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1 Melding en Aanvraag ZM
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1 : MELDING EN AANVRAAG VOORBEREIDING VERZOEKSCHRIFT ZORGMACHTIGING (Art 5:1 - 5:4)
(Meldende) burger
College B&W
Politie
Officier van Justitie
Rechter
GD
Psychiater

2

Zorgverantwoordelijke

Zorgaanbieder/verlener

1

1

1

1

1

Melden zorgen

Aanvragen ZM

Ambtsh.
aanvr.
OvJ

Aanvragen ZM

Aanvragen ZM
(zorgverlener)

Aanvragen OvJ:
- ambtshalve
- toepassing 2.3 Wfz

Verkennend Onderzoek
Noodzaak GGZ en
mogelijk verplichte zorg

Ontvangst
bevestiging

3
Familie en
naasten
geïnformeerd

6

Aanvragen GD:
- eerste zorgmachtiging
- verlenging zorgmachtiging
- wijziging zorgmachtiging
- zorgmachtiging na voortgezette
crisismaatregel

2

Ieder kan melden bij gemeente
melding kan ook anoniem

3

Informeren familie en
naasten (indien zij de
melder zijn)

4
5

Verkennend onderzoek: Handreiking VNG, "concrete/feitelijke
aanwijzingen voor mogelijk psychische stoornis & ernstig nadeel"
Format aanvraag ZM bij OvJ in lijn met verkennend onderzoek
Wettelijke grondslag meesturen VO onvolledig 5:2.3 niet, 5.2.5 wel

Ontvangen
aanvraag
Besluit
Voorbereiding

Ja
Stop
Nee
Ja

Bepalen advocaat.
Informeren
rechtbank
Aanwijzen GD

Aanvragen ZM
(met verkennend
onderzoek)

Geïnformeerd
tbv last tot toevoegen advocaat

6

Aangewezen,
geïnformeerd

7

Raadpl Just. geg.
Opvragen Pol. geg.

Verstrekken
relevante Politie
gegevens

8

Verstr. hist. maatr &
macht (+BOPZ). Evt
zelfb.vkl. relev. just. en
politie gegevens

Aanvrager
geïnfomeerd

8

GD
geïnformeerd

Informeren
betrokkene, vtw,
adv, aanvrager

Aanvrager
geïnfomeerd

Betrokkenen
geïnformeerd

Betrokkene
geïnformeerd

Informeren betrokk.
tav zelfb.vkl. eigen
PvA, zkaart ,zplan
ondersteuning PVP

10

Wel of geen
toestemming PVP

Toestemming voor PVP?

11

Pers. geg.
naar PVP

12

Aanwijzen onafh.
Psychiater en
zonodig zorgverantw

13

Verstrekken. zelfb. vkl.,
hist. macht. & maatr.,
relev. just & pol geg.

14

Kolom betrokkenen:
- betrokkene zelf tav de aanvr
- advocaat
- familie
- familievertr. pers. (Art 12)
- patientenvertr. pers. (Art 11)
- vtw/gemachtigde/mentor..

Alle melders krijgen enkel "ontvangstbevestiging". Familie en naasten
geïnformeerd indien zij melder zijn, en hebben doorzettingsmacht
Termijn indienen aanvraag gemeente: 14 dg na melding
Art 5:2.5. Relevante familie & naaste:
- Vertegenwoordiger
- Echtgenoot/partner
- Ouders
- De voor de continuïteit van zorg eessentiële naasten

7

9

1

Aanvrager bij OvJ (art 5:3):
- GD . Ook bij verlenging, bij
wijziging (art 8:12) en ZM na
voortgez. CM (art 7:11)
- Gemeente
- Politie
- Beroepsmatige zorgverlener
- Ambtsh OvJ of op verzoek
Rechter ikv WfZ 2.3 of Wzd 38
- CIZ ikv Wzd artikel 28
- Zorgaanbieder Wfz

Besluit wel of niet
indienen aanvraag
verzoekschrift

Indienen aanvraag?
Evt
doorzetten
(fam,naast)

Betrokkene, Omgeving

PVP
geïnf.

Aangewezen

Aangewezen

Geïnformeerd

2. Eigen PvA of
Verzoekschrift
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11
12
13

2. Eigen PvA of
Verzoekschrift

Art 5:3, KAN-bepaling. De OvJ kan ambtshalve of op aanvraag van [...]
besluiten een verzoekschrift zorgmachtiging voor te bereiden.
Criteria en Informeren aanvrager niet benoemd in de Wvggz.

Indien GD de aanvrager is, is dit in principe ook de aangewezen GD
GD informeert betrokkene, vertegenwoordiger, advocaat en aanvrager
omtrent lopende aanvraag, zie verderop
Definitie vertegenwoordiger (Art 1:3):
<16j: ouder(s) of voogd(en) met gezag
16,17j:- gemachtigde of als niet wilsbekwaam: ouder(s)/voogd(en)
Overig: gemachtigde of als niet wilsbekwaam: curator/mentor,
echtgenoot, partner, levensgezel, familielid
Art 1:3. Verplichte zorg als uiterste middel als er sprake is van een
psychische stoornis die leidt tot enrstig nadeel
Art 3:1 Verplichte zorg kan worden verleend ondanks verzet, op basis
van maatregel, machtiging of tijdelijke zorg
Art 1:1.2. Definitie "ernstig nadeel"
a. levensgevaar, ernstig lichamelijk letsel, ernstige psychische,
materiële, immateriële of financiële schade, ernstige verwaarlozing of
maatschappelijke teloorgang, ernstig verstoorde ontwikkeling voor of
van betrokkene of een ander;
b. bedreiging van veiligheid al dan niet onder invloed van een ander;
c. betrokkene met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept;
d. algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar.
GD wijst onafhankelijk psyschiater aan voor medische verklaring en
(zonodig) zorgverwantwoordelijke. Vroeg in proces:
- medische vkl psychiater KAN dienen voor oordeel eigen PvA
- zorgverantwoordelijke KAN betrokkene begeleiden bij eigen PvA
GD verstrekt informatie van OvJ door aan de aangewezen psychiater
Wettelijk voorschrift verzoekschrift zorgmachtiging aansluitend op
voortgezette crirismaatregel kent afwijkingen (artikel 7:11):
- OvJ zorgt ervoor dat GD de betrokkene, vtw, informeert over PVP en
(na instemming) persoonsgegevens verstrekt aan de PVP
- OvJ verstrekt op aanvraag psychiater relevante just. en pol. geg.
- Gelijktijdig met het indienen van het verzoekschrift deelt de officier
van justitie zijn schriftelijke en gemotiveerde beslissing of voldaan is
aan de criteria voor verplichte zorg zo spoedig mogelijk mee aan
betrokkene, de vertegenwoordiger, de advocaat en de
zorgverantwoordelijke, alsmede in voorkomend geval aan de
aanvrager
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2 Eigen PvA of Verz.schrift ZM
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2 : EIGEN PLAN VAN AANPAK OF VERZOEKSCHRIFT ZORGMACHTIGING (Art 5:5 - 5:19)
(Meldende) burger
College B&W
Politie
Officier van Justitie
GD
Psychiater

3

Zorgverantwoordelijke

Zorgaanbieder

Betrokkene, Omgeving

1

Ja

Overwegen eigen PvA binnen 3 dg na ontvangst mededeling
voorbereiding ZM. Geen eigen PvA in geval WfZ 2.3 lid 1 onderdelen 611 (Art 5:19), ZM volgend op voortgezette CM (Art 7:11) en in geval
wijziging van zorgmachtiging (Art 8:12)

2

2

Wfz 2.3.1(6-11),
Wvggz 7:11,8:12

Nee

Aanvragen
eigen PvA

Input Mind: Eigen plan van aanpak d.m.v. eigen kracht conferentie, liefst
in samenwerking met de zorgverantwoordelijke. Dit betekent vooraf
aanwijzen zorgverantwoordelijke.
Medische verklaring onafhankelijk psychiater kan ook dienen ter
beoordeling van Eigen plan van Aanpak van betrokkene (Art 5:9.3)

Ja
Nee

2

Aanvraag
eigen PvA
Ja

3
4
5

Betrokkene,
vtw horen

Gelegenheid horen
betrokkene, vtw

Overleg
schorsing
Aanvrager
geïnfomeerd

Aanvrager
geïnfomeerd
OvJ geïnfomeerd

4

Besluit wel of niet
schorsen

Informeren
betrokkene, vtw.
aanvrager, OvJ

Betrokkenen
geïnfomeerd

Schorsen voorbereiding?

6

Nee

7

Overleg
hervatting

8

OvJ geïnfomeerd

6
Ja
Overleg
betrokkene, vtw

Monitoren
voortgang PvA
Besluit wel of niet
hervatting
Informeren
berokkene vtw,
OvJ.

Betrokkenen
geïnformeerd

9

Nee

Art 5:9.3: Indien de medische verklaring dient ter beoordeling van het
plan, bedoeld in art 5:5, draagt de GD ervoor zorg dat de beoordeling
van het zorgplan later plaatsvindt indien de voorbereiding van
verzoekschrift voor een zorgmachtiging niet wordt beëindigd.
Besluit schorsen GD (na overleg OvJ) binnen 2 dg. Duur max 2 wk. Besluit
hervatting dr GD. Duur max 2wk. Kan GD eerder PvA zien? Ook wens om
evt verkennend onderzoek te kunnen benutten
Niet in de wet, wel wenselijk na validatie: Informeren OvJ

Hervatten voorbereiding?

9

OM zorgt voor beschikbaarheid gegevens (Art 8:23):
a: machtigingen voortzetting IBS, RM vanuit BOPZ
b: crisismaatregelen
c: machtigingen tot voortzetting crisismaatregel
d: zorgmachtigingen
e: in voorbereiding zijnde of afgewezen machtigingen tot voortzetting
crisismaatregelen
f: in voorbereiding zijnde of afgewezen zorgmachtigingen
g: in voorbereiding zijnde of afgewezen verzoekschriften WZD/28a
h: de aanvragen voor voorbereiding verzoekschrift cf art 5.3
i: medische verklaring cf art 5:8, 7:1, 7:11, 8:18; 8:19
j: bevindingen GD cf art 5:15
k: beslissingen tussentijdse beëindiging ogv art 8:18 en beslissingen
verzoekschriften tussentijdse)beëindiging ogv art 8:19
l: zelfbindingsverklaringen: Na opstellen door GD aanbieden aan
betrokkene, vtw, gezinsvoogd, zorgaanbieder, OvJ (4:2)

Indien Eigen PvA voldoende is en geen hervatting van de
voorbereiding verzoekschrift zorgmachtiging:
- besluit beëindigen voorbereiding door OvJ (Art 5:11)
- formeel kan Art 5:11 alleen ingezet op basis van medische verklaring
maar die hoeft hier niet beschikbaar te zijn
- In deze situatie ook mogelijkheid aanvraag doorzetting door
familie/naasten (indien zij de oorspronkelijke melder zijn!)

Ja
Vervolg verzoekschrift,
Opvragen medische
verklaring

10
Ontvangen
medische verkl +
advies beëindiging

11

Ontvangen med. vkl.
Verstrekken aan OvJ

10
Zo mogelijk overl. harts, zorgverantw
Afgeven med. verkl.

Overleg
Overleg h-arts

Besluit wel of niet beëindigen
voorbereiding

12

12

Beëindigen voorbereiding?

13
14

Nee (incl Wfz 2.3.1 (6-11)
& Wvggz 7:11, 8:12)

Ja
Aanvrager
geïnfomeerd

Aanvrager
geïnfomeerd

Informeren beëindigen
voorbereiding. Betrokk, GD,
zorgverantw. adv, vtw, aanvr.

