procedure nodig is om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen. En hoe het werkt om de 
afgesproken periode voor onvrijwillige zorg te verlengen. 
 

Wat zijn de stappen?

Stap 0: Het gesprek over instemming met de zorg 

Er is eerst een gesprek met de persoon zelf en/of zijn vertegenwoordiger over de zorg. Doel van het gesprek is 
om de persoon zelf en/of zijn vertegenwoordiger het belang van de voorgestelde zorg te laten inzien. Zodat die 
ermee kan instemmen en onvrijwillige zorg niet nodig is. 

 
Stap 1: Heroverweging van het zorgplan / Opname van onvrijwillige zorg in 
    het zorgplan

De Wet zorg en dwang gaat ervan uit dat in iemands eerste zorgplan geen onvrijwillige zorg staat. Is 
aanpassing van het zorgplan nodig om zorg te kunnen verlenen die nodig om ernstig nadeel te voorkomen? 
Dan vindt een heroverweging van het zorgplan plaats. Doel hiervan is om te onderzoeken of het ernstig nadeel 
voorkomen kan worden. Zijn er alternatieven waar de persoon zelf mee instemt? Of, als de persoon zelf 
wilsonbekwaam is, waarmee zijn vertegenwoordiger instemt en waartegen de persoon zelf zich niet verzet. 

De heroverweging vindt plaats in een overleg met alle betrokkenen. In het overleg bespreken de aanwezigen 
alternatieven voor onvrijwillige zorg. Aan het overleg neemt in ieder geval deel de zorgverantwoordelijke 
en een zorgverlener met een ander beroep dan de zorgverantwoordelijke. De zorgverantwoordelijke betrekt 
zo nodig ook andere deskundigen bij het overleg. De persoon zelf en/of zijn vertegenwoordiger krijgen een 
uitnodiging om bij dit overleg aanwezig te zijn. Zij kunnen zich in het gesprek laten ondersteunen door de 
cliëntenvertrouwenspersoon. 

• Leidt de heroverweging tot de conclusie dat een grote kans op ernstig nadeel bestaat? Maar dat het 
mogelijk is deze met vrijwillige zorg te voorkomen? Dan is het toegestaan om het zorgplan aan te 
passen. Het stappenplan eindigt in dit geval. Na een half jaar vindt evaluatie van het zorgplan plaats. 

• Blijkt uit de heroverweging dat het niet mogelijk is om ernstig nadeel met vrijwillige zorg te 
voorkomen? 
Dan is het toegestaan onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen. Voordat onvrijwillige zorg in het 
zorgplan komt te staan, overlegt de zorgverantwoordelijke met een deskundige met een ander beroep. 
Is de zorgverantwoordelijke zelf geen arts? En gaat het om onvrijwillige zorg in de vorm van medisch 
handelen, beperking van de bewegingsvrijheid of insluiting? Dan is de instemming nodig van ‘een bij 

3
Zorgplan en stappenplan

www.clientenraad.nl
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de zorg betrokken arts’. Deze arts beoordeelt of het gedrag dat aanleiding is om onvrijwillige zorg te 
overwegen een medische oorzaak heeft. Want dan kan door een medische behandeling het gedrag 
veranderen en het risico op ernstig nadeel verdwijnen. Zodat onvrijwillige zorg niet nodig is. 

• Gaat het om een cliënt die is opgenomen in een verpleeghuis? 
Dan is de ‘bij de zorg betrokken arts’ doorgaans een specialist ouderengeneeskunde (SOG). 

• Gaat het om een cliënt uit een woonvorm voor cliënten met een verstandelijke beperking?  
Dan beslist meestal een arts voor mensen met een verstandelijke beperking (AVG). 

• Gaat het om een cliënt die niet is opgenomen? 
Dan kan de huisarts beoordelen of het gedrag dat aanleiding is om onvrijwillige zorg te verlenen een 
medische oorzaak heeft. 

Onvrijwillige zorg in het zorgplan
Is de conclusie dat het noodzakelijk is om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen? Dan moet erbij staan 
hoe lang de onvrijwillige zorg maximaal duurt. Deze periode moet zo kort mogelijk zijn. En mag de eerste keer 
niet langer zijn dan drie maanden zijn. De zorgverantwoordelijke legt het zorgplan ter beoordeling voor aan de 
Wet zorg en dwang-functionaris. Vindt de Wet zorg en dwang-functionaris dat onvrijwillige zorg niet nodig is? 
Dan moet de zorgverantwoordelijke het zorgplan aanpassen. 

