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Wet verplichte GGZ

Melding

Melding (nr):  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Datum: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Relevante gegevens uit de melding:

Onderzoek

Onderzoeker ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Ingezette medische expertise:  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Werkwijze, handelingen en benaderde personen/partijen:

Bevindingen uit het onderzoek:

Conclusie van het onderzoek:

5:2 lid 2 - Verkennend onderzoek (Intern product voor gemeenten)

FORMULIER GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA

Dit product is geen voorschrift en geeft invulling aan de operationele afspraken tussen ketenpartners voor gebruik onder de Wvggz.  
Deze versie is gebaseerd op de informatieproducten die zijn vastgesteld als uitgangspunt voor informatie-uitwisseling tussen ketenpartners. 
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen over dit document kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl.
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Afronding van het onderzoek

Datum van afronding:  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Gerefereerde documenten:

Gebruiksinstructie

Melding:
- In de gegevens van de melding staat ook de startdatum van het verkennend onderzoek (is namelijk de 

datum van de melding)f

Onderzoeker:
- collega die het onderzoek heeft uitgevoerd of gegevens van onderzoeker

Medische expertise:
- Wie is als ‘medische expertise’ ingezet voor vaststellen vermoeden van psychische stoornis (bij 

doorzetten naar OvJ verplicht)

Werkwijze:
- Verslag van werkwijze / uitgevoerde handelingen en benaderde personen / partijen

Bevindingen:
- Onderbouwd antwoord op de 3 kernvragen: 
- Is er (een vermoeden van) ernstig nadeel? 
- Is er (een vermoeden van) een psychische stoornis?
- Is er noodzaak tot het verlenen van verplichte zorg
Bespreek hierbij deelvragen als bereidheid voor en mogelijkheden voor vrijwillige zorg.

Conclusie:
- Beantwoord de vraag: is er op grond van de resultaten van het verkennend onderzoek volgens het 

college B&W wel of  geen noodzaak tot verplichte zorg aanwezig.

Afronding:
- Datum van afronding van het onderzoek (o.a. voor termijnbewaking)

Gerefereerde documenten:
- Ruimte voor verzamelde/gerefereerde documenten, indien relevant.

EINDE

Wet verplichte GGZ
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