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Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg (Wvggz). Ook opent dan een 
gemeentelijk meldpunt voor de Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg. Maakt u zich zorgen 
over iemand? En denkt u dat deze persoon misschien 
verplichte zorg nodig heeft? Dan kunt u dat melden 
bij dit meldpunt. Wat is de werkwijze als iemand 
misschien verplichte zorg nodig heeft? 
U leest het in deze folder. 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) 
Vanaf  1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
(Wvggz). Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische 
ziekenhuizen (Wbopz). De Wvggz regelt de rechten en plichten van mensen 
die psychische zorg nodig hebben. De nieuwe wet geeft meer mogelijkheden 
om mee te praten over de zorg. Voor de persoon om wie het gaat. Maar ook 
voor de familie en naasten van deze persoon. Bij de nieuwe wet is het de 
eerste keuze om de persoon om wie het gaat de verplichte zorg thuis te geven. 
Alleen als het echt niet anders kan, gaat deze persoon naar een zorginstelling. 

Hoe doe ik een melding voor de Wvggz?
U kunt bellen naar telefoonnummer (010) 267 07 00 van de gemeente 
Rotterdam. Of  kijk voor meer informatie op rotterdam.nl/wvggz

Is er sprake van een levensbedreigende situatie? Bel dan altijd 112.

U kunt een melding doen waarbij uw naam niet bekend wordt gemaakt aan 
de persoon waarover de melding gaat. Dit betekent dat deze persoon niet te 
weten komt wie de melding gedaan heeft. De gemeente wil wel graag weten 
wie de melding doet. Zodat zij goed onderzoek kan doen en contact met u 
kan opnemen als er nog vragen zijn. En om u te informeren over wat er met 
uw melding gebeurt, als dat nodig is.

https://www.rotterdam.nl/wvggz


Wanneer doet u een melding voor de Wvggz?
Maakt u zich zorgen over iemand? En denkt u dat deze persoon misschien 
verplichte zorg nodig heeft? Dan kunt u dat melden bij het meldpunt. Verplichte 
zorg wordt niet zomaar gegeven. Dit kan alleen als iemand door een psychische 
stoornis ernstig nadeel veroorzaakt voor zichzelf, voor een ander of  voor 
personen of  spullen in het algemeen. Of  als de kans hierop groot is.  
Ook moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden: 
 • Er is geen mogelijkheid meer voor vrijwillige zorg.
 • Verplichte zorg is de enige manier om ernstig nadeel te voorkomen. 
 •  De verplichte zorg moet in verhouding staan tot het op te lossen ernstig 

nadeel. Dit betekent dat de voordelen van verplichte zorg en de nadelen 
van het ernstig nadeel bekeken worden. Het voordeel van verplichte zorg 
moet groter zijn dan de schade door het ernstige nadeel dat ontstaat 
zónder verplichte zorg. 

 •  Het is te verwachten dat de verplichte zorg resultaat geeft. 

Wat is ernstig nadeel?
In de Wvggz betekent ernstig nadeel het duidelijke risico dat iemand:
 •  Zichzelf  of  anderen in levensgevaar brengt.
 •  Zorgt dat hijzelf  of  anderen ernstig lichamelijk gewond raken.
 •  Zorgt voor ernstige geestelijke schade bij zichzelf  of  anderen.
 •  Zorgt voor ernstige schade aan zijn spullen of  de spullen van anderen.
 •  Zorgt voor ernstige financiële schade voor zichzelf  of  anderen.
 •  Niet goed zorgt voor zichzelf  of  anderen (ernstige verwaarlozing).
 •  Niet (meer) mee kan doen aan de maatschappij.
 •  Zijn eigen ontwikkeling of  de ontwikkeling van anderen ernstig benadeelt.
 •  Deze persoon zich zo gedraagt, dat hij/zij met dit gedrag bij anderen 

agressie opwekt.
 •  De algemene veiligheid van mensen in gevaar brengt, of  dat er gevaar  

is dat spullen kapot gemaakt worden.
Zorgt iemand alleen voor overlast? Dan is dat geen ernstig nadeel. 



Wat gebeurt er na uw melding?
Na een melding doet de gemeente onderzoek, dit noemen we: verkennend 
onderzoek. Dit onderzoek is om te bepalen of  er echt ernstig nadeel is door 
de psychische stoornis van de gemelde persoon. Dit betekent dat de situatie 
die gemeld is, onderzocht wordt.

Het verkennend onderzoek moet laten zien of  er echt verplichte zorg nodig 
is om ernstig nadeel te voorkomen. Het doel is om zoveel mogelijk vrijwillige 
zorg te geven. En verplichte zorg te voorkomen. 