Stap 2: Eerste verlenging periode onvrijwillige zorg
 
Lukt het niet om binnen de termijn in het zorgplan de onvrijwillige zorg af te bouwen? Dan is het mogelijk 
deze termijn te verlengen. Er komt dan eerst opnieuw een overleg met alle betrokkenen. Daar moet nu ook 
een deskundige bij zijn die niet bij de zorg aan de persoon zelf betrokken is. Deze deskundige heeft misschien 
nieuwe ideeën waardoor afbouw van onvrijwillige zorg mogelijk is.
Is de conclusie dat voortzetting van onvrijwillige zorgverlening noodzakelijk is om ernstig nadeel te 
voorkomen? De verlenging is maximaal 3 maanden. De zorgverantwoordelijke neemt de afgesproken termijn op 
in het zorgplan.
 

Stap 3: Advies externe deskundige inwinnen 

Eventueel tweede verlenging periode onvrijwillige zorg 
Denkt de zorgverantwoordelijke dat onvrijwillige zorg nodig blijft? Dan moet de zorgverantwoordelijke een 
externe deskundige inschakelen. De externe deskundige geeft advies over de zorgverlening aan de betrokken 
persoon. Is het advies nog niet klaar? Dan kan de zorgverantwoordelijke de termijn voor onvrijwillige zorg met 
maximaal drie maanden verlengen. Hij vermeldt dit in het zorgplan. 
 

Stap 4: Evaluatie zorgplan op basis van advies externe deskundige 

Eventueel derde verlenging periode onvrijwillige zorg 
Mede op basis van het advies van de externe deskundige vindt een evaluatie van het zorgplan plaats. Er volgt 
een besluit om de onvrijwillige zorg al dan niet voort te zetten. 
De evaluatie vindt plaats in het uitgebreide overleg met alle betrokkenen. De zorgverantwoordelijke, een 
deskundige met een ander beroep en een deskundige die niet bij de zorg is betrokken zijn hierbij. De persoon 
zelf en/of zijn vertegenwoordiger krijgen een uitnodiging om bij dit overleg aanwezig te zijn. Zij kunnen zich in 
het gesprek laten ondersteunen door de cliëntenvertrouwenspersoon. 
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Het advies van de externe deskundige is niet bindend. Volgt de zorgorganisatie het advies niet op? Dan schrijft de 
zorgverantwoordelijke in het zorgplan waarom. 
Is de conclusie dat voortzetting van de onvrijwillige zorg noodzakelijk is om ernstig nadeel te voorkomen? En heeft 
de externe deskundige dit ook geadviseerd? Dan is het mogelijk de periode voor onvrijwillige zorg met maximaal 
zes maanden te verlengen. Dat sluit aan bij de periode waarin een evaluatie van het zorgplan plaatsvindt. 
De Wet zorg en dwang-functionaris beoordeelt het op basis van de evaluatie vastgestelde zorgplan. 

Stap 5: Vierde en volgende verlengingen periode onvrijwillige zorg 

Het uitgebreide overleg met alle betrokkenen evalueert het zorgplan. De zorgverantwoordelijke, een deskundige 
met een ander beroep en een deskundige die niet bij de zorg is betrokken zijn hierbij. De persoon zelf en/of zijn 
vertegenwoordiger krijgen een uitnodiging om bij dit overleg aanwezig te zijn. Zij kunnen zich in het gesprek laten 
ondersteunen door de cliëntenvertrouwenspersoon. 

Is de conclusie dat de onvrijwillige zorg nog langer nodig is? Dan is het mogelijk de termijn voor onvrijwillige zorg 
met maximaal zes maanden te verlengen. De Wet zorg en dwang-functionaris beoordeelt op basis van de evaluatie 
het vastgestelde zorgplan. 
Blijft de zorg waartegen de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzet noodzakelijk om ernstig nadeel te 
voorkomen?  Steeds weer is er uiterlijk na een half jaar een evaluatie van het zorgplan nodig volgens de procedure 
in stap 3. Verlenging van onvrijwillige zorg kan dan steeds maximaal een half jaar.

Hoe werkt het stappenplan bij thuiswonenden?
Onvrijwillige zorg is niet afhankelijk van de plaats waar de betrokken persoon woont. Het kan dus ook bij mensen 
thuis. Het stappenplan is verplicht bij onvrijwillige zorg thuis. Komt onvrijwillige zorg voor in een zorgplan van 
iemand die thuis woont? Dan moet er bij de bespreking van het zorgplan aandacht zijn voor de vraag of de 
onvrijwillige zorg verantwoord is in een thuissituatie. 

