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Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang regelt de voorwaarden waaronder er in het 
uiterste geval gedwongen zorg mag worden verleend aan mensen met 
een verstandelijke beperking, een psychogeriatrische stoornis of 
gelijkgestelde aandoeningen, zoals niet-aangeboren hersenletsel (NAH), 
het syndroom van Korsakov en de ziekte van Huntington.

Een belangrijkrijke voorwaarde voor de rechtsbescherming van deze 
mensen is dat zij een beroep mogen doen op een 
cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor advies en bijstand.

1. onafhankelijkheid

2. waarborgen

3. toetsen

4. uniformiteit

5. informeren

6. ontwikkelen

7. transparantie

Wat doen wij?
De Landelijke Faciliteit CliëntenVertrouwensPersoon (LFCVP) Wzd 
borgt en monitort de kwaliteit, de continuïteit, de uniformiteit en de 
onafhankelijkheid van het werk van de cliëntenvertrouwenspersoon 
in de Wet zorg en dwang (Wzd), op basis van het kwaliteitskader CVP 
Wzd. 

Wie zijn wij?
De LFCVP is een onafhankelijke stichting, gefinancierd door het 
Ministerie van VWS, met geen ander belang dan het monitoren van 
de kwaliteit van het werk van de CVP Wzd. Hiermee kan elke cliënt 
een beroep doen op een professionele CVP Wzd en draagt dit bij aan 
de rechtsbescherming van elke cliënt.  
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Kwaliteitskader
Het kwaliteitskader CVP in de Wzd vormt het uitgangspunt 
voor het kwaliteitsregister CVP in de Wzd. 
De LFCVP bewaakt dat de CVP Wzd deskundig is en blijft. 
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  Ontwikkelen en in gebruik nemen van het kwaliteitsregister, 

er staan 82 CVP-en Wzd geregistreerd.

  Signaleringskader voor het melden aan de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is in samenwerking met de 

CVP-aanbieders en de IGJ tot stand gekomen.

  De LFCVP heeft factsheets ontwikkeld voor de geregistreerde 

CVP Wzd.

  De toegang van de CVP Wzd is in de Tijdelijke covid 

wetgeving geborgd.

  De LFCVP is gesprekspartner voor de veldpartijen met 

betrekking tot wetsontwikkelingen en de wetsevaluatie.

Mijlpalen 2020

  De LFCVP vraagt blijvend aandacht voor een laagdrempelige 

toegang van de CVP tot de cliënt om zo alle cliënten die 

mogelijk te maken krijgen met onvrijwillige zorg in hun 

rechtspositie bij te staan.

  De klachtencommissie CVP Wzd treedt in werking.

  Op actuele onderwerpen ontwikkeld de LFCVP factsheets.

  Wetsontwikkelingen worden gevolgd en vertaald naar 

uniforme richtlijnen voor de CVP Wzd.
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