
Wet zorg en dwang
Vanaf 1 januari 2020 is er deze nieuwe wet



Wat betekent de nieuwe wet voor jou?

Iedereen heeft recht op vrijheid. Ook als je zorg nodig hebt. 
Soms moet jouw vrijheid worden beperkt. Voor jouw eigen 
veiligheid of voor de veiligheid van anderen. De regering 
heeft hiervoor een nieuwe wet gemaakt. De Wet zorg 
en dwang. Op 1 januari 2020 gaat deze nieuwe wet in. 
Deze wet geldt voor iedereen die een WLZ-indicatie heeft. 

De regels
In de wet staan regels. Er staat in waarom jouw vrijheid 
mag worden beperkt. En wanneer en hoe jij in jouw vrijheid 
beperkt mag worden. Bijvoorbeeld: Je moet je mobiel afgeven 
aan de begeleiding. Jij krijgt dan zorg die je niet wilt. 
Dat heet onvrijwillige zorg.

Wat is onvrijwillige zorg?
Onvrijwillige zorg is de zorg waar je het niet mee eens bent. 
Dat krijg je alleen als dat echt nodig is. Als er gevaar is voor 
jezelf of de mensen om je heen. In de wet heet dat ernstig 
nadeel. Het kan ook zijn dat je bij Dichterbij moet verblijven 
terwijl je dat niet wilt. Dat noemen we onvrijwillig verblijf.

De zorg die je krijgt, moet goed bij jou passen. 
En bij wat je nodig hebt om een fijn leven te kunnen 
leiden, samen met anderen. Dat geldt voor alle zorg 
die we geven. Vrijwillig of onvrijwillig. We hopen 
natuurlijk dat onvrijwillige zorg nooit nodig is. 
Daar doen we ons best voor. 



Wil je meer weten over de nieuwe wet?
Bijvoorbeeld wat jouw rechten zijn. 
Of wie jou kan helpen als je het ergens niet mee eens bent. 
Je kunt het vinden op de website van Dichterbij. 
https://www.dichterbij.nl/themas/wet-zorg-en-dwang
Je vindt daar ook de telefoonnummers van de 
cliëntenvertrouwenspersonen en de klachtencommissie.

Rechten
De wet geeft jou en je vertegenwoordiger meer rechten. 
Enkele voorbeelden zijn:
- Je hebt het recht dat het zorgplan regelmatig 

wordt besproken met jou en je vertegenwoordiger. 
- Je hebt recht op advies en hulp van een onafhankelijke 

cliëntenvertrouwenspersoon.
- Je mag een klacht in dienen bij een speciale 

Wzd-klachtencommissie.

Stappenplan
Je kunt niet zomaar onvrijwillige zorg krijgen. Daar moet 
een stappenplan voor gemaakt worden. Pas als alle stappen 
zijn gedaan, mag er onvrijwillige zorg gegeven worden.