Wanneer geldt het stappenplan nog meer?
Als iemand wilsonbekwaam is, zijn de regels strenger. Dat heeft de wetgever gedaan, omdat mensen die 
wilsonbekwaam zijn moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen. In drie situaties moet de zorginstelling het 
stappenplan bij wilsonbekwamen gebruiken. Ook als de persoon zelf en de vertegenwoordiger het er mee eens 
zijn. Die situaties zijn:
• toedienen medicijnen bij probleemgedrag of een psychische stoornis als de zorgverlener daarbij afwijkt van een 

professionele richtlijn;
• beperking van de bewegingsvrijheid;
• insluiting. 

Zijn er uitzonderingen op het stappenplan?
Voor twee situaties maakt de Wet zorg en dwang een uitzondering. 
• Als nog geen zorgplan is; 
• Als zich een situatie voordoet die niet te voorzien was bij het opstellen van het zorgplan.

Voorwaarde daarbij is dat de zorgverantwoordelijke het besluit voor onvrijwillige zorg neemt. En dat hij dat 
schriftelijk vastlegt. De uitzonderingen mogen maximaal twee weken duren. Is de onvrijwillige zorg langer nodig? 
Dan moet de zorgorganisatie het stappenplan doorlopen.

www.clientenraad.nl
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Hoe werkt een onvrijwillige opname?
 
De Wet zorg en dwang geldt ook voor gedwongen opnames. Dan moeten mensen tegen hun zin naar een 
zorginstelling verhuizen. En daar soms ook op een gesloten afdeling verblijven.
Dat kan alleen:
• Als de rechter daar toestemming voor geeft. Dat heet een rechterlijke machtiging.
• In crisissituaties door een besluit van de burgemeester. Dat heet een inbewaringstelling.
• Door een besluit tot opname en verblijf door Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
 

Hoe werkt een rechterlijke machtiging?
 
Verzet iemand zich tegen opname in een gesloten locatie? Dan kan de rechter beslissen of opname noodzakelijk 
is om ernstig nadeel voor de persoon zelf of iemand anders te voorkomen. De rechter geeft dan een rechterlijke 
machtiging tot opname en verblijf af. Het CIZ vraagt om een rechterlijke machtiging af te geven. Voor een 
gedwongen opname moet dus eerst het CIZ de procedure bij de rechter starten. 
De eerste machtiging tot opname en verblijf geldt maximaal zes maanden. Volgende machtigingen gelden 
maximaal vijf jaar (of maximaal twee jaar bij iemand met een verstandelijke beperking). 
Ook als iemand al in een gesloten locatie verblijft, is soms een rechterlijke machtiging nodig. Dat is het geval als 
iemand eerder heeft ingestemd met de opname. Maar zich tegen voortzetting van het verblijf verzet. 
 

Hoe werkt een inbewaringstelling?
 
In crisissituaties duurt de procedure bij de rechter soms te lang. De burgemeester kan dan besluiten iemand met 
spoed op te laten nemen. Zo’n besluit heet een inbewaringstelling. Heeft de burgemeester een inbewaringstelling 
afgegeven? Dan volgt de opname binnen 24 uur. Een inbewaringstelling geldt drie dagen. 
Is voortzetting van de opname nodig? En verzet de betrokkene zich daartegen? Dan vraagt het CIZ de rechter 
de inbewaringstelling te verlengen. De rechter beslist hierover binnen drie dagen. Deze verlenging geldt voor 
maximaal 6 weken.
 - Is de verwachting dat opname daarna nodig blijft? En dat de betrokkene zich blijft verzetten? Dan moet er 
  alsnog een rechterlijke machtiging komen.
 - Blijft opname nodig? En verzet de betrokkene zich daar niet tegen? Dan kan het Centrum Indicatiestelling 
  Zorg een besluit tot opname en verblijf afgeven.
 

Hoe werkt een besluit tot opname en verblijf?
 
Is de betrokkene niet in staat te beslissen over opname in een gesloten locatie? Omdat hij wilsonbekwaam is? Dan 
moet het CIZ vaststellen dat hij die beslissing niet kan nemen. En dat hij zich niet tegen opname verzet. Daarmee 
beschermt de wet de betrokkene.

4
Onvrijwillige opname

www.clientenraad.nl
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Het CIZ beoordeelt of opname in een gesloten locatie echt noodzakelijk is om ernstig nadeel voor de 
betrokkene of voor anderen te voorkomen. Is de conclusie dat het niet anders kan? Dan neemt het CIZ 
een besluit tot opname en verblijf. Opname in een gesloten locatie mag dan. 

Een besluit tot opname en verblijf is soms ook nodig voor mensen, die al in een gesloten locatie 
wonen. Namelijk als voortzetting van de opname nodig is maar de betrokkene dat niet zelf kan 
beslissen. 
Een besluit tot opname en verblijf geldt maximaal vijf jaar. Is na die periode opname nog steeds 
nodig? Dan moet het CIZ een nieuw besluit tot opname en verblijf nemen. Dit geldt weer voor 
maximaal vijf jaar. 
 

