
Casus Chris (1) Zorgmachtiging via gemeente 1 

Casusbeschrijving zorgmachtiging geïnitieerd door een melder bij 

gemeente, casus Chris (1) 
(bedoeld voor gebruik in de proefimplementatie zorgmachtiging via gemeente, Wvggz) 

Het gaat om een casus zorgmachtiging na een melding van de familie bij de gemeente. Het betreft 

iemand met een psychische stoornis, die bekend is in de GGZ.  

1. Algemene beschrijving 

Chris is een man van begin vijftig. Hij woont alleen en heeft een Wajong-uitkering. Het is een moeilijke man 
die geen sociale contacten heeft behalve met zijn familie. Zijn ouders komen wekelijks langs om hem 
boodschappen te brengen en te kijken hoe het met hem gaat. Ook zijn broer komt regelmatig langs en helpt 
hem met zijn administratie.  
 
Chris heeft vijf jaar geleden een ernstige psychose gehad waarin hij heel angstig was. Hij durfde zijn woning 
niet meer uit, en liet niemand meer binnen. Uiteindelijk heeft zijn broer de woning geforceerd en hem in een 
hoek van de hal heel bang en volledig vervuild aangetroffen. Hij is toen met een IBS opgenomen, die later 
omgezet is in een RM. De RM is intussen afgelopen. Dankzij zijn medicatie gaat het intussen beter met hem. 
Hij heeft depotmedicatie die hij elke drie weken moet halen. Ook heeft hij vrijwillige ambulante begeleiding 
(GGZ). Een zorgverlener komt eens in de drie weken langs om te controleren hoe het met hem gaat. Chris 
heeft een crisiskaart opgesteld waarin opgenomen is dat hij, wanneer het misgaat, zijn medicatie nodig 
heeft, desnoods met dwang. Dit wil hij het liefst in zijn eigen huis zodat hij niet opgenomen hoeft te worden. 
Ook staat hierin met wie contact op te nemen in geval van een crisis. Deze is bekend bij zijn ambulant 
begeleider, huisarts en ouders. 

2. Algemene startsituatie 

Hij komt niet meer opdagen voor zijn medicatie. Hij laat zijn ouders, broer en de ambulant begeleider niet 
meer binnen. Hij doet net of hij niet thuis is of begint te schelden uit het raam dat ze allemaal moeten 
oprotten. Ook schreeuwt hij steeds vaker ’s nachts uit het raam en zijn huis vervuilt steeds verder 
(vuilniszakken buiten, afgeplakte ramen, stank en ziet er zelf vervuild uit).  
Chris laat niemand binnen. Ook niet de mensen van de gemeente en zeker niet van de zorg. Hij schreeuwt 
vanuit zijn bovenraam dat iedereen moet oprotten. Er is niets aan de hand. Hij leeft gewoon zijn eigen leven! 
(De overlast is niet ernstig genoeg voor een crisismelding, maar men maakt zich wel ernstig zorgen dat het 
uiteindelijk escaleert als ze niets doen). 

3. Startgebeurtenis 

Melding door familie bij de gemeente  

4. Persoonsgegevens betrokkene 

Naam:   Chris Test (TIP: verzin een eigen unieke naam, bijv. Chris <Regionaam>!) 

Geboortedatum: 20 september 1967 

BSN:   555555550 (BSN niet verplicht, geldige nummers: 111111110 … 999999990)  

 

5. Extra bijlagen voor gebruik bij script Zorgmachtiging via gemeente 

Verstrekking politie gegevens, strafvorderlijke en justitiële gegevens  Pag. 2-5 

Vestrekking historie Wvggz en Bopz      Pag. 6 

Eigen plan van aanpak betrokkene      Pag. 7-8 
  



Casus Chris (1) Zorgmachtiging via gemeente 2 

Verstrekking politie gegevens, strafvorderlijke en justitiële gegevens 
(ingevuld voorbeeld voor gebruik in de proefimplementatie zorgmachtiging via gemeente, Wvggz) 

 

POLITIEGEGEVENS EN STRAFVORDELIJKE EN JUSTIËLE GEGEVENS 

  
GEGEVENS BETROKKENE 

 

BSN:     555555550 

(Geboorte)naam:   Test 

Voornamen:     Chris 

Geboortedatum:  20 september 1967 

Geboorteplaats:   XX 

Woonadres:    xxx 

Verblijfadres:    xxx  

 

 

GEGEVENSVERSTREKKING 

 

 

X  Hierbij stuur ik u naar aanleiding van bovengenoemde aanvraag en conform de Wvggz  voor genoemde 

betrokkene: 

X    de relevante politie gegevens  

 de relevante strafvorderlijke en justitiële gegevens  

 Van betrokkene zijn geen relevante politie gegevens bekend.  

