Wet verplichte ggz
Per 1 januari 2020
De Wvggz geldt voor mensen bij wie een
psychische aandoening leidt tot gedrag dat
ernstig nadeel veroorzaakt voor henzelf of
voor anderen. Soms is het dan nodig dat
iemand verplicht geestelijke gezondheidszorg krijgt. De Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg (Wvggz) regelt dit.

In de regio Hart van Brabant neemt
CIT meldingen Wvggz aan.
Heeft u zorgen dat iemand een gevaar vormt voor zichzelf of anderen?
Bel CIT 0800 8013
Acute situatie? Bel 112
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Wet verplichte ggz in regio Hart van Brabant

Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte
geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in.
De Wvggz vervangt de Wet Bopz. De Wvggz
biedt meer mogelijkheden om mensen met
psychische problemen verplichte zorg op maat
te geven. Daarbij krijgen de betrokkene en zijn
familie meer inspraak in de behandeling die
nodig is, en ook in de zorg en ondersteuning
daarna.
Melden
De Wvggz maakt het mogelijk dat iedereen kan
melden als ze denken dat iemand zichzelf of
anderen ernstig nadeel kan toebrengen. De
gemeente moet dan onderzoeken welke hulp
er nodig is. De gemeenten in de Regio Hart van
Brabant hebben het meldpunt Wvggz belegd bij
het CIT (Crisisinterventieteam). Zowel inwoners
als professionals kunnen een melding doen bij
het CIT als zij zich ernstig zorgen maken om
iemand met psychische problemen. Uiteraard
kunnen inwoners hun zorgen ook altijd
bespreken met een professional in hun eigen
gemeente, zoals de huisarts of iemand van het
wijkteam, sociaal team of de dorpsondersteuner.

Het kan ook zijn dat iemand in crisis direct hulp
nodig heeft. Dan wordt onmiddellijk verplichte
zorg ingezet. De burgemeester toetst dan binnen
18 uur of verplichte zorg terecht is; hij neemt
een crisismaatregel.
Samenwerking in de keten
De Wvggz helpt om inwoners die door een
ernstige psychische aandoening een gevaar voor
zichzelf of voor anderen vormen, eerder in beeld
te krijgen en een passende behandeling te
starten. Daarbij worden inwoners die zich ernstig
zorgen maken om iemand met psychische
problemen beter gehoord. Een goede samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners
zorgt ervoor dat we sneller tot een passende
oplossing kunnen komen. Hierbij kijken we niet
alleen naar (verplichte) behandeling, maar ook
naar wat iemand nodig heeft om deel te nemen
aan het maatschappelijk leven, zoals een woning
en werk. Dat doen we met oog voor de veiligheid
van de cliënt, betrokkenen en de omgeving.
Zo kunnen we beter zorgen voor mensen met
een psychiatrische aandoening en gaan we
overlast tegen.

Zorgmachtiging en crisismaatregel
Als verplichte ggz nodig is, moet de rechter
hiervoor een zorgmachtiging geven. Verplichte
ggz is een uiterste middel. De psychiater bekijkt
altijd eerst samen met de cliënt of vrijwillige
zorg mogelijk is.
2

Informatie over Wet verplichte ggz

Procedures
De Wvggz kent twee procedures om te komen tot verplichte zorg:
1. Een zorgmachtiging via de rechter
2. Een crisismaatregel via de burgemeester

Route zorgmachtiging Wvggz via CIT
Risico dat iemand een gevaar vormt
voor zichzelf of anderen?

Bel CIT
0800 8013

Telefonische
beoordeling: Wvggz?

Doorgeleiding naar
reguliere hulp

Bij acute dreiging:

Verrijken informatie
door kennisknooppunt

Verkennend onderzoek
door team Bemoeizorg

Zorgplan samen
met cliënt

Rechter geeft
zorgmachtiging

Aanvraag zorgmachtiging
bij Officier van justitie

Geneesheer directeur
onderzoekt aanvraag
en betrekt cliënt

Verplichte
zorg nodig?

Doorgeleiding naar
reguliere hulp

-

De oﬃcier van justitie bereidt een verzoekschrift voor een
zorgmachtiging voor. Er zijn meerdere routes voor het
aanvragen van een zorgmachtiging. Zowel het college van
burgemeester en wethouders, een geneesheer-directeur,
een persoon die op beroepsmatige basis zorg verleent
aan betrokkene, een zorgaanbieder als een ambtenaar
van de politie kunnen hiervoor een aanvraag doen bij
de oﬃcier van justitie.
3

Informatie over Wet verplichte ggz

Route crisismaatregel Wvggz
Directe inzet
verplichte
psychische zorg
Acute dreiging

Bel 112

Politie onderzoekt
situatie en schakelt
GGZ crisisdienst in
Medische verklaring
door psychiater

Binnen 18 uur:
besluit crisismaatregel
door burgemeester
Max. 3 dagen
verlenging mogelijk
tot 3 weken
Zo mogelijk horen
betrokkene: door de
burgemeester of door CIT
namens burgemeester

Crisisinterventieteam (CIT)
Inwoners en professionals in de regio Hart van
Brabant kunnen het CIT 24 uur per dag bereiken
bij crisissituaties en bij verward gedrag. Het CIT
bestaat uit medewerkers van Jeugdbescherming
Brabant, Veilig Thuis, GGz Breburg, Amarant
Groep en Sterk Huis. Samen hebben ze alle
expertise in huis om een goede beoordeling
van de situatie te maken.

0800-8013

C IT
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