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Ontwikkelingen invoering Wet verplichte GGZ (Wvggz)

De meldmogelijkheid in het kader van de Wvggz per 1-1-2020 +
bijbehorende triagefunctie, te beleggen bij de GGDrU, conform de
GGD-offerte d.d . 9-9-2019, vooreerst voor 2 jaar;
Het Meld- en Adviespunt 'Bezorgd' (MAB) van de GGDrU voor de
aanpak personen met verward gedrag te continueren, geintegreerd
met de meldmogelijkheid Wvggz;
De uitvoering van de hoorplicht bij een crisismaatregel in kader van
Wvggz te beleggen bij Khonraad, conform de offerte d.d. 18-9-2019;
Het verkennend onderzoek in kader van de Wvggz te laten uitvoeren
door de Cooperatie De Kleine Schans;
De Cooperatie De Kleine Schans te mandateren voor het aanvragen
van een zorgmachtiging bij de officier van justitie mocht dit na
verkennend onderzoek nodig zijn;
In te stemmen met de bijbehorende structurele kosten voor de
meldpuntfunctie van de GGDrU en de hoorfunctie van Khonraad van in
ieder geval €3523,40 (laag scenario) die mogelijk kunnen oplopen tot
€4700,40 (hoog scenario).
Instemmen met de kosten van €8000, - voor het verkennend
onderzoek via Cooperatie De Kleine Schans.
In te stemmen met de eenmalige kosten voor ICT-aanpassingen bij
Khonraad €394,98
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Inleiding
Op 1 januari 2020 wordt de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet
BOPZ) vervangen door de Wet verplichte ggz (Wvggz) voor mensen met een psychische
stoornis en de Wet zorg en dwang (Wzd) voor mensen met een verstandelijke beperking of
een psychogeriatrische aandoening (dementie).
De verschillen tussen beide wetten staat kort aangegeven in bijiage a). Beide wetten hebben
tot doel:
gedwongen opnames in zorginstellingen terug te dringen;
de kwaliteit van de verplichte/ onvrijwillige zorg te verhogen door deze ook mogelijk te
maken in de thuissituatie;
- onvrijwillige zorg in tijdsduur te beperken;
de rechtspositie van clienten te versterken door de mogelijkheid van onafhankelijke
clientondersteuning en een 'hoorplicht' bij het opleggen van een crisismaatregel voor
vrijheidsinperking in een acute situatie.

Met het inwerkingtreden van de Wvggz krijgt de gemeente er een aantal bevoegdheden bij
waar het gaat om het regelen van verplichte zorg voor mensen met een psychische stoornis.
Een samenvatting van de wet staat in bijiage b. Verplichte = onvrijwillige zorg kan worden
opgelegd via twee routes:
- in niet-acute situaties via een zorgmachtiging (onder de BOPZ een rechterlijke
machtiging geheten); deze route betreft vooral de zorgkant van het sociaal domein. Het
betreft een bevoegdheid van de het college van B&W;
- in acute situaties via een crisismaatregel (die onder de BOPZ Inbewaringstelling = IBS
heette); deze route betreft meer de veiligheidskant van het sociaal domein. Het betreft
een bevoegdheid van de burgemeester.
De zorgmachtiging (ZM) verloopt via (nieuwe taken die belegd worden bij) het college van
B&W. Inwoners moeten een melding kunnen doen, wanneer zij denken dat iemand verplicht
geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig heeft, terwiji deze persoon dat zelf niet wil. Het
college moet deze melding (laten) onderzoeken om te besluiten of kan worden overgegaan tot
het aanvragen van een zorgmachtiging. Geregeld moet worden:
meldmogelijkheid;
onderzoek of melding inderdaad in kader van Wvggz (triagefunctie);
verkennend onderzoek of inderdaad verplichte onvrijwillige GGZ-zorg kan worden
opgelegd of dat er nog vrijwillige zorgopties zijn;
informeren van (essentiele naasten van) melders;
traject voor aanvraag voor een ZM indienen bij Officier van Justitie van Openbaar
Ministerie.

Ook andere partijen dan gemeente (politie, Officier van Justitie zelf, psychiater van GGZinstelling, zorgverlener of zorgaanbieder Wet forensische zorg) kunnen een aanvraag voor een
ZM indienen. De verschillende partijen moeten minstens eens per kwartaal in overleg op het
niveau van de veiligheidsregio = de provincie Utrecht = de regio van de GGDrU, overleg
voeren over het aanbod verplichte zorg, over de knelpunten bij voorbereiding, ten
uitvoerlegging en uitvoering daarvan en over gegevensverstrekking en toezicht. Daarnaast
vindt er op de schaalgrootte van Midden Nederland een maal per jaar een overleg plaats.
Hierbij wordt aangesloten op het reeds door Altrecht geinitieerde regio-overleg.

Het opleggen van een crisismaatregel (CM) was en is een bevoegdheid van de burgemeester,
die op advies van een psychiater kan worden toegepast; nieuw hierbij is de hoorplicht, het zo
mogelijk horen van betrokkene.

Centrale vraag
Stemt u in met het advies om als gevolg van de invoering Wet verplichte ggz en Wet zorg en
dwang per 1 januari 2020 het meldpunt te laten uitvoeren door de GGDrU, het verkennend
onderzoek bij de Codperatie De Kleine Schans en de hoorfunctie te beleggen bij Khonraad?
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Beoogd resultaat (wat)
Georganiseerd hebben/ belegd zijn van gemeentelijke taken om de zorgmachtiging en de
crisismaatregel per 1-1-2020 uit te voeren conform de Wvggz.
Deze lokale als regionale afspraken en uitvoeringsopzet moeten er voor zorgen dat wanneer
inwoners met een psychische stoornis extra verplichte zorg nodig hebben daar op de juiste
wijze naar toe worden geleid.

Kader
Wet verplichte ggz (Wvggz);
Wet zorg en dwang (Wzd);
Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022 (Verseon nummer: 222432);
Collegebesluit sluitende aanpak personen met verward gedrag, 19/10/18 (Verseon
nummer: 215112).

Argumenten
1.1 De meldmogelijkheid is een wettelijke verplichting.
1.2 De GGDrU doet een aanbod voor een pilot van 2 jaar, waarin meer inzicht in de aantallen
meldingen kan worden verkregen.
Onduidelijk is nu nog hoeveel meldingen zullen binnenkomen, dus hoeveel formatie nodig
is.
1.3 Veel gemeenten in de provincie Utrecht, in ieder geval vrijwel alle gemeenten in regio
Amersfoort, beleggen de meldfunctie bij de GGDrU, waardoor de kosten worden gedeeld.

2.1 De inrichting van het Meld- en Adviespunt 'Bezorgd' (MAB) in het kader van de aanpak
personen met verward gedrag bij de GGDrU was voor een pilot voor 1 jaar.
2.2 Het MAB vervult voor de gemeente Woudenberg een vangnetfunctie in avonduren, nachten
en weekends, aanvullend op de meldingen bij het wijkteam van de Cobperatie De Kleine
Schans.
2.3 De integratie van MAB en meldfunctie Wvggz drukt de kosten.
3.1 Het verkennend onderzoek laten uitvoeren door de Cooperatie De Kleine Schans brengt
met zich mee dat dit goed is ingebed in de lokale zorgstructuur.
4.1 Khonraad is al bekend met de ICT-procedure.
Khonraad ondersteunt op ICT gebied middels een applicatie de procedure rondom de
huidige inbewaringstelling (IBS) en zal dat ook blijven doen rondom de Crisismaatregel
(CM).
4.2 Khonraad kan alle informatie die de burgemeester wettelijk voor een CM moet opvragen
bundelen.
Khonraad staat in verbinding met het systeem van het Openbaar Ministerie (OMsis)
waardoor justitiele informatie beschikbaar wordt. Wanneer Khonraad het horen als
wettelijke verplichting op zich neemt zullen zij eenvoudig en snel het 'proces verbaal van
verhoor' in het zelfde systeem kunnen zetten.
4.3 Uitvoering door Khonraad is kostenefficient.
Het uitvoeren van de hoorplicht vraagt om 24/7 beschikbaarheid van een professional.
Khonraad werkt landelijk en biedt het uitvoeren van de hoorplicht aan voor meerdere
gemeentes, kan dus kosten delen.
4.4 Veel gemeenten willende hoorplicht bij Khonraad afnemen, dus Khonraad doet snel
ervaring op.
5.1 Kwartaaloverleg op niveau van de veiUgheidsregio is wettelijk verplicht.
De gemeente is een belanghebbende in de zorg- en veiligheidsketen waarin de Wvggz
wordt uitgevoerd.
5.2 Hierover nog nader te besluiten.
Een voorstel en daarbij behorende samenwerkingsstructuur en -procedure wordt thans
bovenregionaal uitgewerkt. Afhankelijk daarvan kan beoordeeld worden hoe deelname
aan/ vertegenwoordiging in die structuur vanuit Woudenberg dient te worden ingevuld.
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Duurzaamheid en Inclusie
De Wvggz en de Wzd zijn er opgericht om inwoners met een psychisch probleem zolang
mogelijk binnen de eigen omgeving mee te laten doen. Daarom bestaat er per 1 januari 2020
ook de mogelijkheid om verplichte ambulante zorg op te leggen.
Hett voorstel levert een bijdrage aan een veilig en leefbaar Woudenberg.

Maatschappelijke participatie
De voorbereiding van de invoering van deze wet vindt plaatst in regionale context met diverse
partners binnen de zorg en veiligheid. Met de Cooperatie De Kleine Schans zijn afspraken
gemaakt over het lokale component.

Beoogd resultaat (hoe)
Om de consequenties van de Wvggz en de WzD inzichtelijk te maken zullen de komende 2 jaar
het aantal meldingen, opgelegde crisismaatregelen en zorgmachtigen worden gemeten.
Daarnaast hoe vaak er gebruik is gemaakt van de hoorfunctie en het verkennend onderzoek.

Financiele consequenties
Op dit moment maakt de gemeente Woudenberg al gebruik van de ICT-faciliteiten van
Khonraad. Kosten: € 2.040, -per jaar. (o.b.v. €170, - p.m. x 12 maanden). Daarbij komen nog
kosten voor de uitvoering van de Wvggz.
Voor de uitvoering van de Wvggz heeft de gemeente voor 2020 uit het gemeentefonds een
extra bedrag ontvangen van €13.081. Van dit bedrag zullen de lokale en regionaal te beleggen
uitvoering bekostigd dienen te worden.
De uitgaven behorende bij dit besluit bestaan uit verschiilende componenten.
De structurele uitgaven betreffen vooreerst de jaren 2020 + 2021. Het gaat om de
volgende kosten:
Meldpuntfunctie van de GGDrU (pilot van 2 jaar, gekoppeld aan MAB): €2.191, - per
jaar volgens laag scenario. Dit vooreerst aanhouden tot er meer duidelijkheid is. Kan
mogelijk stijgen tot hoog scenario = €3.368, - per jaar
Hoorfunctie via Khonraad: € 1332,40 (o.b.v. 13.166 inwoners per 1 januari 2019 en
€0,1012 per jaar).
Totaal voor meldpuntfunctie en hoorfunctie: €3523,40 (laag scenario) tot €4700,40 (hoog
scenario).
Hiermee blijft er ruimte over in het totale Wvggz budget van €8000, - om het verkennend
onderzoek te laten uitvoeren via Cooperatie De Kleine Schans.

