Wet verplichte ggz
VOORBEREIDEN ZORGMACHTIGING
De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) maakt het mogelijk
om verplichte zorg niet alleen in de kliniek, maar ook poliklinisch of bij iemand thuis te
geven.
Verplichte zorg is zorg waartegen iemand met een psychische stoornis zich verzet en
waarvoor het noodzakelijk is om (dreigend) ernstig nadeel af te wenden dat door die
stoornis wordt veroorzaakt.
Binnen deze nieuwe wet bestaan twee procedures om de verplichte zorg te geven,
namelijk de crisismaatregel en de zorgmachtiging.

Proces

Geneesheer-directeur informeert
betrokkenen en onderzoekt de aanvraag.
Betrokkene mag zelf een plan van
aanpak opstellen.
Onafhankelijke psychiater schrijft
medische verklaring.
Zorgverantwoordelijke stelt een zorgplan
en zorgkaart op.

CRISISMAATREGEL
In een crisissituatie kan bij onmiddellijk dreigend nadeel een crisismaatregel worden afgegeven
door de burgemeester.

Het dreigende ernstige nadeel moet
voortkomen uit (het vermoeden van)
een psychische stoornis.

Taken

verzoek
Officier van
jusitie

Betrokkene kan zich laten bijstaan door de
patiëntvertrouwenspersoon, de advocaat
en familie/naasten. Indien aan de orde door
vertegenwoordiger.

De Geneesheer-directeur beoordeelt aan de hand
van de medische verklaring of het eigen plan van
aanpak verplichte zorg kan voorkomen.
Als dit niet voorkomen kan worden, beoordeelt de
Geneesheer-directeur of de zorgkaart, het zorgplan
en de medische verklaring aan de eisen voldoen.
De Geneesheer-directeur verstuurt de documenten
en onderbouwing naar de Officier van Justitie.
De Officier van Justitie beoordeelt het verzoek tot
Zorgmachtiging en de documenten.
De rechter neemt een beslissing over het
doorgestuurde verzoek.

Rechter

UITVOERING CRISISMAATREGEL/ZORGMACHTIGING
Als de zorgverantwoordelijke geen andere weg ziet, wordt verplichte zorg aangezegd aan betrokkene.
De geneesheer-directeur informeert de betrokkene over het klachtrecht.

ZORGMACHTIGING
Als er niet direct een crisissituatie is kan op verzoek van de Officier van
Justitie, door de rechter een machtiging afgegeven worden, waarna
de ggz instelling verplichte zorg mag verstrekken. Dit noemen we de
zorgmachtiging.
Wie kunnen een aanvraag indienen bij de Officier van jusitie?

Noodsituatie? Verplichte
zorg wordt meteen gestart.

Zodra mogelijk afschaling
verplichte naar vrijwillige zorg.

WAT IS WAT?
Zorgplan: inhoudelijke beschrijving van de gewenste zorg.
Zorgkaart: een overzicht van de wensen en voorkeuren van de
betrokkene ten aanzien van de (verplichte) zorg

College B&W

Zorgaanbieder

Geneesheer
directeur

Een ieder kan de gemeente hierom
verzoeken, waarna een verkennend
onderzoek de juistheid moet bewijzen.

Politie

Jusitie

De Officier van Justitie besluit of aan de
criteria voor een aanvraag wordt voldaan.
Ja? Uitzetten bij de Geneesheer-directeur.

Plan van aanpak: eigen plan van aanpak van de betrokkene waarmee
mogelijk verplichte zorg voorkomen kan worden.
Zorgverantwoordelijke: degene die de regie heeft op geboden zorg.
Binnen GGZ WNB is dit uw regiebehartiger zoals een psychiater,
gz-psycholoog of verpleegkundig specialist.

Als er geen grond meer is voor verplichte
zorg, kan deze worden beëindigd.