Is onvrijwillige zorg onderdeel van onvrijwillige opname? 
 
Een onvrijwillige opname betekent niet dat iemand ook onvrijwillige zorg krijgt. Ook na een 
onvrijwillige opname moet de zorgorganisatie het stappenplan doorlopen. Of gelden de 
uitzonderingen uit hoofdstuk 3.
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Welke rechten plichten hebben betrokkenen?
 
De Wet zorg en dwang geeft betrokkenen het recht om een beroep te doen op een onafhankelijke 
cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon informeert en ondersteunt betrokkenen en 
vertegenwoordigers over onvrijwillige zorg. 
Betrokkenen kunnen klachten over onvrijwillige zorg voorleggen aan een onafhankelijke externe klachtencommissie 
Wet zorg en dwang. Deze klachtencommissie doet bindende uitspraken. De cliëntenvertrouwenspersoon kan 
ondersteunen bij een klachtenprocedure.

Kunnen betrokkenen niet zelf voor hun belangen opkomen?  
Dan is er iemand nodig die dat voor hen kan doen. De zorgorganisatie moet ervoor moet zorgen dat iedereen een 
vertegenwoordiger heeft. Als iemand geen vertegenwoordiger heeft, moet de zorgaanbieder de rechter verzoeken 
een mentor te benoemen voor deze persoon.
 

Wat doet de cliëntenvertrouwenspersoon? 

De Wet zorg en dwang kent een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon 
ondersteunt betrokkenen en hun vertegenwoordigers bij het oplossen van problemen bij onvrijwillige zorg. 
Een cliëntenvertrouwenspersoon mag niet in dienst zijn van de zorgorganisatie waar hij werkzaam is. 
De zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van een cliëntenvertrouwenspersoon. 
De zorgorganisatie zorgt dat iedere persoon en/of diens vertegenwoordiger een beroep kan doen op de 
cliëntenvertrouwenspersoon. 
 

Wat zijn de taken van de cliëntenvertrouwenspersoon? 

De cliëntenvertrouwenspersoon heeft vier taken:
• De cliëntenvertrouwenspersoon adviseert de betrokkene of zijn vertegenwoordiger bij vragen over onvrijwillige 

zorg, onvrijwillige opname en onvrijwillig verblijf. De cliëntenvertrouwenspersoon ondersteunt hen bij het 
oplossen van problemen die zij ervaren

• De cliëntenvertrouwenspersoon helpt de betrokkene of zijn vertegenwoordiger tijdens een procedure bij de 
klachtencommissie. En bij een eventuele gang naar de rechter.

• De cliëntenvertrouwenspersoon meldt binnen de zorgorganisatie als hij ziet dat de onvrijwillige zorg, 
onvrijwillige opname en onvrijwillig verblijf niet goed gaan. Gebeurt er niet snel iets met de melding?  Dan geeft 
de cliëntenvertrouwenspersoon de tekortkoming door aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

• De cliëntenvertrouwenspersoon geeft voorlichting over zijn werk. Zowel aan betrokkenen, vertegenwoordigers als 
zorgverleners. Dat kan met een presentatie of door boekjes/tekst.

Een cliëntenvertrouwenspersoon moet voldoen aan het Kwaliteitskader cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet 
zorg en dwang. Dit is in opdracht van de Beroepsvereniging Vertrouwenspersonen Zorg (BeVeZo) opgesteld. Het 
kwaliteitskader staat op www.dwangindezorg.nl.

5
Rechten en plichten

www.clientenraad.nl
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Wat is het verschil tussen cliëntenvertrouwenspersoon
en klachtenfunctionaris?

De functie van klachtenfunctionaris staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg2. De 
klachtenfunctionaris is er voor alle mensen met een indicatie voor langdurige zorg. En voor alle mensen 
die zorg krijgen uit de Zorgverzekeringswet. Zoals wijkverpleging en geriatrische revalidatiezorg. Ook 
heeft de klachtenfunctionaris vaak een rol voor mensen die maatschappelijke ondersteuning krijgen. De 
cliëntenvertrouwenspersoon heeft als voornaamste doelgroep mensen die vanwege een verstandelijke 
beperking of dementie langdurige zorg nodig hebben. 
Naast een verschil in doelgroep is er ook een verschil in werkwijze. De klachtenfunctionaris is onpartijdig. 
Hij probeert een oplossing te vinden waar degene die zorg nodig heeft en de zorgverlener mee instemmen. 
De cliëntenvertrouwenspersoon is partijdig. Hij behartigt de belangen van degene die zorg nodig heeft. 
Daarom kan de cliëntenvertrouwenspersoon degene die zorg nodig heeft helpen bij de klachtencommissie. De 
klachtenfunctionaris kan dat niet doen. 