De eenmalige kosten zijn voor de configuratie/implementatie van het Khonraad ICTsysteem. Dit wordt december 2019 bij de gemeenten gefactureerd: €394,98 (o.b.v. 13.166
inwoners per 1 januari 2019 en € 0,03 per inwoner).
Kanttekeninqen/risicobeheersinq
De aantallen meldingen Wvggz en de aantallen verkennende onderzoeken zijn
inschattingen. De pilotperiode moet meer inzicht geven.
Er zijn mogelijk nog andere kosten dan die van meldmogelijkheid, verkennende
onderzoeken, horen en de ICT van Khonraad. Bijvoorbeeld voor het inrichten van
werkprocesafspraken, die thans in de provincie in kaart gebracht worden. Of van melders
die de mogelijkheid hebben om, bij het niet tijdig indienen van een verkennend onderzoek,
direct een beroepsschrift in te dienen bij de rechtbank. Bij de rechtbank moet de
gemeente vertegenwoordigd zijn en hiervoor is juridische capaciteit nodig. Deze kosten
zijn nu nog niet meegenomen.
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Aanpak/uitvoering
Als u instemt met het advies zullen de volgende stappen worden ondernomen:
Het meldpunt beleggen bij: het Meld- en Adviespunt Bezorgd van de GGDrU;
De hoorplicht afnemen bij Khonraad;
Met de Codperatie De Kleine Schans de voorwaarden uitwerken om hun taak rondom
het verkennend onderzoek uit te kunnen voeren.

Conclusie
Door de nieuwe taken rondom de Wvggz en WzD in te bedden in de huidige zorgstructuren
blijft er sprake van een integraal en samenhangend beleid.

Communicatie
Na uw instemming zullen alle betrokken organisaties zoals vermeldt in de aanpak/uitvoering
worden g einfo rm ee rd.

Bijlage(n)
a)
b)
c)
d)

Wet BOPZ wordt Wvggz + Wzd
Samenvatting Wet verplichte GGZ (WvGGZ)
Offerte GGDrU: Voorstel implementatie gemeentelijke taken wet verplichte ggz, door
Meld- en Adviespunt'Bezorgd' GGD regio Utrecht
Offerte Khonraad: Nationale hoorservice
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Bijiage a bij college advies - 235069; BOPZ wordt WvGGZ + Wzd
Op 1 januari 2020 treden de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in working.
Beide wetten vervangen de huidige Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet
BOPZ).
Bij de Wet BOPZ stond de gedwongen opname in zorginstellingen centraal van mensen die door een
ernstige psychische aandoening zichzelf of anderen in gevaar konden brengen.
De WvGGZ en Wzd zijn breder: de verplichte of onvrijwillige (= gedwongen) zorg kan ook in de
thuissituatie gegeven worden en dwang is nadrukkelijk een uiterst middel.

WvGGZ
Indien het aannemelijk is dat het gedrag van een persoon als gevolg van zijn psychische stoornis kan
leiden tot ernstig nadeel voor die persoon of een ander, kan verplichte zorg worden opgelegd.
Deze kan worden verleend in een instelling maar ook bij iemand thuis (verplicht toedienen van medicatie,
verplichte ambulante begeleiding of verplicht toezicht op betrokkene). Degene die verplichte zorg thuis
krijgt kan dan makkelijker contact blijven houden met familie en vrienden en blijven deelnemen aan de
samenleving.
Altijd moet worden gekeken naar welke aanpak het beste bij iemand past.
Verplichte/ onvrijwillige zorg kan alleen als uiterste middel worden overwogen, wanneer er geen
mogelijkheden voor vrijwillig aangegane zorg meer zijn, en mag alleen zo kort als mogelijk is.
De verplichte zorg kan worden opgelegd op grond van een Zorgmachtiging (niet acute situatie) of
Crisismaatregel (acute situatie).
> Het bepalen/ aanvragen van onvrijwillige zorg is aan de burgemeester of het college van B&W.
> De gemeente heeft tot taak een meldmogelijkheid te organiseren voor inwoners die menen dat iemand
verplichte GGZ-zorg nodig kan hebben.
De gemeente moet die melding onderzoeken en, wanneer nodig, een traject starten om bij het
Openbaar Ministerie (OM) een 'zorgmachtiging' aan te vragen.
> De gemeente moet zorgen voor onafhankelijke clientondersteuning.
> De burgemeester kan op advies van een psychiater een crisismaatregel opleggen (onder de BOPZ een
In bewaringstelling, IBS) genoemd), waarbij betrokkene onvrijwillig/ gedwongen in zorg komt. Nieuw
daarin is dat 'betrokkene' zo mogelijk moet worden gehoord.
> De gemeente moet afspraken maken met m.n. GGZ-zorgaanbieders. De zorgverlener moet bij ontslag
van verplichte zorg, namelijk zorgen voor een 'warme overdracht' naar de gemeente/ het sociaal
team.

Wzd
Mensen met een verstandelijke beperking of met een psychogeriatrische aandoening (zoals
dementie) die zorg en ondersteuning nodig hebben, moeten hier zoveel mogelijk zelf voor kunnen kiezen.
Dit is een belangrijk uitgangspunt van de Wzd.
Voordat onvrijwillige zorg wordt ingezet zoals beperken van de mogelijkheden om het eigen leven in te
richten, beperking van de bewegingsvrijheid, insluiten, uitoefenen van toezicht op de betrokkenen of
gedwongen medicatie, moet een zorgaanbieder aan de hand van een stappenplan (zie hierna) de situatie
van een client 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. Soms is het
noodzakelijk om een client 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 terwiji het thuis echt niet meer
gaat. In dat geval is het aan de rechter om toestemming te geven voor zo'n onvrijwillige opname.
De onvrijwillige zorg is aan termijnen gebonden. Er wordt steeds opnieuw samen met de client en zijn
eventuele vertegenwoordigers bekeken of de onvrijwillige zorg nog wel nodig is. Mocht de client het niet
eens zijn met de onvrijwillige zorg die wordt gegeven, dan moet deze o.g.v. de wet een
clientenvertrouwenspersoon kunnen inschakelen.
> Het is aan de zorgverantwoordelijke/ zorginstelling om - na een gedegen plan van aanpak onvrijwillige zorg in te zetten dan wel een machtiging te vragen aan de rechter voor onvrijwillige
opname.
> Geen gemeentelijke taken.

•

Dubbele diagnoses

Het komt voor dat mensen zowel een verstandelijke of psychogeriatrische beperking hebben en tevens een
psychische of psychiatrische stoornis. Het is nog niet helemaal duidelijk welke wet dan voorliggend is, dit
lijkt de WvGGZ te zijn. Hierover zal ongetwijfeld na in working treding meer jurisprudentie verschijnen.
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Bijiage b bij collegeadvies - 235069: Samenvatting Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

Hoofdstukken 1 en 2: alaemene beoalingen en uitoangspunten
Verplichte of onvrijwillige zorg is altijd Ultimum remedium. Verplichte zorg wordt alleen opgelegd
als het echt niet anders kan en alle alternatieven zijn afgewogen.
Verplichte zorg wordt alleen opgelegd als er een aanzienlijk risico is op ernstig nadeel en dit moet
altijd gerelateerd zijn aan een psychische stoornis. Alleen overlast is qeen reden tot het opleggen
van verplichte zorg.
Art 1:3
1. Als vertegenwoordiger ter zake van de uitoefening van de rechten en plichten op grond van
deze wet van een betrokkene die jonger is dan zestien jaar, treedt of treden de ouders of
voogden die gezamenlijk het gezag uitoefenen, of de ouder of voogd die alleen het gezag
uitoefent.
2. Als vertegenwoordiger ter zake van de uitoefening van de rechten en plichten op grond van
deze wet van een betrokkene van zestien of zeventien jaar treedt of treden op:
a. De door betrokkene als zodanig gemachtigde, of
b. Indien betrokkene niet tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake van de
uitoefening van deze rechten en plichten in staat is en niet meerderjarig is: de ouders
of voogden die gezamenlijk het gezag uitoefenen, of de ouder of voogd die alleen het
gezag uitoefent.
3. Als vertegenwoordiger ter zake van de uitoefening van de rechten en plichten op grond van
deze wet van een meerderjarige betrokkene treedt op:
a. De door betrokkene als zodanig gemachtigde, of
b. Indien betrokkene niet tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake van de
uitoefening van deze rechten en plichten in staat is:
- de curator of mentor, of indien deze ontbreekt,
- de gemachtigde, bedoeld onder a, of indien deze ontbreekt.
- de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, of indien deze dat niet
wenst of deze ontbreekt,
- een ouder, kind, broer, zus, grootouder of kleinkind, tenzij deze dat niet wenst of
deze ontbreekt.
4. Indien betrokkene niet tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake van de
uitoefening van zijn rechten en plichten op grond van deze wet in staat is en geen
vertegenwoordiger als bedoeld in de vorige leden optreedt, doet de zorgaanbieder een
verzoek voor een mentorschap als bedoeld in artikel 451, tweede lid, van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek.
5. De door betrokkene gemachtigde, bedoeld in het tweede en derde lid, dient meerderjarige
en handelingsbekwaam te zijn en schriftelijk te verklaren bereid te zijn om als
vertegenwoordiger op te treden.
6. Als gemachtigde, bedoeld in het tweede en derde lid, kunnen niet optreden:
a. de zorgaanbieder.
b. De geneesheer-directeur
c. De zorgverantwoordelijke.
d. Een zorgverlener, of
e. Een medewerker van de zorgaanbieder.
7.
De vertegenwoordiger betracht de zorg van een goed vertegenwoordiger en is gehouden
betrokken zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taak te betrekken.
8. De meerderjarige betrokkene die onder curatele is gesteld of ten behoeve van wie een
mentorschap is ingesteld, evenals de minderjarige betrokkene zijn bekwaam om op grond
van deze wet in rechte op te treden.

