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R-1.7.o Beleid onvrijwillige zorg (wet Zorg en Dwang) 
 

1. Inleiding 

1.1 De relatie tussen de Wzd (wet Zorg en Dwang) en de Jeugdwet 
Ook in het kader van jeugdhulp kunnen maatregelen worden toegepast, die soms als 
dwang worden ervaren. Het gaat dan om maatregelen waarbij de cliënt nog wel een 
keuzemogelijkheid heeft, en dus om drang. Hierbij kan gedacht worden aan de 
jeugdhulpaanbieders die gezinscoaching, begeleiding of opvoedondersteuning verlenen 
aan gezinnen met licht verstandelijk beperkte kinderen. Dergelijke zorgaanbieders hoeven 
niet te voldoen aan de verplichtingen uit de Wzd. Zo hoeven zij dus bijvoorbeeld geen 
zorgverantwoordelijke aan te wijzen of een zorgplan op te stellen op grond van de Wzd. 
 
Wanneer echt sprake is van dwang bij een persoon met een verstandelijke beperking is dit 
onvrijwillige zorg zoals omschreven in de Wzd. In dat geval moeten zorgaanbieders wel 
aan de eisen van de Wet zorg en dwang voldoen. Een uitzondering hierop is de gesloten 
jeugdzorg in gesloten jeugdinstellingen. Deze vallen niet onder de Wet zorg en dwang. 
(Ministerie van Gezondheid, sd) 
 

1.2 De relatie tussen onvrijwillige zorg en ons gezinshuis 

Wij proberen binnen gezinshuis Ons Baken een sfeer te creëren die een ‘normaal’ gezin 

uitstraalt. In een gezin komen vrijheidsbeperkende maatregelen regelmatig voor zonder 

dat er een heel stappenplan aan te pas komt.  

Bijvoorbeeld: 

- een kind van 2 jaar oud die in de box kan geplaatst worden, dit is wel een 

beperkende maatregel maar geen onvrijwillige zorg. Aangezien dit in het belang 

van het gezin is.  

- Een kind van 8 jaar oud, wat druk (in het hoofd) is kan naar zijn/haar kamer 

gestuurd worden om rustig te worden. Dit is wel een beperkende maatregel maar 

geen onvrijwillige zorg. Aangezien dit in het belang van het gezin is.  

Bij dwangmaatregelen wordt gehandeld in de geest van de wet Zorg en Dwang ipv naar de 

letter. 

 

1.3 De relatie tussen onvrijwillige zorg en crisisplaatsing 

Een crisisplaatsing van een kind valt buiten de Wzd. In geval van crisisplaatsing is er altijd 

sprake van een onvrijwillig karakter. Dit mag niet verward worden met de onvrijwillige 

zorg van de Wzd.  

 

2. Vrijheidsbeperkende maatregelen 
Binnen de intakeprocedure van Gezinshuis Ons Baken wordt samen met het kind, de 

ouder(s), voogd en/of wettelijk vertegenwoordig gekeken naar wat het kind nodig heeft.  

De volgende beperkingen worden benoemd bij de intake procedure. Wanneer Gezinshuis 

Ons Baken een beperking nodig acht wordt er per situatie benoemd en wordt er 

instemming gevraagd van de wettelijk vertegenwoordiger.   
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2.1 Afzondering 

Er kunnen zich situaties voordoen waarin Gezinshuis Ons Baken het van belang vindt dat 

het kind naar zijn/haar kamer wordt gestuurd wanneer dit in het belang van het gezin is.  

2.2 Fixatie 

Er kunnen zich situaties voordoen waarin Gezinshuis Ons Baken het van belang vindt dat 

het kind uit een bepaalde situatie wordt gehaald d.m.v. vastpakken. Dit wordt gebruikt in 

het kader van veiligheid voor zichzelf en de omgeving. 

2.3 Ongewilde toediening van medicatie, vocht of voedsel. 

Er kunnen zich situaties voordoen waarin een arts (deskundige) bepaalt dat het kind 

medicatie, vocht of voedsel toegediend moet krijgen. 

2.4 Beperkingen in het verlaten of betreden van een ruimte 

Gezinshuis Ons Baken heeft regels opgesteld waarin wordt beschreven dat de client alleen 

onder begeleiding in bepaalde ruimtes mogen komen.  

2.5 Beperkingen in het beschikken over voorwerpen 

De beperkingen in het beschikken over voorwerpen is afhankelijk van de leeftijd/eq van 

het kind. In de huisregels staan verdere regels/beperkingen over het omgaan met  telefoon 

gebruik. 

2.6 Beperkingen in het aangaan van contacten 

De beperkingen in het aangaan van contacten is afhankelijk van de leeftijd/eq van het 

kind. In de huisregels staan verdere regels/beperkingen over het omgaan met social media.  
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Verwijzingen 
Ministerie van Gezondheid, W. e. (sd). Opgehaald van dwangindezorg: 

https://www.dwangindezorg.nl/wzd/over/wat-is-de-wzd 

 

 


