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Wet zorg en dwang (Wzd) 
De vrijheid om zelf te kiezen
Je krijgt begeleiding van Cordaan. 
Begeleiding bij wonen of bij werken.
Je bent vrij om te kiezen hoe je woont en waar je werkt.

Maar vrijheid betekent niet dat alles kan.
Er zijn regels en afspraken.
Soms ben je het niet eens met regels.
Dan wil je iets doen wat niet mag. 
Of krijg je begeleiding die je niet wilt.
Dat noem je ‘onvrijwillige zorg’. 
Onvrijwillige zorg mag alleen volgens de regels van de Wet zorg en dwang (Wzd). 
Deze Wet beschermt jouw vrijheid. 
Om zoveel mogelijk te leven zoals je wilt. 

In deze folder lees je over de Wzd en over je rechten. 

Je leest ook wat je kunt doen als je een klacht hebt, of vragen over jouw rechten.

VOORBEELD 1: AFSPRAKEN OVER GEZOND ETEN
Je wilt graag gezond eten. 
Maar na je werk kom je vaak langs de frietkraam van Ome Jan.  
En daar ruikt het altijd zo lekker.
In de supermarkt vind je het ook moeilijk gezonde dingen te pakken  
in plaats van snoep of chips.
Je hebt het soms nodig dat iemand je erbij helpt.
En zegt: ‘nu even geen chips, neem maar een banaan of een appel.’ 
Je maakt daar samen afspraken over.
Dat jouw begeleider helpt om een gezonde keuze te maken.
Omdat je graag gezond blijft.



Afspraken en oplossingen
Als je bij Cordaan woont heb je een persoonlijk begeleider.
Werk je bij Cordaan, dan heb je een trajectcoördinator.
Dat is de ‘zorgverantwoordelijke’.
Samen met je zorgverantwoordelijke en je vertegenwoordiger maak je afspraken.
Deze afspraken komen in je zorgplan. 
Soms vind je afspraken in je zorgplan niet leuk.
Of je wilt iets doen wat van je begeleider niet mag. 
Dan is het belangrijk om erover te praten. 
En om samen een oplossing te zoeken waar iedereen het mee eens is.  
Soms lukt dat niet en mag je niet meer zelf kiezen. 
Dan krijg je ‘onvrijwillige zorg’.

Onvrijwillige zorg
Onvrijwillige zorg is ‘zorg of begeleiding waar je het niet mee eens bent’.
En ‘zorg waar je je tegen verzet’. 
Omdat iets heel gevaarlijk of slecht voor jou is bepaalt een ander dan voor jou. 
Voorbeelden van onvrijwillige zorg zijn:
Als iemand na 22.00 uur niet meer naar buiten mag.
Of geen gasten mag ontvangen. 
Als iemand medicijnen krijgt die ze eigenlijk niet wil.
Of als begeleiding een tas of kamer doorzoekt. 

Hier zie je welke soorten onvrijwillige zorg er zijn:
• Medische handelingen en therapeutische maatregelen
• Insluiten
• Beperken van de bewegingsvrijheid
• Het onderzoeken van kleding of lichaam van een client
• Het uitoefenen van toezicht op de client
• Het beperken van het recht op het ontvangen van bezoek
• Het onderzoeken van woon- of verblijfsruimte
• Het controleren op aanwezigheid van gedragbeïnvloedende middelen
• Het beperken van de vrijheid om het eigen leven in te richten

Zo regelt Cordaan het
Als Cordaan denkt dat de gezondheid of veiligheid van jezelf of anderen  
in gevaar is, gaan we dit doen:
•  Je persoonlijk begeleider onderzoekt of het probleem opgelost kan worden 

door een afspraak met je te maken waarover jullie het eens zijn.  
Bijvoorbeeld door in overleg met jou afspraken te maken.  
Cordaan is verplicht goed te zoeken naar goede oplossingen.  
Soms vragen we advies van mensen die er verstand van hebben.  
Die praten dan mee.

•  Lukt het niet, dan bespreken we in een multidisciplinair overleg (MDO) of  
het echt niet anders kan om onvrijwillige zorg in te zetten.  
Deze zorg: 
 - Is zo kort mogelijk, we stoppen de onvrijwillige zorg als het niet meer nodig is

 - Heeft zo klein mogelijke invloed op je leven 
 - Is met inspraak van jou en je vertegenwoordiger.
• In jouw zorgplan schrijven we de afspraken op. 
•  Een gedragsdeskundige of arts (de Wzd-functionaris) controleert of  

de onvrijwillige zorg mag. 

ERNSTIG NADEEL
Cordaan mag alleen onvrijwillige zorg geven bij (risico op) ‘ernstig nadeel’.
Als het noodzakelijk is om de gezondheid of veiligheid van jou of anderen  
te beschermen.

Bijvoorbeeld als je jezelf of iemand anders verwond.
Of als je drugs of gevaarlijke voorwerpen in je kamer hebt.
Als je niet goed eet terwijl je diabetes hebt.
Of jouw gedrag ervoor zorgt dat andere mensen boos worden  
of in de war raken.



Wij blijven met elkaar kijken of de onvrijwillige zorg echt nodig is. 
We zoeken steeds met elkaar naar een oplossing.
Met jou, je PB-er, je vertegenwoordiger, gedragsdeskundige  
en mensen die er verstand van hebben.
We stoppen de onvrijwillige zorg zodra het kan.

Hulp nodig? 
Kom je er samen niet uit? 
Heb je een klacht of een probleem?
Of een vraag over jouw begeleiding bij Cordaan? 
De cliëntvertrouwenspersoon Wzd kan je helpen.  

De cliëntvertrouwenspersoon Wzd is er voor jou. 
Zij of hij werkt niet voor Cordaan. 
En praat niet met Cordaan en jouw begeleiders als jij dat niet wilt. 

Bel of mail de cliëntvertrouwenspersoon Wzd: 
T:  088 678 1000  
E:  info@zorgstem.nl  
www.zorgstem.nl 

 

VOORBEELD 2: AFSPRAKEN OVER NIEUWE MENSEN EN SOCIALE MEDIA
Je zit graag op je telefoon op social media.
Daar ontmoet je soms leuke nieuwe mensen. 
Je wilt ze dan ontmoeten of thuis ontvangen.
Ook al ken je ze eigenlijk nog niet.
En weet je niet of je ze kunt vertrouwen.
De begeleiding kan dan met jou afspraken maken hierover.
Bijvoorbeeld dat je alleen mensen mag uitnodigen die je al lang kent.
Of dat je nieuwe mensen alleen mag ontmoeten als er een begeleider in huis is.
Soms spreek je af dat een begeleider met je meekijkt. 



Meer informatie
Wil je meer weten? 
Je persoonlijk begeleider of trajectcoördinator kan je meer vertellen  
over de Wzd.

Bekijk je liever een filmpje? 
Scan dan deze QR-code en bekijk dit filmpje  
waarin Steffie de Wzd duidelijk uitlegt.

Lees je liever zelf?  
Achter deze QR-code vind je een folder van de overheid. 
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