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INFORMATIE VOOR HUISARTSEN OVER GEDWONGEN OPNAMEN WZD  

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) is per 1 

januari 2020 vervangen door de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) 

en de Wet Zorg en Dwang (Wzd). Bij beide wetten gaat het om onvrijwillige zorg. De 

Wzd richt zich op mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. 

De WvGGZ richt zich op mensen met een psychiatrische aandoening. Deze notitie heeft 

betrekking op de Wzd. 

De Wzd regelt alle onvrijwillige zorg, voor een aanvraag hoeft geen Wlz-indicatie 

aanwezig te zijn. In deze notitie maken wij inzichtelijk met welke organisatie u contact 

kunt opnemen indien u opname van een patiënt met dementie noodzakelijk acht en er 

sprake is van verzet, dus een onvrijwillige opname.  

Dit document is opgesteld door DSW Zorgverzekeraar / Zorgkantoor DSW na zorgvuldig 

overleg met de VVT-aanbieders in de regio WSD. 

Onvrijwillige opname 

Binnen de Wzd zijn twee vormen van onvrijwillige opname mogelijk: via een Rechterlijke 

Machtiging (RM) en via een Inbewaringstelling (Ibs).  

 

Bij een RM is geen sprake van een acute, gevaarlijke situatie.  

Opname kan worden uitgesteld. 

___________________________________________________________________ 

 

Een Ibs is een spoedmaatregel: er is sprake van een acute, gevaarlijke situatie. 

Directe opname is noodzakelijk. 

 

 

Voor een RM of Ibs is het noodzakelijk dat u bij een huisbezoek heeft vastgesteld dat 

de thuissituatie van de patiënt onveilig is. Dat is het geval als er ernstig nadeel voor 

de patiënt en/of diens omgeving dreigt te ontstaan, dat alleen te voorkomen is door 

opname. Ernstig nadeel is het bestaan van of het ernstig risico op:  

• levensgevaar voor de patiënt of iemand anders;  

• ernstig lichamelijk letsel voor de patiënt of iemand anders;  

• ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade voor de 

patiënt  of  iemand anders;  

• ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang van de patiënt of 

iemand anders;  

• ernstig verstoorde ontwikkeling van de patiënt of iemand anders;  

• bedreiging van de veiligheid van de patiënt al dan niet doordat hij onder 

invloed van een ander raakt;  

• de situatie dat de patiënt met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept;  

• de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is. 
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Rechterlijke Machtiging 

U heeft op grond van een huisbezoek vastgesteld dat de thuissituatie van de patiënt 

onveilig is en de patiënt of diens vertegenwoordiger zich verzet tegen opname.  

Er is echter geen sprake van een acute gevaarlijke situatie, dus opname is niet per direct 

noodzakelijk.  

Met wie kunt u contact opnemen? 

De organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van RM-aanvragen is 

afhankelijk van de gemeente waarin uw patiënt woont. In onderstaand overzicht ziet u 

met welke organisatie u contact kunt opnemen: 

Woonplaats cliënt Zorgorganisatie  Contact 

Delft Pieter van Foreest  via Zorgdomein* 

Westland Pieter van Foreest  via Zorgdomein* 

Midden-Delfland Pieter van Foreest  via Zorgdomein* 

Pijnacker-Nootdorp Pieter van Foreest  via Zorgdomein* 

Lansingerland Laurens 010 44 30 418 

Schiedam Frankeland 010 426 49 25 

Vlaardingen m.u.v. postcode 

3132 

Zonnehuisgroep Vlaardingen 010 475 95 92 

Maassluis en postcode 3132 

(Vlaardingen) 

Argos Zorggroep 010 427 83 10 

 

*Bij Pieter van Foreest stuurt u een RM-aanvraag via Zorgdomein naar de Specialist 

Ouderengeneeskunde (SO). Deze neemt vervolgens contact met u op. 

Inbewaringstelling 

U heeft op grond van een huisbezoek vastgesteld dat de thuissituatie van de patiënt 

onveilig is en patiënt of diens vertegenwoordiger zich verzet tegen opname.  

In deze situatie is opname direct noodzakelijk en dus niet uitstelbaar.  

Met wie kunt u contact opnemen? 

Het Coördinatiepunt WSD, uitgevoerd door Careyn, is in de WSD-regio verantwoordelijk 

voor de verwerking van Ibs-aanvragen. Bel het coördinatiepunt in spoedsituaties voor 

onvrijwillige opname van een patiënt met dementie via 088 123 99 82. 

Bel bij vragen of twijfels over de diagnose altijd eerst de Crisisdienst van GGZ Delfland 

via 088 002 88 10. 

Meer informatie?  

Voor meer informatie over de Wet zorg en dwang verwijzen wij u naar 

https://www.dwangindezorg.nl/wzd. 

Cliëntenvertrouwenspersoon 

In de Wzd is bepaald dat patiënten zo nodig een beroep kunnen doen op een 

Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). De CVP ondersteunt patiënten en hun wettelijk 

vertegenwoordigers bij zaken rondom onvrijwillige zorg en wordt in de regio WSD 

geleverd door Zorgstem: https://zorgstemvertrouwenspersonen.nl/ 

Vrijwillige opname  

Wanneer u opname van een patiënt nodig vindt en er is geen sprake van verzet van de 

patiënt of diens vertegenwoordiger, dan volgt u protocol Urgentie thuis en dan?: 

https://zel.nl/praktische-informatie/protocol-urgentie-thuis-en-dan/ 
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