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Huisregels zijn de regels die in een woonvorm of op een locatie van de 
zorginstelling gelden. Het zijn regels waar iedereen zich aan moet houden. 
De zorginstelling stelt de huisregels op en stelt ze vast.

Het doel van huisregels is om een georganiseerd, harmonisch en veilig samenleven te bevorderen. De 
regels dragen eraan bij dat daar waar mensen samen wonen werken of samen zorg krijgen alles goed 
verloopt.
 
De regels zijn er om te zorgen:
 ò dat alles in de instelling goed verloopt;
 ò dat de cliënten geen overlast verzorgen voor anderen;
 ò dat de cliënten zich veilig voelen in de instelling;
 ò voor een normale gang van zaken in de instelling;
 ò duidelijkheid en houvast. Cliënten weten waar zij aan toe zijn.

Huisregels kunnen van toepassing zijn op cliënten, medewerkers en bezoekers. Huisregels kunnen 
per locatie verschillend zijn omdat ze zijn afgestemd met en op degenen op wie ze van toepassing zijn. 
Zo zullen huisregels in een woonzorgcentrum voor ouderen anders zijn dan in een opnamekliniek in de 
geestelijke gezondheidszorg.

Huisregels hebben ook nadelen omdat zij de rechten van cliënten beperken. Daarom mogen huisregels 
bedoeld om een georganiseerd, harmonisch en veilig samenleven te bevorderen alleen gaan over 
veiligheid en de ordelijke gang van zaken. Als een regel niet van toepassing is op alle cliënten mag deze 
niet worden opgenomen. Hierover kunnen individuele afspraken gemaakt worden. 
Instellingen moeten terughoudend zijn bij het opstellen van huisregels en daarin geen onnodig 
beperkende of betuttelende regels opnemen.

In zorginstellingen waar de Wet zorg en dwang (Wzd) of de Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht is, 
zijn huisregels verplicht. De huisregels mogen ook in deze situatie in geen geval gaan over vormen van 
onvrijwillige of verplichte zorg. Huisregels zijn een belangrijk onderdeel van goede zorg en zijn ze ook bij 
andere zorginstellingen aan te bevelen.

De cliëntenraad heeft instemmingsrecht op de huisregels. Dat betekent dat de raad het met de regels 
eens moet zijn voordat de regels gaan gelden.

Andere namen voor huisregels zijn ook wel leefregels, omgangsregels, groepsregels, afdelingsregels of 
instellingsregels.

Wat zijn huisregels?

De cliëntenraad heeft instemmingsrecht 
op de huisregels. Dat betekent dat de raad 
het met de regels eens moet zijn voordat de 
regels gaan gelden.