Art 1:4
1. Indien betrokkene nog niet de leeftijd van twaalf heeft bereikt, is er sprake van:
a. Instemming, indien de vertegenwoordiger instemt;
b. Verzet, indien de vertegenwoordiger zich verzet;
2. Indien betrokkene de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaar heeft bereikt, is
er sprake van:
a. Instemming, indien betrokkene en de vertegenwoordigers beide instemmen;
b. Verzet, indien betrokkene of vertegenwoordiger zich verzet.
3. Indien betrokkene de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en geen vertegenwoordiger
optreedt, is er sprake van:
a. Instemming, indien betrokkene instemt;
b. Verzet, indien betrokkene zich verzet.
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Indien betrokkene de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en een vertegenwoordiger
optreedt, is er sprake van:
a. Instemming, indien betrokkene en de vertegenwoordiger beide instemmen;
b. Verzet, indien betrokkene of de vertegenwoordiger zich verzet.
5. Indien betrokkene de leeftijd van zestien heeft bereikt, geen vertegenwoordiger optreedt en
betrokkene geen blijk geeft van instemming of verzet, is artikel 1:3, vierde lid van
overeenkomstige toepassing, en is er sprake van
a. Instemming, indien de vertegenwoordiger instemt;
b. Verzet, indien de vertegenwoordiger zich verzet;
1. Indien betrokkene op enig later moment blijk geeft van verzet, vervalt de instemming,
bedoeld in het vijfde lid, en is er sprake van verzet.

4.

Art 1:8.
1. Bij de voorbereiding, de uitvoering, de wijziging en de beeindiging van verplichte zorg
wordt betrokkene in een voor hem begrijpelijke taak geformuleerd.
2. Voor zover de uitvoering van de verplichte zorg leidt tot vrijheidsbeneming heeft
betrokkene, indien het de Nederlandse taal niet beheerst, recht op een tolk.

De kosten van de tolk komen voor rekening van de gemeente.
Art. 2:1
Ultimum remedium beginsel en het wederkeriaheidsbeginsel.
Het Ultimum Remedium beginsel brengt met zich mee dat het voorkomen van dwang
centraal staat.

Eerst zullen alle alternatieven die op vrijwilligheid gebaseerd zijn volledig moeten worden benut,
voordat dwang kan worden overwogen. Het Ultimum Remedium beginsel veronderstelt een
adequaat zorgaanbod voor mensen die vrijwillige zorg wensen of daar op aangewezen zijn.

Alleen als de vrijwillige alternatieven niet effectief blijken om de risico's op ernstig nadeel afdoende
te beperken of de betrokkene zich aan de vrijwillige zorg onttrekt, kan dwang worden overwogen.
Van effectieve zorg zal in de drie volgende situaties sprake zijn:
Als verplichte zorg het risico op ernstig nadeel wegneemt.
Als de ernst en de duur van het ernstig nadeel kan worden beperkt kan dwang worden toegepast.
Dwang is gerechtigd om de beperkingen weg te nemen die een leven in zelfstandigheid beperken.
Art. 2:1 lid 4
Beginsel van wederkerigheid: Dit beginsel brengt met zich mee dat tegenover de legitimate om

een verregaande inbreuk te plegen in iemands fundamentele vrijheid, een inspanningsverplichting
staat om kwalitatief goede zorg te bieden. Dit moet ruim worden opgevat, en impliceert ook dat
gedurende de periode waarin dwang wordt toegepast, aandacht moeten worden besteed aan
voorzieningen als huisvesting en middelen die noodzakelijk zijn alvorens de verplichte
zorg te kunnen beeindigen. Ook zal tijdens de gedwongen zorgverlening moeten worden

getracht om betrokkene ontvankelijk te krijgen voor de vrijwillige zorg die daarop kan volgen.
Art. 2:1 lid 6.
De wensen en voorkeuren van betrokkene ten aanzien van verplichte zorg worden gehonoreerd
tenzij:
a. Betrokkene niet tot redelijke waardering van zijn belangen ter zake in staat is, of
b. Acuut levensgevaar voor betrokkene dreigt dan wel er een aanzienlijk risico voor een ander
is op levensgevaar, ernstig lichamelijk letsel, ernstig psychisch, materieel, immaterieel of
financiele schade, ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang, of om ernstig in
zijn ontwikkeling te worden geschaad, dan wel de algemene veiligheid van personen of
goederen in gevaar is.

Art. 2:1 lid 7.
Het zevende lid bepaald dat de familie en naasten zoveel mogelijk betrokkenen dienen te worden
bij de voorbereiding, uitvoering en beeindiging van de onvrijwillige zorg.
Indien betrokkene duidelijk kenbaar maakt, dat hij ernstige bezwaren heeft tegen betrokkenheid
van bepaalde familieleden of directe naasten, zal daar door de verschillende actoren, zoals de
zorgverantwoordelijke, rekening mee moeten worden gehouden.
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Hoofdstuk 3; criteria en doelen van verolichte zora
Art. 3:1
Verplichte zorg is zorg die ondanks verzet kan worden verleend op grond van een:
a. Zorgmachtiging;
b. Crisismaatregel;
c. Machtiging tot voorzetting crisismaatregel;
d. Beslissing tot tijdelijk verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel:
e. Beslissing tot tijdelijk verplichte zorg in een noodsituatie.

Van het uitgangspunt dat alleen die zorg kan warden verleend waar betrokkene zelf mee instemt,
kan alleen warden afgeweken indien de rechter een zorgmachtiging of machtiging tot voorzetting
van een crisismaatregel heeft afgegeven voor het verlenen van verplichte zorg, een burgemeester
een crisismaatregel heeft genomen, een situatie noodzaakt tot de toepassing van tijdelijk
verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel of sprake is van tijdelijk verplichte zorg in
noodsituaties.

Hoofdstuk 4; de Zelfverbindinasverklarinq
Kern van de zelfverbindingsverklaring is dat een persoon met een psychische stoornis een
verklaring opstelt waarin hij aangeeft onder welke omstandigheden aan hem/ haar verplichte zorg
moet worden verleend en welke vormen van zorg dan mogen worden toegepast, ook als hij/ zij
zich daar op dat moment tegen verzet.
Voorwaarde voor de zelfbinding is dat betrokkene op het moment dat hij met zijn psychiater de
zelfverbindingsverklaring opstelt in goede geestelijke gezondheid verkeert en de strekking en
gevolgen van zijn verklaring overziet.
De zelfverbindingsverklaring gaat vergezeld van een zorgplan.
Hoofdstuk 5: voorbereiden zorgmachtioinq
De zorgmachtiging is een rechterlijke machtiging om verplichte zorg te verlenen.
De officier van justitie (OvJ) is verantwoordelijk voor het voorbereiden van een zorgmachtiging en
het indienen van een verzoekschrift bij de rechter. De OvJ wijst een geneesheer-directeur aan.
Deze kan in overleg met de OvJ betrokkene in de gelegenheid stellen om samen met familie en
naasten een eigen plan van aanpak op te stellen ten einde de verplichte zorg te voorkomen.
Wanneer verplichte zorg naar het oordeel van de geneesheer-directeur niet kan worden
voorkomen, wordt de voorbereiding van een verzoekschrift hervat. De geneesheer-directeur wijst
een zorgverantwoordelijke aan die verantwoordelijk wordt voor de totstandkoming van een
zorgplan. De zorgverantwoordelijke stelt, met inbreng van betrokkene, diens familie en naasten, en
zo nodig van gespecialiseerde zorgverleners, een goed onderbouwd zorgplan op. Een onafhankelijk
psychiater (onafhankelijk betekent niet dat de psychiater niet in dienst van de aanbieder mag zijn)
geeft via een medische verklaring een oordeel af over de psychische stoornis en toetst tevens het
zorgplan. De zorgverantwoordelijke pleegt voorafgaand aan het opstellen van het zorgplan overleg
met de familie en de naasten, andere zorgverleners en de gemeente, indien er bij de voorbereiding
van het zorgplan blijkt dat essentieel voorwaarden voor deelname aan het maatschappelijke leven
van betrokkene ontbreken.
Art. 5:1
Gemeenten zijn verplicht om meldingen in behandeling te nemen over mensen die geestelijke
gezondheid nodig hebben maar die nog niet eerder in zorg waren, of waarvan niet bekend is dat zij
in zorg zijn bij een zorgaanbieder. Het college van burgemeester en wethouders biedt de
mogelijkheid voor iedere ingezetene om een melding te doen over iemand waarvan men vindt dat
die persoon zorg nodig heeft maar die persoon weigert deze zorg te ontvangen of is bij
hulpverleners niet bekend.
Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor het in behandeling nemen van
meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheid zou moeten
worden onderzocht, het verrichten van onderzoek naar die noodzaak, het informeren van diegene
die een melding heeft gedaan en het zo nodig indienen van een aanvraag voor de voorbereiding
van een verzoekschrift bij de officier van justitie.
Art. 5:13
Het leggen van contact met de gemeente is van belang indien tijdens de voorbereiding van het
zorgplan blijkt dat er bepaalde voorwaarden voor deelname aan het maatschappelijk leven van
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betrokkene ontbreken. Het gaat daarbij in elk geval om vier belangrijke aandachtsgebieden:
beschikt betrokkene al dan niet over identiteitspapieren, een woning, uitkering of ander inkomen,
en is schuldsanering noodzakelijk (de zogeheten vier leefgebieden. Het integraal kijken naar zorg
en het leveren van zorg op maat maken het noodzakelijk dat vanaf het begin van de behandeling
breed wordt gekeken naar de omstandigheden waarin betrokkene zich bevindt. Dit is uiterst
belangrijk om toekomstige crisis te voorkomen en de behandeling succesvol te laten verlopen.
Bekeken moet dan ook worden of betrokkene op deze onderdelen ondersteuning van de gemeente
(op grond van de Wmo 2015 of de participatiewet) nodig heeft.

Als een of meer van deze voorwaarden ontbreken, dient de zorgverantwoordelijke contact op te
nemen met een contactpersoon bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld een casusmanager, SPV-er,
sociaal werker of andere medewerker zijn in dienst bij de GGD of direct bij de gemeente. Het idee
achter deze aanpak is dat zowel de GGZ-instelling als gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen
en samenwerken om de continuiteit van zorg te waarborgen en terugval in crisis te voorkomen. De
GGZ-instellingen hebben de gemeenten nodig om succesvol zorg op maat te kunnen leveren, en de
gemeenten hebben de GGZ-instellingen nodig om op de hoogte te zijn van kwetsbare groepen en
mogelijke risico's op crisis bij deze mensen. Deze samenwerking gebeurt op patientniveau,
casusgericht en vanuit de gedachte dat er zo nodig een contactpersoon is die alle activiteiten die op
de vier leefgebieden ondernomen worden coordineert.
Melding, niet zijnde crisis

