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Deze folder gaat over de nieuwe Wet zorg en dwang.
De wet regelt jouw rechten bij onvrijwillige zorg.
Wat is onvrijwillige zorg? En wat betekent dit voor jou?
Je leest erover in deze folder.

Je eigen leven leiden
Bij Middin vinden we het belangrijk dat je je 
eigen leven kan leiden. Dat betekent dat je je 
eigen keuzes mag maken. Dat je vrijheid hebt 
om te doen wat je wilt. Maar niet alles is veilig 
en goed voor jou en andere mensen. Daarom 
zijn er, als je bij Middin woont of werkt, regels 
en maken we afspraken. Door deze regels en 
afspraken kunnen we op een prettige manier 
met elkaar wonen, werken en leven.  
Persoonlijke afspraken over bijvoorbeeld jouw 
zorg staan in jouw eigen zorgplan. 

 Voorbeeld:
  Je wilt de hele nacht video’s kijken op je 

telefoon. Maar dan kun je niet slapen. 
Omdat slaap belangrijk is voor jouw  
gezondheid, maken we met jou afspraken 
wanneer je wel video’s kan kijken.

Onvrijwillige zorg
Soms ben je het niet eens met de zorg die je 
krijgt. Of de afspraken die we met jou maken. 
Dan gaan we hierover met jou in gesprek. We 
zoeken een oplossing waar jij het mee eens 
bent. Als dit niet lukt krijg je (tijdelijk) zorg die 
je niet wilt, maar toch nodig is. Dit doen we 
voor jouw veiligheid en gezondheid of voor die 
van anderen. Dit heet onvrijwillige zorg. 

Onvrijwillige zorg mag alleen als het echt niet 
anders kan. Dit noemen we ‘Nee, tenzij…’.
Onvrijwillige zorg kan over veel dingen gaan. 
Bijvoorbeeld over medicatie, activiteiten, 
verpleging, een behandeling of hoe we met je 
omgaan.

Wet zorg en dwang 

Leestip:
Vind je het lastig om deze folder te lezen? We hebben ook een folder 
met picto’s. Of vraag iemand om samen met jou de folder te lezen.
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 Voorbeeld:
  Je valt ’s nachts vaak uit bed. Je hebt  

al een paar keer je hoofd pijn gedaan. 
Middin stelt een bedhek voor maar dit  
wil jij niet. Het is niet meer veilig om 
zonder bedhek in je bed te slapen.  
We praten met deskundigen over het 
plaatsen van een bedhek. We volgen een 
stappenplan. Dit heet onvrijwillige zorg.

Wat is de Wet zorg en dwang?
In de Wet zorg en dwang staan jouw rechten  
bij onvrijwillige zorg. In de wet staat ook dat 
we er alles aan moeten doen om andere  
oplossingen voor onvrijwillige zorg te zoeken. 
Als er sprake is van onvrijwillige zorg volgen 
we een stappenplan. Dit stappenplan helpt ons 
om de juiste beslissingen te maken. We vragen 
steeds meer mensen om met ons mee te  
denken of het echt niet anders kan. Dit zijn 
bijvoorbeeld de gedragsdeskundige of de arts. 

Iedere stap die we nemen, doen we in overleg 
met jou en je vertegenwoordiger. Dit doen we 
heel zorgvuldig. We bekijken steeds opnieuw 
of onvrijwillige zorg kan stoppen of nog iets 
langer nodig is. 

 Voorbeeld:
  Je zegt dat je het vervelend vindt dat er  

’s nachts controles zijn. We  zoeken 
een andere oplossing. We plaatsen een 
bewegingsmelder. Zo kunnen we op  
afstand zien hoe het met je gaat en storen  
we je niet in je slaap.

Wils(on)bekwaam
Vanaf 16 jaar mag je zelf beslissingen nemen 
over jouw zorg. Dit noemen we wilsbekwaam. 
Soms kun je zelf geen beslissingen nemen. 
Omdat je het moeilijk vindt. Of omdat de 
keuzes die je wilt maken niet veilig zijn voor jou 
of voor anderen. Dan ben je wilsonbewaam. 
Een vertegenwoordiger helpt jou dan bij het 
maken van afspraken. Dit is bijvoorbeeld een 
van je ouders, broer of zus, of een mentor.  

www.middin.nl
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Wil je erover praten?
Wil je met iemand praten over onvrijwillige 
zorg? Vaak helpt het om te praten met je 
begeleider of familie. Meestal kom je zo samen 
tot een goede oplossing. Wil je met iemand 
anders praten? Dat kan ook. 
De cliëntvertrouwenspersoon luistert naar  
jou en kan je helpen. De gesprekken zijn 
vertrouwelijk. Vraag je begeleider wie de 
cliëntvertrouwenspersoon is. Je kunt ook op 
www.middin.nl kijken. 

Heb je een klacht over onvrijwillige zorg?
Lukt het niet om samen tot een goede oplossing 
over onvrijwillige zorg te komen? Of wil je 
misschien niet met iemand praten? Dan kun jij, 
of je vertegenwoordiger, een klacht indienen. 
Middin heeft een klachtenfunctionaris. 

De klachtenfunctionaris luistert naar  
jouw klacht of die van je familie. De klachten-
functio naris kan ook helpen bemiddelen.  
Je kunt hiervoor bellen naar: 06 48 481 684.  
Of stuur een e-mail:  
klachtenfunctionaris@middin.nl.  
Je kunt je begeleider vragen je hierbij te helpen. 
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