
Wat kunnen we voor u betekenen?

De nieuwe 
Wet zorg en dwang
Versie voor cliënten
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Stappen-plan
Soms is gedwongen zorg nodig.
Koraal moet een plan volgen van de  
Wet zorg en dwang.
Het plan heet het stappen-plan.
Het stappen-plan betekent dat Koraal stap voor 
stap met jou praat over de gedwongen zorg.
Samen met je ouders.
Of met je wettelijk vertegenwoordiger.

De nieuwe Wet zorg en dwang
Op 1 januari 2020 komt een nieuwe wet. 
De wet heet Wet zorg en dwang.
De wet gaat over gedwongen zorg.
Gedwongen zorg is zorg die je niet wil krijgen: 

• Je wil iets dat je niet mag.
• Je moet iets wat je niet wil. 

In de Wet staat dat Koraal 2 dingen moet doen:

1. Koraal moet bij gedwongen zorg een stappen-
plan volgen.

2. Koraal moet een cliënten-vertrouwens-persoon 
hebben.
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Vragen
Je kunt 4 dingen doen bij vragen over de  
Wet zorg en dwang:
1. Ga naar de website www.dwangindezorg.nl
2. Kijk naar een filmpje over de  

Wet zorg en dwang. 
Ga naar tinyurl.com/dwangindezorg

3. Bel de cliënten-vertrouwens-persoon.
4. Mail de cliënten-vertrouwens-persoon.

Kijk voor meer informatie over de Wet zorg en dwang 
op de volgende blad-zijdes.

Cliënten-vertrouwens-persoon
In de Wet zorg en dwang staat dat je naar een 
cliënten-vertrouwens-persoon kunt gaan. 
Deze persoon is niet van Koraal. 
Je kunt altijd hulp krijgen van de cliënten-
vertrouwens-persoon.
De cliënten-vertrouwens-persoon is er niet voor 
Koraal.
De cliënten-vertrouwens-persoon is er voor jou.
En voor je ouders of wettelijk vertegenwoordiger.
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Het stappenplan 
Koraal moet het stappenplan altijd volgen bij sommige 
soorten gedwongen zorg. 
 
Deze soorten gedwongen zorg zijn:
1. Je mag niet overal naar toe gaan als je dat wil.
2. De deur van je kamer gaat op slot.
3. Je wordt gedwongen om te drinken.
4. Je wordt gedwongen om te eten.
5. Je wordt gedwongen om medicijnen te nemen.
6. Je wordt gedwongen om een behandeling te krijgen 

van een dokter.

Meer informatie over de Wet zorg en dwang

De gesprekken van het stappenplan
Koraal moet een plan volgen van de Wet zorg en dwang.  
Het stappenplan bestaat uit gesprekken.
Stap voor stap komen er verschillende gesprekken. 

Je hebt gesprekken met:
• Je persoonlijk begeleider
• Je gedragswetenschapper
• Je wettelijk vertegenwoordiger
• Een dokter 
• Een deskundige in zorg die bij Koraal werkt
•  Een deskundige in zorg die niet bij Koraal werkt. 

Een deskundige in zorg is iemand die veel weet 
over de zorg.
De gesprekken gaan over de gedwongen zorg.
Jullie praten samen of de gedwongen zorg nodig is.
Of de zorg op een andere manier kan, zonder 
gedwongen zorg. 
Als er geen andere manier van zorg is komt de 
gedwongen zorg in je zorgplan.
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De gedwongen zorg is echt nodig
Je wil het niet, maar Koraal geeft toch gedwongen zorg.
De gedwongen zorg moet in je zorgplan opgeschreven 
worden. 

De volgende dingen moeten in je zorgplan opgeschreven 
worden:

• Wanneer je gedwongen zorg krijgt.
• Wat de gedwongen zorg precies is.
• Hoe lang de gedwongen zorg duurt.
•  Hoe lang Koraal de gedwongen zorg mag geven.
•  Hoe vaak de gedwongen zorg gegeven wordt.
•  Wie de gedwongen zorg geeft.
•  Hoe Koraal zorgt dat de gedwongen zorg steeds 

minder wordt.
•  Wat Koraal doet met het advies van de deskundige 

die niet bij Koraal werkt .
•  Hoe Koraal oplet of alle regels over gedwongen zorg 

gevolgd worden.

De gedwongen zorg bespreek je 2 keer per jaar bij je 
zorgplanbespreking.

Vragen
Je kunt 3 dingen doen bij vragen over de Wet zorg en 
dwang:
1. Ga naar de website www.dwangindezorg.nl.
2. Kijk naar een filmpje over de Wet zorg en dwang. 

Ga naar tinyurl.com/dwangindezorg
3. Bel of mail de cliënten-vertrouwens-persoon.



Koraal

Valkstraat 14
6135 GC Sittard
Postbus 5109
6130 PC Sittard
info@koraal.nl
koraal.nl


