De gevolgen van de invoering van de Wvggz en Wzd in Woudenberg
Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking.
Beide wetten vervangen de huidige Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet
BOPZ). Bij de Wet BOPZ stond de opname van mensen, die door een ernstige psychische aandoening
zichzelf of anderen nadeel toebrachten, centraal. De WvGGZ als ook de Wzd zijn veel meer gericht op
verplichte zorg en maken het mogelijk om deze ambulant uit te voeren. Verplichte opname kan
worden geregeld, maar eerst moet gekeken worden naar de mogelijkheden en veiligheid in de eigen
omgeving. Is dat in orde dan zal eerst een ambulante oplossing moeten worden ingezet.

Doelstelling van de Wvggz
Indien het gedrag van een persoon als gevolg van zijn psychische stoornis leidt tot ernstig nadeel
voor die persoon of een ander, kan verplichte zorg worden verleend. Dit kan door opname van die
persoon in een instelling, maar dat hoeft niet. De Wvggz maakt het mogelijk om verplichte zorg (zoals
het toedienen van verplichte medicatie of het uitoefenen van toezicht op betrokkene) poliklinisch of
bij iemand thuis te geven. Degene die zorg krijgt, kan dan makkelijker contact blijven houden met
familie en vrienden en blijven deelnemen aan de samenleving. Zo biedt de Wvggz zorgverleners meer
instrumenten voor het bieden van zorg op maat. Altijd moet worden gekeken naar welke aanpak het
beste bij iemand past. Verplichte zorg kan alleen als uiterste middel worden overwogen, als er geen
mogelijkheden voor vrijwillige zorg meer zijn. Dan mag dit alleen zo kort als mogelijk is.

Doelstellingen van de Wzd
Mensen met een verstandelijke beperking of met een psychogeriatrische aandoening (zoals
dementie) hebben weliswaar zorg en ondersteuning nodig, maar het moet zoveel mogelijk zorg zijn
waar iemand zelf voor kiest. Dit is een belangrijk uitgangspunt van de Wzd. Beperken van de
mogelijkheden om het eigen leven in te richten, maar bijvoorbeeld ook maatregelen zoals beperking
van de bewegingsvrijheid, insluiten, uitoefenen van toezicht op de betrokkenen of gedwongen
medicatie, wordt onvrijwillige zorg genoemd. Voordat onvrijwillige zorg wordt ingezet, moet een
zorgaanbieder aan de hand van een stappenplan de situatie van een cliënt analyseren. Is er
misschien een vrijwillig of een minder ingrijpend alternatief? Andere professionals van binnen en
buiten de zorgorganisatie zijn direct bij dit proces betrokken.
De Wet zorg en dwang geldt, in tegenstelling tot de Wet Bopz, niet alleen binnen instellingen, maar
ook daarbuiten zoals in de thuissituatie en op andere plekken waar mensen zorg ontvangen.
Soms is het noodzakelijk om een cliënt tegen zijn wil op te nemen in een instelling. Bijvoorbeeld
omdat deze zich geregeld tegen de zorg verzet, of weigert om naar een instelling te gaan terwijl het
thuis echt niet meer gaat. In dat geval is het aan de rechter om toestemming te geven voor zo’n
onvrijwillige opname.
Er wordt steeds opnieuw samen met de cliënt en zijn eventuele vertegenwoordigers bekeken of de
onvrijwillige zorg nog wel nodig is. Mocht de cliënt het niet eens zijn met de onvrijwillige zorg die
wordt gegeven, dan regelt de wet dat hij een cliëntenvertrouwenspersoon kan inschakelen.
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Belangrijkste onderscheid tussen de Wvggz en Wzd
Bij de Wzd ligt de focus op mensen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke
handicap. De Wvggz richt zich op mensen met een ernstige psychische aandoening.
Bij de Wzd is het aan de zorgverantwoordelijke om, na een gedegen plan van aanpak, onvrijwillige
zorg in te zetten dan wel een machtiging te vragen aan de rechter voor onvrijwillige opname. Bij de
Wvggz ligt het bepalen/aanvragen van onvrijwillige zorg of opname bij de burgemeester danwel het
college van burgemeester en wethouders.
De vervanging van de Wet BOPZ door de Wvggz heeft nog meer gevolgen voor de gemeente. Zo
krijgt iedereen de mogelijkheid om bij de gemeente een melding te doen als men van mening is dat
iemand (verplichte) psychische zorg nodig heeft. De gemeente moet die melding onderzoeken en,
wanneer nodig, een traject starten om bij het Openbaar Ministerie (OM) een ‘zorgmachtiging’ aan te
vragen. Ook moet de zorgverlener bij ontslag van een inwoner met een gedwongen opname zorgen
voor een ‘warme overdracht’ naar de gemeente. De burgemeester een belangrijke rol bij een crisis,
waar zij op advies van een psychiater een (crisis) maatregel kan opleggen. Nieuw daarin is dat
‘betrokkene’ zo mogelijk moet worden gehoord.
In deze notitie werken we voor de Wvggz het lokale proces uit. Waar kan de inwoners zijn zorg kwijt?
Hoe wordt daarop gereageerd? Welk proces wordt gevolgd bij het opleggen van een crisismaatregel
en/of (zorg)machtiging? Wie heeft daarin welke rol? Wie neemt na afloop van de gedwongen
opname lokaal de zorg/hulp op zich? Voor de Wzd beperken we ons tot het in de bijlage opnemen
van een stroomschema waarin de stappen worden beschreven alvorens overgegaan kan worden tot
onvrijwillige zorg/opname.