Vevolg verz.schrift,
Opvragen zorgplan en
zorgkaart

13
Betrokkenen
geïnfomeerd

GD geïnformeerd
Zorgverantw
geïnformeerd
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Medische verklaring Zorgmachtiging (Art 5:9):
1) symptomen, diagnose of voorlopige diagnose
2) relatie psychische stoornis en gedrag dat tot ernstig nadeel leidt
3) zorg die noodzakelijk is om ernstig nadeel weg te nemen

Art 5:11. OvJ kan besluiten voorbereiding te beëindigen,als:
- geen sprake psychische stoornis
- gedrag uit psychische stoornis leidt niet tot ernstig nadeel;
- verplichte zorg niet noodzakelijk om ernstig nadeel weg te nemen
Aanvrager en melder (indien relevante familie of naaste) heeft hier
mogelijkheid tot aanvraag doorzetting aan de OvJ
Geen beëindiging: 5:19/Wfz 2.3, 7:11/Zm na Vrtgz CM, 8:12/Wijz ZM
Informeren na beëindigen voorbereiden verzoekschrift analoog aan
besluit wel/niet voldaan aan de voorwaarden voor verplichte zorg.
Indien gemeente de aanvrager is informeert deze de melder (indien
relevante familie of naaste) . Deze kunnen doorzetting vragen met
daarna nieuw besluit OvJ.
Informeren over beëindigen voorbereidng: Zorgverantwoordelijke wel,
GD niet benoemd in de wet!
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(Meldende) burger

College B&W

Familie en
naasten
geïnfomeerd

Informeren
familie en
naasten

16

Doorzetten

Ja
Doorzetten

Ja

2 Eigen PvA of Verz.schrift ZM

Politie

2 : EIGEN PLAN VAN AANPAK OF VERZOEKSCHRIFT ZORGMACHTIGING (Art 5:5 - 5:19)
Officier van Justitie
GD
Psychiater

Zorgverantwoordelijke

Zorgaanbieder

Betrokkene, Omgeving

15
16

Doorzetten

Ja

(fam,naast)

17

Nieuw besluit
wel of niet
beëindigen

Informeren GD,
betrokkene als
ander besluit
Beëindigen voorbereiding?

18

GD geïnformeerd

Betrokkene
geïnfomeerd

18

Nee

Ja

Vervolgen verz.schrift
Opvragen zorgplan en
zorgkaart

Stop
Inbrengen
voorkeuren
gemeente

19

4

Ontvangen stukken.
Advies/oordeel GD.
Verstrekken aan OvJ

20

Overleg betrokkene
fam, gemeente,
deskund., Opstellen
zorgplan

Overleg betrokkene
& zienswijze, fam.,
deskundigen.
Ondersteuning PVP

Opstellen zorgkaart
Vaststellen zorplan
en zorgkaart

Wens zorgkaart.
Voorkeuren
betrokkenen.
Ondersteuning PVP

21

Ontvangen stukken
en oordeel van GD

21

22

Besluit wel of niet
verzoekschrift
(voldaan aan voorw.
verplichte zorg?)

22

Aanvrager
geïnfomeerd

23

Aanvrager
geïnfomeerd

Informeren
familie en
naasten

Familie en
naasten
geïnfomeerd

25

Doorzetten

Doorzetten

Ja

Ja

Geïnformeerd
Geïnformeerd

Geïnformeerd

Ja

Geïnformeerd
Geïnformeerd

24
25

Nieuw besluit
wel of niet
verzoekschrift

Doorzetten
(fam,naast)

27

Betrokkenen
geïnfomeerd

Informeren
aanvrager,
betrokkene
vertegenw,
advocaat,
GD, zorgverantw,
zorgaanbieder

26
Geïnfomeerd

Opnieuw inform.
aavrager, GD,
betrokkene en
zorg als ander
besluit
Verzoekschrift?

Geïnformeerd
Geïnformeerd
Geïnformeerd

27

Stop
Nee
Ja

28

Opstellen verz.schrift +
motivering. Completeren dossier

Geïnformeerd
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28

Melder door gemeente geïnformeerd indien relevante familie/naaste
Aanvrager en familie/naasten kunnen doorzetting vragen. Geen
doorzetting bij Art 7:11 (ZM na vrtz CM) en Art 8:12 (wijziging ZM)

Altijd vervolg voorbereiden verzoekschrift in geval van Art 5:19 (Wfz 2.3)
en Art 7:11 (zorgmachtiging na vCM) en Art 8:12 (wijziging ZM)
Informeren: binnen 4wk na informeren voorbereiding verzoekschrift
Na schorsen: binnen 6 wk na informeren voorbereiding verzoekschrift
Inhoud zorgplan (Art 5:14):
- diagnose psychische stoornis en gedrag dat leidt tot ernstig nadeel;
- noodzakelijke zorg en doelen doel van verplichte zorg;
- rekening gehouden met voorkeuren betrokkene
- de zienswijze en contactgeg betrokke, vtw, relevante fam/naasten
- maximale duur van de afzonderlijke vormen van verplichte zorg;
- de wijze .. tav... kwaliteit van de verplichte zorg bewaken, toezicht
- essentiële ontbrekende voorwaarden deelname maatsch. leven
- frequentie en omstandigheden evaluatie verplichte zorg
- zorgaanbieder met de uitvoering van de zorgmachtiging
- Als zorgverantw. van oordeel dat niet voldaan aan criteria verplichte
zorg: vermelding zorgplan met mogelijk vrijwillige zorg / alternatieven
- Als de zorgverantw. en betrokkene/vtw niet tot overeenstemming
komen: vermelding in het zorgplan met redenen
Verzoekschrift zorgmachtiging (Artikel 5:17):
1) Motivering, Medische verklaring, Zorgplan, Zorgkaart (+ bijlagen zoals
zelfbindingsverklaring en eigen plan van aanpak)
2) Indien van toepassing: Beslissing van de GD om Betrokkene niet in de
gelegenheid te stellen voor een Eigen plan van aanpak
3) Indien v toepassing: Afschr.indicatiest. forensische zorg, verpleeg- en
behandelplan bij zorgmachtiging als vervolg op eerdere titel
4) Indien van toepassing: de zelfbindingsverklaring
5) Indien beschikbaar: gemotiveerde vraag van Aanvrager of Melder
voor alsnog indienen verzoekschrift
6) Historie machtigingen en maatregelen van Betrokkene
7) Relevante politie informatie en justitiële informatie
8) Gezag (bij minderjarige), curatele en/of mentorschap
9) ‘Voorstel voor zorgmachtiging GD', onderdeel zorgplan (Art 5:17.4):
Noodzakelijke zorg, Voorkeuren Betrokkene, Max. duur van vormen
verplichte zorg, Kwaliteit, Evaluatie, Zorgaanbieder, Inventarisatie
voorwaarden deelname maatschappelijk verkeer

Verkennend onderzoek niet verplicht, kan wel meegestuurd.
Termijn indienen verzoekschrift: onverwijld
Termijn aanvraag doorzetten bij OvJ: 14 dagen
Bij verlenging en wijziging machtiging (art 8:12) dezelfde vereisten

Art 5:18 1&2: Aanvrager (en melder bij college van B&W) kunnen
gemotiveerd aanvraag indienen bij OvJ om verzoekschrift alsnog door te
zetten, in geval van negatief besluit OvJ
Niet in de wet: OvJ informeert opnieuw omttrent nieuw besluit
Verz.schrift zorgmachtiging na voortzetting crisismaatregel (Art 7:11):
- OvJ kan verzoekschrift indienen [...]. Wet bepaalt niet wie initiatief
neemt richting de OvJ. Procesafspraak is dat de GD dit doet
- OvJ zorgt ervoor dat GD de betrokkene, vtw, informeert over PVP en
vervolgens (na instemming) persoonsgegevens verstrekt aan de PVP
- Gemotiveerd verzoekschrift, medische verklaring , zorgkaart zorgplan,
bevindingen/oordeel GD, historie maatregelen en machtigingen,
relevante just en pol informatie, indien aanw: indicatiestelling wfz en
behandelplan bij machting na justitiële titel, "voorstel zorgmachtiging
GD", gezag/curatele, mentorschap
- OvJ verstrekt op aanvraag psychiater relevante just. en pol. geg.
- Gelijktijdig met verzoekschrift doet OvJ mededeling aan betrokkene,
vtw, advocaat, zorgverantw en (in voorkomende gevallen) de
aanvrager in het tweede lid (??).
- H5 muv 5:1-5:6 (voorbereiding + eigen PvA); 5:10 (GD verstrekt
historie , pol+just info) ; 5:11; (beëindiging voorbereiding) 5:16-5:19
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(Meldende) burger

29

College B&W

2 Eigen PvA of Verz.schrift ZM

Politie

2 : EIGEN PLAN VAN AANPAK OF VERZOEKSCHRIFT ZORGMACHTIGING (Art 5:5 - 5:19)
Officier van Justitie
GD
Psychiater

5

Zorgverantwoordelijke

3. Indienen
verzoekschrift
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Zorgaanbieder

Betrokkene, Omgeving

29

- H5 muv 5:1-5:6 (voorbereiding + eigen PvA); 5:10 (GD verstrekt
historie , pol+just info) ; 5:11; (beëindiging voorbereiding) 5:16-5:19
(beslissing OvJ, inhoud verzoekschr., doorzetting, 2.3 Wfz)
- Art 5:7 (Onafhankelijk psychiater), art 5:8.1b en 5:9 (GD draagt zorg
voor med. vkl.), art 5:12-5:15 (zorgplan en zorgkaart) gelden
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3 Indienen verzoekschrift
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3 : INDIENEN VERZOEKSCHRIFT MACHTIGING (Art 6:1 - 6:5, 7:8, 7:11, 8:12)
College B&W
Politie
Officier van Justitie
Rechter
GD

1

3

3

Indienen
verzoekschrift
(+dossier)

Ambtsh.
(strafrechter)

Psychiater

6

Zorgverantwoordelijke

Zorgaanbieder

Betrokkene, Omgeving

Rechtbank plant
zitting (evt last tot
toevoeging)

2
Intrekken
verzoekschrift?

3

Ja

Ja

Intrekking
verzoekschrift?
Nee

Rechter hoort betrokkene. Mondelinge
zienswijze vtw. adv.

5

Rechter laat zich
voorlichten
Mog. eigen plan?

6

Opschor
ten

Ja

Nee

Afschrift OvJ

Afschr. aanvrager
(igv zorgmachtiging)
Afschr. aanvrager
(igv zorgmachtiging)
Machtiging?

Huidige werkwijze BOPZ (Rechtspraak.nl/Rechtbank Midden NL)
- Rechtbank plant zitting, voegt advocaat toe, informeert partijen
- Geen pleitnota, bij meervoudige kamer pleitnota max 1 A4

3

Afschrift
betrokkene, vertw
(ouders), adv,
familie, gezinsv.
GD, huisarts,
OvJ, zorgaanb,,
zorgverantw. IGJ.
Afschrift
aanvrager (i.g.v.
zorgmachtiging)

Betrokkenen
horen, zienswijze advocaat
evt eigen PvA

Geen mogelijkheid eigen PvA bij art 7:8, 7:11, 5:19 Wvggz

5
Mog eig. PvA
Opschorten uitspr.
Niet in geval 7:8,
7:11, 5:19 (2.3 WfZ)

6
7
Afschrift GD
Afschrift
Betrokkenen

Afschrift
Zorgverantw.

Afschrift
Zorgaanbieder

10

9
10

Ja

11
12

Art 6:1.3: Horen in accomodatie indien betrokkene daar verblijft.
Bij verblijf in buitenland wordt de zaak aangehouden
Voorlichting Rechter door: aanvrager, familie, zorgaanbieder, GD,
zorgverantwoordelijke, psychiater, politie, OvJ, gezinsvoogd

Uitspraak wel of
niet machtiging
(evt aanpassing
zorgplan vragen)

8

2
Stop

4

7

1

Bevoegde Rechter (Art 1:6):
1) Rechter woonplaats/verbljif
2) Art 5:19 (WfZ 2.3): Strafechter
3) Klachten (art 10:1-10:13): Rechter van de verblijfplaats
4) Beschikking bij voorraad uitvoerbaar
Onder 1) en 3) geldt bij zaken mbt een minderjarige: behandelng door
kinderrechter of meervoudige kamer met kinderrechter

Afschrift
Zorgaanb.

