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EEN PRETTIG VERBLIJF 
U vindt hieronder alle informatie die van toepassing is op uw verblijf bij 
De Slingebeek. Bijvoorbeeld hoe u televisie kunt kijken, hoe het zit met 
de was en informatie over hoe we omgaan met uw privacy. We wensen 
u een fijn verblijf bij De Slingebeek! 
 

 
ZIGGO TELEVISIE 
 
Het kan prettig zijn om op uw eigen kamer naar uw favoriete televisieprogramma te 
kijken. Natuurlijk is dat mogelijk bij De Slingebeek! We hebben voor u een 
abonnement afgesloten met Ziggo, waarvoor u zelf niets hoeft te betalen.  
 
MEER INFORMATIE  
Wilt u meer uitleg of heeft u vragen, neem dan contact op met de Servicedesk 
Facilitair Bedrijf van Sensire via telefoonnummer 0314 - 35 67 77. 



WASVERZORGING 

Het kan heel fijn zijn als u geen omkijken heeft naar het wassen van uw kleding. De 
Slingebeek heeft hierover met CleanLease (voorheen Lips+) afspraken gemaakt.  
 
AANMELDEN  
Indien u wenst om gebruik te maken van deze servicedienst dan kunt u tijdens het 
welkomstgesprek aangeven bij de zorgmedewerker dat u gebruik wilt maken van het 
laten wassen van uw persoonsgebonden wasgoed door CleanLease. De 
zorgmedewerker zal dan op het service afsprakenformulier ‘deelname gewenst’ 
aanvinken en vult een telefoonnummer of mailadres in. CleanLease zal daarna 
contact opnemen met u.  
 
KOSTEN  
Tarieven kunt u terugvinden in de informatiebrochure die u van CleanLease ontvangt 
of door contact op te nemen met CleanLease op onderstaande telefoonnummer (bij 
‘meer informatie’).  
 
PRAKTISCHE PUNTEN  
1. De servicedienst is direct beschikbaar.  
2. CleanLease zal u onder andere uitleggen hoe het verdere proces ingeregeld is 
zoals het merken van kleding, de kosten, factuur afhandeling, voorkeur automatische 
incasso, klachtenafhandeling.  
3. U kunt de servicedienst opzeggen per einde v/d maand of bij einde verblijf.  
4. U ontvangt van CleanLease één keer per 4 weken een factuur.  
5. Voor het laten wassen van uw persoonlijke wasgoed, geldt een maximumbedrag 
van € 112,80 per 4 weken. De meerkosten worden door De Slingebeek betaald.  
6. Standaard wordt een linnenpakket gratis aangeboden door De Slingebeek. 
Wanneer u gebruik maakt van eigen linnengoed dan hoeft u hiervoor niets te 
betalen.  
7. Voor vermissingen en/of andere klachten kunt u rechtstreeks contact opnemen 
met CleanLease. Indien dit niet naar tevredenheid wordt opgelost kunt u dit melden 
bij Servicedesk Facilitair Bedrijf van Sensire via het telefoonnummer  
0314 - 35 67 77.  
8. Indien er wijzigingen plaatsvinden in de servicedienst worden deze door 
CleanLease met u gecommuniceerd en kunt u indien gewenst uw keuze aanpassen.  
 
MEER INFORMATIE  
Wilt u meer uitleg of heeft u vragen, dan kunt u hiervoor terecht bij CleanLease op 
telefoonnummer 0572-328000 of mailen naar raalte@cleanlease.com. Indien u liever 
een medewerker van Sensire wilt spreken, neem dan contact op met de Servicedesk 
Facilitair Bedrijf van Sensire via telefoonnummer 0314 - 35 67 77. 
 



COLLECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDS- EN 
INBOEDELVERZEKERING  
 
Het is een geruststellend idee dat u tijdens uw verblijf op De Slingebeek, u 
automatisch verzekerd bent voor de aansprakelijkheids- en inboedelverzekering.  
 
KOSTEN  
De Slingebeek biedt u deze dienst gratis aan.  
 
PRAKTISCHE PUNTEN INBOEDELVERZEKERING  
1. De verzekering dekt schade aan inboedel van cliënten door: brand, schroeien en 
smelten diefstal of poging daartoe, afpersing of beroving water, vorst, olie, rook en 
roet, vandalisme, relletjes aanrijding of aanvaring door motorrijtuig. 
2. Op deze verzekering is alleen een eigen risico van toepassing van € 50,00 op 
schade veroorzaakt door schroeien en smelten.  
3. Schade wordt op de volgende manieren vergoed:  

• een herstelbedrag indien herstel mogelijk is en de herstelkosten niet hoger zijn 
dan de nieuw- of dagwaarde.  