X  Van betrokkene zijn geen strafvorderlijke en justitiële gegevens bekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Dit is een testdocument van het OM in het kader van de oefensessies en de proefimplementatie Wvggz. De uiteindelijke vorm en lay-out van het  
bericht na inwerkingtreding van de wet kan afwijken. 
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Mutaties 

 

 
Politie 

Eenheid XX 

District XY 

Basisteam XY centrum 

 

Registratienummer:  

Maatschappelijke klasse: E57 Assistentie gezondheidszorg 

Datum/ tijd kennisname: Datum tussen tijdstip en tijdstip 

Pleegdatum/tijd: Datum tussen tijdstip en tijdstip 

 

 

Toelichting bij incident 

 

Werden rapporteurs door RSC gebeld, met de mededeling dat de hulpverleners voor de deur van een 

persoon stond en deze hen niet binnen wil laten. Betrof Sportlaan 22 te Plaats. Eerder op de dag 

waren zij ook aldaar geweest en toen was CT er vandoor gegaan. Hulpverleners maken zich ernstige 

zorgen.  

 

Ter plaatse geen noodsituatie of strafbaar feit kunnen constateren, wel een mogelijk vervuilde 

woning. Ramen waren afgeplakt met kranten. Na overleg met hulpverleners weer vertrokken.    

 

 

 

 

 
Politie 

Eenheid XX  

District XY 

Basisteam XY centrum 

 

Registratienummer:  

Maatschappelijke klasse: E33 Overlast  

Datum/ tijd kennisname: Datum en tijdstip 

Pleegdatum/tijd: Datum en tijdstip    
 

Toelichting bij incident 

 

Melding van de buren dat er geschreeuwd wordt van af het balkon en uit het raam. Ter plaatse 

betrokken Chris Test aangetroffen. Chris was totaal in paniek en niet aanspreekbaar. Volgens de 

buren stond hij daar al een hele tijd te schreeuwen. In eerst instantie leek het of Chris weer bij zijn 

positieven kwam, maar hij ging weer helemaal van de wereld. Uiteindelijk toch contact met Chris 

kunnen krijgen. Chris zou gaan slapen en morgen zijn hulpverlener bellen. Voor alle zekerheid toch 

een zorgmelding aangemaakt. 

 
 

 

Bijzonderheden 

- 
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Justitiële documentatie 

 

VERTROUWELIJK 

Parket XXX 

Postbus XXX 

XXXX 

 

Uittreksel  Justitiële Documentatie 

   Ten behoeve van rechtspleging (Artikel 8, lid 1 Wet justitiële en  

strafvorderlijke gegevens) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gegevens van de betrokkene 

 

Betrokkene  Chris Test 

Geverifieerd adres xxx  

Geboren   20 september 1967 te XX 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

   Openstaande zaken betreffende misdrijven 

 

Instantie / zaaknr. Parket  XXX 

Datum beslissing  XXX 

Feit 1  

Maat. Classif. 

Pleegdatum 

PV 

Feit 2 

 

 

 

VERTROUWELIJK 
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Maat. Classif. 

Pleegdatum 

PV 

Feit 3 

 

 

Maat. Classif. 

Pleegdatum 

PV 

Status 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   Volledige afgedane zaken betreffende overtredingen 

Instantie / zaaknr. CJIB  XXX 

Datum beslissing  XXX 

Feit 1  

Pleegdatum 

PV 

Status 

Beslissing t.a.v. 

Feit 1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Einde uittreksel 
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Verstrekking Historie Wvggz en Wbopz 
(bedoeld als voorbeeld voor gebruik in de proefimplementatie zorgmachtiging via gemeente, Wvggz) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een testdocument in het kader van de oefensessies en de proefimplementatie Wvggz. De uiteindelijke vorm en lay-out van het document na 
inwerkingtreding van de wet kan afwijken.  
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Eigen plan van aanpak 
(ingevuld voorbeeld voor gebruik in de proefimplementatie zorgmachtiging via gemeente, Wvggz) 
 

Dit plan is van:  
Naam:   Chris Test 
Geboren:   20 september 1967 
BSN:    555555550 
Woonadres:   X 
of Verblijfadres:  X 
Bij accommodatie als verblijfplaats (indien van toepassing):  X 
Bereikbaar op:   X 
 
