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DE ZORG AAN JOU

7

LEVEN IN  
VRIJHEID

  WET ZORG EN DWANG  

Iedereen heeft recht op vrijheid. Ook als je zorg nodig hebt. 
Soms moet jouw vrijheid (tijdelijk) worden beperkt.  

Gelukkig kan dat niet zomaar. De regering heeft hiervoor  
de Wet zorg en dwang (Wzd) gemaakt.

Als jouw vrijheid wordt beperkt, krijg jij zorg  
die je zelf niet wil. Dit heet onvrijwillige 
zorg. Je moet bijvoorbeeld tegen je zin 
medicijnen gebruiken. Of je mag geen 
bezoek ontvangen. Begeleiders mogen niet 
zomaar onvrijwillige zorg geven. Iedereen 
heeft namelijk rechten. 

Wet zorg en dwang (Wzd)
In de Wzd staat welke rechten jij hebt. 
En welke regels ASVZ moet volgen als zij 
onvrijwillige zorg aan jou willen geven. Dit 
mag alleen als het onveilig is voor jou of 

voor anderen. Onvrijwillige zorg moet 
altijd zo snel mogelijk weer stoppen. 
Ook moet jij er zo min mogelijk last van 
hebben. Er moet daarom goed naar jouw 
wensen geluisterd worden. Jij mag bij alle 
gesprekken zijn als je dat wil. 

Cliëntvertrouwenspersoon Wzd
Heb je een vraag over onvrijwillige 
zorg? Dan kun je deze stellen aan 
de cliëntvertrouwenspersoon Wzd. 
Op bladzijde 23 kun je zien wie jouw 
cliëntvertrouwenspersoon Wzd is. 

MEER WETEN OVER DE WET?
Ga naar www.asvz.nl/jaargids

OP INTERNET

Vrijheid is voor iedereen anders. Wat betekent leven  
in vrijheid voor jou? Praat hierover met je begeleider.  
Of met je medebewoners tijdens de bewonersvergadering.  
Tip! Gebruik deze vragen.

Voel jij je  
altijd en overal 

veilig?

Gebeurt er 
weleens iets 
tegen jouw 

zin? Kun je hier 
voorbeelden van 

noemen?

Doe je werk  
dat je zelf  
graag wil? 

Weet je hoe je contact 
op kunt nemen met een 

cliëntvertrouwenspersoon?

Bepaal jij zelf wat 
je doet op een 

dag? Als jij andere 
dingen wil doen, 
praat je daar dan 
over? En met wie 
doe je dat dan?