De situatie in Woudenberg
De Wet BOPZ kent de mogelijkheid om een inbewaringstelling (IBS) af te geven voor inwoners die in
psychische problemen verkeren en daardoor een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. In de
afgelopen jaren is dat als volgt voorgekomen in Woudenberg (2019 is t/m juni):
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Het aantal E33 meldingen bij de politie, overlast door verward of overspannen persoon, geven een
beeld van de situatie over het aantal personen met verward gedrag in Woudenberg (2019 is t/m
juni)1.
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De zogenaamde E33-meldingen bij de politie zijn multi-interpretabel en dus niet altijd representatief. Uit
meerdere studies (o.a. Flevoland, Rotterdam) blijkt bijvoorbeeld dat bij slechts 25-50% van de E33 meldingen
daadwerkelijk een verward en/of overlastgevend persoon betrokken was. De cijfers gaan over het aantal
incidenten, níet over de ernst en aard noch over unieke personen. Eenzelfde persoon kan zorgen voor
meerdere registraties en bij één registratie kunnen ook meerdere personen betrokken zijn. Personen die in
verwarde toestand een strafbaar feit pleegden zitten er niet bij evenals (poging tot) suïcide.
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Crisismaatregel
De Wvggz kent een tweetal te ondernemen acties. Vergelijkbaar met de huidige IBS, is het ook in de
Wvggz mogelijk verplichte Ggz in acute situaties in te zetten. In de Wvggz loopt die via de
crisismaatregel, waarover de burgemeester beslist. In het kort is dit het werkproces:

Zorgmachtiging
De andere actie die de Wvggz kent is de zorgmachtiging. Deze kan door de gemeente, naar
aanleiding van een melding over mensen die (nog) niet acute verplichte zorg nodig hebben en na een
verkennend onderzoek via het OM worden aangevraagd. Dit verloopt volgens het volgende
werkshema:

Hoe komen we tot een crisismaatregel?
Het komen tot een crisismaatregel vangt aan met de ontvangst van een medische verklaring van een
psychiater door de burgemeester. Zij kan via het systeem Khonraad de aard van de melding nader
beoordelen. Mocht daarin niet voldoende informatie staan dan verzoekt zij de psychiater deze aan te
leveren. Zo bestaat er de mogelijkheid in de Wvggz om de zogenaamde historie op te vragen van
eerder verleende verplichte zorg. Voordat de maatregel wordt genomen bestaat er voor betrokkene
de mogelijkheid om zijn/haar zienswijze te geven. Over dit ‘horen’, en dan met name door wie dat
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moet/kan worden gedaan, bestaat nog onduidelijkheid. Uitgezocht moet nog worden of dit regionaal
zou moeten worden belegd of dat daarvoor lokaal, bijvoorbeeld een ambtenaar of de Coöperatie,
wordt aangewezen. In ieder geval is het niet raadzaam dat de burgemeester dit zelf doet.
Op basis van alle verzamelde gegevens en de zienswijze van betrokkene neemt de burgemeester een
eigenstandig besluit om wel of niet een crisismaatregel op te leggen. Zo’n maatregel kan zowel
crisiopname als ambulante zorg inhouden. De burgemeester kan afwijken van het advies van de
psychiater. Het besluit van de burgemeester wordt door de psychiater teruggekoppeld aan
betrokkene, aan de officier van justitie, de mogelijke crisisdienst/instelling en wanneer zij betrokken
zijn bij de situatie: de naasten van betrokkene, de patiënten vertrouwenspersoon en/of de advocaat
van betrokkene.
Wanneer de opname voortijdig wordt beëindigd ontvangt de burgemeester daarvan een melding en
kan dan eventueel een nieuwe actie ondernemen. Bij het uitvoeren van de hulp kan zij overigens ook
de hulp van de politie inroepen wanneer dat nodig blijkt.
Op regionaal niveau worden op dit moment nog nadere afspraken gemaakt over de doorgeleiding
naar het openbaar ministerie en GGZ-instellingen.
Besluit/vervolg
1. De procedure van het nemen van de crisismaatregel verder uitwerken met in achtneming
van de regionale afspraken die daarvoor worden gemaakt op veiligheids- en zorgniveau.

