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Wet verplichte GGZ

Aan

Stichting pvp: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Straat: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Huisnummer:  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Toevoeging(en): ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Postcode:  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Plaats: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Betreft 

persoonsinformatie over betrokkene t.b.v. advies en bijstand gedurende (voorbereiding) zorgmachtiging

Geachte ,

Hierbij laat ik u weten dat de officier van justitie op  <datum brief OvJ> 

aan mij heeft laten weten een zorgmachtiging voor te bereiden voor:

Gegevens betrokkene

Voornaam: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Tussenvoegsel: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Achternaam: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Geslacht: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Geboortedatum: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Woonadres/verblijfadres

Straat:  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Huisnummer:  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Postcode: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Plaats: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Telefoonnummer: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
E-mail adres: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Bij accommodatie als verblijfplaats (indien van toepassing)

Naam instelling: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Locatie: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Telefoonnummer: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
E-mail adres: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Product 7:  
Persoonsinformatie van betrokkene (art. 5:4 lid 2 sub b en 7:11 lid 3b Wvggz)

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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■Betreft (vervolg)

Het betreft:
 De voorbereiding van een zorgmachtiging (artikel 5.4 lid 2b) van de Wvggz)
 De aanvraag voor. een zorgmachtiging die aansluit op een machtiging tot voortzetting van de 
crisismaatregel (artikel 7.11, lid 3b van de Wvggz)

Dit is  schriftelijk aan betrokkene gemeld. 

Dhr./mw.  <naam betrokkene> heeft laten weten ermee in te stemmen dat ik u 

deze gegevens toestuur t.b.v. advies en bijstand.

Ondertekening Geneesheer-directeur

Plaats: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Datum : ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Naam Geneesheer-directeur: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Handtekening:

 ■  

EINDE

Wet verplichte GGZ
Product 7: 
Persoonsinformatie van betrokkene (art. 5:4 lid 2 sub b en 7:11 lid 3b Wvggz)
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