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Nieuwe Wet  
verplichte geestelijke 
gezondheidszorg  
in Midden-Delfland

Het komt weleens voor dat iemand dreigt om zichzelf of  
een ander iets aan te doen vanwege psychische problemen. 
Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg (ggz) 
nodig. Sinds 1 januari 2020 geldt daarvoor de nieuwe Wet 
verplichte ggz (Wvggz). De Wvggz vervangt verschillende 
oude wetten en heeft enkele nieuwe elementen in zich.

Voor huisartsen
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Nieuwe Wet verplichte 
geestelijke gezondheids-
zorg in Midden-Delfland

Nieuw onder deze wet is:
–  De verplichte zorg kan ook ambulant 

(bij iemand thuis) geleverd worden.
–  Professionals en inwoners kunnen 

een melding doen in het kader van 
de Wvggz bij Meldpunt Bezorgd. 

–  Ter voorbereiding op het aanvragen 
van een zorgmachtiging (voorheen 
Rechtelijke Machtiging) wordt een 
verkennend onderzoek uitgevoerd.

–  Ter voorbereiding op een  
crisismaatregel (voorheen 
Inbewaringstelling (IBS) wordt  
de betrokkene gehoord. Dit wordt 
in Midden-Delfland door Khonraad 
uitgevoerd. Deze hoorservice is 
24/7 beschikbaar en wordt uitge-
voerd door professionals. 

–  U kunt als huisarts mogelijk betrok-
ken worden bij de ontwikkeling 
van het zorgplan. 

–  U kunt als huisarts mogelijk betrok-
ken worden bij de ontwikkeling 
van een eigen plan van aanpak. 
De betrokkene kan hier gebruik van 
maken vóór de Officier van Justitie 
een zorgmachtiging oplegt.  
De betrokkene krijgt 2 weken de 
tijd om zelf een plan van aanpak  
te maken voor de zorg en onder-
steuning die nodig wordt geacht. 
Om dit vorm te geven mag hij/zij 
professionals vragen voor input  
en hulp.

Twee routes
De Wvggz kent twee routes: 
–  De crisismaatregel (acute route);
–  De zorgmachtiging (niet-acute 

route).

Crisismaatregel
Heeft iemand met spoed psychische 
hulp nodig? Schakel dan meteen de 
crisisdienst in. De crisisdienst van GGZ 
Delfland is altijd bereikbaar: 7 dagen 
per week, 24 uur per dag op telefoon-
nummer: 088 0028810. In geval van 
een crisis kan de ggz-instelling onmid-
dellijk verplichte psychische zorg  
inzetten. 
De burgemeester moet daarna binnen 
18 uur een crisismaatregel nemen.  
Dit gebeurt op basis van een medische 
verklaring van een onafhankelijke  
psychiater. Deze maatregel duurt 
maximaal drie dagen. Daarna kan  
de rechter deze nog drie weken voort-
zetten.

Zorgmachtiging
Maakt u zich zorgen over iemand en 
denkt u dat deze persoon psychische 
hulp nodig heeft? U kunt dan een  
melding doen in het kader van Wvggz. 
Dat kunt u doen bij Meldpunt Bezorgd 
van de gemeente Midden-Delfland. 
Meldpunt Bezorgd bekijkt tijdens een 
verkennend onderzoek of en welke 
hulp nodig is. Dit onderzoek moet  
binnen twee weken plaatsvinden.  
Als Meldpunt Bezorgd besluit dat  
verplichte hulp noodzakelijk is, dan 
vraagt zij via de Officier van Justitie 



een zorgmachtiging bij de rechter aan. 
De rechter beslist uiteindelijk of inder-
daad verplichte zorg wordt ingezet.  
De rechter verleent een zorgmachtiging 
alleen als vrijwillige zorg niet mogelijk 
is, terwijl zorg wel noodzakelijk is om 
het risico weg te nemen.

Meldpunt Bezorgd is bereikbaar via 
het telefoonnummer (015) 380 41 11 
of via maatschappelijkteam@midden-
delfland.nl. Het is aan te raden de 
melding telefonisch te doen, omdat  
er dan een mogelijkheid tot overleg 
en triage is met de professionals van 
het Maatschappelijk Team. 

Is de melder een essentiële naaste, 
dan wordt hij/zij ook ingelicht over  
de verdere gang van zaken. De melder 
kan ook aangeven anoniem te willen 
blijven voor de betrokkene.

Eerst bemoeizorg
Verplichte ggz is een uiterste redmiddel. 
In Midden-Delfland werken we met 
elkaar samen om mensen met psychi-
sche problemen de juiste hulp te  
bieden. Zo willen we voorkomen dat 
verplichte zorg nodig is. De professio-
nals van Meldpunt Bezorgd gaan na 
een melding langs en zij proberen 
contact te leggen met de persoon.  
Ze zoeken samen met de betrokkene 
en de naasten uit waar het grootste 
probleem zit. Ze maken samen een 
plan. Eventueel schakelen de  

professionals daarbij een ggz-instelling, 
de wijkagent of de huisarts in.  
De betrokkene krijgt zo bijvoorbeeld 
begeleiding bij het wonen, rond finan-
ciën of met het aanpakken van een 
verslaving. Pas als bemoeizorg niet 
helpt terwijl verplichte ggz wel nodig 
is, vraagt Meldpunt Bezorgd een  
zorgmachtiging aan.

Meer informatie
Meer informatie over de Wvggz  
vindt u op de website  
www.dwangindezorg.nl/wvggz. 
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