
 
 
 

Bijzondere module Wet zorg en dwang 

(ook de module zorg met verblijf is van toepassing) 
 

Als u zorg met verblijf ontvangt op grond een (onvrijwillige) opname in het kader van de Wet zorg en 

dwang, geldt het volgende in aanvulling op dan wel in afwijking van de Algemene module. Deze wet 

bevat regelingen voor gedwongen verblijf en onvrijwillige zorg waaraan wij ons houden. 

 

1. Welke informatie bieden wij u naast het genoemde in de Algemene module? 

Op de website van Norschoten kunt u de volgende informatie vinden die voor u van toepassing is: 

• onze huisregels die te lezen zijn in de informatiegids voor cliënten; 

• de rechten die u op grond van de Wet zorg en dwang heeft en over de manier waarop wij 

omgaan met onvrijwillige zorg; 

• hoe wij bereikbaar zijn voor klachten over uitvoering van een behandeling waar u het niet 

mee eens bent, of beslissingen over onvrijwillige zorg. Deze informatie kunt u vinden onder 

kopje “ klachten”  op de website van Norschoten; 

• de cliëntvertrouwenspersoon Wzd die u kan ondersteunen met vragen en klachten rondom 

de wet zorg en dwang.  

 

2. Welke regels gelden er voor klachten over onvrijwillige zorg? 

Er is een wettelijke regeling voor klachten in het kader van de Wet zorg en dwang. Deze klachten 

worden behandeld door een externe klachtencommissie: Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg 

(KCOZ). Informatie hierover kunt u opvragen via www.KCOZ.nl of telefoon 085 – 077 2060. 

 

3. Kan de zorg- en dienstverleningsovereenkomst op een ander moment eindigen dan opgesomd in 

de Algemene module?  

Nee. Wel is het goed om te weten dat een indicatie op grond van artikel 21 Wet zorg en dwang (geen 

bereidheid, geen bezwaar) vervalt zodra u zich verzet tegen opname bij ons. Met een rechterlijke 

machtiging kan uw zorg met verblijf door ons worden voortgezet.  

 

Gelden er andere eisen aan het zorgdossier dan genoemd in de algemene module?  

Ja, naast de onderwerpen die worden genoemd in de algemene module, nemen wij in het 

zorgdossier ook op: 

• informatie (inclusief afschriften van beslissingen) over uw opname, eventuele toepassing van 

onvrijwillige zorg en de redenen die hiertoe hebben geleid en het te volgen stappenplan volgens 

de Wet zorg en dwang.  

 

Moet u het eens zijn met het zorgplan? 

Ja, voor de uitvoering van de behandeling is uw instemming of van uw vertegenwoordiger nodig. 

 

Wat doen wij als u het niet eens bent met het zorgplan? 
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Als u het niet eens bent met het voorgestelde zorgplan, dan kunnen wij het zorgplan alleen 

toepassen als dat volstrekt noodzakelijk is om ernstig nadeel voor u of anderen af te wenden of te 

voorkomen. Daarbij wordt het stappenplan onvrijwillige zorg gevolgd.  

 

Gelden er andere regels over het klachtrecht dan genoemd in de algemene module?  

Ja, er geldt een aanvulling op de klachtenregeling waar in de algemene module naar wordt verwezen. 

Er is een specifieke klachtenregeling Wet zorg en dwang van toepassing die is te vinden op onze 

website en in een folder. 

 

  


