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Cliëntvertrouwenspersoon
Krijg jij zorg die je niet wilt?
Heb je daar vragen over?
Heb je er problemen mee?
Je kan contact opnemen met Adrie van Damme.
Adrie is de cliëntvertrouwenspersoon. 
Adrie is er voor jouw vragen en geeft je
(gratis) advies.
Telefoon: 06 - 21 620 722
E-mail: avandamme@hetlsr.nl

Klachtencommissie
Als je een klacht hebt, kun je praten met een 
medewerker van Gors.
Lukt het niet om het samen op te lossen? 
Dan is de Klachtencommissie Zeeland er voor 
jou. Vraag naar de folder ‘Als jij niet tevreden 
bent’ bij het Cliëntenbureau van Gors. 
Je leest daarin hoe je een klacht indient.



Onvrijwillige zorg
Onvrijwillige zorg is zorg of ondersteuning 
die jij niet wilt.

Je bent cliënt bij Gors.
Ieder mens heeft rechten, jij ook. 
Je hebt recht op privacy.
Je hebt recht op goede zorg en vrijheid.
Het recht op vrijheid is heel belangrijk.
Je mag zelf je vakantie kiezen.
Je mag zelf je vrienden kiezen.

Soms kies je iets wat gevaarlijk is.
Jij of iemand anders loopt dan gevaar.
Je neemt je medicijnen niet in. 
Of je draait ‘s nachts harde muziek.

Je begeleider kan dan regels voor je maken.
Dit heet ‘onvrijwillige zorg’.
Er wordt voor jou beslist wat je moet doen.
Je moet toch je medicijnen innemen.
Je mag ’s nachts geen harde muziek meer 
draaien.

Wet Zorg en Dwang
Je begeleider mag niet zomaar voor jou beslissen.
Dat staat in de Wet Zorg en Dwang. 
In de wet staan regels om jou te beschermen.
Er is een gesprek met jou en je familie of mentor.
Afspraken staan in je zorgplan.
Als de ‘onvrijwillige zorg’ niet meer nodig 
is, stoppen de afspraken.

Filmpje over onvrijwillige zorg
Gors heeft een filmpje voor cliënten gemaakt. 
Dit filmpje gaat over wat onvrijwillige zorg is. 
Kijk op www.gors.nl/onvrijwillige-zorg

Korte cursus
Leren geeft informatie over de Wet Zorg
en Dwang. 
Voor jou of voor de cliëntenraad.

Wil je meer informatie? 
Mail dan naar leren@gors.nl