• als herstel niet mogelijk is, nieuwwaarde. Wanneer de dagwaarde minder is 
dan 40% van de nieuwwaarde (door ouderdom) dan wordt de dagwaarde 
vergoed.  

 
PRAKTISCHE PUNTEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING  
1. De verzekering biedt dekking voor aansprakelijkheid van de cliënten voor aan 
derden toegebrachte schade.  
2. Voor zaakschade geldt een drempel van € 25,00.  
3. Uitgesloten is schade veroorzaakt door een motorrijtuig dat een cliënt bezit, houdt, 
bestuurt of gebruikt (als cliënt passagier is van het voertuig, geldt de dekking wel).  
4. De geleden schade moet altijd worden onderbouwd met een nota.  
5. De verzekeraar - dus niet De Slingebeek - bepaalt uiteindelijk of de schade onder 
de dekking valt.  
 
INDIENEN SCHADE  
Het indienen van schade kunt u doen via een schadeformulier. Die kunt u opvragen 
via de financiële administratie van Sensire via 0314 - 35 60 85 of fa@sensire.nl. Het 
ingevulde schadeformulier kunt u opsturen naar Sensire, t.a.v. financiële 
administratie, Postbus 123, 7050 AC Varsseveld.  
 
MEER INFORMATIE  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de financiële administratie van 
Sensire via 0314 - 35 60 85 of fa@sensire.nl.  
 
 
 



OVER UW PRIVACY: MIJN GEGEVENS IN GOEDE HANDEN 
 
MEVROUW DIETRICH (78):  
“In Nederland denken veel mensen: ik heb niets te verbergen. Maar ik ben 
opgegroeid in Oost-Duitsland. Daar wist iedereen dat privacy belangrijk is. Inmiddels 
woon ik al bijna vijftig jaar in de Achterhoek. Toch vind ik het nog steeds geen prettig 
idee dat allerlei gezondheidsgegevens digitaal worden opgeslagen. Ook al snap ik 
dat het handig is. Misschien ben ik stiekem bang dat de overheid controleert of ik wel 
gezond eet of genoeg beweeg. Mijn wijkverpleegkundige kent mijn achtergrond en 
herhaalt alles wat ze noteert twee keer. Eén keer zou ook al goed zijn natuurlijk. 
Maar ik vind het lief dat ze rekening met me houdt.”  
 
UW GEGEVENS IN GOEDE HANDEN 
Het is belangrijk dat u zich prettig voelt bij De Slingebeek. Dat heeft natuurlijk te 
maken met de kwaliteit van de ondersteuning, maar ook met het gevoel van 
veiligheid en vertrouwen. Uw privacy en de manier waarop we met uw vertrouwelijke 
gegevens omgaan speelt daarbij een belangrijke rol. Daarover hebben we duidelijke 
afspraken gemaakt. Alle medewerkers van De Slingebeek doen hun best zo 
zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw gegevens.  
 
UW PRIVACY 
Als u van de diensten van De Slingebeek gebruikmaakt, noteren medewerkers 
enkele persoonlijke gegevens. Dat doen zij om u zo goed mogelijk te ondersteunen. 
De gegevens die we noteren zijn heel persoonlijk. Daarom gaan wij daar zorgvuldig 
mee om. We hebben de belangrijkste vragen en antwoorden over privacy bij De 
Slingebeek voor u op een rij gezet. 
 
WELKE GEGEVENS NOTEREN MEDEWERKERS? 
In de meeste gevallen voert u als klant van De Slingebeek af en toe gesprekken met 
een medewerker. De medewerker noteert gegevens uit zo’n gesprek en bewaart die 
in een dossier. We noteren in elk geval uw naam- en adresgegevens en financiële 
gegevens als bankrekeningnummer. Ook maken we een notitie van bijzondere 
gegevens die nodig zijn om goede zorg te verlenen, zoals over uw wensen, 
medicijngebruik en ziektegeschiedenis. Medewerkers noteren alleen gegevens die 
voor uw zorg of ondersteuning van belang zijn. Welke gegevens dat precies zijn, 
hangt af van uw persoonlijke situatie.  
 
