
ONVRIJWILLIGE ZORG 
Wat betekent dat?

•  Wat is onvrijwillige zorg?

•  Zijn er dingen die je wil,
   maar niet mag?

•  Heb je het daar wel eens over?

Soms vinden anderen dat je zorg nodig hebt 

die jij zelf niet wilt. Dit heet onvrijwillige zorg.

Onvrijwillige zorg is soms nodig om jouw 

gezondheid of veiligheid te beschermen. 

Of die van een ander. 

Maar onvrijwillige zorg mag nooit 

zomaar worden gegeven. 

Iedereen heeft namelijk rechten. 

Je hebt het recht om zoveel mogelijk 

over jouw eigen leven te beslissen. 

Krijg je zorg die je niet wilt?  
Praat er dan over met je begeleider, 

vrienden of familie. Samen kom je vaak  

tot een oplossing die jij wél fijn vindt.  

Dan is onvrijwillige zorg niet nodig. 

 Samen in gesprek over.. 
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WAAR WORD JIJ 
GELUKKIG VAN?

EEN POS GESPREK GAAT  
OOK OVER JOUW GELUK!

•  Wat betekent gelukkig zijn?

•  Hoe gelukkig ben je nu?

•  Waar word je blij van?

•  Wat zijn je dromen of wensen?

•  Kan iemand je helpen om deze  
   dromen uit te laten komen?

Hoe het met je gaat en wat jij belangrijk vindt,  

kun je ook tijdens een POS-gesprek vertellen.  

Zo’n gesprek heb je één keer per 2 jaar met 

een POS interviewer. 

Het gesprek gaat over jouw leven.  

Over hoe jij je voelt en welke wensen je hebt. 

En hoe je begeleider je daarbij kan helpen. 

LEVENS
GELUK
Op de foto zie je Brigitte in 
het midden. Brigitte kan niet 
praten. Ze kan dus niet  
zeggen wat haar gelukkig 
maakt. Maar als je haar goed 
kent, kun je dat wel aan haar 
zien.  

Het geluk van Brigitte
Haar begeleider wist dat Brigitte  

het fijn vindt om muziek te luisteren. 

Samen met Brigittes zus heeft de  

begeleider onderzocht waar Brigitte 

nog meer blij van wordt. 

Voor Brigitte is dit voorgelezen worden, 

een voetenbadje of handmassage.   

Zo leren de begeleiders haar steeds  

beter kennen. En doet Brigitte meer  

dingen waar ze gelukkig van wordt. 

En jij? Waar word jij gelukkig van? 


