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De Wet Zorg en Dwang: 
wat betekent dat voor jou?

We leven samen
Bij Zozijn luisteren we naar wat jij wilt en fijn vindt. 
Maar je leeft vaak niet alleen. 
Daarom maak je afspraken met de mensen om je heen. 
Soms noemen we het een regel. 
Regels waar iedereen zich aan moet houden, jijzelf, maar ook 
je ondersteuners en de mensen om jou heen. Dit maakt het 
samenleven voor iedereen fijner en makkelijker. 

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg 
voor mensen met een verstandelijke beperking, dementie en 
niet-aangeboren hersenletsel. 
Deze wet noemen we ook wel de Wzd. Als je zorg of begeleiding 
krijgt van Zozijn dan kun je ook te maken krijgen met de Wzd.
In deze folder leggen we uit wat de Wzd voor jou betekent.
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Er zijn verschillende soorten 
afspraken en regels
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Wettelijke regels 
deze gelden voor iedereen 
en iedereen moet zich daar 
aan houden

‘Iedereen die in Nederland woont 
moet zich houden aan de wettelijke 
regels in het verkeer.’



Huisregels 
deze gelden voor jou en 
de mensen die bij jou 
in huis wonen

‘Wij hebben als huisregel dat we 
na 11 uur ’s avonds geen harde 
muziek meer mogen luisteren.’
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Individuele regels 
deze regels en afspraken 
gelden alleen voor jou en 
staan in jouw zorgplan

‘Het liefst bel ik de hele nacht met mijn vriend. 
Mijn ondersteuner zegt dat ik dan niet voldoende 
uitgerust ben voor mijn werk. Dus mijn telefoon 
ligt ’s nachts in de kast. Dit geldt alleen voor mij.’



Afspraken komen in je zorgplan 
Samen met je ondersteuner maak je afspraken welke zorg of 
ondersteuning je nodig hebt. Deze afspraken komen in je zorgplan 
te staan. Als je een afspraak graag wilt aanpassen, bespreek dit dan 
met je ondersteuner. Je ondersteuner zorgt ervoor dat het zorg-
plan met jou en je wettelijk vertegenwoordiger wordt besproken.
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Als je niet zelf afspraken kunt maken
Het kan zijn dat je niet zelf afspraken kunt maken. We zeggen dan dat je 
niet wilsbekwaam bent. De gedragswetenschapper bekijkt of je dit wel of 
niet kan. Als je niet wilsbekwaam bent, dan maken we afspraken met je 
wettelijke vertegenwoordiger. Als je wel wilsbekwaam bent, kun je zelf 
afspraken maken.

Bas woont zelfstandig en krijgt hulp bij het koken en bood-
schappen doen. Deze afspraken staan in zijn zorgplan



Wat is onvrijwillige zorg? 
Soms vinden anderen, zoals je arts of je ondersteuner, dat je zorg 
nodig hebt die je niet wilt. Dit noemen we onvrijwillige zorg.
Bijvoorbeeld: je moet medicijnen innemen en dat wil je niet. 
Of, je wilt niet op een vaste tijd naar bed.  
Het kan ook zijn dat jíj juist graag iets wil, maar dat je ondersteuner 
dat niet goed vindt. 
 

Bas houdt er van om tot ’s avonds laat op zijn laptop te gamen. 
Hierdoor komt hij vaak te moe op het werk. Hij vindt het 
gamen zo leuk dat hij zijn laptop niet wil wegleggen. Daarom 
staat in zijn zorgplan dat Bas zijn laptop om 10 uur ’s avonds bij 
de begeleiding in moet leveren. Daarna moet hij gaan slapen. 
Ook dat heet onvrijwillige zorg. 
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Wanneer krijg je onvrijwillige zorg? 
Onvrijwillige zorg krijg je alleen als iets een ernstig nadeel heeft 
voor jou of iemand anders. Ernstig nadeel betekent dat iets nade-
lige of ernstige gevolgen kan hebben voor jou of voor anderen. 
In het voorbeeld van Bas is het nadelige gevolg voor hem dat hij 
vaak moe op zijn werk komt. Ook kan iets niet veilig zijn voor 
anderen om jou heen. Zoals in het voorbeeld van Jordy: 
 

