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Wet verplichte GGZ

Aan: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Naam betrokkene: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Adres: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Betreft: besluit over eventuele schorsing verzoekschrift zorgmachtiging m.b.t. opstellen plan van aanpak

Geachte  <naam>,

U / uw vertegenwoordiger1 heeft laten weten dat u met familie of naasten zelf een plan van aanpak op
wilt stellen, om verplichte zorg te voorkomen. 

Hierbij laat ik u weten dat ik, na overleg met de officier van justitie, heb besloten

  de voorbereiding voor een verzoekschrift voor een zorgmachtiging te schorsen teneinde u in de 
gelegenheid te stellen dit plan van aanpak op te stellen. Deze schorsing duurt 2 weken vanaf vandaag 
(zie datum bij de ondertekening van deze brief). Indien zich één van de volgende situaties voordoet:

•  wanneer ik vind dat er onvoldoende voortgang wordt gemaakt met het opstellen van het plan van 
aanpak of

•  wanneer het ernstig nadeel zich niet langer verdraagt met verder uitstel van de voorbereiding van een 
zorgmachtiging

kan ik besluiten om de schorsing voortijdig te beëindigen en de voorbereiding van een zorgmachtiging te
hervatten. 

 de voorbereiding voor een verzoekschrift voor een zorgmachtiging niet te schorsen, omdat 
 ik van oordeel ben dat het ernstig nadeel zich niet verdraagt met uitstel 
  u eerder de gelegenheid heeft gehad om een plan van aanpak op te stellen wat u niet is gelukt
  u eerder een plan van aanpak heeft opgesteld, waarmee de verplichte zorg niet kon worden 
voorkomen. Aangezien de feiten en omstandigheden nog vergelijkbaar zijn met eerder ben ik van 
mening dat er nu ook niet een plan kan worden opgesteld waarmee verplichte zorg kan worden 
voorkomen. 

Ik stuur een kopie van deze brief naar:
•  Uw vertegenwoordiger (indien van toepassing)
•  De Officier van Justitie
•  De aanvrager zoals bedoeld in art 5:3 Wvggz
 

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

 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

EINDE

Product 8:

Besluit Geneesheer-directeur over schorsing voorbereiding verzoekschrift zorgmachtiging in 
verband met plan van aanpak (art. 5:5 Wvggz)
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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