Tenuitvoerleggen

4. Zorgverlening
verplichte zorg

4. Zorgverlening
verplichte zorg

Dit document is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen over dit document kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl

4. Zorgverlening
verplichte zorg

11
12

Art 6:2. Termijn uitspraak Rechter:
- 3 wk bij reguliere ZM,ambtsh/forensisch , ZM na voortgezette CM
- 3 dg bij zelfbindingsvkl, voortgezette CM, wijziging ZM
- 3 wk bij verzoekschr verlenging. Verzoekshrift OvJ 4 wk voor afloop
Bij opschorting/gelegenheid eigen plan van aanpak door rechter: termijn
+ max 2 wk. Geen opschorting in geval van: Wfz 2.3 (Art 5:19,
voortgezette CM (Art 7:8), ZM na voortgezette CM (Art 7:11)
Art 6:4. Zorgmachtiging verleent indien voldaan aan criteria (art 3:3) en
doel verplichte zorg (art 3:4b-e)
- art 3:3: psychische stoornis leid tot ernstig nadeel: 1) geen mogelijkh.
vrijwillige zorg, 2) geen mindere alternatieven, 3) even-redig met het
doel 4) verwachting dat verplichte zorg effectief is
- art 3:4 verplichte zorg voor herstel of stabilisatie geestelijke of fysieke
gezondheid als gevolg van psychische stoornis
- Rechter kan verplichte zorg afwijkend van zorgplan opnemen of
beplane dat een ander zorgplan wordt opgesteld (Art 6:4.2)
- Rechter kan in geval van zorgmachtiging met opname (eventueel
tijdelijk) betrokkene plaatsen in instelling voor forensische zorg met
behoud rechtspositie Wvggz (Art 6:4:3-5)
Art 6:5. ZM voor de duur die noodzakelijk is: Max 6 mnd 1e ZM; 12 mnd
bij aansluitende ZM; 24 mnd na 5 jaar aaneengesloten zorg,
Duur voortzetting crisismaatregel: max 3 wk
BIj afschrift voorgezette CM of ZM zit GEEN medische verklaring.
Machtiging bij voorraad uitvoerbaar. Geen hoger beroep. Termijnen:
- Zorgmachtiging: onverwijld, uiterlijk 2 wk na afgifte (8:1.1)
- Voortgezette crisismaatregel: onverwijld (8:1.3)
Toelichting 2e nota van wijzing P 95: De tenuitvoerlegging houdt in dat
het openbaar ministerie een afschrift van de zorgmachtiging doet
toekomen aan de zorgaanbieder.
Art 6:6. De zorgmachtiging vervalt indien
- Geldigheidsduur verstreken, tenzij tijdig nieuw verzoekschrift
- Beslissing GD tot beëindiging alle vormen verplcht zorg, zonder
voorwaarden, is onherroepelijk geworden
- Beslissing rechter tot beëindiging alle vormen verplcht zorg, zonder
voorwaarden,
- Nieuw zorgmachtiging ten uitvoer wordt gelegd
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Dit document is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners en kan worden gebruikt bij de implementatie van de Wvggz binnen de eigen organisatie.
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4 : ZORGVERLENING VERPLICHTE ZORG (Art 8:3 - 8:17, 8:20) EN ZELFBINDINGSVERKLARING (Art 4:1 - 4:3)
B&W/Burgem. Officier van Justitie
Minister JenV
GD
Zorgverantwoordelijke
4a : Zorgverlening (Art 8:3 - 8:10)

1

Overleg tbv
besluit

Betrokkene, Omgeving

4a

1

Overleg tbv
besluit

Overleg betrokkene
Evt: overleg GD

2

2

Besluit Verlenen
verplichte zorg***

Afschrift besluit aan
betrokkene vtw, adv

3

Inform. betrokk,
vtw

5

Continue toetsing
& evaluatie

6

Overwegen
tijd. onderbreking?

7

Ja

Nieuw
besluit
verpl. zorg

4d. Overplaatsing
Ja

Tijd zorg,
onvoorzien.?

4e. Tijdelijke
onderbreking

8

Overwegen
beëindiging

Ja

Veiligheids
onderzoek?

9

Ja

Aanvragen
overplaatsing?

10

Ja

Aanvragen
tijd. onderbreking?

5c. Intrekking
beëindiging
Verlengen
zorgmachtiging?

Nee

Aanvragen
beëindiging
?

3

Ja
4b. Tijd. zorg
onvoorzien
Ja

4
Continue toetsing
& evaluatie

Aanvragen
overplaatsing.?

Ja

Ja
4e. Tijdelijke
onderbreking
Ja

Ja
4d. Over
plaatsing

Aanvragen
tijd. onderbreking?

Ja
4e. Tijdelijke
onderbreking

Zelfbinding
verklaring?

Ja
4g Zelfbinding
verklaring

Aanvragen.
.beëindigin
g?
Verz.schr.
beëindiging
?

Wijzigen
zorgmachtiging?
Ja

Verz.schr.
beëindiging
?

Ja

Ja
5a Tussentijdse
beëindiging
Ja
5b. Verz.schr.
beëindiging

11
12

5b Verz.schr.
beëindiging

Stop: Einde
verplichte zorg

Dit document is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen over dit document kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl

Zorgverantwoordelijke neemt beslissing verplichte zorg (Art 8:9)
*** Zorgverantwoordelijke krijgt niet door burgem afgegeven CM!
Tijdens zorgverlening kan/zal zorgverantwoordelijke nieuwe
beslissingen nemen omtrent in te zetten verplichte zorg en evt het
zorgplan hierop aanpassen. Deze stap zal zich meermaals herhalen!

Informerendoor GD, Zorgverantwoordelijke en Zorgaanbieder:
- GD verstrekt afschift beslissing 8:9 aan betrokkene, vtw, adv en
informeert over klachtwaardigheid en advies en bijstand PVP,FVP
- Zorgverantw. informeert betrokkene , vtw over dossier
- Zorgaanb. inform. betrokkene, vtw over: GD, Zorgverantw, mog. PVP,
FVP; klachten, huisregels; richtlijnen zorg; rechten, plichten
Dossier zorgverantwoordelijke (Art 8:4):
- zorgaanbieder; namen GD, zorgverantw, vtw, relev familie/naasten;
- zorgkaart, zorgplan, redenen geen overeenstemming zorgplan;,
voortgang uitvoering;
- (beslissing) verplichte zorg die wordt verleend, de verplichte zorg ogv
H8 verleend, verslag toetsing/evaluatie;
- afschriften med. vkl, machtiging/maatregel, zelfbinding vkl;
- eigen plan van aanpak (Art 5:5), andere wilsuitingen

5a Tussentijdse
beëindiging

Ja

1. Aanvraag/
voorbereiding zorg
machtiging

4a.
Zorgverlening

4d. Overplaatsing

4f. Intrekking
tijd.onderbr.
Overwegen
intrekken
beëindiging

Betrokkene
en omgeving.
geïnfomeerd

4c. Veiligheidsonderzoek

5a Tussentijdse
beëindiging
Overwegen
intrekken
tijd. onderbr

Continue toetsing
& evaluatie

Zorgverantwoordelijke stelt zich op de hoogte van de actuele
gezondheidstoestand, overlegt met betrokkene over de voorgenomen
beslissing en (als zorgverantwoordelijke geen psychiater) bereikt
overeenstemming met de GD.

Art 8:9.4 In geval beslissing verplichte zorg geen opname omvat (dus
ambulant) tevens oordeel wilsbekwaamheid en gevaar!

UItvoeren,
faciliteren zorg,
registratie IGJ

Continue toetsing
& evaluatie

Overwegen
overplaatsing?

11

Inform. betrokk,
vtw

Zorgverlenen o.b.v.
uitgangspunten,
richtlijnen, zorgplan
en -machtiging

Bewaken
kwaliteit zorg en
intern toezicht

4

13

Zorgaanbieder

4a

4a

12

7

13

Registratie zorgaanbiede r tbv IGZ (Art 8:24/1):
- namen betrokkene, zorgverantw, GD; zelfb. vkl;
- tav van verplichte zorg: vorm verleende verplichte zorg, noodzaak,
begin- en einddatum, duur en frequentie;
- de zorgmachtiging; de crisismaatregel en machtiging voortz. van de
crisismaatregel; de beslissing tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan
crisismaatregel/in onvoorziene situaties; beslissingen GD tijdelijke
onderbreking/beëindiging; beslissingen rechter tot beëindiging;
- beslissingen strafrechter ogv artikel 2.3/1, Wfz waaruit blijkt of iemand
is opgenomen geldende justitiële titel ogv WvSRr
Tijdens zorgverlening: afwegingsmomenten en trajectbesluiten:
- GD overweegt besluiten overplaatsing, (intrekking) tijdelijke
onderbreking en (intrekking) tussentijdse beëindiging. GD initieert
aanvraag nieuw verzoekschrift bij wijziging en verlenging
- Zorgverantwoordelijke neemt (nieuwe) beslissingen veplichte zorg
(binnen maatregel of machtiging) , beslissingen tijdelijke zorg
onvoorzien (buiten maatregel of machtiging) , beslissingen
veiligheidsonderzoek en kan overplaatsing, tijdelijke omderbreking en
tussentijdse beëindiging aanvragen
- Betrokkene kan overplaatsing, tijdelijke onderbreking en tussentijdse
beëindiging aanvragen, zelfbindingsverklaring opstellen en deze ook
weer wijzigen en intrekken
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B&W/Burgem.

Officier van Justitie

4 Zorgverlening & zelfbinding

Minister JenV

4 : ZORGVERLENING VERPLICHTE ZORG (Art 8:3 - 8:17, 8:20) EN ZELFBINDINGSVERKLARING (Art 4:1 - 4:3)
GD
Zorgverantwoordelijke
: Zorgverlening
(Art 8:3
- 8:10)
4b : Tijdelijke verplichte zorg in4a
onvoorziene
situaties,
tijdens
de zorgverlening (Art 8:11 - 8:13)

8

Zorgaanbieder

Betrokkene, Omgeving

4b

14

Tijdelijk verplichte zorg in onvoorziene situaties, verzet

14

Schriftelijke
beslissing tijd. zorg
onvoorzien

15

GD
geïnfomeerd

16

Afschrift beslissing aan
betrokkene, vtw, adv

UItvoeren tijd. zorg.
Mededeling GD.
Dossier

15

UItvoeren tijdelijke
zorg.,registratie IGJ

Afschrift

Beëindigd
binnen 12
uur?

17

16

Registratie in patiëntdossier (Art 8:4) en zorgaanbieder (Art 8:25)
Duur: max 3 dagen
Mededeling aan GD:
-start en beëindiging tijdelijk verpl zorg
-uitvoering tijdelijke zorg >12 uur
Art 8:12.8: In geval van opname in forensische instelling: zijn voor de
duur van die opname de artikelen 7, eerste en derde lid, 42, vijfde lid,
en 44, alsmede de hoofdstukken V, VI en VII van de Beginselenwet
verpleging ter beschikking gestelden van toepassing.
Afschrift aan betrokkenen, klachtwaardigheid beslissing, mogelijkheid
advies en bijstand pat.vertr.pers en fam.vertr.pers

Ja

17

Mededeling aan GD bij start en einde tijdelijke verplichte zorg en ook
indien de tijdleijke zorg niet binnen 12 uur is beëindigd

Nee

18

GD
geïnfomeerd

18

Mededeling GD

Nee

Voortzetten na 3
dg?