Jordy woont in een groep samen met anderen. Soms wordt 
Jordy heel boos omdat iets niet lukt. Dan kan hij wel eens met 
spullen gaan gooien. Dat is gevaarlijk voor de anderen die in 
zijn buurt zijn. Op zo’n moment is onvrijwillige zorg nodig. 
In zijn zorgplan staat dat zijn begeleiders Jordy dan naar zijn 
kamer mogen sturen. Ook als hij dat zelf niet wil.
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Geen andere oplossing?
Is er geen andere oplossing? Dan is onvrijwillige zorg nodig. 
Zoals in het voorbeeld van Jordy. Deze zorg komt in jouw 
zorgplan te staan. 
Er komt ook in te staan hoe lang de onvrijwillige zorg duurt. 
En wie de zorg gaat geven. Onvrijwillige zorg mag niet langer 
duren dan nodig is.  

Onvrijwillige zorg mag nooit zomaar
Onvrijwillige zorg mag nooit zomaar worden gegeven.
Iedereen heeft namelijk rechten.
Je hebt het recht om zoveel mogelijk zelf over jouw leven te beslissen.
Je mag bijvoorbeeld zelf kiezen wat je graag wilt eten en drinken en wat 
je wilt doen in je vrije tijd.
De Wet zorg en dwang beschermt jouw rechten.
Én in deze wet staat ook welke regels Zozijn moet volgen als zij 
onvrijwillige zorg aan jou gaan geven.
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Je wilt een afspraak veranderen 
Soms wil je een afspraak graag aanpassen. 
Bespreek dan met je ondersteuner wat je graag anders zou willen. 
Het kan zijn dat jij en je ondersteuner het niet eens worden 
over een nieuwe afspraak. In dat geval vraagt jouw 
(coördinerend) ondersteuner andere mensen om advies. 
 
 

Lisa houdt ervan om iedere avond films kijken. Zij eet daarbij 
vaak een hele zak chips. Haar ondersteuner zegt haar dat 
zoveel chips eten niet gezond is. Lisa blijft dit echter doen. 
Er komt een gesprek waarin ze samen kijken naar een oplos-
sing voor Lisa. Het advies hierna is dat ze in gesprek gaat met 
een diëtiste. Lisa heeft hier geen zin in! Daarom komt deze 
afspraak in haar zorgplan.
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Wie geeft je advies 
De mensen die je advies geven, zijn deskundigen zoals een 
gedragswetenschapper, verpleegkundige of arts. 
Zij denken samen na over een oplossing die jij wel fijn vindt. 
Je mag namelijk alleen onvrijwillige zorg krijgen als het echt 
niet anders kan. 
Je mag ook bij alle gesprekken aanwezig zijn als je dat wilt. 
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Hulp vragen kan altijd!
Vind je het moeilijk om te zeggen dat je het niet eens bent met de zorg 
die jij krijgt? 
Dan mag jij, of je wettelijk vertegenwoordiger, altijd hulp vragen aan 
een vertrouwenspersoon. 
Een vertrouwenspersoon werkt niet bij Zozijn. 
Hij of zij luistert naar wat jij graag wilt. 
Zij kunnen vragen beantwoorden. En je helpen als je een klacht hebt. 
Alles wat je aan deze persoon vertelt blijft vertrouwelijk. De vertrouwens-
persoon praat dus alleen met jou erover en niet met anderen zoals je 
begeleider of je huisgenoten. Meer informatie over de vertrouwenspersoon 
vind je op www.zozijn.nl (zoek op ‘klachten en problemen’). 

Meer weten?  
De Wet Zorg en Dwang is een ingewikkelde wet.
In deze folder staat de belangrijkste informatie. 
Wil je er meer over weten? 
Kijk dan op: www.zozijn.nl en zoek op Wet zorg en dwang
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We zien elkaar!