Art 5:16
Beslissing OvJ:
Indien de aanvrager voor een verzoekschrift voor zorgmachtiging het college is, stelt het college zo
spoedig mogelijk degene die de melding heeft gedaan schriftelijk op de hoogte van de
gemotiveerde beslissing die de OvJ. In de situatie dat de OvJ van oordeel is dat niet is voldaan aan
de criteria voor verplichte zorg en het college deelt dit oordeel, dan deelt het college dit hierbij
tevens schriftelijk mee.
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Art 5:18
1. Indien de OvJ van oordeel is dat niet is voldaan aan de criteria voor verplichte zorg en
besluit geen verzoekschrift voor een zorgmachtiging in te dienen, kan de aanvrager binnen
14 dagen nadat de beslissing van de OvJ aan hem is medegedeeld, bij de OvJ schriftelijk
en gemotiveerd een aanvraag indienen alsnog een verzoekschrift voor een zorgmachtiging
bij de rechter in te dienen.
2. Degene die de melding heeft gedaan kan binnen 14 dagen nadat hij een bericht van de OvJ
heeft ontvangen van het college van burgemeester en wethouders, bij de OvJ schriftelijk en
gemotiveerd een aanvraag indienen alsnog een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij
de rechter in te dienen.
Art. 5:2
Na melding bij het college van burgemeester en wethouders dient het verkennend onderzoek
uiterlijk binnen 14 dagen te zijn afgerond. Enkel de melder, behorende bij een selecte groep
(familie ect.) wordt hierover bericht.
Het verpUcht stelien van een meldpunt is niet in de wet opgenomen. De mogelijkheid om
een melding te doen is wel verpticht in de wet opgenomen. Binnen drie dagen is het mogelijk voor
betrokkene of familie om aan te geven dat zij zelf een plan van aanpak willen opstellen.
Art. 5:3
Ook een huisarts kan signalen ontvangen dat het niet goed gaat met iemand en op grond van zijn
bevindingen een aanvraag voor verplichte zorg bij de Officiervan Justitie indienen.
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Art, 5:4
Voorbereiding zorgmachtiging

Aanvragen zorgmachtiging
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Hoofdstuk 7; Crisismaatregel. machtiging tot voortzettinq daarvan facute situaties)
De politie kan in afwachting van de beslissing over een crisismaatregel een persoon die in crisis
verkeert, tijdelijk in zijn vrijheid beperken en zo nodig overbrengen naar een plaats voor verder
onderzoek. Door deze regeling hoeft het optreden van de politie voorafgaand aan de
crisismaatregel niet langer te worden gerechtvaardigd met een beroep op het buitenwettelijk
noodrecht.
Verplichte zorq: de wet biedt de mogelijkheid om aan betrokkene tijdelijk verplichte zorg te
verlenen indien dat noodzakelijk is en redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er een
crisismaatregel zal worden getroffen. De verplichte zorg kan meteen worden geboden. Er hoeft
daarmee niet te worden gewacht tot er gelegenheid is geboden om te worden gehoord.

Art.7:l
De burgemeester kan ten aanzien van een persoon die zich in zijn gemeente bevindt een
crisismaatregel nemen, indien:
a. er onmiddellijk dreigend ernstig nadeel is;
b. er een ernstig vermoeden bestaat dat het gedrag van een persoon als gevolg van een
psychische stoornis dit dreigend ernstig nadeel veroorzaakt;
c. met de crisismaatregel het ernstig nadeel kan worden weggenomen;
d. de crisissituatie dermate ernstig is dat de procedure voor een zorgmachtiging niet kan
worden afgewacht;
e. er verzet is als bedoeld in artikel 1:4 tegen zorg.
3. De burgemeester neemt niet eerder een crisismaatregel dan nadat hij:
a. ervoor zorg heeft gedragen dat een psychiater, indien van toepassing volgens het
vastgestelde model, in een medische verklaring zijn bevindingen vermeldt inzake de
actuele gezondheidstoestand van betrokkene en of de situatie, bedoeld in het eerste lid,
zich voordoet,
b. betrokkene, zo mogelijk, in de gelegenheid heeft gesteld om te worden gehoord.

1.

Psychiater: er meet een medisch verktaring komen van een psychiater. Ook wanneer het gevolg is
dat de psychiater een verklaring afgeeft waarin staat dat niet of niet helemaal aan de criteria wordt
voldaan aan de criteria voor het afgeven van een crisismaatregel. De uiteindelijke beslissing over
het nemen van een crisismaatregel is echter aan de burgemeester. De burgemeester bepaald de
geldigheidsduur van een crisismaatregel. Deze duurt ten hoogste 72 uur.
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De crisismaatregel vervalt, indien:
a. De geldigheidsduur is verstreken, tenzij de OvJ voordat de geldigheid is verstreken een
verzoekschrift voor een machtiging tot voorzetting van de crisismaatregel bij de rechter
heeft ingediend in welk geval de crisismaatregel vervalt als de rechter op het verzoekschrift
heeft beslist of door het verstrijken van de termijn.
b. De geneesheer-directeur een beslissing heeft genomen tot beeindiging van het verlenen
van alle vormen van verplichte zorg op grond van een crisismaatregel, zonder dat daaraan
voorwaarden of beperkingen zijn verbonden.
Beroep
Betrokkene kan door middel van een gemotiveerd verzoek binnen dhe weken na de dag waarop de
burgemeester de crisismaatregel heeft genomen, bij de rechter beroep instellen tegen de
crisismaatregel.
De rechter kan de burgemeester verplichten om te verschijnen tijdens de zitting.
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Crisismaatregel

9

Hoofdstuk 8; Rechten en plichten bii de tenuitvoerlegging en uitvoering van de
crisismaatregel. machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel en zorgmachtiging.
Art. 8.1
1. De OvJ gaat onverwijid, doch uiterlijk binnen twee weken na afgifte door de rechter, over
tot tenuitvoerlegging van de zorgmachtiging.
2. De burgemeester gaat binnen 24 uur na afgifte over tot tenuitvoerlegging van de
crisismaatregel.
3. De OvJ gaat onverwijid over tot tenuitvoerlegging van de machtiging tot voortzetting van
de crisismaatregel.
4. Zo nodig kan de burgemeester of de OvJ bij de tenuitvoerlegging of de uitvoering van de
crisismaatregel, de machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel onderscheidenlijk de
zorgmachtiging, de hulp inroepen van zorgverleners met kennis en ervaring met het
verlenen van zorg en verplichte zorg.
5. Zo nodig kan de burgemeester ambtshalve of op verzoek van de OvJ bij de
tenuitvoerlegging of uitvoering van de crisismaatregel, de machtiging tot voortzetting van
de crisismaatregel onderscheidenlijk de zorgmachtiging de hulp inroepen van ambtenaren
van de politie. De burgemeester kan deze bevoegdheid mandateren aan een of meer hulp
OvJ's van justitie.

Vervoer:
De primaire verantwoordelijkheid voor het vervoer ligt bij de zorgaanbieder, de politie kan alleen
indien dat noodzakelijk is, ter ondersteuning worden ingeschakeld.
Binnentreden woninq:
De Algemene Wet op het binnentreden is van toepassing bij het binnentreden van de woning.
Alleen de politie mag zonder toestemming een woning binnentreden.
Art. 8:17
De geneesheer-directeur kan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar
betrokkene ingezetene is dan wel naar verwachting zal verblijven informeren over de tijdelijke
onderbreking van de verplichte zorg op grond van de zorgmachtiging, indien dit noodzakelijk is
omdat essentiele voorwaarden voor deelname aan het maatschappelijk verkeer van betrokkene
ontbreken.

Art. 8:18
De geneesheer-directeur neemt op een daartoe strekkende en schriftelijke en gemotiveerde
aanvraag van betrokkene, diens vertegenwoordiger, de advocaat of de zorgverantwoordelijke, dan
wel uit eigen beweging een beslissing tot beeindiging van het verlenen van verplichte zorg op
grond van een crisismaatregel, machtiging tot voorzetting van een crisismaatregel of
zorgmachtiging indien het doel van verplichte zorg is bereikt of niet langer wordt voldaan aan het
criterium voor verplichte zorg.

Lid 3
Voor zover aan betrokkene verplichte zorg werd verleend, houdende opname in een accommodatie
en betrokkene blijkens de eerder afgegeven medisch verklaring ernstig nadeel voor een ander
veroorzaakt, neemt de geneesheer directeur niet eerder een beslissing over beeindiging van de
verplichte zorg op grond van een crisismaatregel of zorgmachtiging dan nadat hij:
a.
b. Overleg heeft gevoerd met de burgemeester die de crisismaatregel heeft afgegeven, in
geval van beeindiging van de crisismaatregel, of met de officier van justitie en het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente waar betrokkene ingezetene is dan wel
naar verwachting zal verblijven, in geval van beeindiging van de machtiging tot
voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging.
Lid 10:
De geneesheer-directeur informeert tijdig:
a. De burgemeester over de beeindiging van de verplichte zorg op grond van een
crisismaatregel.
b.
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Art, 8:28
In afwijking van artikel 8:34 en van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen de
zorgaanbieder, de geneesheer-directeur, de burgemeester en de OvJ zonder toestemming van
betrokkene gegevens en bescheiden ten behoeve van statistiek of wetenschappelijke onderzoek
aan een ander verstrekken, indien:
a. Het onderzoek voorziet in zodanig waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van
betrokkene niet wordt geschaad.
b. Het onderzoek een zwaarwegend algemeen belang dient, en
c. Betrokkene niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de verstrekking.

Art 8:29
Lid 2
De geneesheer-directeur, de burgemeester en de OvJ stellen de zorgverantwoordelijke ten
behoeve van diens taak op de hoogte indien zij gegevens over betrokkene uitwisselen zonder diens
toestemming.
Het delen van informatie is strikt noodzakelijk en moet zijn ter voorkoming of beperking van
ernstig nadeel. Deze clausulering sluit uitwisseling van gegevens voor andere doelen uit.
Toestemming van betrokkene is hiervoor niet vereist.

Art 8:30.
1. Onze minister verwerkt gegevens die betrekking hebben op de verplichte zorg teneinde een
zorgvuldig en samenhangend beleid ter zake te kunnen voeren en de
stelselverantwoordelijke te kunnen waarborgen.
2. De zorgaanbieder, het openbaar ministerie, het college van burgemeester en wethouders
en de burgemeester verstrekken kosteloos gegevens aan Onze Minister ten behoeve van de
verwerking, bedoeld in het eerste lid. Deze verstrekking kan zowel een incidenteel als een
structureel karakter hebben.
3. De gegevens, bedoeld in het eerste en tweede lid, kunnen persoonsgegevens zijn, inclusief
het bsn-nummer, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de taak, bedoeld in het
eerste lid.
4. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden niet verwerkt voor andere doeleinden dan
aldaar bedoeld en worden daar waar mogelijk verwerkt op een wijze die waarborgt dat zij
niet tot een persoon herleidbaar zijn.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de inhoud
van de gegevens, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, de wijze waarop de
verwerking en de verstrekking plaatsvindt, de tijdvakken waarop de gegevens die worden
verwerkt betrekking hebben en de tijdstippen waarop de gegevens verstrekt dienen te
worden. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat deze gegevens in
plaats van aan Onze Minister op een bij of krachtens die maatregel aangewezen wijze
verstrekt worden aan en verwerkt worden door een door Onze Minister aan te wijzen
instantie.
Art 8.31
1. De officieren van justitie, de colleges van burgemeester en wethouders en de geneesheerdirecteuren van zorgaanbieders die deel uitmaken van een regio voeren periodiek overleg
met elkaar, de politie en overige ketenpartners in de zorg, over het aanbod en de
verplichte zorg in de regio, de knelpunten bij de voorbereiding daaro en de
tenuitvoerlegging en de uitvoering ervan, waaronder in ieder geval begrepen de
noodzakelijke gegevensverstrekking, evenals het toezicht op de verplichte zorg.
2. Het overleg, bedoeld in het eerste lid, vindt in ieder geval eenmaal per drie maanden
plaats.

