
  

Informatie en huisregels over de Wet Zorg en Dwang (Wzd) 
Zorgcentrum St. Franciscus is een Wzd-locatie waar onvrijwillige zorg kan worden verleend 

indien noodzakelijk. Daarom wordt in dit document informatie inclusief de huisregels 

omtrent de Wzd binnen zorgcentrum St. Franciscus beschreven.  

 

Algemeen 

De Wet Zorg en Dwang (Wzd) gaat over zorgvuldigheidseisen bij onvrijwillige opname en 

(onvrijwillige) zorg aan personen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie, 

die aangewezen zijn op zorg. Deze wet beschermt uw rechten als u onvrijwillige zorg 

ontvangt. Het uitgangspunt van de Wzd is dat zorg wordt verleend volgens het zorgplan en 

met instemming zoals met u (en uw eventuele vertegenwoordiger) is afgesproken. Er kan 

zich echter een situatie voordoen, waarin uw arts van mening is dat u zorg nodig heeft, maar 

u het daar niet mee eens bent (dit wordt in de wet onvrijwillige zorg genoemd). 

 

Dan geldt het principe: ‘Nee, tenzij …’. Dat wil zeggen dat onvrijwillige zorg, in principe níet 
mag worden toegepast, tenzij ‘niets doen’ ernstig nadeel voor u betekent. Het verlenen van 

de onvrijwillige zorg is dan bedoeld om ernstig nadeel te voorkomen. Onvrijwillige zorg is 

altijd een allerlaatste optie. Het uitgangspunt van de wet ‘Nee, tenzij …’ sluit aan bij de visie 
van St. Franciscus dat bewoners1 zo veel en zo lang mogelijk zelf de regie behouden over hun 

eigen leven, waarbij het toepassen van onvrijwillige zorg zoveel mogelijk vermeden wordt. 

Als onvrijwillige zorg moet worden toegepast, doen we dat met inachtneming van alle 

zorgvuldigheidseisen en wettelijke normen. 

 

Onvrijwillige zorg en zorgplan 

Voordat onvrijwillige zorg wordt ingezet, wordt de situatie van de bewoner geanalyseerd 

waarbij alle alternatieven voor onvrijwillige zorg aan de orde komen. Dit proces gebeurt 

altijd samen met de bewoner en/of een vertegenwoordiger en er is altijd een andere 

discipline aanwezig. Gedurende de besluitvormingsprocedure en de toepassing van 

onvrijwillige zorg moet het ‘Wzd stappenplan’ worden gevolgd. Alle afspraken over de 
onvrijwillige zorg worden in het zorgplan vastgelegd en conform de richtlijnen vanuit de Wzd 

geëvalueerd. Het uitgangspunt van deze evaluaties is het afbouwen of stoppen van 

onvrijwillige zorg.  

 

Cliëntvertegenwoordiger 

In principe beslist de bewoner zelf. Wanneer door zorgverleners of familie wordt getwijfeld 

aan de wilsbekwaamheid van de bewoner moet de wilsbekwaamheid worden getoetst door 

een daarvoor aangewezen deskundige. Indien de bewoner wilsonbekwaam is, wordt er een 

wettelijk vertegenwoordiger aangewezen. Over het algemeen wordt de eerste 

contactpersoon aangesteld als de wettelijk vertegenwoordiger van de bewoner. Dit wordt 

vastgelegd in het zorgplan. De wettelijk vertegenwoordiger neemt beslissingen namens de 

                                                      

 
1 Daar waar ‘bewoner’ staat mag ook ‘cliënt’ gelezen worden 



  

bewoner, zoals deze het zelf ook besloten zou hebben. De volgende personen kunnen 

optreden als een wettelijk vertegenwoordiger: 

- Een mentor of curator benoemd door de rechter 

- Iemand anders die de bewoner zelf schriftelijk heeft gemachtigd 

- De echtgenoot, partner of levensgezel van de bewoner 

- Een ouder, kind, broer of zus of kleinkind 

 

 

Huisregels 
Op een Wzd-accommodatie/afdeling gelden de algemene huisregels zoals deze voor de 

gehele locatie gelden. Daarnaast gelden er specifieke huisregels zoals de mogelijkheid tot 

een gesloten deur, het omgaan met gevaarlijke voorwerpen, toegang tot algemene ruimtes, 

tuin en buitenruimte.  