19

19

Ja

20

Mededeling
beëindiging tijd.
zorg

GD
geïnfomeerd

21

Ontvangen
aanvraag wijziging
zorgmachtiging

22

1. Aanvraag/
voorbereiding
zorgmachtiging

20

Gemotiveerde
aanvraag wijziging
zorgmachtiging

21

Voortzetten na 3 dg->Aanvraag wijziging zorgmachtiging (Art 8.12):
- Gemotiveerde aanvraag van wijziging door zorgverantw bij GD
- Aanvraag met advies GD door GD bij OvJ
- Bij instemming OvJ onverwijld verzoekschrift naar de rechter
- Uitspraak rechter binnen 3dg
- Tijd. zorg mag verleend tot aan beslissing (opschortende werking)
- Aanvraag wijziging zorgmachtiging kan ook binnen de 3 dagen termijn
worden geïnitieerd
Check rechterlijke procedure. Beoogd is een volledig verzoekschrift:
- Art 8:12.4... indien een door de zorgverantwoordelijke gemotiveerde
aanvraag tot wijziging van de zorgmachtiging door de GD, vergezeld van
zijn advies daarover, bij de OvJ is ingediend
- Art 8:12.5: De OvJ beslist zo spoedig mogelijk op de aanvraag tot
wijziging van de zorgmachtiging
- Art 8:12.6: Indien OvJ instemt met aanvraag GD tot wijziging van de
zorgmachtiging, dient hij onverwijld een verzoekschrift voor de wijziging
van een zorgmachtiging bij de rechter in.

22
4c : Veiligheidsonderzoek (Art 8:14)

Veiligheidsonderzoek op beslissing zorgverantwoordelijke

4c

23

23

Schriftelijke beslissing
veiligheidsonderzoek.
Mededeling aan GD

24

GD
geïnfomeerd

25

Afschrift beslissing
aan betrokkene, vtw,
adv

Dit document is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen over dit document kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl

24
Afschrift

25
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4 : ZORGVERLENING VERPLICHTE ZORG (Art 8:3 - 8:17, 8:20) EN ZELFBINDINGSVERKLARING (Art 4:1 - 4:3)
GD
Zorgverantwoordelijke
4a : Zorgverlening
(Art 8:3 - 8:10)(Art 8:16)
4d : Overplaatsing
tijdens zorgverlening

Minister JenV

26

4d

4d

Ambtshalve
overplaatsing

Overleg tbv
overplaatsing

9

Zorgaanbieder

Betrokkene, Omgeving

4d

Overleg tbv
overplaatsing

Aanvragen
overplaatsing

26

Overplaatsing, na gemotiveerde aanvraag of ambtshalve
Overplaatsing kan naar andere GD, Zorgverantwoordelijke en/of
Zorgaanbieder
Voor overplaatsing is in geval van Wfz 2.3 geen toestemming Min JenV
benodigd
Wbopz kent ook overplaatsing: Wbopz art 43

Aanvragen
overplaatsing

27
Ontvangen
aanvraag
overplaatsing

28
Instemming

29
30

27

Onderzoek instemming
Besluit overplaatsing

28
Instemming

29

Instemming

Mededeling betrokkene,
afschrift vertegenw, OvJ

Afschrift

Mededeling, Afschrift

30

Overplaatsing?

31

31
Ja
Afschrift zorgaanbieders
zorgverantw, OvJ, IGJ
burgem (CM), griffie
(voortgezette CM, ZM)

Afschrift

Afschrift

33

UItvoeren
overplaatsing

Veelal zal er voorafgaand overleg met zorgverantwoordelijke zijn

Afschrift

32

Afschrift

UItvoeren
overplaatsing

33

UItvoeren
overplaatsing

Overplaatsing na instemming (nieuwe) GD, Zorgverantwoordelijke,
Zorgaanbieder

8:16.2: GD deelt gemotiveerde beslissing mee aan betrokkene, afschrift
aan vertegenwoordiger, OvJ

8:16.5: GD stelt betrokkene, vtw en de advocaat schriftelijk in kennis
van klachtwaardigheid [...]. Advocaat krijgt formeel geen afschrift,
wel kennisgeving klachtwaardigheid!

Dubbel afschrift Vtw en OvJ (8:16.2 & 8:16.4) in de wet,
Art 8:16.2 betreft ieder besluit (positief of negatief). Art 8:16.4 betreft
afschrift na positief besluit .
Dit is het enige besluit GD waar Rechtbank en IGJ afschrift krijgen!
8:16.6: Overdragen/ter beschikking stellen gegevens pat. dossier (8:4)
en registratie tbv toezicht (8:25)
8:16.7: Nieuwe zorgaanbieder informeert vorige zorgaanbieder
omtrent beëindiging verplichte zorg!

4e : Tijdelijke onderbreking verplichte zorg o.g.v. machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging (Art 8:17)

34

4e

4e

4e

Ambtshalve
tijdelijke
onderbreking

Aanvragen
tijd.onderbreking

Aanvragen
tijd.onderbreking
betrokk, adv, vtw

35

35

Ontvangen
aanvraag tijd.
onderbreking

36

Ja

34

Art 2.3 WfZ
(geen vrijspraak)
+ opname

36

8:17.1: GD besluit tot tijdelijke onderbrekening machtiging tot
voorzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging . op aanvraag
betrokkene, vertegenwoordiger, advocaat zorgverantwoordelijke of
eigener beweging GD, voor zover en voor zolang dit verantwoord is
Wbopz kent ook (voorwaardelijk) verlof: Wbopz art 45

Art 8:17.2. De GD verzoekt Minister J&V schriftelijk om toestemming
voor het nemen van een beslissing tot het verlenen van tijdelijke
onderbreking van de verplichte zorg, houdende opname in een
accommodatie, ogv een zorgmachtiging die is afgegeven met
toepassing van artikel 2.3 van de Wfz, behoudens (eerste lid) onderdeel
3 en betrokkene is vrijgesproken

Nee

37
38

Beslissing
toestemming
Min JenV

Verzoek
toestemming
Min. JenV

37
Beslissing
onderbreking
(evt voorwaarden)

Overleg
voorwaarden

38

GD kan voorwaarden/beperkingen stellen (8.17.5). Zie art 8:20:
- kan inhouden dat betrokkene zich onder toezicht stelt van een
zorgaanbieder of zorgverlener, die betrokkene hulp en steun verleent bij
het naleven van de voorwaarden en beperkingen.
- GD raadpleegt de zorgverantwoordelijke
- betrokkene verklaart zich bereid tot naleving van de voorwaarden of
beperkingen en redelijkerwijs is aan te nemen dat betrokkene de
voorwaarden zal naleven
GD stuurt binnen 4 dagen afschrift aan betrokkene. Informeert over

Dit document is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen over dit document kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl
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4 : ZORGVERLENING VERPLICHTE ZORG (Art 8:3 - 8:17, 8:20) EN ZELFBINDINGSVERKLARING (Art 4:1 - 4:3)
GD
Zorgverantwoordelijke
4a : Zorgverlening (Art 8:3 - 8:10)

Minister JenV

10

Zorgaanbieder

Afschrift beslissing
aan betrokk.,vtw,
adv

39

Betrokkene, Omgeving

39

Afschrift

GD stuurt binnen 4 dagen afschrift aan betrokkene. Informeert over
klachtwaardigheid en mogelijkh pat.vertr.persoon/fam.vertrs.persoon
Zorgverantwoordelijke kan ook aanvrager zijn: krijgt echter formeel
geen afschrift en wordt niet geïnformeerd

Onderbreking?

40

40
Ja

41

Geïnfomeerd

41

Informeren OvJ

42

UItvoeren tijd.
onderbeking

43

Informeren
B&W/Gem

UItvoeren
onderbreking.

UItvoeren
onderbreking.

42
43
44

Art 8:17.8:. GD kan B&W gemeente woon- dan wel verblijfplaats
informeren, indien noodzakelijk voor deelname maatschappelijk
verkeer.
Niet expliciet in de wet zoals bij besluit tussentijdse beëindiging door
de GD, wel wenselijk na validatie: GD kan de voor de zorg relevante
naasten informeren (onder toepassing artikel 2:1)

45

Art 8:17.9. GD kan op een daartoe strekkend schriftelijk en
gemotiveerd verzoek of uit eigen beweging de beslissing tot tijdelijke
onderbreking van de verplichte zorg schriftelijk en gemotiveerd
intrekken . Afschrift aan betrokkene, vertegenwoordiger, advocaat

Ja
Informeren
B&W/Gem/Naasten

Geïnfomeerd

Geïnfomeerd

4f : Intrekking tijdelijke onderbreking tijdens zorgverlening (Art 8:17)

45
Geïnfomeerd
Geïnfomeerd

4f

4f

Ambtsghalve
intrekking

Ontvangen
verzoek
intrekking

Op verzoek van wie en wie verder informeren? OvJ wellicht ook?

Beslising intrekking
Afschrift betrokkene,
vtw, adv

46

Afschrift

NIet in de wet, wel wenselijk na validatie: informeren partijen die
eerder zijn geïnformeerd omtrent tijdeljke onderbreking: OvJ, evt
College van b&w van gemeente van woon/verfblijfplaats

4g : Opstellen, wijzigen, intrekken Zelfbindingsverklaring (Art 4:1-4:3)

47

4g

4g

Advies
zelfbnd vkl

Overwegen
zelfbnd vkl

Ja

48

Verklaring door
onafhankelijk
arts

49

Opstellen, met
zorgplan +
ondertekenen
zelfbnd vkl

50

Ondertekenen
zelfbnd vkl

Afschrift
Zelfbnd vkl

Verstrekken zelfb vkl
aan betrokkene.
Afschrift aan vtw,
gezinsv, zorgaanb, OvJ

47

Ook bij wijzigen en intrekken
Ja

Opstellen +
ondertekenen
zelfbnd vkl

Zelfbnd vkl
Afschrift
Zelfbnd vkl

Dit document is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen over dit document kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl

48
49
50

Persoons> 16 jr en tot redelijke waardering belangen in staat kan zich
met zelfbindingsverklaring verbinden tot zorg: onder welke
omstandigheden verplichte zorg; de (verplichte) zorg en maximale duur;
omstandigheden voor beëindigdiging; relevante familie en naasten de
geldigheidsduur van de zelfbindingsverklaring
Art 4:1.3: Zelfbindingverklaring vergezeld van een een zorgplan
Art 4:1.4: Leeftijd 12-16 jaar: betrekken vertegenwoordiger
Art 4:1.5/6: Bijstand familie /naaste, patientenvertrouwenspersoon
Art 4:1.7: Onafhankelijk arts/deskundge stelt verklaring op waaruit blijkt
of betrokkene tot redelijke waardering belangen in staat is.
MvT: Rechter toetst bij de afgifte zorgmachtiging of de omstandigheden in zelfbindingsverklaring zich voordoen. Procedure:
1) GD verstrekt zelfbindingsverklaring, zorgplan en (medische)
verklaring van onafhankelijk psychiater dat de situatie in de
zelfbindingsverklaring zoch voordoet, met oordeel GD
2) OvJ besluit omtrent indienen verzoekschrift, binnen 1 dag
3) Rechter beslist op verzoekschrift, binnen 3 dagen
GD verstrekt zelfbindingsverklaring aan Betrokkene. Gewaarmerkt
afschrift aan Vertegenwoordiger, Gezinsvoogd, zorgaanbieder, OvJ
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5 Tussentijdse beëindiging
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Dit document is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners en kan worden gebruikt bij de implementatie van de Wvggz binnen de eigen organisatie.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen over dit document kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl
5 : TUSSENTIJDSE BEËINDIGING EN VERZOEKSCHRIFT BEËINDIGIG (Art 8:18 - 8:21)
B&W / Burgemeester
Politie
Officier van Justitie
Rechter
Minister JenV
GD
Psychiater
Zorgverantwoordelijke
5a : Tussentijdse beëindiging Crisismaatregel, Machtiging voorzetting crisismaatregel en Zorgmachtiging (Art 8:18, 8:20, 8:21)

1

Zorgaanbieder

Betrokkene, Omgeving

Beëindiging, op aanvraang betrokkene, vertegenwoordiger, advocaat,
zorgverantwoordelijk of uit eigener beweging GD
Wbopz kent ook (voorwaardelijk) ontslag: Wbopz art 47,48

5a

5a

5a

Ambtsh.
beëind.