Toelichting:
Dit artikel roept een overlegstructuur in het leven waarin tot kennisdeling wordt gekomen
betreffende het aanbod van verplichte zorg, de knelpunten bij de voorbereiding op die zorg en de
uitvoering ervan. Deze overlegstructuur dient op het regionale niveau van een veiligheidsregio (in
Utrecht de provincie en de regio van de GGDrU) plaats te vinden. Daarbij kan gebruik gemaakt
worden van bestaande structuren, zoals de meldpunten voor openbare geestelijke
gezondheidszorg.
Art. 8:32
Lid 4: De zorgaanbieder, de geneesheer-directeur en de burgemeester bewaren op grond van deze
wet verkregen gegevens gedurende 15 jaar te rekenen vanaf het tijdstip waarop de
11

crisismaatregel, de voortzetting van de crisismaatregel, de zorgmachtiging of de verplichte zorg
wordt beeindigd.

Als de belanghebbende hierom verzoekt moeten de bescheiden vanaf vijf jaar na beeindiging van
de crisismaatregel, binnen dhe maanden vernietigd worden tenzij er een aannemelijk belang is
voor een ander dan de patient om de gegevens niet te vernietigen of het bij wet bepaalde zich
verzet tegen vernietiging.
Art. 8:34
De Ov], de rechter, de zorgaanbieder, de geneesheer-directeur, de zorgverantwoordelijke, het
college van burgemeester en wethouders, de psychiater, alsmede de medewerkers van de hiervoor
genoemde personen zijn tot geheimhouding verplicht van hetgeen in het uitoefenen van hun taak
aan hen is toevertrouwd, tenzij uit hun taak op grond van deze wet de noodzaak tot mededeling
voortvioeit of enig ander wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.
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Inleiding
Op 1 Januari 2020 zal de Wet verplichte GGZ (Wvggz) in working treden. De Wvggz
vervangt samen met de Wet zorg en dwang de BOPZ. De gemeente krijgt met de
invoering van de Wvggz meer taken dan onder de BOPZ. Het gaat daarbij om het bieden
van de mogelijkheid voor burgers (en professionals) om hun zorgen te melden, het
uitvoeren van een verkennend onderzoek ter voorbereiding op het aanvragen van een
zorgmachtiging, het horen van de betrokkene bij het voorbereiden van een
crisismaatregel (voorheen IBS) en het organiseren van een regio-overleg met
gemeenten, OM, Politie en de geneesheer-directeur.

Door een ernstige psychische aandoening kan iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel
toebrengen. In de Wet BOPZ stond een verplichte opname centraal om dit te voorkomen
en mensen te helpen. De Wvggz is meer gericht op verplichte zorg en maakt het
mogelijk die ambulant uit te voeren. Verplichte opname blijft mogelijk als het in de eigen
omgeving niet lukt of te onveilig is.
De Wvggz biedt zorgverleners meer instrumenten voor zorg op maat. Het idee is
maatwerk te leveren en verplichte zorg zo kort als mogelijk - en zo lang als noodzakelijk
- te geven. De Wvggz is er alleen voor als het echt niet anders kan; het is voor mensen
met psychische problemen beter om verplichte behandeling te voorkomen. Dit vraagt dat
gemeenten en zorgaanbieders signalen van naasten en buurtbewoners serieus nemen.
Tijdig beginnen met een passende behandeling is in het belang van de client en van de
samenleving. Het ligt in de rede dat het grootste deel van de Wvggz-meldingen
weliswaar leidt tot zorg, maar niet tot verplichte zorg.
De Wvggz voorziet in de mogelijkheid om verplichte zorg toe te passen wanneer er
sprake is van ernstig nadeel (in de BOPZ werd gesproken over gevaar) en een psychische
stoornis. Er zijn twee procedures die kunnen leiden tot verplichte zorg:
Zorgmachtiging (in BOPZ een rechterlijke machtiging, verantwoordelijkheid B&W);
Crisismaatregel (in BOPZ een IBS, verantwoordelijkheid burgemeester).

Wvggz Rent 2 wegen naar verplichte Ggz
die voor gemeenten van belang zijn:

I ERNSTIG, MAAR GEEN CRISIS
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Zorgmachtiging
In tegenstelling tot de BOPZ is er in de Wvggz slechts een type zorgmachtiging met een
variabele inhoud (er zijn verschillende vormen van verplichte zorg mogelijk). Het
besluiten over een zorgmachtiging is de verantwoordelijkheid van de rechtbank. Dit
besluit van de rechtbank voIgt op een gedegen voorbereiding door gemeente (melden,
verkennend onderzoek) en voorbereidingen door de officier van justitie en de
geneesheer-directeur.

Crisismaatregel
De huidige spoedmaatregel verandert met ingang van de Wvggz in een crisismaatregel (CM).
Naast een gedwongen opname kunnen ook andere (ambulante) interventies worden
opgelegd, zoals ambulante behandeling en begeleiding.i
Een belangrijke verandering in de procedure tot het opleggen van de crisismaatregel is de
toevoeging van de hoorplicht: de burgemeester stelt betrokkene, zo mogelijk, in de
gelegenheid om te worden gehoord. Dit horen dient binnen 24 uur plaats te vinden. De wet
biedt de mogelijkheid om het horen te beleggen bij een andere persoon of partij dan de
burgemeester. Het doel van het horen is om de rechtspositie van de betrokkene te
verbeteren. Gezien in crisis snelheid van handelen geboden is, is het daarnaast belangrijk dat
er een helder proces is waarbinnen snel geschakeld wordt.

Het besluiten over een crisismaatregel is een verantwoordelijkheid van de burgemeester.
De burgemeester kan tot een crisismaatregel besluiten indien (artikel 7.1):
Er onmiddellijk ernstig nadeel is;
Er ernstig vermoeden bestaat van een psychische stoornis die ernstig nadeel
veroorzaakt;
Met de crisismaatregel het ernstig nadeel kan worden weggenomen;
De crisissituatie zodanig ernstig dat de procedure voor een zorgmachtiging
doorlooptijd 9-11 weken) niet kan worden afgewacht;
Er verzet is tegen zorg.

Dit voorstel is een vervolg op het voorstel dat op verzoek van het Algemeen Bestuur van
de GGD is opgesteld en besproken tijdens de AB vergadering van 26 juni. Het schetst de
wijze v^aarop gemeenten in de regio Utrecht invulling kunnen geven aan de
gemeentelijke taken die zijn vastgelegd in de Wvggz; specifiek de taken 'Meldfunctie'
en 'Verkennend Onderzoek' (traject Zorgmachtiging). En op welke wijze het Melden Adviespunt 'Bezorgd' van de GGD regio Utrecht daarbij kan ondersteunen. Hierbij
wordt uitgegaan van een reqionale aanpak t.a.v. de meldfunctie. Ten aanzien van de
functie verkennend onderzoek is het uitgangspunt dat de gemeente dit zelf verzorgt;
doch desgewenst kan de gemeente ervoor kiezen dit door de GGD te laten uitvoeren.
M.b.t. de taak 'horen', een taak binnen het proces van de crisismaatregel, zal de GGD
nader onderzoeken of de GGD hiervoor gemeenten een aanbod kan/wil doen.
T.a.v. het 'regionaal overleg' De vorm van het regionaal overleg kan nu nog niet
verder ingevuld worden. Dit vraagt de komende tijd om overleg met gemeenten, in
gemeenten en met belangrijke ketenpartners zoals politie en OM over te maken keuzes.

Deze vernieuwde notitie (dd. 9-9-2019) is tot stand gekomen in samenwerking met
vertegenwoordigers/projectleiders Wvggz van de gemeenten in de GGD regio Utrecht.
T.a.v. de eerste notitie (dd 26-06-2019) is de tekst op een aantal inhoudelijke punten
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aangepast. Daarnaast is de financiele paragraaf bijgesteld op basis van een gewijzigde
inschatting van het aantal meldingen en het aantal uur dat daarvoor nodig is.
Op basis van de huidige notitie dd. 9-9-2019 kunnen gemeenten afwegen en besluiten
of ze gebruik maken van de meldfunctie van de GGD en of ze ook het verkennend
onderzoek bij de GGD willen beleggen.

Wat verandert er met de komst van de Wvggz voor
gemeenten?
In grote lijnen veranderen de volgende punten met de komst van de Wvggz:
1. Gemeenten moeten een meldfunctie inrichten en een verkennend onderzoek gaan
doen naar aanleiding van meldingen van familie of een andere persoon uit de omgeving
van de betrokkene. Heeft deze man of vrouw (verplichte) zorg nodig? Verkennend
onderzoek dient binnen 14 dagen na melding te zijn afgerond.
2. Gemeenten, politie en ketenpartners moeten veilig en met zo weinig mogelijk moeite
informatie uitwisselen. Voor de crisismaatregel wordt het huidige BOPZ-online^
uitgebreid en voor de zorgmachtiging zal in ieder geval veilige mail noodzakelijk zijn.
3. Het openbaar ministerie, de gemeente en de geneesheer-directeuren van GGZ en
zorgaanbieders - eventueel aangevuld met ander partijen - houden elke drie maanden
een regio-overleg om de voortgang en de uitvoering van de Wvggz te monitoren en waar
nodig bij te stellen. Verder krijgen zorgaanbieders de verplichting te overleggen met
gemeenten als voorwaarden om te participeren in de samenleving ontbreken,
bijvoorbeeld op het terrein van wonen of werk en inkomen.

4. De positie van de burgemeester (of loco-burgemeester). De IBS wordt straks een
'crisismaatregel' die op enkele punten is veranderd. De crisismaatregel is breder dan de
IBS, omdat alle vormen van verplichte zorg via een crisismaatregel kunnen worden
opgelegd, niet alleen opname.

De algemene doelen van de Wvggz
•

Het waarborgen van de rechtspositie van personen met een psychische stoornis die
tegen hun wil zorg krijgen;
Het zoveel mogelijk voorkomen van dwang en;
Het beperken van de duur van dwang met nadruk op het beginsel dat verplichte zorg
alleen als laatste redmiddel wordt toegepast;
Zorg op maat door middel van een integrate zorgmachtiging met zorg aan de patient
en aandacht voor maatschappelijke deelname;
Het verhogen van de kwaliteit van verplichte zorg.

De wet kan als kans gezien worden om aan 'de voorkant' met regie en proactieve inzet
de situatie van mensen met psychische problematiek te verbeteren. Regie ontbreekt daar
nu regelmatig nog, leert de ervaring. Die regie kan de gemeente oppakken, onder andere
Registratieprogramma ten behoeve van crisismaatregel (voorheen IBS)
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door het beter verknopen van belangrijke maatschappelijke terreinen (wonen, zorg,
werk, inkomen, schulden) en door een specifieke proactieve inzet op de (kleine, maar
hardnekkige) groep die voortdurend en terugkerend gedwongen zorg opgelegd krijgt.