 

Voordeurbeleid 

St. Franciscus is geen gesloten instelling. Alleen in de avond en de nacht is de toegang niet 

vrij mogelijk, net zoals thuis. Bewoners en bezoekers kunnen overdag vrij en in en uit lopen. 

Indien verdwalen gevaar oplevert voor een bewoner, dan kan de bewegingsvrijheid van deze 

specifieke bewoner beperkt worden door een beperking in de leefcirkels. Bij een beperking 

in de leefcirkels ontvangt de zorgmedewerker een alarm op de telefoon wanneer een 

bewoner de leefcirkel wil verlaten. De gealarmeerde zorgmedewerker kan de bewoner 

vervolgens begeleiden. Zo kan de deur gewoon openblijven en geeft deze geen belemmering 

voor andere bewoners of voor bezoekers die komen. 

 

Veilige leef- en woonomgeving 

Om gevaarlijke situaties en/of letsel bij bewoners te voorkomen wordt aandacht gegeven 

aan een veilige woonomgeving. Dit betekent dat (mogelijke) gevaarlijke voorwerpen veilig 

worden opgeborgen in afgesloten ruimtes of kasten. Dit geldt zowel voor de openbare 

ruimtes, als voor de kamer of het appartement van de bewoner.  Hierbij te denken aan 

afspraken omtrent het opbergen van: 

- Scherpe voorwerpen zoals scharen en messen 

- Bijtende gevaarlijke stoffen zoals schoonmaakmiddelen 

- Rookgerei en aansteker  

 

In het persoonlijke zorgplan worden specifieke passende afspraken vastgelegd. Hierbij te 

denken aan bijvoorbeeld: 

- Omgaan met persoonlijke cosmeticaproducten, zoals shampoo, crèmes, make-up en 

steradent tabletten 

- Afspraken omtrent roken  

- Bezoek aan binnentuin en/of het naar buiten gaan 

 

Giftige planten 

Verder is het van belang dat er geen giftige planten worden meegebracht naar de 

(huis)kamer en de afdelingen. Voorbeelden van giftige planten zijn onder andere de 



  

kerstster, hyacint, oleander, sleutelbloem, christusdoorn, clivia, dieffenbachia, gatenplant en 

klimop (hedera helix). 

 

Cliëntvertrouwenspersoon voor zaken rondom onvrijwillige zorg 

In de wet is geregeld dat elke bewoner bij vragen, problemen en klachten rondom 

onvrijwillige zorg, recht heeft op ondersteuning en advies door een onafhankelijke 

cliëntvertrouwenspersoon (CVP). Voor bewoners van St. Franciscus te Gilze is mevrouw 

Paulien Versantvoort de CVP. De volledige gegevens van de CVP staan hieronder vermeld: 

 

Paulien Versantvoort 

Mobiele nummer: 06-34114902 

Pversantvoort@zorgbelang-brabant.nl 

 

 

Klachtenregeling 
Een bewoner of diens vertegenwoordiger heeft het recht om een klacht in te dienen. De 

Wzd heeft een eigen klachtenregeling voor klachten over onvrijwillige zorg en opname. Deze 

klachtenregeling is onder meer van toepassing op klachten over: 

- Het besluit om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen; 

- Besluiten over uitvoering van onvrijwillige zorg op basis van het zorgplan of in 

onvoorziene situaties; 

- Klachten over de beoordeling van de wilsbekwaamheid van een bewoner; 

- Klachten over beslissingen van de Wzd-functionaris. 

U kunt met deze klachten terecht bij de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg. Meer 

informatie en de klachtenregeling vindt u op de website van de Klachtencommissie 

Onvrijwillige Zorg.  

http://www.kcoz.nl/
http://www.kcoz.nl/