KAN IK GEGEVENS LATEN AANPASSEN OF VERWIJDEREN?  
De opgeslagen gegevens blijven van u, en vanuit de wet heeft u het recht om die 
gegevens in te zien. Ook mag u de gegevens aanpassen als deze onjuist zijn. Als u 
beslist om gebruik te maken van een andere zorgaanbieder, heeft u het recht om uw 
gegevens mee te nemen. Wij moeten ervoor zorgen dat die gegevens op een veilige 
en juiste manier bij een nieuwe zorgaanbieder terechtkomen. Ook heeft u het recht 
om gegevens die wij hebben genoteerd te laten verwijderen. Uw gegevens bewaren 



we niet voor niets: we gebruiken ze om u de best mogelijke zorg te geven. Als u uw 
gegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen, dan mag de zorg aan u niet in 
gevaar komen. Ook zijn er gegevens die we van de overheid wel moeten bewaren. 
Die gegevens kunt u niet laten verwijderen of aanpassen.  
 
HEBBEN MEDEWERKERS ZWIJGPLICHT? 
Medewerkers aan wie u informatie geeft, zijn verplicht deze informatie geheim te 
houden. Binnen De Slingebeek hebben een aantal medewerkers toegang tot uw 
informatie, maar alleen als ze dit nodig hebben om hun werk te doen.  
 
DELEN ZORGMEDEWERKERS MIJN GEGEVENS MET ZORGVERLENERS 
BUITEN DE SLINGEBEEK? 
Als de situatie daarom vraagt werken medewerkers van De Slingebeek samen met 
zorgverleners van andere organisaties. Bijvoorbeeld met uw huisarts of een specialist 
van het ziekenhuis. Soms is het daarbij voor uw gezondheid belangrijk om informatie 
te delen. Dat doen wij dan met uw toestemming. 
 
WAT KAN IK DOEN ALS IK EEN VRAAG HEB OVER MIJN GEGEVENS?  
Bespreek gerust uw vraag of zorgen met de zorgmedewerker. Zij zullen u zo goed 
mogelijk helpen. Op de website waar hieronder naar verwezen wordt staat ook veel 
informatie over hoe wij met uw gegevens en privacy omgaan.  
 
MEER INFORMATIE  
Alles over uw privacy leest u in het privacyreglement van De Slingebeek. Dit 
reglement kunt u opvragen via 0900 8856 of downloaden op www.deslingebeek.nl of 
vragen aan een zorgmedewerker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALS U EEN KLACHT HEEFT  
 
Van De Slingebeek verwacht u goede, professionele, veilige, prettige en persoonlijke 
ondersteuning. Onze medewerkers zetten zich elke dag in om die verwachting waar 
te maken. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als u een klacht heeft, 
kunt u die op verschillende manieren bespreken. Laat uw klacht in ieder geval horen. 
Dan kunnen wij uw klacht oplossen en onze dienstverlening in de toekomst 
verbeteren.  
 
VIJF STAPPEN OM VERDER TE KOMEN 
Als u niet tevreden bent, is dat erg vervelend. In de eerste plaats voor uzelf en uw 
familie. U wilt graag erkenning voor uw klacht, of excuses. Of misschien wilt u vooral 
voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Ook voor medewerkers is het uiteraard 
geen prettige situatie. Als u een klacht heeft, zijn er vijf manieren waarop u verder 
kunt komen.  
 

1. Contact met de betrokken medewerker  
Voor uzelf en de medewerker is het prettig als het lukt om uw klacht direct met 
elkaar te bespreken. Onze medewerkers zijn professionals die u gewoon op 
hun handelen mag aanspreken. De ervaring leert dat de meeste klachten in 
zo’n gesprek worden opgelost.  

 
2. Contact met de manager  

Vindt u het lastig om een medewerker direct kritiek te geven of voelt u zich niet 
gehoord? Dan is het een goede optie om contact op te nemen met de 
manager. U kunt de gegevens van de manager vragen aan een medewerker. 

 
3. Contact met de klachtenfunctionaris  

U kunt uw klacht ook bespreken met de speciale klachtenfunctionaris. De 
klachtenfunctionaris bereidt samen met u een gesprek met de manager voor. 
Zij kan ook met u mee naar dat gesprek, als u dat prettig vindt. Eventueel kan 
de klachtenfunctionaris bemiddelen om uw klacht op te lossen. Wilt u uw 
klacht op papier zetten? Daarbij kan de klachtenfunctionaris u ook helpen. De 
klachtenfunctionaris kent alle regels en geeft u graag advies.  