Meldfunctie; verkennend onderzoek, horen en regionaal overleg

Meldfunctie fverwerken melding):
Eenieder kan een melding doen van noodzaak tot (mogelijk verplichte) geestelijke
gezondheidszorg. Het is de verantwoordelijkheid van het college van B&W om een
melding te onderzoeken betreffende een persoon die mogelijk verplichte zorg nodig
heeft. Een melding is vormvrij en kan op verschillende manieren bij de gemeente binnenkomen: telefonisch, in persoon, schriftelijk of digitaal. Een gemeente mag
voorwaarden stellen aan de vorm of de inhoud van de melding. Dit moet voor burgers
wel voldoende kenbaar zijn.

Praktisch kan de meldfunctie worden aangehaakt bij (de infrastructuur van) het huidige
Meld- en Adviespunt 'Bezorgd' van GGDrU. De voordelen:
Het Meld en Adviespunt werkt al op regionaal niveau (GGD regio, behalve Vallei)
Het Meld en Adviespunt heeft korte lijnen met lokale (zorg)structuren/lokale
uitvoeringspraktijk.
3. Eenduidigheid voor burgers en bovenlokaal werkende partijen, met oog voor de lokale
context.
4. Het meldpunt beschikt over de juiste competenties/inhoudelijke deskundigheid en
ervaring t.a.v. inschatting problematiek, procesregie (en waar gewenst verkennend
onderzoek).
5. Er kan een uniforme en eenduidige aanpak georganiseerd worden, hetgeen door
ketenpartners van de Wvggz gewenst en gewaardeerd wordt en overzichtelijkheid
biedt ten behoeve van evaluatie van de uitvoering van de wet tijdens het regiooverleg (per kwartaal) waarin de voortgang van de uitvoering van de wet wordt
getoetst.
1.
2.
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6. Het Meld- en Adviespunt heeft afspraken met Politie rond gegevensuitwisseling
geborgd in een Convenant.

Verkennend onderzoek:
Het doel van het verkennend onderzoek (VO) is vast te stellen (binnen 14 dagen) of er
een noodzaak is tot verplichte zorg.
Als op grond van de uitkomst van het verkennend onderzoek verplichte zorg noodzakelijk
lijkt, wordt bij de officier van justitie een 'Aanvraag' voorbereiding verzoekschrift
zorgmachtiging ingediend. Deze aanvraag dient zo uniform mogelijk te zijn.
De gemeente kan de bevoegdheid voor verwerken van meldingen en het uitvoeren van
een verkennend onderzoek mandateren aan een derde partij, zolang maar helder is wie
verantwoordelijk is. Uitgangspunt hierbij is dat de uitvoerende partij voldoende expertise
heeft en in opdracht werkt van de gemeente.
Horen:
Het nemen van een crisismaatregel is onderdeel van de Wvggz, om verplichte zorg te
kunnen bieden als ultimum remedium. Dit betekent dat vrijwillige zorg niet lukt, en dat
de situatie zo dringend is dat een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht. De
burgemeester kan een crisismaatregel nemen na advies van een onafhankelijk
psychiater, zoals verwoord in de medische verklaring. Deze maatregel duurt maximaal
drie dagen, en kan daarna nog drie weken worden voortgezet door de rechter.
• Om een crisismaatregel te nemen is een medische verklaring van een psychiater
vereist, waarin wordt benoemd dat aan de vereisten van de wet is voldaan.
• De burgemeester stelt de betrokkene in staat zo mogelijk gehoord te worden. Dit kan
de burgemeester zelf doen, of iemand in opdracht van de burgemeester.
Het horen van betrokkene door de burgemeester is zodoende onderdeel van de
crisismaatregel.
Om de afweging te kunnen maken of GGDrU dit kan en vervolgens ook wil aanbieden is
het van belang te weten wat er komt kijken bij het Horen op basis van de WvGGZ.
Naast diverse gesprekken op gemeentelijk ambtelijk niveau, bestuderen literatuur en
gesprekken met professionals is hierover ook een verkenning uitgevoerd met de
burgemeester van Nieuwegein en zijn ondersteunend ambtenaar in de vorm van een
vraaggerichte dialoog. Dit heeft o.a. geleid tot de notitie 'Horen binnen de WvGGZ' (dd 99-2019)

Reqionaal overleo in het kader van de Wvggz
De vorm van het regionaal overleg kan nu nog niet verder ingevuld worden. Dit vraagt de
komende tijd om overleg met gemeenten, in gemeenten en met belangrijke
ketenpartners zoals politie en OM over te maken keuzes.

Proces om tot keuze en implementatie te komen
Deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden moeten gemeenten goed beleggen. Dit
vraagt om een goed ingericht proces van afwegen en keuzes maken.

Geconstateerd is dat het onderwerp Wvggz meerder terreinen raakt binnen de diverse
coileges en in de regio, met name publieke gezondheid, WMO en veiligheid. Dat maakt
het proces van afwegen en keuzes maken complex; er is breed bestuurlijk draagviak
nodig. Het proces start met een duidelijk gedeeld beeld bij deze verschillende
overlegtafels. De eerste notitie was hiervoor bedoeld. In het AB van 26 juni is
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afgesproken om het in de notitie geschetste beeld van de opgave voor gemeenten
voortkomend uit de Wvggz te delen en completeren aan de relevante regionale
overlegtafels in het WMO en veiligheidsdomein. Dit om vervolgens te bezien of het
bestuur van de GGD vanuit zijn eigenaarschap het wenselijk vindt om deze
functionaliteiten, bij de GGD te beleggen.
Tegelijkertijd dringt de tijd, immers vanaf 1-1-2020 is de wet van kracht.
Op basis van de notitie besproken in het AB van 26 juni, heeft e.e.a. ook ambtelijk
vervolg gekregen en is gesproken met vertegenwoordigers van diverse gemeenten
(veelal ambtelijk projectleiders WvGGZ) in een ambtelijke werkgroep Wvggz. Onder
andere naar aanleiding van deze besprekingen is de notitie bijgesteld.
Op verzoek van gemeenten, op basis van de besprekingen in de ambtelijke werkgroep
Wvggz en i.v.m. krapte in tijd is deze notitie aangepast ten behoeve van bestuurlijke
besluitvorming binnen de eigen gemeente.

Inmiddels lopen voorbereidingen en besluitvorming (route AB en bespreking aan diverse
tafels) niet meer opeenvolgend, maar deels parallel. De ingangsdatum van de Wvggz
vraagt hier om enige spoed en creativiteit. Het parallel lopen geeft gemeenten wel de
mogelijkheid te besluiten op basis van een ambtelijk breed gedragen notitie.
In de notitie is uitgegaan van een algemeen belang van gemeenten in de GGD regio
Utrecht. GGDrU is immers de gebundelde uitvoeringsorganisatie van 26 gemeenten voor
wettelijke taken voor publieke gezondheid en voor uitvoering van eigen opdrachten van
gemeenten op het gebied van publieke zorg.

Uitwerking
Voor de taken die GGD in opdracht uitvoert voor gemeenten zal uitgegaan worden van
een pilotperiode van 2 jaar. Gedurende die periode zal er tussentijds geevalueerd en
waar nodig bijgesteld worden.
Er zal m.b.t triage worden aangehaakt bij het huidige MAB (Meld- en Adviespunt
Bezorgdjvan de GGD regio Utrecht. Dit betekent in praktijk dat er meldingen ontvangen
worden die geen vervolg krijgen in het kader van de WvGGZ en meldingen die wel
doorgezet worden naar verkennend onderzoek. Aan de hand van triage wordt beoordeeld
of de melding een melding is in het kader van de WvGGZ en hoe de vervolgroute eruit
ziet.
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Bijiage 1 Triage
Triaaef 2 Va uurl f d.m.v. formulier triage WVGGZI
Datum en tijdstip ontvangst melding.
De gegevens van de melder, inclusief telefoonnummer.
De vraag of de melder anoniem wil blijven.

• Gegevens van betrokkene. (naam adresgegevens telefoonnummer (bij dakloos
opnemen bekende vind plekken)
• Zoveel mogelijk feitelijke gegevens:
Welk gedrag is waargenomen?

Wat is er precies (allemaal) gebeurd?
Wat waren de omstandigheden?
Hoe is het gebeurd?

Wanneer was het? (waar is het gebeurd ( belang m.b.t daklozen, gemeente van incident
neemt tijdelijke de casus op zich)
Is er sprake van een crisissituatie?

• Waar maakt de melder zich zorgen over? (reden van melding)
Is gemelde bekend bij hulp/dienstverlening?(Zoja contactpersonen en gegevens
opnemen , indien van toepassing contact om zorg te delen)
Zijn er gevaar criteria?

Gezins/verblijfsituatie, zijn er kinderen?( zoja inzet meldcode)

Wat is de wens van de melder; wat beoogt hij met de melding?
Weet de betrokkene van de melding?
• Is de melder betrokken bij de zorg en hoe (om in te schatten of de melder kan worden
gerekend tot een 'essentiele naaste/familie' Het kan voorkomen dat iemand een
onterechte melding doet. In het algemeen kan een melder erop worden gewezen dat dit
strafbaar is (Wetboek van Strafrecht 142:2).

Triage Het is van belang dat degene die de melding in behandeling4 neemt zo spoedig
mogelijk beoordeelt of een professional met ggz-opleiding of met ggz-expertise,
bijvoorbeeld een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, bij het onderzoek betrokken
moet worden. Dit is noodzakelijk om te kunnen beoordelen of het een melding in het
kader van de Wvggz betreft._ vragen GGZ wat nodig is om dit te kunnen beoordelen.
1. Is het aannemelijk dat het gedrag van betrokkene ernstig nadeel kan veroorzaken?

2. Is het aannemelijk dat er sprake is van een psychische stoornis?
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3. Is het aannemelijk dat verplichte zorg nodig is (en vrijwillige zorg dus niet afdoende
is)?
Na het opnemen en beoordelen van de melding zijn er drie mogelijkheden:
1, De triagemedewerker vindt dat een verkennend onderzoek meet worden ingesteld.

MAB stuurt verkregen info middels een WvGGZ volledige formulier door aan uitvoerende
van het verzoek verkennend onderzoek.
MAB is gedurende de 14 dagen ( vanaf melding) beschikbaar voor consult dossier.

2,De triagemedewerker oordeelt dat er geen (enkele) grond is voor vervolgstappen, op
grond van de WvGGZ ,naar aanleiding van de melding. De melder wordt hierover
geinformeerd voor zover de melder een vertegenwoordiger is zoals benoemd in de wet.
Andere melders kunnen niet worden geinformeerd als gevolg van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
MAB stuurt verkregen info middels een WvGGZ volledige triageformulier met advies door
de uitvoerende van het verzoek verkennend onderzoek.

MAB is 1 maand ( na doorzetten melding) beschikbaar voor consult en advies, na monitor
sluit het MAB het dossier.