 
Tip!
Nodig de cliëntenvertrouwenspersoon uit voor een kennismakingsgesprek met de cliëntenraad. De 
cliëntenvertrouwenspersoon rapporteert regelmatig over zijn werkzaamheden. Het Kwaliteitskader 
cliëntenvertrouwenspersoon regelt dat de cliëntenvertrouwenspersoon deze rapportages aan de raad van 
bestuur stuurt én aan de cliëntenraad. Tijdens het kennismakingsgesprek kan de cliëntenraad afspreken hoe de 
cliëntenvertrouwenspersoon dit precies doet. En dat de cliëntenvertrouwenspersoon de rapportages toelicht 
tijdens een vergadering van de cliëntenraad. 
 

Hoe werkt de klachtencommissie?
 
Een externe onafhankelijke klachtencommissie beoordeelt klachten over onvrijwillige zorgverlening. Eén of 
meer representatieve organisaties van zorgaanbieders en één of meer representatieve organisaties van cliënten 
zijn verantwoordelijk hiervoor. LOC en ActiZ bereiden de instelling voor van een landelijke de klachtencommissie 
Wet zorg en dwang-: de Klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ). 

 
Welke klachten beoordeelt de klachtencommissie?
 
De klachtencommissie Wet zorg en dwang beoordeelt alleen klachten over de onderwerpen die in de Wet zorg 
en dwang staan. Alle andere klachten vallen onder de klachtenregeling die de zorgaanbieder op basis van de 
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft opgesteld. 

De betrokkene, zijn vertegenwoordiger of zijn nabestaanden kunnen de volgende onderwerpen voorleggen aan 
de klachtencommissie Wet zorg en dwang: 
• de beoordeling van de wilsbekwaamheid van de betrokkene;
• de beslissing om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen. En de beslissing om de periode voor 

onvrijwillige zorg te verlengen;
• de beslissing om onvrijwillige zorg te verlenen op basis van het zorgplan;
• de beslissing om onvrijwillige zorg te verlenen voordat er een zorgplan is. Of in situaties waarin het zorgplan 

redelijkerwijs niet kon voorzien;
• naleving van de verplichting om het dossier bij te houden voor zover dat gaat over onvrijwillige zorg;
• besluiten over verlof en ontslag;
• naleving van verplichtingen door de Wet zorg en dwang-functionaris en besluiten van de Wet zorg en dwang-

functionaris. 

2 LOC heeft een aparte brochure over de Wkkgz. Deze kun je downloaden op www.clientenraad.nl of opvragen via de Vraagbaak van LOC.
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Hoe werkt de uitspraak van de klachtencommissie?

De klachtencommissie Wet zorg en dwang beslist binnen twee weken na ontvangst van de klacht. Gaat de klacht 
over een onderwerp dat geen gevolg meer heeft voor de betrokkene? Dan mag de klachtencommissie wat meer 
tijd nemen om de klacht te beoordelen. Dan doet de klachtencommissie binnen vier weken uitspraak. 

De klachtencommissie kan een beslissing van de zorgorganisatie schorsen. Dan gaat de schorsing over de 
periode tot de uitspraak over de klacht. De zorgorganisatie kan de beslissing dan niet meer uitvoeren.
Verklaart de klachtencommissie de klacht gegrond? Dan kan de commissie de beslissing van de zorgorganisatie 
geheel of gedeeltelijk vernietigen. De zorgorganisatie kan de beslissing dan niet meer uitvoeren. De 
klachtencommissie kan bepalen dat de zorgorganisatie binnen een bepaalde termijn een nieuwe beslissing moet 
nemen. De klachtencommissie kan bepalen dat de zorgorganisatie de betrokkene een schadevergoeding moet 
betalen. De klachtencommissie kan dit doen op verzoek van de betrokkene, maar kan dat ook zelf besluiten. In 
de wet staat dat de klachtencommissie de zorgaanbieder hoort, voordat de commissie een besluit neemt. 

Wanneer gaat een klacht naar de rechter?
 
Heeft de klachtencommissie een beslissing genomen? De betrokkene, de vertegenwoordiger, nabestaande en 
degene op wie de klacht betrekking heeft, kunnen naar de rechter gaan als zij het niet met de uitspraak eens 
zijn. Zij kunnen de klacht aan de rechter voorleggen.
Dit moet gebeuren binnen zes weken na de uitspraak van de klachtencommissie. Dat kan ook als de 
klachtencommissie vier in plaats van twee weken nodig had voor de uitspraak. Na uitspraak van de rechter is het 
nog mogelijk om de Hoge Raad een uitspraak te vragen.

