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Deze folder gaat over de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd). De wet regelt de 
rechten van mensen bij onvrijwillige zorg. Wat is onvrijwillige zorg? En wat 
betekent dit voor de cliënt en voor jou als naaste of vertegenwoordiger?  
Je leest erover in deze folder. 

Vrijheid en eigen keuzes maken 
Bij Middin willen we goede en verantwoorde zorg bieden. 
We vinden het belangrijk dat iedereen zijn eigen leven kan 
leiden en zelf keuzes mag maken. We kijken of de keuzes 
die de cliënt maakt, goed en veilig voor de cliënt en zijn 
omgeving zijn. 
Samen met de cliënt, de naasten en de zorgprofessionals 
maken we hierover afspraken. Persoonlijke afspraken die 
we maken over de zorg, staan in het eigen zorgplan van  
de cliënt. 

Wat is de Wet zorg en dwang?
Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) 
ingegaan. De kern van de wet is ‘Nee, tenzij…’.  
Onvrijwillige zorg passen we niet toe, tenzij het echt niet 
anders kan. En is onvrijwillige zorg nodig, dan regelt de 
wet dat dit steeds zorgvuldig gebeurt. Zodat we bij Middin 
goede zorg kunnen bieden met zoveel mogelijk vrijheid en 
eigen keuzes voor de cliënt.

Voor wie geldt de Wzd?
De nieuwe wet regelt de rechten van mensen met een 
verstan delijke beperking en mensen met een psychogeria-
trische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg 
krijgen. Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel 
(nah) vallen ook onder deze wet. Dit geldt alleen als er 
sprake is van dezelfde gedragsproblemen en regieverlies 
zoals bij mensen met een verstandelijke beperking of 
psychogeriatrische aandoening. Onvrijwillige zorg is 
alleen mogelijk als een cliënt bij Middin woont of werkt. 
Voor cliënten in de thuissituatie geldt de Wzd (nog) niet.

Onvrijwillige zorg alleen als het echt niet anders kan
We gaan altijd uit van vrijwillige zorg. Zorg is vrijwillig 
wanneer de cliënt het hiermee eens is. Onvrijwillige zorg 
is zorg waar de cliënt of de vertegenwoordiger zich tegen 
verzet, maar die in de ogen van de zorgprofessionals wel 
nodig is. Onvrijwillige zorg gaat over veel onderwerpen. 
Bijvoorbeeld over verpleging, het (verplicht) innemen van 
medicijnen, beperking van bewegings vrijheid, of een  
behandeling. Onvrijwillige zorg mag alleen worden 
ingezet om ‘ernstig nadeel’ te voorkomen. 

“Goede zorg met zoveel  
mogelijk vrijheid en ruimte 
voor eigen keuzes.”

Wet zorg en dwang 
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Wat is ernstig nadeel?
Ernstig nadeel betekent als de cliënt of zijn omgeving in 
levens gevaar is, als er kans is op ernstig lichamelijk letsel, 
bij schade of bij verwaarlozing. Bij onvrijwillige zorg  
gaan we hierover met de cliënt en de vertegenwoordiger 
in gesprek. We vinden het belangrijk dat we eerst  
alternatieven zoeken voordat we overgaan tot  
onvrijwillige zorg. Als blijkt dat er geen andere  
oplossingen zijn waar we het allemaal over eens zijn, 
volgen we een stappenplan. 

We volgen het stappenplan zorgvuldig
Bij onvrijwillige zorg volgen we een stappenplan.  
Hierin staan de stappen die we moeten nemen.  
Het stappenplan helpt ons om de juiste beslissingen te 
nemen. We betrekken de cliënt en de vertegenwoordiger 
bij iedere stap die we nemen. Regelmatig beoordelen we 
de keuzes uit het stappenplan. Zijn er alternatieven voor 
deze onvrijwillige zorg? Past de onvrijwillige zorg nog bij 
de situatie van de cliënt? Is onvrijwillige zorg nog nodig? 
Dit zijn voorbeelden van de vragen die we met elkaar 
bespreken. Deskundigen denken hierover met ons mee  
en beoordelen het stappenplan. 

We blijven met elkaar in gesprek
Bij onvrijwillige zorg is het belangrijk dat we met elkaar in 
gesprek blijven. De veiligheid en het welzijn van de cliënt 
staan voor jou als naaste/vertegenwoordiger en voor 
ons altijd voorop. In de driehoek van cliënt-naaste-zorg-
professional willen we met elkaar oplossingen bedenken. 
Als cliënt of de vertegenwoordiger het niet eens is met  
de onvrijwillige zorg, dan betrekken we jullie bij iedere 
stap die we zetten. De gesprekken die we hierover hebben 
zijn waardevol. Zo maken we steeds opnieuw de afweging 
en bekijken we of onvrijwillige zorg anders kan of nog 
nodig is.  

Wils(on)bekwaam
Mensen met een verstandelijke beperking mogen vanaf  
16 jaar zelf beslissingen nemen over de zorg die zij 
ontvangen. Dit noemen we wilsbekwaam. Soms kan de 
cliënt geen beslissingen nemen. Omdat hij deze niet 
begrijpt of omdat de keuzes die hij wil maken niet goed 
of veilig zijn voor cliënt en zijn omgeving. Dan is de cliënt 
wilsonbekwaam. Een deskundige, zoals een arts  
of gedragsdeskundige, beoordeelt dit. 

Is een cliënt wilsonbekwaam? Dan heeft hij een vertegen-
woordiger nodig die hem helpt bij het maken van keuzes. 
Dit is bijvoorbeeld een van de ouders, een broer of zus, of 
een partner. Soms wijst de rechter een vertegenwoordiger 
aan. 

www.middin.nl

“Samen bedenken we oplossingen 
en nemen we de juiste beslissingen.”
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Vertegenwoordiging
De vertegenwoordiger beslist niet altijd namens de cliënt. 
Als de cliënt zelf een besluit kan nemen, heeft de  
vertegenwoordiger geen rol. 
De Wzd onderscheidt vier groepen mogelijke  
vertegen woordigers van de cliënt:
›  Wettelijke vertegenwoordiger (mentor of curator)  

benoemd door de rechter.
›  De persoon die door de cliënt schriftelijk is gemachtigd.
›  De echtgenoot of (geregistreerde) partner van de cliënt.
›  Een ouder, kind, broer, zus, grootouder of kleinkind van 

de cliënt. 

In het zorgplan leggen we vast wie de vertegenwoordiger 
van de cliënt is. Heb je vragen over (wettelijke)  
vertegenwoordiging? De maatschappelijk werkers  
van Middin kunnen je adviseren en helpen bij de  
aanvraag van vertegenwoordiging  
(e-mail: maatschappelijkwerk@middin.nl).

De vertrouwenspersoon
Kom je er samen met de zorgprofessionals niet uit?  
En wil je met iemand praten over onvrijwillige zorg?  
De vertrouwenspersoon luistert naar jou en kan je helpen. 
De gesprekken zijn vertrouwelijk. Vraag de betrokken 
zorgprofessional wie de vertrouwenspersoon 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? Dan kun jij, de vertegenwoor-
diger of de cliënt, een klacht indienen. Middin heeft een 
klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris luistert 
naar jouw klacht. De klachtenfunctionaris kan ook helpen 
bemiddelen. Je kunt bellen naar: 06 48 481 684. Of stuur 
een e-mail: klachtenfunctionaris@middin.nl. 

“Wil je met iemand praten 
over onvrijwillige zorg?  
De vertrouwenspersoon 
luistert naar jou”.
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