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Per 1 januari jl. hebben de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg (Wvggz) de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen 
(BOPZ) vervangen. De Wzd is gericht op mensen met een psychogeriatrische aandoening of 
verstandelijke beperking, die mogelijk in aanmerking komen voor verplichte zorg. De 
gemeente heeft geen rol in de Wzd. 
 
De Wvggz gaat over mensen die mogelijk verplichte zorg nodig hebben vanwege een 
psychische aandoening. Verplichte zorg kan worden verleend als iemand als gevolg van zijn 
stoornis ernstig nadeel doet veroorzaken of dreigt te veroorzaken voor zichzelf, voor een 
ander of voor personen of goederen in het algemeen. Bovendien mogen er geen 
mogelijkheden meer zijn voor zorg op basis van vrijwilligheid. Alleen in geval betrokkene zich 
verzet tegen zorg en er geen andere mogelijkheden meer zijn om het ernstig nadeel af te 
wenden, kan dus verplichte zorg worden verleend.  
 
Twee procedures in de Wvggz zijn de crisismaatregel en de zorgmachtiging.  
Bij de crisismaatregel is de rol van de huisarts hetzelfde gebleven. Hiervoor kan de huisarts 
contact opnemen met de crisisdienst van GGZ Delfland.  
Nieuw in de Wvggz is dat familie of betrokkenen (incl de huisarts) een melding kunnen doen 
over een persoon waarover zij zich zorgen maken. De gemeenten moeten binnen 14 dagen 
na de melding een verkennend onderzoek doen. Doel van dit verkennend onderzoek is om 
te bepalen of deze man of vrouw verplichte ggz nodig heeft. Is dat het geval, dan wordt het 
verkennend onderzoek doorgezet naar het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie 
maakt de afweging of de zaak al dan niet voor een zorgmachtiging aan een rechter wordt 
voorgelegd. 
 
De gemeente Westland heeft de uitvoering van het verkennend onderzoek neergelegd bij 
het SKT. Indien u zich zorgen maakt om een patiënt die vanwege een psychische aandoening 
mogelijk verplichte zorg nodig heeft (en waarbij er dus geen sprake is van een calamiteit), 
kunt u contact opnemen met de bureaudienst van het Sociaal Kernteam Westland via 0174-
673605 (dit nummer is alleen voor professionals) of https://www.sktwestland.nl/. Onze 
medewerkers kunnen met u bepalen wat een passende vervolgstap is. Burgers kunnen via 
14 0174 contact met het SKT opnemen.  
 
Voor meer algemene informatie over de Wvggz kunt u hier terecht: 
https://www.dwangindezorg.nl/wvggz  
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