WET VERPLICHTE GGZ
IN VOGELVLUCHT
De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) maakt
het mogelijk om verplichte zorg niet alleen in de kliniek, maar ook
poliklinisch of bij iemand thuis te geven.
Verplichte zorg is zorg waartegen iemand met een psychische stoornis
zich verzet én waarbij het noodzakelijk is om een (dreigend) ernstig
nadeel af te wenden.
Binnen de nieuwe wet Wvggz bestaan twee procedures voor verplichte
zorg. Dit zijn de crisismaatregel en de zorgmachtiging.
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In een crisissituatie kan bij onmiddellijk dreigend ernstig nadeel een crisismaatregel worden
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Zorgverantwoordelijke stelt een zorgplan en zorgkaart op.

ZORGMACHTIGING

Als er niet direct een crisissituatie is, kan op verzoek van de Officier van Justitie door de
rechter een machtiging afgegeven worden. Daarna mag de ggz-instelling verplichte zorg
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WIE KUNNEN EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ DE OVJ?

Als dit niet voorkomen kan worden, beoordeelt de Geneesheer-directeur of de
zorgkaart, het zorgplan en de medische verklaring aan de eisen voldoen.
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De rechter neemt een beslissing over het doorgestuurde verzoek.
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UITVOERING CRISISMAATREGEL/ZORGMACHTIGING
Als de zorgverantwoordelijke geen andere weg ziet, wordt verplichte zorg
aangezegd aan betrokkene.
Geneesheer-directeur informeert betrokkene over klachtrecht.
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WAT IS WAT?
Zorgplan: inhoudelijke beschrijving van de gewenste zorg.
Zorgkaart: een overzicht van de wensen en voorkeuren van de betrokkene ten aanzien van
de (verplichte) zorg.
Plan van aanpak: eigen plan van aanpak van de betrokkene waarmee mogelijk verplichte
zorg voorkomen kan worden.
Zorgverantwoordelijke: degene die de regie heeft op geboden zorg.

