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Wanneer zijn de algemene voorwaarden in deze module  
van toepassing?

In deze module staan voor u geldende algemene voorwaarden. Deze module is 

van toepassing, als:

•  u een indicatie heeft voor langdurige zorg met als grondslag een psycho- 

geriatrische aandoening; of

•  u een psychogeriatrische aandoening heeft of een daaraan gelijkgestelde 

aandoening (syndroom van Korsakov, ziekte van Huntington of niet-aangeboren 

hersenletsel) en uit een medische verklaring blijkt dat de Wet zorg en dwang 

op u van toepassing is, maar u geen indicatie heeft voor langdurige zorg. 

Deze module is een aanvulling op de Algemene module en andere bijzondere modules:

•  Als u bij ons verblijft, dan is ook de bijzondere module Zorg met verblijf 

van toepassing, behalve de aanvullende eisen aan het (digitaal) zorgplan en 

de zorgplanbespreking. In plaats daarvan geldt de algemene voorwaarde in 

deze module onder: Gelden er aanvullende eisen aan het (digitaal) zorg-

plan en de zorgplanbespreking naast die in de Algemene module of in 

een van de andere bijzondere modules?

•  Als u niet bij ons verblijft kan naast deze module ook een andere bijzondere 

module van toepassing zijn op onze overeenkomst, afhankelijk van de zorg 

die u van ons ontvangt.

Wzd  

Bijzondere module



 Algemene voorwaarden 2022

Deze module is echter niet van toepassing op u als u onvrijwillig bent opgenomen. 

Onder een onvrijwillige opname verstaan wij een opname en verblijf op basis van 

een inbewaringstelling of een rechterlijke machtiging zoals bedoeld in de Wet zorg 

en dwang.

Gelden er aanvullende informatieverplichtingen voor ons, anders 
dan genoemd in de Algemene module of in een van de andere 
bijzondere modules?

Wij informeren u ook over:

•  onze huisregels, als u woont op als u woont op een Wzd-geregistreerde 

locatie (of accommodatie);

•  uw rechten op grond van de Wet zorg en dwang, zoals de mogelijkheid om 

een klacht in te dienen bij een daartoe ingestelde klachtencommissie en  

een beroep te doen op een cliëntenvertrouwenspersoon.

Gelden er aanvullende eisen aan het (digitaal) zorgplan en de 
zorgplanbespreking, anders dan genoemd in de Algemene module 
of een van de andere bijzondere modules?

Wij stellen samen met u of uw vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk, maar in  

elk geval binnen zes weken na aanvang van de zorg, het (digitaal) zorgplan vast. 

Vervolgens bespreken wij samen met u of uw vertegenwoordiger, na vier weken 

het (digitaal) zorgplan en daarna tenminste twee keer per jaar. 
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