
Een handreiking voor cliëntenraden

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



Uitgave van LOC Waardevolle zorg - oktober 2022

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door alle bij LOC aangesloten cliëntenraden. De informatie 
uit deze publicatie mag niet zonder toestemming van LOC verder worden verspreid.
Voor pagina 3 t/m 6 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 - 17:00 op (030) 284 32 00. 
Je kunt ook mailen naar vraagbaak@loc.nl
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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 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 stemt de cliënt niet in met die zorg? 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:
 ò Wat is de Wet zorg en dwang
 ò 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! 
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