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Wet verplichte GGZ

Aan

Naam cliënt: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Straat:  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Huisnummer:  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Postcode: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Plaats: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Geachte  ,

Ik heb besloten dat uw behandeling, die gestart is op  <datum>

  nog steeds noodzakelijk is, en dus kan worden voortgezet tot  <datum>

  opnieuw nodig is, en dus kan worden ingezet tot  <datum>

Ik verwacht van deze behandeling alsnog het beoogde effect omdat

U kunt tegen deze beslissing een klacht indienen bij de Klachtencommissie.  
Adres/contactgegevens Klachtencommissie:

U kunt zich voor advies en bijstand laten bijstaan door een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).
De pvp is te bereiken via de helpdesk op 0900 – 444 8888, helpdesk@pvp.nl of via de chat op www.pvp.nl.

Familieleden en voor continuïteit van zorg essentiële naasten kunnen voor advies en bijstand contact 
opnemen met de onafhankelijke familievertrouwenspersoon. T:0900-3332222 of  www.lsfvp.nl of 
familieindeggz@lsfvp.nl.

Ik stuur een kopie van deze brief naar uw vertegenwoordiger, indien van toepassing, en naar uw advocaat.

Product 53: Informatie aan betrokkene, advocaat en vertegenwoordiger met 
betrekking tot de beslissing Geneesheer-directeur inzake dwangbehandeling 
(art. 9:6 lid 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.

FORMULIER GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA
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Ondertekening 

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

 ■  

EINDE

Wet verplichte GGZ
Product 53: Informatie aan betrokkene, advocaat en vertegenwoordiger met 
betrekking tot de beslissing Geneesheer-directeur inzake dwangbehandeling 
(art. 9:6 lid 5 Wvggz)
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