 
De klachtenfunctionaris is niet in dienst van De Slingebeek, Azora, 
Markenheem of Sensire en is dus onpartijdig. Zij probeert u, de betrokken 
medewerker en de manager te helpen om samen de klacht op te lossen. U 
kunt met haar in contact komen via 0900 8856 of 
klachtenfunctionaris@gmail.com. 

 
De klachtenfunctionaris neemt binnen twee dagen contact met u op. Binnen 
een week volgt een eerste gesprek. De ondersteuning van de 
klachtenfunctionaris is gratis. 



 
4. Contact met Zorgbelang Gelderland  

Zorgbelang Gelderland is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de 
belangen van iedereen in de provincie die zorg krijgt. De ondersteuning van 
Zorgbelang Gelderland is vergelijkbaar met die van de klachtenfunctionaris. 
De medewerkers geven u informatie en advies en helpen u bij het indienen 
van uw klacht.  

 
Als inwoner van Gelderland kunt u gratis gebruikmaken van de diensten van 
Zorgbelang Gelderland. De afdelingen Informatie en Klachtenopvang kunt u 
bereiken via 026 384 28 22 (9.30 tot 16.30 uur) en 
ikg@zorgbelangnederland.nl Kijk voor meer informatie op 
www.zorgbelanggelderland.nl  

 
5. Klachtencommissie  

Voor u en voor De Slingebeek is het prettig als het lukt om uw klacht binnen 
de eerste vier opties naar tevredenheid af te handelen. Wij doen ons best om 
dat mogelijk te maken. Als dat toch niet lukt, kunt u terecht bij 
de  klachtencommissie van Sensire. Bij deze commissie dient u uw klacht in, 
waarna u die tijdens een hoorzitting mondeling kunt toelichten. De 
medewerkers van De Slingebeek vertellen ook hun kant van het verhaal.  

 
De commissie onderzoekt vervolgens uw klacht en doet schriftelijk uitspraak. 
Deze uitspraak wordt naar u en naar de bestuurders van De Slingebeek 
verstuurd. De bestuurders laten u vervolgens weten wat zij van de uitspraak 
vinden. Bent u het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie of 
met de reactie van de bestuurder? Dan kunt u in beroep gaan bij een 
onafhankelijke geschillencommissie. Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de 
burgerlijke rechter.  

 
De klachtencommissie bestaat uit meerdere leden. Als dat nodig is, wordt de 
commissie aangevuld met een expert op het gebied van uw klacht. De 
commissieleden zijn niet verbonden aan De Slingebeek, Azora, Markenheem 
of Sensire en hebben geheimhoudingsplicht.  

 
KLACHT BIJ ONVRIJWILLIGE ZORG OP EEN WOONLOCATIE  

(Wet zorg en dwang)  
Naast de reguliere klachtenprocedure is er een specifieke klachtenregeling voor 
cliënten die te maken hebben met onvrijwillige zorg op een woonlocatie. Volgens de 
Wet zorg en dwang (lees ook de informatie over: ‘De wet zorg en dwang: aandacht 
voor levensgeluk, welzijn en comfort.’). De Wet zorg en dwang bepaalt dat deze 
klachten moeten worden beoordeeld door een externe klachtencommissie.  
 



Zowel de klant, bewoner als zijn naaste heeft recht op ondersteuning bij vragen en 
klachten rondom onvrijwillige zorg. Wanneer u een klacht heeft, kunt u deze 
bespreken met de contactverzorgende of diens leidinggevende. Meestal wordt in 
zo’n gesprek het probleem opgelost. U kunt er ook voor kiezen uw klacht te 
bespreken met de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon of de landelijke 
onafhankelijke klachtencommissie KCOZ.  
 
Onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon Adviespunt Zorgbelang 
www.adviespuntzorgbelang.nl   
Tel: 088 – 929 40 99 
E-mail: cvp@adviespuntzorgbelang.nl   
Onafhankelijke klachtencommissie  
Klachten Commissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ)  
Tel: 085 - 077 2060  
E-mail: info@kcoz.nl   
 
Voor meer informatie verwijzen wij u tot slot naar de websites: 
www.dwangindezorg.nl of www.zorgvoorbeter.nl/vrijheidsbeperking/stappenplan-
zorg-en-dwang   
 
MENEER VAN DER LAAN (61):  
“Nu mijn moeder dementie heeft lijken haar kleren nog belangrijker voor haar dan 
daarvoor. Toen ze naar het verpleeghuis ging, was dan ook direct duidelijk dat haar 
nette kleren mee zouden verhuizen. Ik heb alles laten merken met haar naam. Na 
drie maanden vroeg mijn moeder me naar haar ‘mokkatrui’. Een mooie, kasjmier trui 
van ruim driehonderd euro die ze in Frankrijk heeft gekocht.  
 
Ik vroeg het na bij de verzorgenden, maar zij wisten het niet. De trui was in elk geval 
niet bij de wasserette. Een week later vroeg ik er nog eens naar bij een verzorgende. 
De jonge vrouw –  ik had haar niet eerder gezien – raadde me aan om de trui op te 
geven bij de verzekering. Ze legde uit dat dat ook in de voorwaarden staat. Ik kreeg 
het gevoel dat ze vond dat we maar niet zo’n dure trui mee hadden moeten geven.  
 
Deze communicatie vond ik niet zo prettig. Ik ben naar de teamverpleegkundige 
gestapt en heb mijn verhaal gedaan. Gelukkig was zij erg begripvol. Ze legde uit dat 
de medewerkster net was begonnen en het werk behoorlijk zwaar vond, en stelde 
voor om de dag erna met z’n drieën te praten.  
 
Het gesprek duurde niet lang. Ik zag dat de verzorgende het spannend vond: ze 
bloosde erg. Ze zei dat ze begreep dat mijn moeder aan de trui gehecht was en bood 
haar excuses aan voor de communicatie. Ook vertelde ze dat ze de avond ervoor na 
haar late dienst nog het hele huis had doorzocht. Ik voelde me begrepen. Andersom 
snap ik ook best dat de zorg mensenwerk is en dat er eens iets mis kan gaan. Zelfs 
met de mooie mokkatrui van mijn moeder.”  



MEER INFORMATIE  
Wilt u meer weten over wat u kunt doen als u een klacht heeft en over hoe De 
Slingebeek met klachten omgaat? U kunt onze klachtenregeling opvragen via 0900 
8856, downloaden op www.deslingebeek.nl of vragen aan een zorgmedewerker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



DE WET ZORG EN DWANG 
AANDACHT VOOR LEVENSGELUK, WELZIJN EN COMFORT 
 
Alleen door iemand te leren kennen en door met elkaar in gesprek te gaan kun je te 
weten komen hoe iemand zijn leven wil leiden. En wat geluk en vrijheid voor iemand 
betekent, ook als iemand ernstige dementie heeft. Op 1 januari 2020 ging de nieuwe 
Wet zorg en dwang in, een wet over onvrijwillige zorg. Dat wil zeggen: zorg waar u 
niet mee instemt. De wet gaat over onvrijwillige zorg, maar vooral over aandacht voor 
levensgeluk, welzijn en comfort in de zorg. We gaan samen met elkaar steeds op 
zoek naar de best passende en persoonlijke zorg. In een veilige omgeving, thuis of in 
een woonzorglocatie.  
 
WAT HOUDT DE WET IN? 
De nieuwe wet gaat uit van de persoonlijke omstandigheden in plaats van de regels 
over het toepassen van bepaalde vrijheidsbeperkende middelen. We zoeken samen 
naar manieren waarop iemand veilig en in vrijheid kan leven, zoals hij dat gewend is 
en op een manier waar hij gelukkig van wordt. Pas als we dingen doen die niet 
aansluiten bij wat de bewoner of klant wil, of als we hen belemmeren, pas dan krijgen 
we met de Wet zorg en dwang te maken. Dat is voor de ene klant of bewoner anders 
dan voor de andere. Het gaat echt om een persoonlijke situatie.  
 