Tip!
De klachtenregeling van zorgorganisaties verandert door de komst van de Wet zorg en dwang. De cliëntenraad 
heeft verzwaard adviesrecht* bij dit besluit.

Wat is de positie van de vertegenwoordiger?
 
De betrokkene zelf is de gesprekspartner voor de zorgverlener bij afspraken over de zorg. Is diegene 
wilsonbekwaam? De vertegenwoordiger is allereerst de wettelijk vertegenwoordiger, de mentor of curator. 
Heeft iemand geen wettelijk vertegenwoordiger? En is ook niemand gemachtigd om hem te vertegenwoordigen? 
Dan kunnen familieleden namens de betrokkene beslissingen nemen als degene voor die beslissingen 
wilsonbekwaam is. Het gaat in de eerste plaats om de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel. 
Is die er niet of wil die geen vertegenwoordiger zijn? Dan mag een ouder, kind, broer, zus, grootouder of 
kleinkind deze rol vervullen. De vertegenwoordiger moet (schriftelijk) verklaren bereid te zijn om voor de 
belangen van de betrokkene op te komen.

Is er geen vertegenwoordiger beschikbaar? Dan moet de zorgorganisatie de rechter vragen een mentor te 
benoemen. Dit natuurlijk zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene.
De betrokkene moet betalen voor de werkzaamheden van de mentor. Heeft hij een laag inkomen? Dan kan de 
gemeente mogelijk deze kosten vergoeden vanuit de bijzondere bijstand. 

* dit verzwaard adviesrecht verandert in instemmingsrecht zodra de Wmcz 2018 geldt.

www.clientenraad.nl
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“De cliëntenraad kan 
informatie vragen 
over alles wat de 
zorgorganisatie moet 
regelen voor de Wet zorg 
en dwang.”
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Voor ieder mens is vrijheid iets anders. Daarom is het belangrijk dat de zorgorganisatie in gesprek gaat met 
ieder persoon wat voor hem vrijheid is. En hoe die persoon zich veilig voelt. Als het goed is zullen mensen 
vooral merken dat zorgverleners maximaal rekening houden met hun wensen en wat voor hen vrijheid 
betekent. Echt persoonsgerichte zorg dus. 

Hoe bevordert de cliëntenraad het gesprek over vrijheid? 
 
De cliëntenraad kan signalen verzamelen of dit gesprek in de praktijk plaatsvindt. En of mensen in de praktijk 
de gewenste vrijheid ervaren. De cliëntenraad kan de signalen met de managers/bestuurder bespreken en 
hierover ongevraagd adviseren.
 

Hoe vormt de cliëntenraad een visie op vrijheid? 
 
De cliëntenraad kan in gesprek gaan over vrijheid, veiligheid en onvrijwillige zorg. En de betekenis daarvan 
voor mensen. Zo ontwikkelt de cliëntenraad een eigen op vrijheid.
• Hoe kijkt de cliëntenraad zelf naar de vrijheid en veiligheid van mensen?
• Wanneer zijn risico’s te accepteren?
De visie van de cliëntenraad op vrijheid, veiligheid en onvrijwillige zorg helpt bij het geven van adviezen. En bij 
het gesprek met de manager/bestuurder.
 

Welke cliëntenraden krijgen te maken met de Wet zorg en dwang?
 
Alleen cliëntenraden van organisaties die onvrijwillige zorg bieden krijgen te maken met de Wet zorg en 
dwang. Alle organisaties die onvrijwillige zorg bieden moeten voldoen aan een aantal verplichtingen. Daarbij 
heeft ook de cliëntenraad een rol.
 

Hoe werkt het beleidsplan onvrijwillige zorg?
 
Iedere aanbieder van onvrijwillige zorg moet een beleidsplan opstellen. Daarin staat het beleid over 
onvrijwillige zorg beschreven. In dit beleidsplan moet staan hoe de zorgorganisatie probeert om onvrijwillige 
zorg zoveel mogelijk te voorkomen. En hoe de zorgorganisatie onvrijwillige zorg afbouwt. Ook staat in het 
beleidsplan hoe de zorgorganisatie toezicht regelt op de uitvoering van onvrijwillige zorg. 
De cliëntenraad heeft op basis van de Wmcz verzwaard adviesrecht* over dit beleidsplan. Dit geldt ook voor 
regelingen voor cliënten die bij het beleidsplan horen. 

Tip!
Zorgorganisaties die onvrijwillige zorg verlenen, maken een beleidsplan onvrijwillige zorg. Meld als de 
cliëntenraad tijdig dat je betrokken wil zijn.

