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VERZOEKSCHRIFT WIJZIGING ZORGMACHTIGING EX ARTIKEL 8:12 WVGGZ  

  

GEGEVENS OPENBAAR MINISTERIE: 
- De Officier van Justitie van het arrondissementsparket <naam AP> 

 
GEGEVENS BETROKKENE: 

- BSN 
- OMZIS betrokkene nummer 
- (Geboorte)naam 
- Voornamen 
- Geboortedatum en –plaats 
- Woonadres: straat, huisnummer, postcode, plaats 
- Verblijfadres: straat, huisnummer, postcode, plaats, indien accommodatie: naam en 

adres accommodatie. 
 
 

 
AANLEIDING 
Op <datum> is aan bovengenoemde betrokkene een zorgmachtiging verleend door de rechtbank te 
<plaatsnaam> tot en met <datum>.  
 

Op <datum> heeft de geneesheer-directeur <naam> van <instelling> een aanvraag bij de Officier van 
Justitie ingediend tot wijziging van de zorgmachtiging van bovengenoemde betrokkene (bijlage 
aanvraag). 

Bij de aanvraag van de geneesheer-directeur zijn gevoegd: 
- De gemotiveerde aanvraag d.d. <datum> van de zorgverantwoordelijke <naam> tot 

wijziging van de zorgmachtiging voor betrokkene, waarop is aangegeven met welke 
vormen van verplichte zorg de zorgmachtiging gewijzigd/aangevuld moet worden 
(bijlage 2). 
 

- Het advies van de geneesheer-directeur aangaande de wijziging van de zorgmachtiging 
voor betrokkene (bijlage 3). 

 

OORDEEL OFFICIER VAN JUSTITIE 

De Officier van Justitie is op basis van de bijgevoegde documenten van oordeel dat de tijdelijke 
verplichte zorg na de in artikel 8:12 lid 1 Wvggz bepaalde periode van maximaal drie dagen moet 
worden voortgezet, aan de criteria voor verplichte zorg en de uitgangspunten van de Wvggz is 
voldaan en stelt gezien de artikelen 2:1, 3:2 t/m 3:4 & 8:12 van de Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg voor de zorgmachtiging op de volgende onderdelen te wijzigen:  
 

VERZOEK 

Tekst vak waar OvJ de wijzigingen uit de zorgmachtiging vermeldt. Per gewijzigde vorm van zorg ook de duur vermelden.(bron:  
gemotiveerde aanvraag van de zorgverantwoordelijke en de aanvraag/advies van de GHD en eventueel daarbij gevoegde 
zorgplan/medische velaring).  
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De Officier van Justitie verzoekt de rechtbank om de zorgmachtiging van de betrokkene te 
wijzigen/aan te vullen met de vormen van verplichte zorg, zoals in dit verzoek vermeld. 

BELANGHEBBENDEN (ALLEEN ZICHTBAAR INDIEN BELANGHEBBENDEN ZIJN INGEVULD) 

Voor zover op het moment van indiening van dit verzoekschrift bekend zijn de volgende 
personen belanghebbenden: 

 

 

 

 

AANWEZIGHEID OFFICIER VAN JUSTITIE OP ZITTING 

� De Officier van Justitie is wel voornemens de zitting bij te wonen. 
� De Officier van Justitie is niet voornemens de zitting bij te wonen. 

 
 
 
 

 

BIJLAGEN  

Bij dit verzoek worden de volgende stukken gevoegd: 

BIJLAGE 1 De aanvraag van de geneesheer-directeur als bedoeld in artikel 8:12 lid 
4 Wvggz 

BIJLAGE 2 De gemotiveerde aanvraag van de zorgverantwoordelijke tot wijziging 
van de zorgmachtiging als bedoeld in artikel 8:12 lid 4 Wvggz 

BIJLAGE 3 Het advies van de geneesheer-directeur als bedoeld in artikel 8:12 lid 4 
Wvggz 

BIJLAGE <nummer> Medische verklaring 

BIJLAGE <nummer> Zorgplan  

BIJLAGE <nummer> <OPTIE ZELF INVULLEN> (vb. aanvraag beëindiging verplichte zorg is 
gevoegd bij verzoekschrift). 

 

- Datum <invoegen datum indiening> en ondertekening Officier van Justitie.  

Tekst vak  waar OvJ belanghebbenden + eventuele contactgegevens kan benoemen. Indien geen 
belanghebbenden dat in dit tekst vak vermelden.  

 

Tekst vak – motivering OvJ – of toelichting / verwijzing als OvJ bijvoorbeeld wel een memo meestuurt 
naar zitting met extra onderbouwing. 