In het verkennend onderzoek kijkt de gemeente naar:
 •  De situatie die gemeld is.
 •  Of  deze persoon al zorg krijgt of  eerder al zorg kreeg.
 •  Of  hij/zij mee kan doen in het dagelijkse leven.

Ook praat de gemeente met de persoon over wie de melding gaat. Dit 
gesprek is om te kijken of  zorg echt nodig is. En of  hij/zij vrijwillig zorg 
wil krijgen. Om een goed beeld te krijgen van de persoon over wie de 
melding gaat praat de gemeente ook met zijn/haar familie en naaste(n). 
Op basis van het verkennend onderzoek besluit de gemeente of  ze een 
zorgmachtiging aanvraagt bij de officier van justitie of  niet. Dat moet binnen 
twee weken na de melding. Laat het onderzoek zien dat er ernstig nadeel 
is dat waarschijnlijk veroorzaakt wordt door de psychische stoornis van 
deze persoon? En wil hij/zij geen vrijwillige zorg? Dan stuurt de gemeente 
het resultaat van het verkennend onderzoek naar de officier van justitie. De 
officier van justitie vraagt dan een zorgmachtiging aan bij de rechter. 

Wat is een zorgmachtiging?
Een zorgmachtiging is de toestemming van de rechter om verplichte zorg 
te geven aan iemand die ernstig nadeel veroorzaakt door een psychische 
stoornis. De rechter geeft alleen een zorgmachtiging als vrijwillige zorg  
niet mogelijk is. 
 
En verplichte zorg wel nodig is om ernstig nadeel op te lossen of  te 
voorkomen. Als het kan krijgt de gemelde persoon de verplichte zorg aan 
huis. Alleen als echt niet anders kan gaat hij/zij naar een zorginstelling. 



Wanneer is verplichte zorg nodig?
Iemand krijgt verplichte zorg als hij/zij door een psychische stoornis ernstig 
nadeel veroorzaakt voor zichzelf, voor een ander of  voor personen of  spullen 
in het algemeen. Of  als de kans hierop groot is. Ook moet aan de volgende 
voorwaarden voldaan worden: 
 •  Er is geen mogelijkheid meer voor vrijwillige zorg.
 •  De verplichte zorg moet in verhouding staan tot het op te lossen ernstig 

nadeel. Dit betekent dat de voordelen van verplichte zorg zwaarder  
wegen dan schade die door het ernstige nadeel ontstaat wanneer er  
geen verplichte zorg is. 

 •  Het is te verwachten dat de verplichte zorg resultaat geeft. 

Wie kan een zorgmachtiging aanvragen?
Naast de gemeente kunnen ook een geneesheer-directeur1, medewerkers in de 
zorg, zorgorganisaties in de forensische zorg2 en de politie een zorgmachtiging 
aanvragen bij de officier van justitie. De officier van justitie kan ook zelf  een 
zorgmachtiging aanvragen bij de rechtbank. 

Wanneer geeft de rechter een zorgmachtiging?
De rechter leest het verkennend onderzoek. En geeft alleen een zorgmachtiging 
als de zorg nodig is om:
 •  Een noodsituatie of  ernstig nadeel te voorkomen.
 •  De geestelijke gezondheid van de gemelde persoon te onderzoeken.
 •  De geestelijke gezondheid van de gemelde persoon te verbeteren.
 •  De geestelijke gezondheid van de gemelde persoon zo te herstellen. 

dat hij/zij weer voor zichzelf  kan zorgen.
 •  De lichamelijke gezondheid van de gemelde persoon te verbeteren.  

Dat kan alleen als hij/zij de eigen lichamelijke gezondheid beschadigt 
door zijn/haar psychische stoornis.

1 Een geneesheer-directeur is een arts van een ziekenhuis of  een andere gezondheidsinstelling.

2  Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen die een strafbaar feit hebben 

gepleegd of  daarvan verdacht worden. Hun delict is mede het gevolg van hun psychische stoornis.



Voorkomen zorgmachtiging met eigen plan van aanpak 
Soms is het mogelijk om verplichte zorg te voorkomen als de gemelde 
persoon zelf  een plan van aanpak maakt. De officier van justitie wijst 
een geneesheer-directeur aan. Deze maakt een medisch rapport. En hij 
informeert de gemelde persoon hierover. De gemelde persoon heeft dan 
twee weken de tijd om zelf  een plan van aanpak te maken. Familie of  
naasten en/of  de patiëntvertrouwenspersoon3 mogen de gemelde persoon 
daarbij helpen. 