Waar kan worden gemeld en hoe gaat het verkennend onderzoek?
Wanneer iemand zich zorgen maakt over een ander dan bestaat er de mogelijkheid om dat te
melden. Zo’n melding moet door de gemeente (college van burgemeester en wethouders) worden
onderzocht. In een verkennend onderzoek, dat maximaal twee weken mag duren, wordt bezien of
een verzoek tot een zorgmachtiging moet worden opgemaakt en ingediend bij de officier van justitie.
Vanaf 1 maart 2019 is bij GGDrU het meld- en adviespunt ‘Bezorgd’ actief. Dit meld- en adviespunt is
ingericht naar aanleiding van de actieplannen voor personen met verward gedrag. Het is 7 x 24 uur te
bereiken. Tijdens kantooruren kan men in Woudenberg ook zorgen uiten bij de Coöperatie de Kleine
Schans.
De zogenaamde voorkant van meldpunt ‘bezorgd’ is in 2019 gefinancierd vanuit een ZonMw
subsidie. Deze subsidie is voor 1 jaar verstrekt. Na 1 jaar dienen de regio’s Eemland en Utrecht met
elkaar te besluiten of en hoe het meldpunt bezorgd, aan de voorkant, wordt voortgezet, inclusief
afspraken over de financiering hiervan. De achterkant van het meldpunt, waar de meldingen worden
doorgezet naar de gemeenten, wordt op basis van de mate van doorgeleiding door de afzonderlijke
gemeenten gefinancierd. In Woudenberg is gekozen voor de lichtste variant waarin zonder
interventie de melding wordt door gegeven aan de Coöperatie de Kleine Schans. Zij nemen de
melding op en gaan daarmee aan de slag.
Uit praktische overwegingen kan er voor worden gekozen om de meldfunctie Wvggz onder te
brengen bij het meldpunt ‘ bezorgd’. Daar liggen namelijk al de nodige contacten met de diverse
gemeenten, de regio en zorgstructuren, heeft men de juiste expertise opgebouwd en wordt
eenduidig naar gemeenten en ketenpartners gewerkt.
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Door de GGDrU is aan alle deelnemende gemeenten aangeboden om het verkennend onderzoek
ook door hen te laten uitvoeren. Ook hiervoor heeft men inmiddels een plan opgesteld en een
begroting opgesteld.
Voor het structureel inrichten van het meldpunt (zoals nu ingericht) en het verkennend onderzoek
heeft de GGDrU een kostenberekening opgesteld. Totale kosten voor de 26 gemeenten bedragen €
3.300.556 bij 1.500 meldingen per jaar waarin de kosten voor Woudenberg € 31.776 zijn. Voor het
meldpunt gaat het voor Woudenberg om € 7.840 en het verkennend onderzoek € 23.935. Overigens
heeft de GGDrU ook een scenario opgesteld met 1.200 meldingen per jaar waarbij de kosten voor
Woudenberg respectievelijk € 5.957 en € 19.228 zijn.
Over het meldpunt en het verkennend onderzoek door GGDrU moet nog een besluit worden
genomen. Wat betreft het meldpunt zal dit nog dit jaar worden geëvalueerd. Tot nu toe zijn via hen
geen meldingen over inwoners met verward gedrag doorverwezen naar de Coöperatie. Bij de
Coöperatie hebben zich ook geen mensen gemeld met hun zorgen over inwoners met verward
gedrag.
Wat betreft het uitvoeren van een verkennend onderzoek na een melding is het mogelijk om daar de
Coöperatie van betekenis te laten zijn. Zij zouden met hun expertise moeten kunnen bepalen of
iemand verplichte zorg nodig heeft. Mochten zij die expertise niet hebben dan is ook nog te
overwegen dat voor een onderzoek door hen externe deskundige wordt ingehuurd.
Besluit/vervolg:
2. Afhankelijk van de evaluatie van het meldpunt ‘bezorgd’ van de GGDrU en/of er een
regionaal alternatief ontstaat voor zo’n meldpunt vanaf 1 januari 2020 voor de 7/24
uursmeldingen aansluiten bij een regionale/provinciale invulling;
3. De Coöperatie te verzoeken ook na 1 januari 2020 als lokaal meldpunt te functioneren.
4. Te onderzoeken over het verkennend onderzoek bij de Coöperatie kan worden
ondergebracht en ingeval dat mogelijk is dan niet mee te gaan met het voorstel van de
GGDrU.