6
De rol van de cliëntenraad

* dit verzwaard adviesrecht verandert in instemmingsrecht zodra de Wmcz 2018 geldt.

www.clientenraad.nl
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Hoe gaat de benoeming Wet zorg en dwang-functionaris?
 
Levert een zorgorganisatie onvrijwillige zorg? Dan moet er een Wet zorg en dwang-functionaris zijn. De Wet 
zorg en dwang-functionaris houdt toezicht op de verlening van onvrijwillige zorg. Hij beoordeelt bijvoorbeeld 
alle zorgplannen waarin onvrijwillige zorg staat. De Wet zorg en dwang-functionaris hoeft geen arts te zijn. Een 
gezondheidszorgpsycholoog of een orthopedagoog-generalist kan dat ook doen. Een Wet zorg en dwang-functionaris 
is in de praktijk naast toezichthouder ook zorgverlener. Hij kan geen toezicht op zichzelf houden. Daarom zijn er per 
zorgorganisatie meestal meer Wet zorg en dwang-functionarissen. De zorgorganisatie moet de cliëntenraad om 
advies vragen bij de benoeming van een Wet zorg en dwang-functionaris. Dat staat in de Wet zorg en dwang. 

 
Tip!
De zorgorganisatie moet Wet zorg en dwang-functionarissen aanwijzen. De cliëntenraad moet de tijd hebben om te 
adviseren over hun benoeming. Daarom is het van belang op tijd afspraken te maken over de adviesprocedure. Zodat 
de cliëntenraad zich goed kan voorbereiden op een advies. 
 

Hoe zit het met de huisregels?
 
Is er sprake van een gedwongen opname? Dan moet de zorgorganisatie de betrokkene en zijn vertegenwoordiger 
zo snel mogelijk de huisregels geven. De cliëntenraad heeft hierover een verzwaard adviesrecht*. Het is een voor 
cliënten geldende regeling. De huisregels mogen alleen over een goede gang van zaken en veiligheid gaan. Niet 
alle zorgorganisaties hebben huisregels. In de praktijk bestaan er vaak wel regels waaraan mensen zich moeten 
houden. Alleen staan die niet op papier. Daardoor weten betrokkenen en hun vertegenwoordigers niet wat zij wel 
en niet mogen. De cliëntenraad kan van de zorgorganisatie vragen de huisregels op te schrijven. Dat voorkomt 
misverstanden.

Tip!
De komst van de Wet zorg en dwang is een mooi moment om naar de huisregels te kijken. Zijn de huisregels nog 
actueel? En zijn sommige huisregels niet meer nodig? De cliëntenraad kan ook ongevraagd hierover een verzwaard 
advies* uitbrengen. 
 

Waarover kan de cliëntenraad nog meer adviseren?
 
Informatie
De cliëntenraad kan (ongevraagd) adviseren over de informatie aan mensen die de zorg krijgen en hun 
vertegenwoordigers. De Wet zorg en dwang noemt drie onderwerpen waarover zorgorganisaties mensen die de zorg 
krijgen en hun vertegenwoordigers moeten informeren:
• De rechten van de betrokkene op basis van de Wet zorg en dwang. Met daarbij hoe betrokkenen en naasten een 

klacht kunnen indienen bij de Wet zorg en dwang-klachtencommissie. 
• De rechten en bevoegdheden van vertegenwoordigers op basis van de Wet zorg en dwang. 
• De mogelijkheid om een beroep te doen op een cliëntenvertrouwenspersoon. 
De informatie moet goed leesbaar en makkelijk te begrijpen zijn.

Ongevraagd advies 
De cliëntenraad kan informatie vragen over alles wat de zorgorganisatie moet regelen voor de Wet zorg en dwang. 
Ook kan de cliëntenraad hierover ongevraagd adviseren. 
Zoals:
• Het informeren en opleiden van zorgverleners 
• De informatie over de Wet zorg en dwang die de zorgorganisatie aan de mensen die zorg nodig hebben en 

vertegenwoordigers geeft. 
• De voorwaarden zodat de cliëntenvertrouwenspersoon zijn werk kan doen.

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

* dit verzwaard adviesrecht verandert in instemmingsrecht zodra de Wmcz 2018 geldt.
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Zorgverantwoordelijke

De zorgverantwoordelijke is de zorgverlener die het zorgplan opstelt en de evaluatie van het zorgplan organiseert. 
De zorgverantwoordelijke is degene die onvrijwillige zorg begeleidt. Hij doet dat volgens het stappenplan, samen 
met de aangewezen betrokkenen.
 

