
“Wij zijn daar waar onze klant wil slagen” 

Wet verplichte geestelijke 

gezondheidszorg (Wvggz) 

 
 

SPV Regiomiddag 
11 april 2019 

 
 

 
GGZ Noord-Holland-Noord 

 

 
 

 



• Behandeling staat voorop 

• Patiënt meer centraal 
Waarborgen van de rechtspositie en voorkeuren van de patiënt   

- advocaat, PVP 

- plan van aanpak, zorgkaart, zelfbindingsverklaring 

• Het verhogen van de kwaliteit van zorg 
zorg op maat, stepped care 

• Voorkomen van dwang en het zoveel mogelijk 

beperken van de duur 
laatste redmiddel ‘ultimum remedium’ 

Beoogde doelen Wvggz 



• Vrijwillig(heid) zorg staat voorop, dwang 

uitzondering  
drang is wel mogelijk 

• Verplichte zorg in een ambulante setting 

• Wederkerigheid; deelname aan het 

maatschappelijk verkeer 

Uitgangspunten van de Wvggz 



Onder de Wet Bopz Onder de Wvggz 

Gevaar Ernstig nadeel 

Stoornis van de geestesvermogens Psychische stoornis 

Geneeskundige verklaring Medische verklaring 

Voorlopige machtiging Zorgmachtiging 

Inbewaringstelling Crisismaatregel  

Behandelaar Zorgverantwoordelijke 

Behandelingsplan Zorgplan 

Crisiskaart Zorgkaart 

Instelling Zorgaanbieder 

Psychiatrisch ziekenhuis Accommodatie 

Wettelijke definities 



• Zorgvuldigere voorbereiding van beslissingen 
– Rekening houden met voorkeuren van de patiënt 

– Betrekken familie en naasten 

– Betrekken maatschappelijk verkeer 

• Mogelijkheid om eigen plan van aanpak op te 

stellen om verplichte zorg te voorkomen 

• Mogelijk maken van hoger beroep 

• Eerder in het proces betrekken van PVP en 

advocaat 

 

Rechtspositie van de cliënt 
wordt versterkt 



• Er is sprake van een psychische stoornis 

• Het gedrag als gevolg van die stoornis leidt tot 

(aanzienlijk risico) op ernstige nadeel voor 

hemzelf of voor andere… 

• … die alleen kan worden afgewend door het 

verlenen van verplichte zorg 

 

Criteria toepassen Wvggz 



• Er moeten voldoende mogelijkheden voor zorg 

o.b.v. vrijwilligheid zijn geboden 

• Geen mogelijkheden meer voor vrijwillige zorg 

• Proportionaliteit  
evenredig tot doel 

• Subsidiariteit  
minder heftige alternatieven 

• Doelmatigheid  

effectief 

• Veiligheid 
nieuw begrip: t.a.v. betrokkene/hulpverlener/omgeving 

Criteria verplichte zorg 
Ultimum remedium 



• Toedienen van vocht, voeding, medicatie 
incl. verrichten medische handelingen of controles en 

therapeutische maatregelen, ook somatische aandoening. 

• Beperken van de bewegingsvrijheid 

• Insluiten 

• Uitoefenen van toezicht op betrokkene 

• Onderzoek aan kleding of lichaam 

• Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op 

gedrag beïnvloedende middelen en gevaarlijke 

voorwerpen 

Wat is verplichte zorg? (1/2) 



• Controleren op de aanwezigheid van gedrag 

beïnvloedende middelen 

• Beperken van de vrijheid het eigen leven in te 

richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of 

nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen 

• Beperken van het recht op het ontvangen van 

bezoek 

• Opnemen in een accommodatie 

• Tijdelijk verblijf onderzoeksruimte 

Wat is verplichte zorg? (2/2) 



Alle verplichte zorg m.u.v. 