Hoe voeren de zorgmachtiging uit?
Na het verkennend onderzoek zijn in principe twee conclusies mogelijk: er wordt wel of geen verzoek
tot een zorgmachtiging ingediend bij de officier van justitie. Het is aan het college van burgemeester
en wethouders om daarover te beslissen. Het ligt in de rede om het besluit hieromtrent te
mandateren doch het daarbij wel de vraag of dat binnen de ambtelijke organisatie of bij de directeur
van de Coöperatie behoort te liggen.
De uitkomst van het verkennend onderzoek wordt gemeld aan de melder en, in het geval een
positief advies aan de officier van justitie. In het geval dat zo’n machtiging niet wordt aangevraagd is
het wel van belang dat aan de uitgesproken zorg vervolg wordt gegeven. Het ligt voor de hand om
dat vervolg neer te leggen bij de Coöperatie. Zij kunnen dan bepalen welk vervolg aan de zorg voor
de betreffende persoon wordt gegeven. Die zorg kan worden doorgesluisd naar de eventuele
behandelaar die al aanwezig is of de Coöperatie neemt zelf het initiatief gaat verder met de
betrokkene aan de slag.
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Bij het wel indienen van een zorgmachtiging bij de officier van justitie is de situatie van betrokkene
van belang. Is er al sprake van zorgverlening dan is inschakeling van de huidige zorgverlener bij de
uitvoering van de verplichte zorg logisch. Is dat niet het geval dan zal in de aanvraag daarover
moeten zijn opgenomen op welke wijze verplichte zorg dient te worden ingezet. Ook hierbij is er de
mogelijkheid om over te gaan tot verplichte opname of ambulante zorg. Dat laatste heeft overigens
de voorkeur.
Binnen de regio Amersfoort is thans een regionaal projectleider bezig om afspraken tot stand te
brengen binnen het zorg- en justitieel domein. Mogelijk komen hieruit nog nadere afspraken die van
invloed zijn op de lokale werkwijze die we nu voor ogen hebben met de Coöperatie.
Besluit/vervolg
5. Nader te bespreken aan wie de bevoegdheid van het college van burgemeester en
wethouders tot het aanvragen van een zorgmachtiging kan worden gemandateerd;
6. Met de Coöperatie nadere afspraken te maken over welke rol zij kunnen innemen in het
begeleiden van het proces van de zorgmachtiging en doorgeleiden daarvan naar verplichte
zorg danwel het oppakken van vervolg zorg.
7. De procedure voor zorgmachtiging verder uit te werken na duidelijkheid over de punten 2
t/m 6 en eventueel nog binnen de regio nader te maken afspraken.

Regionale netwerksamenwerking
Om de Wvggz goed te kunnen uitvoeren en de doelen te realiseren is samenwerking noodzakelijk
tussen het Openbaar Ministerie, GGZ aanbieders, de gemeenten, politie en overige ketenpartners in
de zorg binnen de provincie Utrecht. Daarvoor wordt, met behulp van een subsidie van ZonMw, een
regionale overlegstructuur, met daarbij behorende procedures en afspraken, opgezet welke er per 1
januari 2020 moet staan.
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