
 
 
 

De nieuwe Wvggz – wat kunt u doen als u zich zorgen maakt over een Delftse cliënt? 
 
Sinds 1 januari 2020 vervangen de Wet Verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) de 
wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). In dit bericht leest u wat de 
Wvggz betekent voor Delftse huisartsen die zich zorgen maken over een cliënt met psychiatrische 
problematiek. In het kort: in een crisissituatie verandert er niets. Buiten een crisis kunt u nu zelf 
ook een zorgmachtiging aanvragen bij de Officier van Justitie (OvJ). 
 
Melding van een zorgelijke situatie  - Bij de officier van justitie (OvJ) 
U kunt als huisarts zelf verplichte zorg aanvragen wanneer er sprake is van ernstig nadeel (gevaar) 
voor de betrokkene of voor anderen in de omgeving van de betrokkene. Als u twijfelt, kunt u zichzelf 
de volgende drie vragen stellen: 

• Is het aannemelijk dat de inwoner een psychische stoornis heeft? 

• Vormt hij/zij mogelijk een gevaar voor zichzelf of zijn/haar omgeving?  

• Is er geen mogelijkheid op vrijwillige zorg? 
Als u alle drie de vragen met ja hebt beantwoord, kunt u een zorgmachtiging aanvragen bij de OvJ. 
 

Contact Openbaar Ministerie 
Een zorgmachtiging kunt u via beveiligde mail aanvragen bij: verplichtezorg.denhaag@om.nl. U kunt 
indien nodig ook contact opnemen met Floor Spierings, Secretaris Verplichte Zorg bij het Openbaar 
Ministerie, die de aanvragen beoordeelt. Contactgegevens: tel nr.: 06-11518286 of e-mail: 
f.spierings@om.nl. 

Melding van een zorgelijke situatie  -  Bij Meldpunt Bezorgd van Delft Support 
Kunt u als huisarts geen melding doen omdat u onvoldoende informatie heeft om bovenstaande 
vragen te beantwoorden? Maakt u zich wel ernstige zorgen?  Dan kunt u terecht bij het meldpunt 
van de gemeente waar de patiënt op dat moment verblijft. De gemeente is verplicht om een 
verkennend onderzoek uit te voeren, hoewel de voorkeur in eerste instantie uitgaat naar een 
bemoeizorgtraject. Zij zal zich daarbij onder andere baseren op informatie van u, (ambulante) 
zorgverleners of de politie. Een medische verklaring is in dit stadium nog niet nodig. De gemeente 
moet binnen 14 dagen beslissen of ze de Officier van Justitie verzoekt een zorgmachtiging aan te 
vragen bij de rechter. In de gemeente Delft is dit belegd bij het Meldpunt Bezorgd van Delft Support. 
Bel 0900 040 040 5 en vermeld dat u een melding doet in het kader van de Wet verplichte ggz. 

Na de aanvraag Zorgmachtiging 
Na ontvangst van de aanvraag wijst de OvJ een geneesheer-directeur aan. Die bereidt de medische 
kant van de aanvraag voor. Hij/zij toetst de causaliteit en proportionaliteit tussen het ziektebeeld en 
de  verschillende vormen van verplichte zorg, de geschiedenis van de betrokkene en betrekt naasten 
en andere partijen bij het opstellen van een zorgplan. Uiteindelijk doet de rechtbank uitspraak over 
het wel of niet toekennen van de aanvraag tot verplichte zorg. 
 
