De Wet zorg en dwang en de

cliëntenvertrouwenspersoon
Indien iemand volgens de Wet zorg en dwang (Wzd) onvrijwillige zorg ontvangt, bestaat er
vanaf 1 januari 2020 het recht om als cliënt desgewenst ondersteuning te krijgen van een
cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.
De cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) kan als onafhankelijk vertrouwenspersoon de cliënt
ondersteunen bij het omgaan met onvrede over de kwaliteit van de geboden onvrijwillige
zorg, de opname of het verblijf. De CVP bezoekt verder met enige regelmaat alle provinciale
instellingen waar cliënten met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische
aandoening verblijven en signaleert zo nodig aldaar of de cliëntenrechten en kwaliteit van
onvrijwillige zorg in zijn/haar ogen onvoldoende gewaarborgd worden. Waar nodig wordt
de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Zorgkantoor geïnformeerd.
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Een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd kan veel doen voor de cliënt zoals:
• Goed luisteren
• Informatie geven
• Helpen bij klachten
• Helpen bij problemen
• Helpen bij het bedenken van een oplossing
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Bereikbaarheid cliëntenvertrouwenspersoon Wzd
in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe
De cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger kan bij Quasir een verzoek om advies
of ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd aanvragen door te bellen
naar 085-4874012 of een e-mail te sturen naar cvp@quasir.nl. Het dient daarbij te gaan
om situaties rondom de verlening van onvrijwillige zorg waarbij een probleem wordt
ervaren of wanneer de cliënt hierover een klacht heeft.

In welke situaties kan de cliëntenvertrouwenspersoon
ondersteuning bieden
• Klachten over woon- en leefomstandigheden
• Klachten over de kwaliteit van de geboden onvrijwillige zorg
• Problemen met de begeleiding

De cliëntenvertrouwenspersonen in Noord Nederland
Quasir is een van de vier organisaties die door de Zorgkantoren in Nederland is aangesteld
waarop cliënten die volgens de Wet zorg en dwang onvrijwillige zorg ontvangen gratis beroep
kunnen doen op de ondersteuning door een regionale cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.
Cliënten of hun vertegenwoordigers kunnen voor de volgende provincies bij Quasir terecht:
• Friesland
• Groningen
• Drenthe
Quasir heeft met alle zorgaanbieders uit deze provincies die onvrijwillige zorg leveren
contact voor nadere afspraken en om voorlichting te geven over de werkwijze van de
cliëntenvertrouwenspersonen Wzd.
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