Dit product is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners en kan worden gebruikt ter voorbereiding van de implementatie van de Wvggz binnen
de eigen organisatie. Dit is een conceptversie en is een 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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7:3 lid 7 – Tijdelijk verplichte zorg voorafgaand aan CM
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Diverse partijen kunnen BM informeren over tijdelijk verplichte zorg als maatregel, voorafgaand aan
een CM. Grondslag in art 7.3.lid 7
1. Gegevens betrokkene
a.
b.
c.
d.
e.

BSN
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats

2. Wie levert de verplichte zorg
a. Ambulancezorg,
b. Zorgaanbieder,
c. De geneesheer-directeur en de zorgverantwoordelijke die zorg verlenen op basis van
vrijwilligheid;
d. Personen behorende tot door Onze Minister aangewezen categorieën van
deskundigen;
e. Ambtenaar van politie
3. Datum en tijdstip cq periode
a. Startdatum en tijd
b. Einddatum en tijd
4. Welke vorm van verplichte zorg (aangeven conform art 3.2 lid 2)
1. Toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede het verrichten van medische
controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter
behandeling van een psychische stoornis, dan wel vanwege die stoornis, ter behandeling
van een somatische aandoening
2. Beperken van de bewegingsvrijheid
3. Insluiten
4. Uitoefenen van toezicht op betrokkene
5. Onderzoek aan kleding of lichaam
6. Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en
gevaarlijke voorwerpen
7. Controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen
8. Aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg
hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van
communicatiemiddelen
9. Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek
10. Opnemen in een accommodatie
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11. Ontnemen van de vrijheid van betrokkene
27
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5. Tijdstip van doorgeven
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