Acute situatie? Crisisdienst! 
De Wvggz verandert niet wat u in een crisissituatie moet doen. Is er een crisis rond iemand met een 
psychiatrische stoornis? Wil de betrokkene zelf niet worden geholpen? Neem dan contact op met de 
spoedeisende hulp psychiatrie van de GGZ_Delfland (SEHP); kijk hier voor meer informatie. De SEHP 
beoordeelt de betrokkene ter plekke, of hij/zij wordt naar een beoordelingslocatie gebracht. De 
dienstdoende psychiater stelt een medische verklaring op en bepaalt of een crisismaatregel 
noodzakelijk is. De burgemeester neemt net als bij een IBS het besluit. Deze maatregel duurt 
maximaal drie dagen en houdt ook andere maatregelen in dan alleen opname, net als bij de 
zorgmachtiging. Als na drie dagen de crisismaatregel moet worden verlengd, besluit de rechter over 
een vervolg. 
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Extra informatie over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (wvggz) en de Wet zorg en 
dwang (Wzd) 
Per 1 januari is niet alleen de Wvggz in werking getreden, maar ook de Wet Zorg en Dwang (Wzd).  
Deze wet gaat vooral over mensen met psychogeriatrische problemen en over mensen met een 
verstandelijke beperking.  In de oude Wet BOPZ vielen de verschillende doelgroepen beiden onder 
deze wet. Sinds 2020 zijn er twee wetten, vanwege de verschillende achtergronden en behoeften 
van de doelgroepen. 
 
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
De nieuwe Wet Verplichte ggz (Wvggz heeft tot doel om verplichte zorg te voorkomen. In de wet  is 
de bescherming van betrokkene beter geregeld. Zo is geregeld dat de betrokkene en zijn familie 
kunnen meepraten over de behandeling in een plan van aanpak. Dit zijn enkele veranderingen: 

• Er zijn nu verschillende vormen van gedwongen zorg, naast een gedwongen opname. 
Verplichte ggz kan ook thuis of poliklinisch plaatsvinden (zie kader hieronder) 

• Elke inwoner die zich zorgen maakt over een ander met (vermeende) psychiatrische 
problemen die mogelijk een gevaar oplevert voor zichzelf of omgeving, kan dat melden bij de 
gemeente (in Delft: Meldpunt Bezorgd). De gemeente kan dan een verkennend onderzoek 
starten. 

• Een naaste van de betrokkene  kan zelfs eisen dat de gemeente een verkennend onderzoek 
instelt, ook als de gemeente liever eerst bemoeizorg inzet. 

• Als een naaste het niet eens is met de uitkomst van het verkennend onderzoek, kan hij/zij 
eisen dat de gemeente toch een aanvraag voor een zorgmachtiging indient bij het OM. 

• Een zorgaanbieder of zorgverlener zelf een zorgmachtiging aanvragen bij de Officier van 
Justitie. 

Voor acute zorg verandert er niets.   
Meer informatie over de Wvggz kunt u vinden op: https://www.dwangindezorg.nl/wvggz 

 

Wet zorg en dwang (Wzd) 
De Wzd is van toepassing op cliënten met een indicatie voor langdurige zorg met als grondslag een 
psychogeriatrische stoornis of verstandelijke beperking, ongeacht of zij zijn opgenomen of thuis 
wonen. Daarnaast is de Wzd van toepassing op cliënten die geen indicatie hebben voor langdurige 
zorg maar, vanwege hun psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking, zijn 
aangewezen op zorg.  Meer informatie over de Wet zorg en dwang kunt u vinden op: 
https://www.dwangindezorg.nl/wzd    
 

Vormen van verplichte zorg binnen de Wvggz 
1 Toedienen van vocht, voeding en medicatie, verrichten van medische controles of handelingen 
2. Beperken van de bewegingsvrijheid 
3. Insluiten 
4. Uitoefenen van toezicht op betrokkene 
5. Onderzoek aan kleding of lichaam 
6. Onderzoek van woon- of verblijfsruimte op gedragbeïnvloedende middelen en gevaarlijke 
voorwerpen 
7. Controleren op de aanwezigheid van gedragbeïnvloedende 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 
11. Ontnemen van de vrijheid van betrokkene door hem over te brengen naar een plaats die geschikt 
is voor tijdelijk verblijf. 
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