Aanvragen
beëindiging zorg

Aanvragen
beëindiging zorg
betrokk, adv, vtw

Ontvangen
aanvraag
beëindiging

2

Bij CM/voortgezette CM:
Opvragen/controle geen
nieuwe verzoekschriften
ingediend

Verstrekkken informatie
nieuwe verz.schriften
ingediend

3

Ja

4
Overleg

Ja

6
Beslising
toestemming
Min. JenV

8

Opname
+ Nadeel
anderen

3

Nee

4
Afgeven
medische
verklaring

Overleg OvJ,
Burgem/College B&W
Second opinion

Overleg

7

2

Art 2.3 WfZ
(gn vrijspraak)
+ opname

Nee

Geïnfomeerd

Ja

11
12
13
Geïnfomeerd

7
8

Overleg
voorwaarden

Beëindigen
verlening
verplichte zorg

Art 8:18.3. 2e nota vw P184: bij verplichte zorg in de situatie dat
betrokkene is opgenomen in een accommodatie en hij blijkens de
oorspronkelijke medische verklaring ernstig nadeel voor een ander
opleverde:
- medische verklaring psychiater, second opinion
- overleg burgem (crisism), overleg OvJ (machtig. voortz. cm, zorgm)
- overleg met B&W gemeente van herkomst /verwacht verblijf
Overleg gericht op (gemeentelijke) zorg na ontslag. OvJ kan actuele
just& en politie informatie inbrengen. Bespreking voorwaarden.
Medische verklaring als collegiale toets. GD beslist
Art 8:18.4. GD verzoekt Minister van J&V om toestemming voor het
nemen van een beslissing tot beëindiging van de verplichte zorg,
houdende opname in een accommodatie, ogv zorgmachtiging die is
afgegeven met toepassing van artikel 2.3, 1 lid,Wfz , behoudens 1e lid
onder 3 en betrokkene is vrijgesproken.
GD kan voorwaarden/beperkingen stellen (8:18.10). Zie art 8:20:
- kan inhouden dat betrokkene zich onder toezicht stelt van een
zorgaanbieder of zorgverlener, die betrokkene hulp en steun verleent bij
het naleven van de voorwaarden en beperkingen.
- GD raadpleegt de zorgverantwoordelijke
- betrokkene verklaart zich bereid tot naleving voorwaarden of
beperkingen en redelijkerwijs is aan te nemen dat hij deze zal naleven
Beslissingstermijn: binnen 14 dg na ontvangen aanvraag

Afschrift besluit aan
betrokkene, vtw, adv
Inform. burgem (igv CM). OvJ
(igv. voortgezette CM, ZM)
Beëindiging verplichte zorg?

10

6

Verzoek
toestemming
Min. JenV

Besluit beëindiging
(evt voorwaarden)

Geïnfomeerd

5

In geval van CM of voortegzette CM vergewist de GD zich ervan dat er
geen nieuwe verzoekschriften voortgezette CM of ZM zijn ingediend,
voorafgaand aan de beslissing van de GD (art 8:18.2)

Afschtift

Art 8:18.10. De geneesheer-directeur informeert tijdig:
a) de burgemeester over de beëindiging verplichte zorg o.g.v. een
crisismaatregel;
b) de OvJ over de beëindiging verplichte zorg o.g.v. een machtiging tot
voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging.
Zorgverantwoordelijke kan aanvrager zijn: krijgt geen afschrift!

verz.schrift
beëind.
vCM,ZM
Ja

verz.schrift
beëind.
vCM,ZM
Ja

5b. Verzoekschrift
beëindiging

5b. Verzoekschrift
beëindiging

Beëindigen
verlening
verplichte zorg

Informeren
B&W/Gem/
Naasten

Ja
Informeren
B&W/Gem/Naasten

Dit document is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen over dit document kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl

Beëindigen
verlening
verplichte zorg

12
13
Geïnfomeerd

Bij afwijzing/niet tijdige beslissing GD kan aanvrager bij de OvJ
aanvraag verzoekschrift beëindiging voor Voortgezette crisismaatregel
of Zorgmachtiging indienen
Feitelijke uitvoering beëindiging afhankelijk van de situatie.
Ook art 8:16.7, na overplaatsing: Nieuwe zorgaanbieder informeert
vorige zorgaanbieder in geval van beëindiging verplichte zorg

Art 8:18.11. GD kan de voor de zorg relevante naasten en college b&w
van gemeente van woon/verblijfplaats informeren.
Toelichting 2envw: Informatieverstrekking noodakelijk voor deelname
maatschappelijke verkeer
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B&W / Burgemeester

Politie

5 Tussentijdse beëindiging

Officier van Justitie

5 : TUSSENTIJDSE BEËINDIGING EN VERZOEKSCHRIFT BEËINDIGIG (Art 8:18 - 8:21)
Rechter
Minister JenV
GD
Psychiater
Zorgverantwoordelijke
5a : Tussentijdse
beëindiging Crisismaatregel,
Machtiging
voorzettingcrisismaatregel
crisismaatregelenenZorgmachtiging
Zorgmachtiging(Art
(Art8:19)
8:18, 8:20, 8:21)
5b : Verzoekschrift
beëindiging Machtiging
voortzetting

14
15

Ontvangen aanvraag
verzoekschrift
beëindiging.
Ontvangstbevestiging

16

Indienen
Ja

17

12

Zorgaanbieder

Betrokkene, Omgeving

5b

5b

Aanvraag
verzoekschrift
beëindiging zorg

Aanvr. verz.schr.
beëindiging zorg
betrokk., vtw, adv

Ontv. bevestiging

16

Nee
Informeren
betrokk.vtw,
adv, aanvr.

Geïnfomeerd
Geïnfomeerd

17

Raadpl. just.
geg. Opvragen
pol. geg.

Verstrekken
relevante Politie
gegevens

19

18

Verstr. hist. maatr &
macht (+BOPZ). Evt
zelfb.vkl. relev. just. en
politie gegevens

Opvragen medische
verklaring

Afgeven
med.vkl
Evt voorwaarden

19

Aanleveren med. vkl
en oorspronkelijke
beslissing GD

20
21

Evt: Samenvoegen met
lopend verz.schr.
Informeren betrokkene
vtw, adv, aanvr

22

Verz. schr. met
oorspr. aanvr. beëind
+ besliss.GD, Afschrift
machtiging, Med
verkl., Pol&just geg

23

Advies

Ontvangstbevestiging OvJ bij aanvraag verzoekschrift beëindiging. Ook
vereist vanuit AWB

Ontv. bevestiging

Stop

18

Bij afwijzing/niet tijdige beslissing GD kan aanvrager bij de OvJ
aanvraag verzoekschrift beëindiging voor Voortgezette crisismaatregel
of Zorgmachtiging indienen

20
Geïnfomeerd
Geïnfomeerd

22
Advies

Inwinnen advies
Evt voorwaarden

23

Advies

At 8:19.4. OvJ besluit tot geen verzoekschrift indien herhaalde aanvraag
en uit de aanvraag onvoldoende blijkt dat feiten en omstandigheden na
de eerdere aanvraag veranderd zijn.
Art 8:19.6: Mededeling niet indienen of samenvoegen aan aanvrager,
betrokkene, vertegenwoordiger en advocaat

Art 5:10 van overeenkomstige toepassing: OvJ verstrekt aan de GD de
historie van maatregelen en machtigingen, incl zelfbindingsverklaring
en relevante justitie- en politie
informatie. GD verstrekt aan psychiater
Medische verklaring: [...] de gezondheidstoestand van betrokkene
zodanig is verbeterd dat het ernstig nadeel is weggenomen, dan wel
welke voorwaarden of beperkingen aan een beëindiging van de
verplichte zorg moeten worden gesteld om het ernstig nadeel weg te
nemen.
Art 8:19.5. Samenvoegen indien nw verzoekschrift zorgmachting in
voorbereiding of ingediend
Art 8:19.6: Mededeling niet indienen of samenvoegen aan aanvrager,
betrokkene, vertegenwoordiger en advocaat
Ook mededeling in geval van besluit tot WEL indienen verzoekschrift
aan aanvrager, betrokkene, vetegenwoordiger, advocaat

Verzoekschrift (Art 8:19.3)
- afschrift aanvraag beëindiging
- beslissing oorspronkelijke aanvraag GD, evt incl beslissing Min J&V
- afschrift machtiging voortgezette crisismaatregel, zorgmachtiging
- medische verklaring
- relevante Politie en Justitiële gegevens
Termijn indienen verzoekschrift beëindiging: onverwijld

Rechter doet
uitspraak

24
25
Afschrift
Afschrift

27

Afschrift
betrokkene, adv,
vertw, aanvrager,
fam., ouders,
gezinsv, GD
zorgverantw,
zorgaanb, OvJ,
huisarts, IGJ.
Afschrift
Burgem (igv CM,
voortgezette CM)

24

Eventueel voorwaarden / advies deskundigen
Termijn uitspraak: zo spoedig mogelijk
Bij voorraad uitvoerbaar
Geen hoger beroep

Afschrift

Afschrift
Afschrift
Afschrift

26

Beëindiging verplichte zorg?

Ja

Dit document is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen over dit document kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl

Afschrift burgem indien betrokkeen verplichte zorg heeft ontvangen op
grond van een crisismaatregel, voortgezette crirismaatregel

Bij beëindiging zonder voorw. vervalt machtiging/maatregel (Art 6:6b)

27
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Politie

5 Tussentijdse beëindiging

Officier van Justitie
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5 : TUSSENTIJDSE BEËINDIGING EN VERZOEKSCHRIFT BEËINDIGIG (Art 8:18 - 8:21)
Rechter
Minister JenV
GD
Psychiater
Zorgverantwoordelijke
5a : Tussentijdse beëindiging Crisismaatregel, Machtiging voorzetting crisismaatregel en Zorgmachtiging (Art 8:18, 8:20, 8:21)

28

Beëindigen
verlening
verplichte zorg

29

Informeren
B&W/Gem

Beëindigen
verlenen
verplichte zorg

Informeren
B&W/Gem/Naasten

Geïnfomeerd

Zorgaanbieder

Beëindigen
verlenen
verplichte zorg

Betrokkene, Omgeving

28

Feitelijke uitvoering beëindiging afhankelijk van de situatie.
Ook 8:16.7, Na overplaatsing: Nieuwe zorgaanbieder informeert vorige
zorgaanbieder in geval van beëindiging verplichte zorg

29
Geïnfomeerd

Niet in artikel 8.19 benoemd maar wel wenselijk: GD kan de voor de
zorg relevante naasten en college b&w van gemeente van
woon/verblijfplaats informeren (zoals ook bij besluit tussentijdse
beëindiging door de GD, at 8:18.11)

5c : Niet naleven voorwaarden beëindiging verplichte zorg (Art 8:18.12)

8.18.12. Bij niet naleving van aan de beslissing tot beëindiging [ ...] door
de GD of de rechter verbonden voorwaarde of beperking trekt de GD de
beslissing tot beëindiging in.
Wetstekst anders dan bij intrekking tijdelijke onderbreking (8.17.9)

5c

31

Gemotiveerde beslissing
intrekking. Informeren
betrokkene. vtw, adv
Geïnfomeerd

Geïnfomeerd

Informeren eerdere
partijen: OvJ, Burgem,
B&W

Dit document is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen over dit document kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl

Geïnfomeerd

32

GD deelt beslissing mee binnen vier dagen aan betrokkene, vtw en
advocaat. Klachtwaardigheid en mogelijkheid PVP, FVP
Geïnformeerd worden partijen die eerder zijn geïnformeerd omtrent
tussentijdse beëindiging OvJ, Burgemeester, College B&W van
gemeente woon/verfblijfplaats
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Dit document is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners en kan worden gebruikt bij de implementatie van de Wvggz binnen de eigen organisatie.
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6 : CRISISMAATREGEL, VERZOEKSCHRIFT MACHTIGING TOT VOORTZETTING VAN DE CRISISMAATREGEL EN BEROEP CRISISMAATREGEL (Art 7:1 - 7:10)
Meldende burger
Burgemeester
GGZ/Crisisdienst
Politie
Officier van Justitie
Rechter
Ambulance
GD
Psychiater
6a : Crisismaatregel (Art 7:1 - 7:5)