Lukt het de gemelde persoon om zelf  een plan van aanpak te maken binnen 
twee weken? Dan beoordeelt de geneesheer-directeur of  er door het plan 
van aanpak geen risico meer is op ernstig nadeel. Is er geen risico meer 
op ernstig nadeel? Dan stopt de werkwijze die de geneesheer-directeur 
begonnen was. En komt er geen zorgmachtiging. 

Lukt het de gemelde persoon niet om zelf  een plan van aanpak te maken? 
Of  keurt de geneesheer-directeur het plan van aanpak niet goed? Dan 
stuurt de geneesheer-directeur het medische rapport, het plan voor de 
zorg en mogelijk een zelfbindingsverklaring4 naar de officier van justitie. 
De officier van justitie bekijkt deze informatie. En besluit of  voldaan is aan 
de voorwaarden voor verplichte zorg. Is voldaan aan de voorwaarden voor 
verplichte zorg? Dan vraagt de officier van justitie een zorgmachtiging aan bij 
de rechter. Hij moet dit doen uiterlijk vier weken nadat de werkwijze om een 
zorgmachtiging aan te vragen is begonnen. Maakt de gemelde persoon zelf  
een plan van aanpak? Dan geldt een periode van zes weken. 

Speciale plaats familie en naasten
Binnen de Wvggz heeft een groep mensen die dicht bij de 
gemelde persoon staan, een speciale plaats. Het gaat om: de 
vertegenwoordiger, de man/vrouw/geregistreerde partner van 
de gemelde persoon of degene met wie hij/zij een contract voor 
samenwonen heeft, de ouders of een van hen of een familielid of 
naaste die onmisbaar is voor het geven van zorg. Is iemand uit 
deze groep het niet eens met het besluit van de gemeente om geen 
zorgmachtiging aan te vragen? Dan kunnen zij de gemeente vragen 
om alsnog een zorgmachtiging aan te vragen.



Besluit de officier van justitie om geen zorgmachtiging aan te vragen? Dan 
kan de naaste die de melding heeft gedaan de officier van justitie vragen 
om toch een zorgmachtiging aan te vragen bij de rechter. Dit moet hij/zij 
doen binnen twee weken nadat de gemeente hem/haar heeft geïnformeerd 
over het besluit van de officier van justitie. Hij/zij moet een brief sturen 
aan de officier van justitie. En in deze brief moet hij/zij uitleggen waarom 
verplichte zorg toch nodig is voor de gemelde persoon.

Samen met familie en naaste(n)
Bij het verlenen van verplichte zorg worden in de Wet verplichte geestelijke 
zorg familieleden en naasten meer betrokken. Hun wordt gevraagd 
welke zorg zij denken dat nodig is. Zij kunnen helpen bij het opstellen 
van het eigen plan. Ook kunnen zij advies en hulp krijgen van een 
familievertrouwenspersoon5.

Wel of geen zorgmachtiging? 
De rechter bepaalt of  er wel of  geen zorgmachtiging moet komen. De rechter 
neemt die beslissing uiterlijk drie weken nadat de officier van justitie de 
zorgmachtiging heeft aangevraagd. 

Hoe lang duurt een zorgmachtiging? 
De zorgmachtiging kan de eerste keer voor maximaal zes maanden gegeven 
worden. Daarna kan de officier van justitie opnieuw een zorgmachtiging vragen. 
Geeft de rechter dan aansluitend weer een zorgmachtiging? Dan kan hij die voor 
maximaal één jaar geven. Dit kan ieder jaar opnieuw. Maar alleen als aan alle 
voorwaarden voor een zorgmachtiging is voldaan. Heeft iemand al een periode 
van vijf  jaar achter elkaar verplichte zorg? Dan kan de rechter de zorgmachtiging 
voor maximaal twee jaar geven. 

3   Een patiëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk en ondersteunt en adviseert cliënten in de 

zorg hun rechten te beschermen.

4  In een zelfbindingsverklaring legt de cliënt vast hoe, waar en hoe lang hij/zij behandeld wilt 

worden als het niet goed met hem/haar gaat. 

5  Een familievertrouwenspersoon is er ter ondersteuning van familie, vrienden en andere naasten 

van mensen met psychische problemen die in behandeling zijn of  komen.



Vanaf 1 januari 2020 is er een meldpunt Wet 
verplichte geestelijke gezondheidszorg. 
Maakt u zich zorgen over iemand? En 
denkt u dat deze persoon misschien 
verplichte zorg nodig heeft? Meld dit  
door te bellen naar (010) 267 07 00. 

Is uw melding dringend? 
Bel dan 112. 

U kunt bellen naar telefoonnummer (010) 267 07 00  

van de gemeente Rotterdam. Of kijk voor meer 

informatie op rotterdam.nl/wvggz
 

https://www.rotterdam.nl/wvggz