3,De triagemedewerker vindt dat een verkennend onderzoek moet worden ingesteld.
MAB zet de verkregen informatie middels een WvGGZ volledige formulier door aan MAB
college met aandachtsgebied verkennend onderzoek.

MAB opent traject Verkennend onderzoek ( na brede triage) en sluit triage dossier.
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Bijiage 2 Verkennend Onderzoek
Verkennend onderzoek fl2 uur).
Het doel van het verkennend onderzoek (VO) is vast te stellen of er een noodzaak is tot
verplichte ggz. De gemeente heeft 14 dagen de tijd om een verkennend onderzoek uit te
voeren. Die termijn begint te lopen op het moment dat de melding wordt ontvangen.
Uitgangspunten Het uitgangspunt is het VO klein en praktisch in te steken. Het is daarbij
essentieel om in het onderzoek een duidelijk onderscheid te maken tussen feiten en
meningen/visies, evenals bij het opnemen c.q. beoordelen van de initiele melding. Het
onderzoek is in de eerste plaats gericht op het beschrijven van feitelijke gebeurtenissen
expertise GGD) en omstandigheden. Het is van belang dat de bron van de informatie
wordt benoemd. Meningen en visies kunnen met bronvermelding eveneens een plek
krijgen in het onderzoek. Het is belangrijk dat meningen als zodanig kenbaar zijn.

De kernvraqen ziin:
• Is er vermoedelijk sprake van ernstig nadeel? (Te onderbouwen met feitelijke
gedragingen en omstandigheden).
• Ligt aan het gedrag vermoedelijk een psychische stoornis ten grondslag? (Te
onderbouwen door gekwalificeerde professional met ggz-expertise zoals een sociaal
psychiatrisch verpleegkundige).
• Is er (mogelijk) een noodzaak tot verplichte zorg? (Te onderbouwen met informatie uit
het gesprek met betrokkene. Is hij bereid tot vrijwillige zorg?).

Kernvraqen worden beantwoord aan de hand van:
Is er noodzaak tot gedwongen kader?
Is er geen/beperkte bereidheid tot vrijwillige zorg?

Te onderbouwen uit gesprek met betrokkene

Zijn de mogelijkheden van vrijwillige zorg ontoereikend?
Te onderbouwen door professional met medische expertise en vanuit feiten en
omstandigheden

Welke zorg heeft betrokkene nodig?
Kan dit in vrijwillig kader?
Wat kan persoon zelf en zijn/haar omgeving?

Stap 1 :
Gesprek betrokkene ( altijd 2 personen ( waarin 1 met GGZ expertise, m.b.t een
huisbezoek)
Toestemming betrokkene vragen en gesprek met sociale omgeving.

Stap 2 Psychische stoornis?
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2a : Inschatting psychische stoornis ( aan de hand van (huis)bezoek te beoordelen)
2b: onderzoek naar mogelijkheden vrijwillig kader (en hulpverleningsgeschiedenis van
client).

2c: Nagaan mogelijkheden in vrijwillig kader cq noodzaak tot gedwongen kader
Is er noodzaak tot gedwongen kader?
Is er geen/beperkte bereidheid tot vrijwillige zorg? *Te onderbouwen uit gesprek met
betrokkene.

Zijn de mogelijkheden van vrijwillige zorg ontoereikend? *Te onderbouwen door
professional met GGZ expertise en vanuit feiten en omstandigheden.

Welke zorg heeft betrokkene nodig? * Kan dit in vrijwillig kader? *Wat kan persoon zelf
en zijn/haar omgeving?
Rond VO af.

Maakt een compleet dossier en verzend deze. ( standaard stukken zijn nog niet
voorhanden)
GGDrU vraagt ontvangstbevestiging van OM en sluit dossier.
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Bijiage 3 Financiele uitwerking (op basis van inwoneraantal
GGD regio Utrecht)
Deze inschatting is gemaakt voor inzet in het jaar 2020. Gedurende 2020 komt er meer
zicht op de benodigde capaciteit en kan een bijsteiling plaatsvinden. Het gaat voor een
deei om geheel nieuwe taken, met een onbekende dynamiek. Er is daarom gekozen om
te werken met een ruime bandbreedte van mogeiijke aantailen.

Aantal meldingen gebaseerd op:
a.
Meldingen Meld- en Adviespunt 'Bezorgd' 2019 tot heden
b.
Het aantal Rechtelijke Machtigingen in 2017 in Nederland (nu zorgmachtiging) ( en
daarvan afgeleid een inschatting van het aantal meldingen van burgers)

Taken en uren gebaseerd op:
a.
Landelijke handreikingen, wet en overige info Wvggz
b.
Ervaring met huidige werkprocessen binnen Meld- en Adviespunt 'Bezorgd'
(voorheen Meldpunt Zorg en Overlast).

In dit voorstel is op basis van nieuwe inzichten ten aanzien van het te verwachte aantal
meldingen WVGGZ, de te verwachte ureninzet per melding meldfunctie en ureninzet
verkennend onderzoek de begroting naar beneden bijgesteld. Dit resulteert in een
herziene begroting waarbij de totale kosten lager uitvallen dan aanvankelijk was begroot
in het eerste voorstel; bij een laag scenario 2.053.800 lager, bij een hoog scenario
2.322.750 lager.
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Irtcidenteel Meldfunctie
Voorbereidende werkzaamheden: o.a. stukken schrijven, gemeenten consulteren, bezoeken
afleggen

FTE

# uur
Uitvoering: beleidsadviseur
OGGZ (schaa! 12)

650

0,50

Uitvoering:
beieidsondersteuning OGGZ
(schaai 10)_______________________

300

0,23

e

69.160

24,450

93.610

Totaal incidentele kosten

Structureel Meldfunctie
Uitgangspunten
- aantal productieve uren per jaar: 1300
- aantal uur per melding: 2,5
- aantal meldingen per jaar (schatting):
- schatting regulier: 500-800
- schatting WvGGZ: 300-600
- kosten: exclusief btw
- uurtarieven: conform tarievenboek 2019; tarieven 2020 nog niet bekend.

Kosten per jaar qebaseerd op aantallen meldingen
Uitvoering: procesregisseur OGGZ (schaai 10)
Scenario
Laag
Hooq

# uur
2000
3500

FTE
1,5
2,7

C

# uur

FTE
0,3
0,2

C

163.000
285.250

Vaste kosten
Beleidsadviseur OGGZ (schaai 12)
Adm. Ondersteuning (schaai 6)
Kosten clientreqistratiesysteem
Totaal vaste kosten perjaar

400
200

42.560
10.520
11.500
64.580

Totale kosten Meldfunctie per jaar
227.580
349.830

Scenario Laag
Scenario Hoog

Structureel Verkennend Onderzoek
Uitgangspunten
- aantal productieve uren per jaar: 1300
- aantal uur per melding: 12
- aantal meldingen per jaar (schatting): 300-600
- kosten: exclusief btw
- uurtarieven: conform tarievenboek 2019; tarieven 2020 nog niet bekend.

Kosten per jaar
Uitvoering: procesregisseur OGGZ (schaai 10)
Scenario
Laag
Hoog

# uur
3600
7200

FTE
2,8
5,5

C

FTE

e

293.400
586.800

Incidenteel Verkennend Onderzoek (2019-2020)
# uur
Uitvoering: beleidsadviseur OGGZ (schaai 12)
Inrichten werkproces
Samenwerkinqsafspraken

240
100

Deskundigheidsbevordering procesregisseurs
Onvoorzien
Totaal kosten incidenteel verkennend onderzoek

0,18
0,08

25.536
10.640

5.000
41.176

Totaal Verkennend Onderzoek (structureel -I- incidenteel
Scenario Laag
Scenario Hoog

334.576
627.976

Totaal Meldfunctie -I- Verkennend Onderzoek
Scenario Laag
Scenario Hoog

562.156
977.806

GGD^f
regio Utrecht

Aantal
inwoners
per
Amersfoort
Baarn
Bunnik

Bunschoten

De Blit
De Ronde Venen
Eemnes
Houten
IJsselstein
Leusden
Lopik
Montfoort
Nieuwegein
Oudewater
Renswoude
Rhenen
Soest
Stichtse Vecht
Utrecht
Utrechtse Heuvelruq
Veenendaai
Vijfheerenlanden
Wijk bij Duurstede
Woerden
Woudenberg
Zeist

Totaal

Structured meldpunt

Structureel verkennend onderzoek

Scenario laag Scenario hooq
Scenario laaq
Scenario hoog
154337 €
26.624 €
39.141 €
40.926 €
6.504 €
24529 €
4.231 €
6.221 €
3.844 €
15156 €
2.615 €
4.019 €

\

Totalen

Totalen

Totaal scenario taag
Totaal scenario hoog
73.466 €
65.766 €
114.392
10.452 €
11.676 €
18.160
7.214 €
6.458 €
11.233

3.626

€

5.574

€

5.331

€

10.006

€

8.957

€

15.580

€
€

11.337
11.340
2.386
13.073
9.071
7.870
3.768
3.677
16.406
2.701
1.353
5.197
12.165
17.090
90.964
13.003
17.045
14.442
6.232
13.660
3.368
16.661

€

10.843
10.845
2.262
12.503
8.676
7.526
3.603
3.517
15.690
2.584
1.294
4.970
11.634
16.345
86.998
12.436
16.301
13.812
5.960
13.064
3.221
15.934

€

20.351
20.356
4.284
23.467
16.283
14.127
6.763
6.600
29.450
4.849
2.428
9.328
21.836
30.679
163.289
23.341
30.596
25.924
11.187
24.521
6.046
29.908

€
€
€

18.218
18.222
3.835
21.008
14.577
12.646
6.054
5.909
26.363
4.341
2.174
8.351
19.548
27.463
146.175
20.895
27.390
23.207
10.015
21.951
5.412
26.773

€

€

7.375
7.377
1.552
8.505
5.901
5.119
2.451
2.392
10.673
1.757
880
3.381
7.914
11.118
59.176
8.459
11.088
9.395
4.054
8.886
2.191
10.839

C

31.689
31.695
6.670
36.540
25.354
21.996
10.531
10.277
45.855
7.550
3.781
14.525
34.001
47.769
254.254
36.344
47.641
40.366
17.419
38.181
9.414
46.569

13192S1 C

227.590

562.156 C

977.806

21020 €

42754
42763
8999
49300
34208
29677
14208
13866
61868
10187
5101
19597
45874
64450
343038
49035
64277
54461
23502
51513
12701
62830

€
€

€
C

€
C
c
€

C
c
€
€
C
€
€

€
€
€

C
c
€

€
f
€
C
C

€
€
C
€
€
€
€
C
€

€
€

€
€
€
C

€
f
€
€

€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

€
340.830 C

€
€
€

€
€
€
€
€
€

€

€
C
€
€
€
€
€
€
€

C
C
334.576 €

€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€

€
€
€

627.976 C

€
€

€
€
€
C
€
€
€

€
C
€
€
€
€

€

C
€

C
€

NB. Voor gemeenten die in 2019 een aanvullende module afnemen bij het meld- en adviespunt, zal een
verrekening plaatsvinden.