Daarnaast is deze wet alleen aan de orde bij mensen met de diagnose dementie én 
als er ‘ernstig nadeel’ is voor de bewoner, klant of zijn omgeving. Dus alleen wanneer 
het echt niet anders kan, omdat er sprake is van (of grote kans is op) levensgevaar, 
ernstig lichamelijk of psychisch letsel of agressie (naar en van anderen). En ook dan 
kijken we eerst naar alternatieven waar iemand het beste mee kan leven. Hiervoor 
moet je iemand heel goed kennen. In goed contact met familie of andere naasten 
bespreken we de afwegingen om samen tot een oplossing te komen. Alléén wanneer 
er geen alternatief gevonden wordt, mag de vrijheid worden beperkt of onvrijwillige 
zorg worden toegepast en dan zo kort mogelijk. We zien het als een laatste 
redmiddel, het uitgangspunt is dat vrijwillige zorg wordt verleend. 
 
VOOR WIE GELDT DE WET? 
De wet geldt voor mensen met de diagnose dementie die wonen in een 
woonzorglocatie, verpleeghuis of in een kleinschalige woonvorm. Daarnaast geldt de 
wet voor mensen met dementie die thuis verblijven of een dagbestedingslocatie 
bezoeken. 
 
UW RECHTEN 
Wanneer we genoodzaakt zijn iemands vrijheid te beperken, gaan we samen in 
gesprek. Dat doen we door middel van een stappenplan. In het stappenplan 
overleggen verschillende deskundigen met elkaar om passende alternatieven te 
vinden. De klant of bewoner, en zijn naasten worden altijd uitgenodigd voor de 



gesprekken over dit stappenplan. Het volgen van het stappenplan betekent in de 
praktijk, dat er regelmatig met verschillende deskundigen gesproken wordt over de 
situatie. Allemaal met het doel om maximale vrijheid te garanderen.  
 
EVALUEREN IN EEN GESPREK 
De nieuwe wet dwingt ons nog beter te kijken, te denken en te doen vanuit dat wat 
onze bewoners en klanten echt van waarde vinden. We bepalen in dialoog met 
iedere bewoner of klant en zijn naasten individueel wat de afwegingen zijn om 
maatregelen in te zetten, die de vrijheid en privacy raken. Zijn dit maatregelen die 
déze bewoner of klant belemmeren of waar hij ongelukkig van wordt? Kunnen we dat 
anders oplossen vanuit onze kennis over de gewoonten en leefwensen van deze 
bewoner? Daar gaan we over in gesprek, waardoor we nog meer de focus leggen op 
wat voor iemand persoonlijk van belang is. Daarmee sluit de wet heel goed aan op 
onze visie om iemand te (blijven) laten leven zoals iemand dat wil.  
 
Het uitgangspunt is dat vrijwillige zorg wordt verleend. Wanneer iemand instemt met 
de verleende zorg hoeft, in het kader van de Wet zorg en dwang, hiervoor geen 
aparte registratie plaats te vinden. Pas als we dingen doen die niet aansluiten bij wat 
de klant of bewoner wil, of als we dingen belemmeren die hij juist wel wil, legt de wet 
verplichtingen op. Als de afwegingen, dat een maatregel nodig is, zorgvuldig zijn 
gedaan en eenmalig zijn vastgelegd, gaan we daar mee om als een gewone 
zorgafspraak. De verdere evaluatie ervan wordt meegenomen in dialoog met naasten 
van de bewoner of de klant. Op deze manier vastleggen en verder evalueren maakt 
dat we minder administratieve lasten hebben. Tijd die we graag aan de relatie met de 
bewoner of klant besteden.  
 
DE CLIËNTVERTROUWENSPERSOON 
U en uw naaste hebben recht op ondersteuning bij vragen en klachten. Daarvoor is 
er een cliëntvertrouwenspersoon, die onafhankelijk is van Sensire, Azora en 
Markenheem. 
Contact: Adviespunt Zorgbelang www.adviespuntzorgbelang.nl  
Tel: 088 – 929 40 99 
E-mail: cvp@adviespuntzorgbelang.nl   
 
ONAFHANKELIJKE KLACHTENCOMMISSIE 
Er is landelijk een specifieke onafhankelijke klachtencommissie voor de Wet zorg en 
dwang. Dit is de Klachten Commissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) en is te bereiken per 
mail via info@kcoz.nl of spreek een bericht in op 085 - 077 2060. 
 
Heeft u een vraag of een probleem, neem dan gerust contact op met uw 
contactverzorgende. Hij/zij voorziet u graag van nadere informatie en helpt u verder.  
 
 



Voor meer informatie verwijzen wij u tot slot naar de websites: 
www.dwangindezorg.nl of www.zorgvoorbeter.nl/vrijheidsbeperking/stappenplan-
zorg-en-dwang  