Deskundige met een ander beroep
 
De zorgverantwoordelijke bespreekt ieder zorgplan waarin onvrijwillige zorg staat met een deskundige. Die mag 
niet hetzelfde beroep hebben als de zorgverantwoordelijke. Dat kan iedere zorgverlener zijn. 
 

Behandelend arts
 
De zorgverantwoordelijke heeft toestemming nodig van de behandelend arts als hij onvrijwillige zorg in 
het zorgplan wil zetten. Daarbij gaat het alleen om medisch/therapeutisch handelen, beperking van de 
bewegingsvrijheid en insluiting. De behandelend arts kijkt of de aanleiding om onvrijwillige zorg te overwegen 
misschien een medische oorzaak heeft. Is de oorzaak medisch? Dan volgt een medische behandeling. Daardoor 
is onvrijwillige zorg misschien niet meer nodig. Geeft de behandelend arts toestemming? Dan vindt de arts dat 
er geen medische oorzaak is. Of dat een medische behandeling niet helpt. De behandelend arts is meestal een 
specialist ouderengeneeskunde, een arts voor mensen met een verstandelijke beperking of een huisarts. 
 

Deskundige die niet bij de zorg is betrokken
 
Wil de zorgverantwoordelijke de termijn voor onvrijwillige zorg verlengen? Dan moet hij een deskundige die geen 
zorg aan de betrokkene biedt inschakelen. Deze neemt deel aan het brede overleg over de evaluatie van het 
zorgplan. 
De Wet zorg en dwang stelt geen nadere eisen aan deze deskundige. Hij moet een frisse blik hebben. Die het liefst 
kan leiden tot het stoppen van onvrijwillige zorg.
 

Externe deskundige
 
Vindt voor de tweede keer een verlenging van onvrijwillige zorg plaats? Dan moet de zorgorganisatie het advies 
van een externe deskundige vragen. Een externe deskundige mag niet in dienst zijn van de zorgorganisatie waar 
de betrokkene woont. Hij mag daar ook niet gedetacheerd zijn of op een andere manier bij de behandeling van de 
betrokken persoon betrokken zijn. Een externe deskundige moet aantoonbare ervaring hebben in het voorkomen en 
afbouwen van onvrijwillige zorg bij de doelgroep.
 

Wet zorg en dwang-functionaris
 
De Wet zorg en dwang-functionaris houdt toezicht op onvrijwillige zorg. Hij beoordeelt alle zorgplannen waarin 
onvrijwillige zorg in staat. Hij kan de zorgverantwoordelijke opdracht geven om zo’n zorgplan te veranderen als er 
alternatieven zijn voor onvrijwillige zorg. 
Wet zorg en dwang-functionaris kunnen zijn:
• een specialist ouderengeneeskunde;
• een arts voor mensen met een verstandelijke beperking;
• een gezondheidszorgpsycholoog;
• een orthopedagoog-generalist. 

De Wet zorg en dwang regelt dat de cliëntenraad adviesrecht heeft over de benoeming van een Wet zorg en 
dwang-functionaris.

Bijlage:
Wie is wie in de Wet zorg en dwang?
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Om goed advies te kunnen geven, is het belangrijk dat de cliëntenraad zelf een visie vormt op vrijheid, 

veiligheid en onvrijwillige zorg. En voldoende weet over de Wet zorg en dwang en de rol van de 

cliëntenraad. De cliëntenraad kan daarvoor de achtergrondinformatie van LOC lezen en daarover met 

elkaar in gesprek gaan. De cliëntenraad kan deelnemen aan een workshop of dialoogbijeenkomst, of 

ondersteuning vragen van een expert.

Meer informatie over de Wet zorg en dwang
Naast dit document met achtergrondinformatie over de Wet zorg en dwang kun je ook een korte brochure 
met de hoofdlijnen downloaden op www.clientenraad.nl. 

Op www.dwangindezorg.nl kun je terecht voor algemene informatie over de Wet zorg en dwang. 

Workshops en Dialoogbijeenkomsten over de Wet zorg en dwang
Waar gaat het precies als we het hebben over de Wet zorg en dwang? 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 workshops en dialoogbijeenkomsten over de Wet zorg en dwang 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 de website van LOC: www.clientenraad.nl/
bijeenkomsten. Leden van LOC kunnen zonder extra kosten deelnemen aan deze bijeenkomsten.

Op maat ondersteuning door een expert van LOC 
De adviseurs van LOC kunnen op maat ondersteuning bieden bij vraagstukken rondom de Wet zorg en dwang. 
Ook kunnen adviseurs de cliëntenraad ondersteunen bij het vormen van een visie op vrijheid, veiligheid en 
onvrijwillige zorg. 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
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“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