• Beperken van de bewegingsvrijheid -> fixatie 

• Insluiten 

• Beperken van het recht op het ontvangen van 

bezoek 
• Opnemen in een accommodatie 

• Tijdelijk verblijf onderzoeksruimte 

 

(Besluit verplichte ggz)  

Verplichte zorg in ambulante setting 



• Zorgmachtiging (ZM) 

• Crisismaatregel (CM) 

• Tijdelijk verplichte zorg voorafgaand aan CM 

• Tijdelijk verplichte zorg in een noodsituatie 

tijdens ZM/CM 

– Die niet in ZM/CM staan 

– Zorgverantwoordelijke beslist, melding GD 

– Max. 3 dagen 

– Langer? Aanvraag ZM of wijziging ZM verzoeken  

via GD 

 

Verplichte zorg mogelijk o.g.v 



• Die niet in ZM/CM staan 

• Ter voorkoming van 

– Ernstig nadeel patiënt 

– Veiligheid op locatie waar patiënt behandeld wordt 

– Bescherming van anderen 

– Ter voorkoming strafbare feiten 

• Zorgverantwoordelijke beslist, melding GD 

• Max. 3 dagen 

• Langer? Aanvraag ZM of wijziging ZM 

verzoeken via GD 

 

Tijdelijk verplichte zorg in een 

noodsituatie tijdens ZM/CM 



Doel: Verplichte zorg voorkómen (eigen kracht) 

door een alternatief plan van patiënt samen met 

familie/naasten 
• Binnen 3 dagen na mededeling ZM 

• Beslissing GD binnen twee dagen, na overleg met OvJ 

• Bij instemming GD > schorsing termijn 2 weken 

 

GD kan afwijzen: 
• Risico ernstig nadeel verdraagt geen uitstel 

• Eerder onvoldoende resultaat 

• Bij onvoldoende voortgang PvA 

Plan van Aanpak 



• Voorkeuren patiënt 

• Eventueel samen met zorgverantwoordelijke 

• Bijstand naasten patiënt en/of PVP 

• Eventueel zelfbindingsverklaring of andere 

schriftelijke wilsuitingen toevoegen 

• Ook opstellen indien geen voorkeuren 

Zorgkaart 



Belangrijkste elementen zorgplan i.k.v. een ZM: 

• Diagnose en gedrag dat leidt tot ernstig nadeel 

• De zorg die noodzakelijk is om het ernstig nadeel weg te 

nemen 

• Max. duur van afzonderlijke vormen verplichte zorg 

• Hoe er met voorkeuren patiënt rekening wordt gehouden 

• Overleg met familie/naasten 

• Wijze waarop zorgaanbieder en GD kwaliteit van 

verplichte zorg bewaken, en toezicht op uitvoering van 

ZV in ambulante setting 

• Essentiele voorwaarden voor deelname aan 

maatschappelijk leven en overleg met B&W hierover 

Zorgplan 



Verschil criterium van de Wvggz ten opzichte van 

Jeugdwet 
• Wvggz : Ultimum remedium 

• Jeugdwet : Indien noodzakelijk voor de ontwikkeling van de 

    jeugdige naar volwassenheid (art 6.1.2 jeugdwet)  

 

Daardoor eerder machtiging uithuisplaatsing ogv 

Jeugdwet? 

-> Wvggz niet gebonden aan locatie = kansen? 

 

Aandachtspunt 

Criteria verplichte zorg Ultimum remedium 



• Ongeveer 130 uitwisselingsmomenten 

• Artikel 8:29 Wvggz 

– Voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de 

uitoefening van ieders taak op grond van deze wet 

– Informatie strikt noodzakelijk ter voorkoming of 

beperking van ernstig nadeel 

 

Aandachtspunt 

Gegevensverstrekking binnen Wvggz 



• Leeftijd, vertegenwoordiging en instemming en 

verzet met of tegen de behandeling 

– Wijziging tov Bopz; aansluiting bij Wgbo 

• Medische verklaring 

 

Aandachtspunt 

Minderjarigen 



Vragen? 
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