6a

6a

Melden crisis,
zorgelijke
situatie

Ambtsh.
crisism

2
3

Ontvangen
melding

Melden aan
crisisdienst

12

Crisismaatregel
denkbaar
Ja

Ja

Tijd.
zorg
vooraf

3
Ja

4

Nee

Verlenen
tijd. zorg

Verlenen
tijd. zorg

Overleg
burgemstr
historie
Nee

Crisismaatregel
denkbaar
Ja

Tijd.
zorg
vooraf
Nee
Burgemeester
geinformeerd

Verlenen
tijd. zorg

5

7
Verstrekken hist.
machtigingen,
maatr. (+BOPZ)

10
11

Crisismaatregel
denkbaar
Ja

6

8
Overleg n.a.v.
historie

Betrokkene, Omgeving

2

Afhandelen
crisissituatie

Ja

9

Aantreffen
crisissituatie

Verlenen
tijd. zorg

Burgemeester
geinformeerd

6
7

Aantreffen
crisissituatie

Tijd.
zorg
vooraf
Nee

Opvragen
historie

Zorgaanbieder

1

4
5

14

Wettelijk gezien kan "een ieder" een verzoek voor een crisismaatregel
indienen. zoals ook nu onder de Wbopz.
1) Vaak zal de burger via 112 een crisissituatie aanmelden waarna Politie
en/of Ambulance ter plaatse gaat. Deze mogen ook de tijdelijke zorg
voorgafgaand aan de crirismaatregel initiëren
2) Indien crisissituatie aan de burgemeester wordt gemeld zal deze de
crisisdienst inschakelen. Veelal zal de burgemeester hier niet "tussen
zitten" maar gemeentelijke instellingen of ambtenaren die kunnen
verwijzen naar andere zorg, begeleiding of naar de cririssienst of naar
alarmnummer 112
3) Afhandeling van de crisissituatie in bijna alle gevallen door de
cririsdienst/hulpverlener die ook de aanvraag voor een medische
verklaring initieert
4) Politie/OvJ maken ook de afweging tussen strafrechtelijke afhandeling
en/of (verplichte ) zorg

Indien geen verdere stappen worden ondernomen voor een
crirismaatregel gaan betrokken organisaties, Politie, Ambulance,
Cririsdienst, Zorgaanbieder , Gemeente.,... over op hun reguliere
proces/taakuitvoering. Dit kan ook betekenen dat de voorbereiding voor
een Zorgmachtiging wordt gestart door één van deze partijen!
Nieuw ten opzichte van de Wbopz (tijdeliijke veplichte zorg vooraf):
Tijdelijke zorg vooraf [...] indien redelijkerwijs mag worden
verondersteld dat een crisismaatregel zal worden genomen
1) duur max 18 uur, 12 uur na onderzoek psychiater (Art 7:3.2)
- ...kan tevens inhouden dat ... vrijheid wordt ontnomen ( Art 7:3.3)
2) bevoegdheid aan: ambulance, zorgaanb/zorgverwantw/GD die zorg
verlenen obv vrijwilligheid, politie, categorie aangewezen deskundigen.
3) start tijdelijke zorg vooraf is het momet dat onvrijwillig de vrijheid
wordt ontnomen
4) politie verleent geen verplichte zorg (Art 7:3.4)
5) zorgaanbieder en burgemeester wordt geïnformeerd (Art 7:3.7).

Eventueel voegtijdig betrekken burgemeester om historie Wvggz &
Wbopz te raadplegen. Indien blijkt dat er een lopende machtiging is,
kan crisismaatregel wellicht achterwege blijven. Overweging
crisisdienst/psychiater

8
9

Ja

Verlenen
tijd. zorg

Initiëren
medische
verklaring

10
11
12

Nieuw ten opzicht van de Wbopz (psychiater):
Afgifte medische verklaring door onafhankelijk psychiater (onder de
Wbopz : onafhankelijk arts)
Medische verklaring: Onmiddelijk dreigend ernstig nadeel, ernstig
vermoeden stoornis, zorgmachtiging kan niet afgewacht, verzet
Nieuw ten opzicht van de Wbopz (justitiële en politie informatie):
OvJ verstrekt op aanvraag van de psychiater aan hem relevante justitiële

Dit document is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen over dit document kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl
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6 : CRISISMAATREGEL, VERZOEKSCHRIFT MACHTIGING TOT VOORTZETTING VAN DE CRISISMAATREGEL EN BEROEP CRISISMAATREGEL (Art 7:1 - 7:10)
GGZ/Crisisdienst
Politie
Officier van Justitie
Rechter
Ambulance
GD
Psychiater
6a : Crisismaatregel (Art 7:1 - 7:5)

Burgemeester

Zorgaanbieder

Betrokkene, Omgeving

Onderzoeken
betrokkene

13
Ja

14

Raadpl Just. geg.
Opvragen Pol. geg.

Verstrekken
relevante Politie
gegevens

15
16

Ontvangen
medische vkl

17

Opvragen
historie

Verstrekken
relevante Just.
en Pol. gegevens

Opvragen
Just.&Pol.
gegevens
Nee

14

Afgeven
medische vkl

15
16

Ja

Verstrekken hist.
machtigingen,
maatr. (+BOPZ)

17

Nee
Zo mogelijk horen
betrokkene

19

Besluit wel of geen
crisismaatregel

Inbreng
betrokkene

19

Crisismaatregel?
Nee

20

20
Stop

Ja

Bepalen, vragen
naar toestemming
wel of geen PVP

24

Nee

26

Afschrift

Geldigheidsguur crisismaatregel: ten hoogste 3 dg
Tenuitvoerlegging: binnen 24 uur

Beroep?

Afschriften van afgegeven crisismaatregel zijn inclusief medische
verklaring. Termijn afschrift: onverwijld
Zorgverantwoordelijke wel benoemd in crisismaatregel, krijgt formeel
geen afschrift!

Afschrift

Afschrift

Ja

Ontvangen
med. verkl.

Medische verklaring
naar zorgaanbieder

25

Burgemeester overweegt veiligheidssituatie bij besluit
In crisismaatregel wordt aangegeven: Noodzakelijke zorg, GD,
Zorgverantw, Zorgaanbieder, Zonodig de accomodatie, Mogelijkheid
advies en bijstand pat. vertr. pers. (PVP), Recht op beroep.

PVP
geïnformeerd

Pers. geg.
naar PVP

Afschrift betrokkene,
adv, GD, IGJ, OvJ, en
voor zover aanwezig
de vertegenwoordiger
en gezinsvoogd
(incl med. verklaring)

Nieuw ten opzichte van de Wbopz (zo mogelijk horen betrokkene):
1) Niet door Politie
2) Evt door instantie waar betrokkene verblijft (toelichting 2e nvw)
3) Indien betrokkene crisiskaart heeft kan deze kaart de wensen en
voorkeuren aangeven (toelichting 2e nvw)
4) Mogelijke uitvoering door derde partij

Hoe verkrijgen van antwoord van betrokkene of toestemming voor
informeren PVP. Wie vraagt dit aan betrokkene? Door psychiater bij
medische verklaring of bij het horen ?

Ja

23

Nieuw ten opzicht van de Wbopz (historie Wvggz & Wbopz):
OvJ verstrekt desgevraagd aan de burgemeester historische info
maatregelen en machtigingen, inclusief BOPZ (Art 7:1.4):
- inzicht in mogelijke lopende machtiging/maatregel
- inzicht in patroon
Zelfbindingsverkl. hier niet benoemd. Gelet op acute situatie is het in de
praktijk niet mogelijk om hieraan te voldoen (Toelichting 2e nvw)

Burgemeester kan ook besluiten om GEEN crirismaatregel op te leggen.
Wvggz voorziet in dat geval niet in een wettelijk vervolg. Indien geen
crisismaatregel ook geen medische verklaring naar OM.
Vervolg aan professionals, mogelijk onderwerp voor regio afspraken?

Wel/geen
toestemming
PVP

Toestemming voor PVP?

22

Toelichting 2e nota vw/P173: [...] ook indien de psychiater een
verklaring afgeeft waarin staat dat niet of niet helemaal aan de criteria
voor het afgeven van een crisismaatregel is voldaan, is het aan de
burgemeester om te besluiten of de maatregel moet worden getroffen.

Indien historie al is opgevraagd bij vroegtijdig contact tussen
psychiater en burgemeester dan deze stap hier achterwege blijven!

18

21

Nieuw ten opzicht van de Wbopz (justitiële en politie informatie):
OvJ verstrekt op aanvraag van de psychiater aan hem relevante justitiële
en politie gegevens (Art 7:1.5).
De informatie kan relevant zijn bij constering ernstig nadeel en voor de
OvJ zelf bij afweging strafrecht of (verplichte) zorg

25

Tenuitvoerleggen
crisismaatregel

6b. Voortzetting
crisismaatregel

4. Zorgverlening
verplichte zorg

4. Zorgverlening
verplichte zorg

Nieuw ten opzichte van de Wbopz (afschrift, mogelijkheid PVP):
- Ook afschrift aan Advocaat, Gezinsvoogd
- Mogelijkheid tot advies en ondersteuning PVP en verstrekken
persoonsgegevens door burgemeester aan PVP
Nieuw ten opzichte van de Wbopz (tenuitvoerlegging burgemeester):
1) Burgemeester stuurt afschrift medische verklaring naar de
zorgaanbieder tbv registratie verplichting (Art 7:2.6)
2) Geen bevelbevoegdheid meer, afspraken in regio overleg

6c. Beroep
crisismaatregel

26
Indien geen advocaat: Burgemeester draagt zorg voor advocaat binnen

Dit document is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen over dit document kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl

Processchema's WvGGZ V42 20200401.xlsx

Meldende burger

Burgemeester

6 Crisismaatregel

6 : CRISISMAATREGEL, VERZOEKSCHRIFT MACHTIGING TOT VOORTZETTING VAN DE CRISISMAATREGEL EN BEROEP CRISISMAATREGEL (Art 7:1 - 7:10)
GGZ/Crisisdienst
Politie
Officier van Justitie
Rechter
Ambulance
GD
Psychiater
6a : Crisismaatregel
7:5)
6b : Verzoekchrift machtiging
tot voortzetting(Art
van7:1
de -crisismaatregel
(Art 7:7 - 7:10)

16

Zorgaanbieder

Betrokkene, Omgeving

Indien geen advocaat: Burgemeester draagt zorg voor advocaat binnen

6b

27

27

Beslissen wel of
geen verzoekschr
voortz. crisism.
Verzoekschrift?

28

28

Indienen verz.schr. machtiging voortzetting CM: indien OvJ na ontvangst
stukken Art 7:2.2 (beslissing burgemeester+med.vkl) van oordeel is dat
grondslag voor nemen crisismaatregel aanwezig is.
Termijn besluit: Uiterlijk dag na ontvangst

Verzoekschrift met bescheiden (Art 7:7):
- bescheiden artikel 7:2, tweede lid ( beslissing burgemeester
crisismaatregel en medische verklaring)
- artikel 5:17, zesde lid (Informatie mbt gezag, curatele, mentorschap)

Ja
Geen grondslag voor Politie en Justitie gegevens in het verzoekschrift
Samenstellen
verzoekschrift
+ bescheiden

29

29

3. Indienen
verzoekschrift

30

30

GD kan tijdens voorbereiding van de OvJ overwegen om de verplichte
zorg van de lopende crisismaatregel te beëindigen. Hierbij hoort het
controleren/afstemmen bij de OvJ of er geen nieuwe verzoeken of
maatregelen zijn ingediend (zie schema "5 Tussentijdse beëindiging").
GD moet ook weten of verzoekschrift wordt ingediend i.v.m.
opschortende werking en continuering zorgverlening crisismaatregel!

6c : Beroep crirismaatregel (Art 7:6)

Schriftelijk gemotiveerd beroep door betrokkene (veelal advocaat) bij de
rechter, binnen 3 weken. Geen schorsende werking, Maatregel en evt
voortzetting crisismaatregel NIET uit OM registratie verwijderd!