Mijn contactpersoon vanuit de hulpverlening is:  
Naam:   “Vrijwillig ambulante begeleider” 
Functie:  X 
Werkzaam bij:  X 
Adres:    X 
Bereikbaar op:   X 
 
Indien van toepassing. Mijn patientvertrouwenspersoon is:  
Naam:    X 
Werkzaam bij:  X 
Bereikbaar op:   X 
 
 
2) Persoonlijke situatie: 
Wie ben ik? Wat is voor mij normaal?Hoe ziet mijn thuissituatie eruit? Wie zijn voor mij belangrijk?  

Ik ben een rustig mens, ben het liefste op mezelf, dop m’n eigen boontjes. 
Ik woon alleen, en vind dat ook wel prima. De meeste mensen willen toch alleen maar wat van 
me, en laten me niet zijn wie ik ben.  
 
Belangrijke mensen in m’n leven zijn mijn ouders en mijn broer die als enige altijd in me geloven, 
en de vrijwillige ambulante begeleider. 
 

 
 
3) Zorgbehoefte  
Mijn eigen hulpvragen luiden als volgt: 

Ik wil graag dat er erkenning komt voor het seksuele misbruik dat ik als kind heb meegemaakt, en 
dat de omgeving ophoud met het in de doofpot te stoppen. 
Het liefste zou ik op een veel rustiger plek wonen, in een andere buurt. 
 

 
Mijn familie en naasten hebben de volgende wensen voor mij:  

Dat er hulp in de huishouding voor me komt, en regelmatig voor me gekookt wordt. 
Dat er budgetbeheer of bewind komt, zodat ik niet zonder geld kom te zitten 
Dat ik mijn medicatie regelmatig neem 
Dat ik meer omgang met andere mensen heb 
Ook willen mijn broer en ouders dat ik me minder aggressief opstel. ik zelf vind dit niet nodig, 
omdat ik mijzelf niet erg aggressief vind 
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De zorgverantwoordelijke adviseert de volgende zaken om op te nemen in het plan van aanpak. 

Voorschrijven aanvullende medicatie voor stress of angst, incidenteel 
Extra begeleiding bestaande uit tenminste eens per twee weken gesprek met SPV  
 

 
4)Achtergrondinformatie:1 
Ik ben in het bezit van een:  

X Crisiskaart 
o Zelfbindingsverklaring 
o Triadekaart 
o Signaleringsplan  
o Iets anders, namelijk……. 

Indien mogelijk voeg de documenten toe als bijlage van dit plan.  
 
5) Gemaakt afspraken  
 

Onderwerp Wat moet er gebeuren? Wanneer / intensiteit? Wie doet wat?  

Mijn gedrag X X X 

Mijjn bejegening X X X 

Mijn medicatie Depot medicatie Elke drie weken Vrijwillige ambulante 
begeleider controleert 
minimaal elke 3 weken 

Mijn verdere 
behandeling 

Ik ga regelmatig op 
bezoek bij de SPV-er 

Elke twee weken Zorgaanbieder plant de 
afspraken in 

Veiligheid van 
mezelf en 
anderen 

Als ik merk dat ik 
geirriteerd raak, bel ik 
mijn broer op. Die 
komen langs om mijn 
verhaal aan te horen en 
me te helpen rustig te 
worden 

Als het nodig is Mijn broer overlegt met 
de vrijwillige ambulante 
begeleider 

Mijn 
dagbesteding / 
Werk 

X X X 

Wonen/ 
 Mijn thuissituatie 

Bij de gemeente wordt 
Huishoudelijke hulp en 
hulp voor maaltijden 
aangevraagd via de 
Wmo 

X Mijn broer en ouders 
helpen bij de aanvrag 

Mijn financiën Met aatschappelijk werk 
wordt budgetbeheer 
geregeld, waarvoor bij 
de gemeente via de 
Wmo vergoeding 
geregeld wordt 

X Vrijwillige ambulante 
hulpverlener helpt bij 
het vinden van een 
maatschappelijk werker 

Sociale contacten X X X 
 
 
Dit is een testdocument in het kader van de oefensessies en de proefimplementatie Wvggz. De uiteindelijke vorm en lay-out van het document na 
inwerkingtreding van de wet kan afwijken.  

                                                           
1iedere categorie hier is optioneel/verwijderen wat niet van toepassing is 


