
Voor de organisatie en de catering is het fijn om te weten 
hoeveel mensen er komen. 

U kunt zich voor één van de avonden aanmelden 
via bijgevoegde antwoordkaart of per e-mail: 
centraleverwantenraad@zozijn.nl

Uw aanmelding zien we graag uiterlijk 
maandag 16 maart 2020 tegemoet.

Dinsdag 24 maart 
Regiokantoor Doetinchem - Oude Terborgseweg 202 - Doetinchem

óf Donderdag 26 maart 
Hoofdgebouw Wilp - Molenallee 50 - Wilp (Lathmer)

Uitnodiging
Informatieve avond 
voor verwanten

Bureau Medezeggenschap cliënten en verwanten Zozijn
Postbus 10
7390 AA Twello
Telefoon: 06 15 02 80 92 
E-mail: centraleverwantenraad@zozijn.nl
http://medezeggenschap.zozijn.nl

  De centrale verwantenraad nodigt 
alle verwanten van Zozijn van harte 
uit voor een informatieve avond over:

• De nieuwe wet voor medezeggen-
 schap cliënten en verwanten 
 (WMCZ 2018) en
• De Wet zorg en dwang (Wzd)

Dinsdag 24 maart  
Regiokantoor Doetinchem - Oude Terborgseweg 202 - Doetinchem

OF 

Donderdag 26 maart
Hoofdgebouw Wilp - Molenallee 50 - Wilp (Lathmer)

Van 18.30 tot 21.30 uur
Vanaf 17.45 uur staan er soep en broodjes klaar



  

Informatieve avond voor verwanten

De WMCZ 2018 is vorig jaar goedgekeurd in de Eerste en Tweede 
Kamer en zal zeer waarschijnlijk vanaf juli 2020 ingaan.
In de nieuwe wet is Inspraak het uitgangspunt: Inspraak vindt plaats 
bij de woning, het dagcentrum, de dagbesteding, de logeer- of 
werkplek en gaat over onderwerpen die direct van invloed zijn op 
het dagelijks leven van de cliënt.
De centrale verwantenraad vindt het belangrijk dat ook alle verwan-
ten hiervan goed op de hoogte zijn, want inspraak is voor cliënten 
én hun vertegenwoordigers. 

We maken een Medezeggenschapsregeling waar alle afspraken met 
Zozijn over de medezeggenschap van cliënten en verwanten in staan. 
Iedere verwantenraad en cliëntenraad van Zozijn moet goedkeuring 
geven aan deze Medezeggenschapsregeling. 
Daarom wordt de concept-Medezeggen-
schapsregeling deze avond besproken. 

De Wzd vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische 
ziekenhuizen (Bopz). De nieuwe wet geldt voor vrijwel alle cliënten 
van Zozijn. De nieuwe wet geeft meer duidelijkheid over wat wel en 
niet mag als het gaat om vrijheidsbeperkende maatregelen.
Die worden in de nieuwe wet ‘onvrijwillige zorg’ genoemd.
Het uitgangspunt van de Wzd is ‘nee, tenzij’. Dat betekent dat je 
in principe alleen zorg mag geven waar cliënten of hun wettelijke 
vertegenwoordigers zelf mee instemmen. 

Hoe gaat Zozijn om met de nieuwe wet?
Wat merken de cliënten van de nieuwe wet?
Hoe worden verwanten hierbij betrokken?

Deze en andere vragen komen deze avond aan de orde

Tijdens de bijeenkomsten worden foto’s gemaakt. 
Heeft u bezwaar, geef dat dan aan bij de fotograaf.

De nieuwe wet medezeggenschap 
cliënten en verwanten (WMCZ 2018) 

De Wet Zorg en Dwang (Wzd)

Meld je ook aan!