6b

31
32
33

Indienen
Beroep (incl.
dossier)

Uitspraak
Beroep

Verweer

Afschrift

Afschrift

Afschrift
aan
betrokkene
, vtw, adv,
burgemee
ster, GD,
OvJ, IGJ

Afschrift

Afschrift

Dit document is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen over dit document kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl
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Dossier aangeleverd door de indiener. Rechter heeft geen dossier,
maakt nu soms gebruik van dossier OvJ (t.b.v. verlenging IBS)
Burgemeester is verweerder, kan ook stukken/dossier aanleveren
Art 6:1.1 (horen), 6:1.2/6:1.3 (locatie), 6:1.5 1e/2e volzin (onderzoek/deskundigen), 6:1.6 (verschijningsplicht, ook voor burgemeester), 6:1.7,
6:1.8 (zienswijze advocaat), 6:1.9 van toepassing
Uitspraak: zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken
OM heeft geen formele rol, wel benoemd in 1:7 lid 2: “... verstrekt hij,
indien betrokkene geen advocaat heeft, de persoonsgegevens van
betrokkene aan de rechter...". Zal in de praktijk niet voorkomen maar dit
artikel staat in de wet en geeft een verantwoordelijkheid.
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7 Klachtafhandeling

Dit document is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners en kan worden gebruikt bij de implementatie van de Wvggz binnen de eigen organisatie.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen over dit document kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl
7 : KLACHTAFHANDELING (Art 10:3 - 10:12)
Rechter
IGJ
GD
Zorgverantwoordelijke
Zorgaanbieder
Klachtencommissie

17

Betrokkene, Omgeving

7

1

Indienen klacht dr
betrokkene, vtw
nabestaande
Ontvangen
klacht over
verplichting of
beslissing

2
Horen

3

Horen
Horen

Horen klager en
tegen wie klacht
is gericht

2
Horen

4

Evt schorsen
beslissing van
de klacht

4

5

Beslissing op
klacht,evt
schadevergoeding

5

6

Afschrift
Afschrift
Afschrift

7

Afschrift

8

Beroep?
Ja

Openbaar
maken uitspraak

10

Evt schorsen
beslissing van
de klacht

11

Horen Betrokkene,
GD, Zorgverantw

12

Uitspraak beroep
klacht, evt
schadevergoeding

13

Afschrift klager,
betrokkene, vtw
adv, GD,
zorgverantw,
zorgaabieder,
klachtencomm,
IGJ

6
Afschrift

Beroep?

Indienen
beroep klacht

10
Horen

11

Horen
Horen

12
Afschrift

13

Afschrift

Bij klacht kan schadevergoeding worden gevraagd

Beslissing klachtencommissie binnen 14 dg na ontvangst of binnen 4 wk
indien afhandeling klacht geen gevolg meer heeft
Beslissing klachtencommissie:
a. onbevoegdverklaring van de klachtencommissie,
b. niet-ontvankelijkverklaring van de klacht,
c. ongegrondverklaring van de klacht, of
d. gegrondverklaring van de klacht.
Klachtencommissie kan een termijn stellen voor nieuwe beslissing of
verrichten andere handeling
Bij schadevergoeding ook horen Zorgaanbieder (Art 10:11)

Ja

Indienen
beroep klacht

9

14

Afschrift
indiener,
betrokkene, vtw
adv, GD,
zorgverantw,
zorgaanbieder,
IGJ

Art 10:3. Zorgaanbieder aangesloten bij klachtencommissie
Indienen klacht bij klachtencommissie door betrokkene, vertegenw of
nabestaande over nakomen verplichting of beslissing op grond van:
a. 1:5 (betrokkene niet staat redelijke waardering van zijn belangen)
b. 4:1 tweede lid; (opstellen zelfbindingsverklaring)
c. 7:3 m.u.v.Politie; (tijdelijk verplichte zorg voorafgaand aan CM)
d. 8:4 (patientendossier)
e. 8:7 (zorgaanbieder verplicht zorg te leveren)
f. 8:9 (besluit verlenen verplichte zorg door zorgverantwoordelijke)
g. 8:11 (tijdelijk verplichte zorg onvoorzien)
h. 8:12 (duur van tijdelijk verplichte zorg onvoorzien max 3 dagen)
i. 8:13 (beslissing en afschrift tijdelijke zorg onvoorzien)
j. 8:14 (onderzoek bezit voorwerpen binnen accomodatie)
k. 8:15 (huisregels)
l. 8:16 lid 1,2,3; (beslissing overplaatsing)
m. 8:17 (beslissing tijdelijke onderbreking)
n. 8:18, lid 10 en 14 (beslissing, voorw, intrekking beëindiging dr GD)
o. 8:20 (voorwaarden tussentijdse onderbreking)
p. 8:21 (evaluatie uitvoering verplichte zorg)
q. 8:34 m.u.v. OvJ, Rechter, Psych , Burgem, B&W (geheimhouding)
Voor personen met strafrechtelijke titel:
r. 9:3 (aanwijzen zorgverantwoordelijke)
s. 9:4 (zorplan door zorgverantwoordelijke)
t. 9:5 (behandeling volgens zorgplan)
u. 9:6 (behandeling zonder zorgplan, ter wegneming ernstig nadeel)
v. 9:7 (behandeling zelfbindingsverklaring opnemen in zorgplan)
w. 9:8 (tijdelijke zorg ter afwending noodsituatie)
x. 9:9 (opgelegde beperkingen)

Beroep bij de rechter op beslissing of niet tijdig besluit, termijn 6 wk,
door betrokkene, vertegenwoordiger, zorgaanbieder of nabestaande
Bij beroep kan schadevergoeding worden gevraagd
Indien geen advocaat: Last tot toevoeging advocaat via Rechter
Hoe indiening bij de Rechter: Onder huidige Wbopz gaat beroep op
klacht via Inspectie naar de Rechter

Rechter kan op locatie de zaak behandelen, aanwezigheid OvJ, oproepen
deskundigen etc (Art 6:1 2-8)
Beslissing rechter:
a. onbevoegdverklaring van de rechter,
b. niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek,
c. ongegrondverklaring van de klacht, of
d. gegrondverklaring van de klacht.
Rechter kan een termijn stellen voor nieuwe beslissing of verrichten
andere handeling
Rechter kan dwangsom opleggen aan de Zorgaanbieder zolang niet
voldaan wordt aan de uitspraak
Bij schadevergoeding ook horen Zorgaanbieder (Art 10:11)
Termijn uitspraak:4wk. Geen hoger beroep

Afschrift
Afschrift
Afschrift
Afschrift

Dit document is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen over dit document kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl
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8 Toezicht

Dit document is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners en kan worden gebruikt bij de implementatie van de Wvggz binnen de eigen organisatie.
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8 : TOEZICHT (Art 13:2 - 13:6)
Burgemeester
Poltie
OvJ
Rechter
IGJ
Minister VWS/JenV
GD
8a: Verstrekking aan IGJ van beslissingen en uitspraken

Afschrift
crisismaatregel
met medisch vkl
aan IGJ (Art 7:2)

Zorgverantwoordelijke

18

Zorgaanbieder

Klachtencommissie

Betrokkene, Omgeving

Afschrift

1

2

Afschrift uitspraak
beroep
crisismaatregel
IGJ (Art 7:6)

Afschrift

2

3

Afschrift machtiging
voortzetting
crisismaatregel
aan IGJ (Art 7:8)

Afschrift

3

4

Afschrift
zorgmachtiging
aan IGJ (Art 6:4)

Afschrift

4

5
6

Instemming
overplaatsing aan
IGJ (Art 8:16)

Afschrift

Afschrift uitspraak
tusentijdse
beëindiging aan IGJ
(Art 8:19)

5
6

Afschrift

8b: Verstrekking aan IGJ van uitspraken op klachten

7
8

Afschrift
uitspraak beroep
klacht (Art 10:10)

Beslissingen GD bij geen overplaatsing, tijdelijke onderbreking en
tussentijdse beëindiging GD niet naar IGJ

7

Afschrift uitspraak
klacht (Art 10:6)

Afschrift

TER VERGELIJKING: Artikelen huidige Wbopz in relatie tot Inspectie:
BOPZ/UItvoering
- Art 9: Afschrift afwijzing voorlopige machtiging + geneesk. verklaring
- Art 10/24: Overleg OvJ of Burgemeester voor bevel opneming
- Art 12: Kennisgeving opname in ziekenhuis via griffie
- Art 14a: Afschrift voorwaardelijke machtiging
- Art 14g: Meded. beslissing op verzoek niet langer gestoord of gevaar
- Art 25: Kennisgeving IBS
- Art 34d: Register zelfbindingsverklaringen bij inspectie
- Art 34k: Afschrift zelfbindingsmachtigingen
- Art 34n: Mededeling einde behandeling ogv zelfbindingsmachtiging
- Art 38: Mededeling start/einde behandeling incl behandelplan
- Art 38c: Mededeling start/einde behandeling zonder overeenst. of niet
conform, behandelplan of bij verzet, ter afwending gevaar
- Art 39: Meded. ingezette middelen en maatregelen noodsituaties
- Art 41/41a: Uitspraak klachtencommissie, Verz. schrift beroep klager
via de inspecteur voorleggen aan rechter, Afschrift beslissing rechter
- Art 43: Negatief besluit overplaatsing
- Art 45: Overleg verlof >60 uren
- Art 49: Aanvragen (voorw) ontslag, mededeling ontslagbeslissing GD.
Afschrift uitspraak rechter op verzoek ontslag
- Art 55: Kennisgeving overplaatsing via griffie
BOPZ/Vastlegging & verstrekking door GD (artikelen 56, 57 en 58):
- Art 56/56a: Patientendossier met behandelplan, voortgang, zorg in
noodsit., afschriften RM /IBS + geneeskundige vkl, zelfbindings vkl
- Art 57: Register dwangmiddelen,
- Art 58: Maandelijks opgave pat. gegevens opname, verlof, ontslag,
beëindigde IBS aan inspectie , OVJ. En afschrift register aan inspectie

8

Afschrift

8c: Verstrekking aan IGJ vanuit registratie Zorgaanbieder

UItvoeren
zorgmachtiging,
faciliteren zorg,
registratie IGJ

9

9

10

"Overzicht"
registratie

Verstrekken digitaal
overzicht per 6 mnd
(Art 8:24)

10

11

"Analyse"
verplichte
zorg

Verstrekken analyse
verplichte zorg per 6
mnd (Art 8:25)

11

De zorgaanbieder houdt digitaal beschikbaar (Art 8:24):
a. namen betrokkene, de zorgverantwoordelijke en de GD;
b. de zelfbindingsverklaring;
c. de vorm van de aan betrokkene verleende verplichte zorg, noodzaak,
begin- en einddatum, duur, frequentie
d. de zorgmachtiging; crisismaatr, machtiging tot vz crisismaatregel
e. de beslissing tijdelijke verplichte zorg voor cisismaatregel, art 7:3;
f. de beslissing tijdelijke verplichte zorg onvoorzien, art 8:11;
g. de beslissingen GD tijdelijke onderbreking/beëindiging (8:17 ,8:18)
h. de beslissingen rechter op beëindiging zorgmachtiging, art 8:19;
i. de beslissingen strafrechter ogv art 2.3, lid 1 WfZ waaruit blijkt of
iemand is opgenomen met geldende justitiële titel ogv WvStr
Art 8:25.2: Bij regeling ... kunnen regels worden gesteld over de inhoud
en de wijze van verstrekken van de analyse.

8d: Melding aan IGJ

Melden
vermoeden zorg
schiet tekort

12
13

Melden
vermoeden zorg
schiet tekort

Melden
vermoeden zorg
schiet tekort

Melding
Vermoeden zorg
schiet tekort

Dit document is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen over dit document kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl

12
Melden
tekortkoming door
PVP, FVP

Art 11:1.3/12:1.2. PVP of FVP melden tekortkomingen in de structuur
en de uitvoering van de zorg aan de inspectie
Art 13:2.1. Zorgaanbieder, GD of zorgverantwoordelijke melden
vermoeden dat uitvoering van verplichte zorg ernstig tekortschiet aan
inspectie.
Art 13.2.2. Klacht van PVP of FVP waarop zorgaanbieder, GD of
zorgverantw. onvoldoende, niet of niet tijdig reageert kan door PVP of
FVP gemeld aan de inspectie (Art 13:2)
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Burgemeester

14

Poltie

8 Toezicht

OvJ

Rechter

8 : TOEZICHT (Art 13:2 - 13:6)
IGJ
Minister VWS/JenV
GD
8a: Verstrekking aan IGJ van beslissingen en uitspraken
Melding
tekortkoming in
structuur en
uitvoering zorg

Zorgverantwoordelijke

19

Zorgaanbieder

Klachtencommissie

Betrokkene, Omgeving
tekortkoming
door
PVP, FVP

Melden na
klacht PVP, FVP

15

Melding
Na klacht PVP,
PVP

Dit document is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen over dit document kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl
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Burgemeester

Poltie

8 Toezicht

OvJ

Rechter

8 : TOEZICHT (Art 13:2 - 13:6)
IGJ
Minister VWS/JenV
GD
8a: Verstrekking
aan IGJ van en
beslissingen
en uitspraken
8e: Onttrekking
Vermissing

17

Justitiële
titel
Ja
Melding
onttrekking
aan Min. JenV

18
19
20

Zorgaanbieder

Melden
onttrekking
aan OvJ

Melding
onttrekking aan
OvJ

16

Zorgverantwoordelijke

20

Nee

Melden
onttrekking
aan Min. JenV

Politie
nodig
Ja
Melding
vermissing of
verzoek
ondersteuning

Klachtencommissie

Betrokkene, Omgeving

16

GD meldt onttrekking aan de OvJ. In geval justitiële titel (H9, par 1) ook
aan Min JenV. GD meldt vermissing bij de politie, vraagt ondersteuning
politie als betrokkene weigert terug te keren
Geen melding aan IGJ
(Art 13:3)

17
18
19

Melden vermissing
of verzoek
ondersteuning

20

Constareren
Hervatting

21

Melden Hervatting
aan OvJ

22

8f: Hervatting

21
22

Melding Hervatting
aan OvJ

GD meldt hervatting crisismaatregel aan OvJ. In de wet wordt alleen
crisismaatregel genoemd

8h: Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving

23

Bestuurlijke boete
(IGJ namens
Min. VWS)

24

Last onder
dangsom
(IGJ namens
Min. VWS)

25
26
27
28
29

Toezicht

Aangifte bij
OvJ (IGJ i.s.m.
OM)

Bij ernstige overtreding/omstandigheden wordt
overtreding aan het openbaar ministerie voorgelegd
Strafrechtelijk handhaving:
- Gevangenisstraf of boete (3e cat) bij vrijheid
beroven/verpl zorg zonder wettelijke basis (misdrijven)
- Met een geldboete (2e cat) bij (overtredingen):
a. vormen van verplichte zorg verleent waarin de
maatregel/mactiging niet voorziet, ook niet op basis van
de artikelen 7:3, 8:11 tot en met 8:13 of 9:1
b. In strijd art 2:4; (ambulante verpl zorg cf AMVB)
c. In strijd art 7:3; (tjdelijke verpl. zorg voor CM)
d. In strijd art 8:6; (toezicht op verplichte zorg)
e. In strijd art 8:11; (tijd. verpl. zorg onvoorzien)
f. In strijd art 8:12; (duur tijd. verpl. zorg onvoorzien)
g. In strijd met art 8:13; (beslissing tijdelijke zorg
onvoorzien en informeren door GD)
h. In strijd met art 8:14; (onderzoek voorwerpen)

Last onder dwansom:
a. 1:2, lid 3; (bouwkundige eisen cf AMVB)
b. 2:2; (beleidsplan zorgaanbieder)
c. 2:3, lid 1; (benoemen geneesheer directeur)
d. 8:6; (toepassing veiligheidsregels cf AMVB)
e. 8:7, lid 1 en 2; (Zorgaanb verplicht zorg te verlenen)
f. 8:22, lid 2; (Gegevensverwerking)
g. 8:24; (register verplichte zorg van de zorgaanbieder)
h. 8:25; (analyse verplichte zorg van zorgaanb nr IGJ)
i. 8:30, tweede, vijfde lid; (aanl. beleidsinformatie)
j. 9:4; (zorgplan voor patient met just. titel)
k. 9:10, lid 1, mbt art 8:24 en 8:25;
l. 10:1; (zorgaanbieder aangesloten bij clientenrganisatie
en klachtencommissie)
m. 10:2, lid 4; (samenstelling en werkwijze
klachtencommissie cf AMVB)
n. 13:1, lid 3,5,6; sde lid. (toegang inspectie, inlichtingen,
toegang tot betrokkene)

Bestuurlijke boete (max € 33.500,-):
a. 1:2, lid 1; (opname zorgaanbieder in register)
b. 1:3, lid 4; (verzoek mentorschap, i.g.v. geen vertegenw)
c. 1:4, lid5; (gemachtigde vertegenwoordiger)
d. 1:5; (schriftelijke verklaring wilsonbekwaam)
e. 2:2; (beleidsplan verplichte zorg)
f. 2:3; (benoeming geneesheer directeur)
g. 2:4; (ambulante verplichte zorg, onder AMVB)
h. 5:4, lid 2; (informeren ontvangen aanvraag dr GD)
i. 5:13; (vaststellen zorgplan)
j. 7:3, muv lid 4d,5,6,7; (tijdelijke verpl zorg voor CM)
m. 8:3; (informeren maatregel/machtiging dr zorgaanb)
n. 8:4; (patiëntendossier)
o. 8:7; (zorgaanbieder is verplicht zorg te verlenen)
p. 8:8; (zorgaanbieder verzorgt dat zorgkaart bekend is)
q. 8:9; (beslissing verplichte zorg door zorgverantw)
r. 8:11; (beslissing tijdelijke verplichte zorg ovoorzien)
s. 8:12; (uitvoering tijdelijke verplichte zorg onvoorzien)
t. 8:13; (beslissing tijd. zorg onvoorzien informeren dr GD)
u. 8:14; (onderzoek voorwerpen)
v. 8:15; (huisregels zorgaanbieder)
w. 8:16, lid 2-5; (overplaatsing)
x. 8:17, lid 2 en 6; (tijdelijke onderbreking)
y. 8:18, lid 1-6, 8, 9, 11, 12, en 15e lid; (beëindiging dr GD)
z. 8:19, lid 2; (med. verkl. bij verz.schr. beëindiging)
aa. 8:20, lid 4; (betrokkene bereid aan de voorwaarden)
bb. 8:21, lid 1 en 3; (evaluatie zorgverlening)
cc. 8:24; (register zorgaanbieder)
dd. 8:25; (analyse verplichte zorg zorgaanbieder naar IGZ)
ee. 8:26; (zorgaanbieder geeft psychiater inzage in zelfb
verkl en zorgverantw aan arts in zorgplan en pat. dossier)

Dit document is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen over dit document kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl
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Bestuurlijke boete (max € 33.500,-):
ff. 8:27; (inzage in patientendossier voor nabestaanden)
gg. 8:29; (vangnet artikel verstrekkingen)
hh. 8:33; (vernietiging)
ii. 8:34, muv OvJ, Rechter, BM, College B&W;
(geheimhouding)
jj. 9:2; (verzoek verlof/ontslag patient met just. titel aan
minister VenJ)
kk. 9:3; (aanwijzen zorgverantw vr patient met just titel)
ll. 9:4; (zorgplan patient met just titel)
mm. 9:5; (behandeling patient met just titel cf zorplan)
nn. 9:6; (behandeling patient met just titel cf zorplan bij
ernstig nadeel)
oo. 9:7; (zelfbindingsvkl in zorplan vr patient met just titel)
pp. 9:8; (beslissing maatregelen en middelen bij verzet, niet
in zorgplan voor patienten met just titel)
qq. 9:9; (beperkingen aan patienten met just titel)
rr. 9:10, lid 1; (8:4, 8:14, 8:15, 8:21, 8:22, 8:23, 8:24, 8:25,
8:26, 8:27, 8:32 en 8:33 van toepassing)
ss. 10:2; (klachtencommissie)
tt. 11:1, lid 1; (er is een pvp voor ...)
uu. 11:2; (vrije toegang pvp)
vv. 11:3 (inlichtingen aan pvp)
ww. 12:1; (beroep op fvp voor ...)
xx. 12:2; (vrije toegang fvp)
yy. 12:3; (inlichtingen aan fvp)
zz. 13:2, lid 1; (melding aan igz door zorgaanbieder,
zorgverantw, gd)
ab. 13:3. (melding onttrekking, vermissing, hervatting)
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Opleggen bestuurlijke boete en Last onder dwangsom is door de
minister van VWS gedelegeerd aan IGJ
Voor strafrechtelijke handhaving en aangifte zijn er directe afspraken
tussen IGJ en het OM

Processchema's WvGGZ V42 20200401.xlsx

Legenda & Disclaimer

Dit document is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners en kan worden gebruikt bij de implementatie van de Wvggz binnen de eigen organisatie.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen over dit document kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl
LEGENDA
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Start van het proces of deelproces

Rechter laat zich
voorlichten

Processtap (actie, beslissing, ontvangst) voor de actor in de betreffende kolom

Nieuwe
aanvraag
ZM

Te nemen beslissing of overweging voor de actor in betreffende kolom

(traject)keuze voor vervolg afhankelijk van eerdere actie of genomen beslissing in het proces

Een processtap ‘triggert’ een volgende processtap

4. Zorgverlening
verplichte zorg

Verwijzing/doorloop naar een ander deelproces met de betreffende titel

Stop

Einde van (deel)proces

...

Begeleidende opmerking en/of vraag

8
Printerinstelling

Ten geleide

8

Rijnummering per tabblad (links en rechts)

Standaard ingesteld op A3-Landscape!

1) Deze ketenprocesschema's WvGGZ geven globaal inzicht in de samenhang en interacties in de ketenprocessen, op basis van de wetstekst en validatie met de ketenpartners. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend
2) De processchema’s worden gebruikt bij de implementatie van de Wvggz en zijn bedoeld voor alle betrokken partijen om te komen tot agenda van implementatie onderwepen zoals procesafspraken en inhoudelijke afspraken ten
aanzien van de samenwerking, waaronder de informatiedeling
3) De processchema’s zijn uitdrukkelijk geen voorschrift: de diversiteit van situaties waarin verplichte zorg wordt overwogen of wordt opgelegd en verschillen in regionale werkwijzen kunnen ertoe leiden dat ook andere
procesinrichtingen mogelijk zijn, uiteraard binnen de wettelijke kaders van de Wvggz. Met de processchema’s wordt wel beoogd om de wettelijke vereisten op gestructureerde en samenhangende manier inzichtelijk te maken
4) Als schematechniek wordt gebruik gemaakt van “zwembanen”. In de verticale kolommen staan de betrokken actoren benoemd met hun taken. De pijlen tussen taken van verschillende actoren moeten worden gezien als
“procestriggers” waarbij vanuit een taak bij de ene actor een taak bij een andere actor wordt geïnitieerd. Let hierbij op dat de processchema’s vooral gericht zijn op taken van actoren die een relatie hebben met andere actoren. De
interne activiteiten bij een individuele actor worden niet belicht!
5) In de rechterkantlijn staan diverse opmerkingen en bijzonderheden verwoord. Dit kan verwijzen naar specifieke wettelijke bepalingen maar kan ook input betreffen vanuit (besprekingen met) de ketenpartijen
6) De processchema’s worden regelmatig bijgewerkt gedurende de verdere looptijd van het programma
7) Op de website www.dwangindezorg.nl/uitvoering wordt de PDF versie van de ketenprocesschema's gepubliceerd. Het bronsbestand (in EXCEL) kan per mail worden opgevraagd bij ketenbureauwvggz@minvws.nl

Dit document is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen over dit document kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl
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