15

i

KHONRAAD

Nationale Hoorservice
Opzet en implementatie van een nationale voorziening tot uitvoering van de
hoorplicht ex artikel 7, lidl, sub 3, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

26 augustus 2019

KHONRAAD SOFTWARE ENGINEERING BV
POSTBUS 392
3740 AJ BAARN

035 - 603 9 444

I

KHONRAAD

1

INLEIDING

3

2

DOEL VAN DE PILOT.

4

2.1
Geformuleerde doelen
2.1.1
Meten van de operaiionele effecten.................................
2.1.2
Inzei van een tolk...........................................................
Gebruikerservaring van de burgemeester laten meewegen
2.1.3
2.1.4
Landelijke uitrol voorbereiden........................................
3

OPZET VAN DE PILOT

3.1
]PoC RANDVOORWAARDEN...................
Telefonie.....................................
3.1.1
3.1.2
Aanpassingen BOPZ-Online......
3.2
'Verloop van het proces................
3.3
]Middelen en faciliteiten..............
3.3.1
De pool van horende medewerkers
Script..........................................
3.3.2
3.4
VORMGEVING EN EV ALUATIE
Privacy...............................................
3.5
4

BEGROTING

4.1
1
UlTGANGSPUNTEN
.........................................................................
4.2
1 egroting van KOSTEN...................................................
B
UlTGANGSPUNTEN
VOOR IMPLEMENTATIE VAN DE PILOT
4.3
1
4.3.1
Planning..................................................................
4.3.2
Forfaitaire bijdrage kosten van de Pilot.....................

4
4
4
4
4
5

5
5
5
6

6
6
(>

7
8

8
9
9
9
9

5

AANZET VOOR HET SCRIPT.

10

6

KHONRAAD

12

7

BIJLAGE

13

8

RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN

14

2

KHONRAAD

1

Inleiding

Per 1 januari 2020 treedt de "Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg" (Wvggz) in
working. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in
de GGZ. De Wvggz gaat de huidige "Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen" (Wet Bopz) vervangen.
De wijzigingen van de Wvggz ten opzichte van de Wet Bopz hebben voor gemeenten op een
aantal vlakken gevolgen, waaronder het horen van betrokkene door de burgemeester: in
artikel 7, lid 1, sub 3, Wvggz staat dat de burgemeester niet eerder een crisismaatregel neemt
dan nadat hij betrokkene, zo mogelijk, in de gelegenheid heeft gesteld te worden gehoord.
Het horen is bedoeld om de betrokkene gelegenheid te geven om zijn of haar zienswijze op
de verplichte zorg kenbaar te maken. Op het moment dat het horen niet kan plaatsvinden,
dient gemotiveerd aangegeven te worden waarom dit niet mogelijk is. De uitkomst van het
horen neemt de burgemeester mee in de beslissing tot het nemen van een crisismaatregel.

Om te kunnen voldoen aan deze hoorplicht is 1^17 ad hoc beschikbaarheid vereist van een
competente professional'. Deze werkwijze is moeilijk in te passen in de huidige
werkprocessen van de gemeenten en brengt door de relatief lage bezettingsgraad potentieel
hoge kosten met zich mee.

Gemeenten kunnen ervoor kiezen het horen uit te laten voeren door derden, in opdracht van
de burgemeester. Van juridisch belang daarbij is een onafhankelijke positie van de
opdrachtnemer.
Hierdoor is het idee ontstaan om het horen centraal te organiseren voor alle gemeenten (die
dit willen), middels een Hoorservice.

Aangezien de workflow voor de uitvoering van de crisismaatregel in Khonraad plaatsvindt,
zou het een logische stap kunnen zijn om deze dienst ook door Khonraad te laten
organiseren. Aangezien het horen van betrokkenen nieuw is en er sprake is van complexiteit
en tijdsdruk en de mogelijk noodzakelijke inzet van tolken is het nodig om te testen hoe de
vormgeving van het proces in de praktijk uitwerkt. In een op te zetten Proof Of Concept (PoC)
en aansluitende pilot kunnen zowel de gemeenten als Khonraad vaststellen of de werkwijze
praktisch uitvoerbaar is binnen de wettelijke verplichtingen. Eventueel noodzakelijke
aanpassingen aan de inrichting van de Hoorservice kunnen hiema worden toegepast.
Khonraad heeft in dit document een aanzet gemaakt voor een mogelijke opzet van de PoC
en daaropvolgende pilot. Middels dit document kan samen met de deelnemende gemeenten
de pilot verder vormgegeven worden.

’ Verderop zal worden aangegeven wat in dit kader als competent dient te worden verstaan.
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2

Doel van de pilot

Voorafgaand aan de pilot is een aantal gezamenlijke doelen geformuleerd. Hieronder zijn
meerdere doelen terug te vinden die enerzijds vanuit Khonraad opgesteld zijn en anderzijds
hun oorsprong vinden in de door de VNG gei'nitieerde werkgroepen IV en ambtelijke
voorbereiding.

Opmerkingen vanuit de pilotgemeenten, kunnen deze nog in samenspraak aanvullen.

2.1

Geformuleerde doelen

2.1,1

Meten van de operationele effecten

De procedure voor het gelasten van een inbewaringstelling vanuit de Wet Bopz kent geen
verplichting tot het "horen van betrokkene". Dit deelproces zal gedurende de pilot voor
deelnemers daaraan worden ingepast tussen de momenten waarop de psychiater een
geneeskundige verklaring^ ondertekent en de burgemeester benadert. Omdat dit
oorspronkelijke tijdsverloop al binnen Khonraad werd vastgelegd is na afloop van de pilot
nauwkeurig te bepalen hoeveel doorlooptijd (gemiddeld) aan het hele proces prospectief
wordt toegevoegd.
2.1.2

Inzet van een tolk

Omdat niet alle betrokkenen de Nederlandse taal (voldoende) machtig zijn om hun visie op
een voorgenomen maatregel te kunnen formuleren, is voorzien dat hiervoor de inzet van een
tolk noodzakelijk zal zijn. Onbekend is nog hoe vaak een dergelijke inzet nodig en mogelijk
zal zijn. De pilot kan - bij voldoende bereik - inzicht geven in de extra procesbelasting die
dit met zich mee brengt.
2,1.3

Gebruikerservaring van de burgemeester laten meewegen

De burgemeester zal gedurende de pilot de beschikking krijgen over de audio-opname en
het proces-verba al daarvan’. Door het enqueteren van zijn gebruikerservaring en deze terug
te koppelen aan de uitvoering zal het proces verder worden geoptimaliseerd.
2.1.4

Landelijke uitrol voorbereiden

Kwalitatieve evaluatie van de pilot kan belangrijke aanwijzingen geven om de Hoorservice
z6 in te richten dat deze landelijk uitgerold kan worden.

2 De Wvggz hanteerf hiervoor de term "medische verklaring".
’ Het staat de burgemeester juridisch vrij dit verslag al dan niet mee te nemen bij het nemen van zijn beslissing
bij het gelasten van een ibs.
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Opzet van de pilot

Om ervaring op te kunnen doen met deze service wordt gedacht aan een pilot met een aantal
geselecteerde gemeenten. De gemeenten die aangegeven hebben interesse te hebben in de
service worden benaderd voor deze pilot. Voor deze pilot zullen we kijken naar een
geografische spreiding en een relatief grote kans op een voldoende aantal casussen om de
gestelde doelen (zie 2.1) te kunnen realiseren.

De pilot zal uitgevoerd worden 'onder' de huidige wet waarbij het horen weliswaar geen
verplichting is, maar wel tot de juridische*' mogelijkheden behoort. Daamaast zal er een
groep gevormd worden door gemeenten die aangegeven hebben gei'nteresseerd te zijn in de
pilot maar (nog) niet tot de directe deelnemers te behoren. Zij zullen actief op de hoogte
gehouden worden van de bevindingen uit de pilot en gevraagd worden om mee te denken
over de uitrol van deze service. Het voorstel is om de pilot te starten op 1 oktober en te laten
doorlopen tot 31 oktober, waarbij het streven is om enige tientallen keren een betrokkene te
horen.
Door dit proces gedurende een maand te doorlopen, kan er naar verwachting een
representatief beeld verkregen worden van de technische en operationele haalbaarheid.
Om reden van de in een pilot gewenste flexibiliteit, is voorzien deze alleen voor facultatieve
gevallen en binnen reguliere kantooruren in te richten. Al tijdens de pilot zal aan de 24/7
opschalingsinrichting van het doelproces kunnen worden gewerkt.

3.1

PoC randvoorwaarden

Voorafgaand aan de pilot zal een PoC worden ingericht om in de noodzakelijke
randvoorwaarden te kunnen voorzien.
3.1.1

Telefonie

Het VOIP-systeem van Khonraad zal de telefoonverbindingen tussen Khonraad, eventuele
tolkendienst, de psychiater en de burgemeester kunnen opzetten en de control
(start/opslag/vemietiging) van de noodzakelijke audio-opnames mogelijk maken.
3.1.2

Aanpassingen BOPZ-Online

BOPZ-Online zal worden aangepasP om de psychiater te kunnen laten aangeven of
bij het horen van de betrokkene een tolk dient te worden ingezet, in welke taal dat
dient te geschieden (keuzelijst) en op welk telefoonnummer de betrokkene bereikt
kan worden.
Voorzieningen voor het kunnen uploaden van het audio-hoorverslag en het kunnen
opstellen van het bijbehorende proces-verbaal.
Voorzieningen voor het kunnen beluisteren en inzien van het audio-hoorverslag en
het bijbehorende proces-verbaal door de burgemeester'’.
Het kunnen aangeven welke crisisdiensten/gemeentes aan de pilot deelnemen.

Waar de instemming van de betrokkene met diens horen juridisch is vereist, zal deze in het proces worden
uitgevraagd; m.a.w. de betrokkene kan altijd en uiteraard zonder opgaaf van redenen aangeven niet te willen
worden gehoord.
Uiteraard zullen de voor de pilot noodzakelijke aanpassingen uitsluitend zichtbaar zijn voor die
crisisdiensten/gemeentes die expliciet hebben geopteerd voor deelname aan de pilot.
** Om redenen van bescherming van de persoonlijke levenssfeer zullen het hoorverslag en proces-verbaal
uitsluitend voor de burgemeester toegankelijk zijn.
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3.2

Verloop van het proces

Het verloop van het proces wordt hier beschreven als het doorlopen van de volgende
stappen.

De crisisdienst zal in een dossier kunnen aangeven of, en zo ja in welke taal en op
via welk telefoonnummer betrokkene hoorbaar is.
Khonraad schakelt indien nodig een folk in en belt het aangegeven nummer.
De locatie waar betrokkene verblijft verbindt de medewerker die belast is met het
horen door met betrokkene.
De betrokkene wordt voorgelicht over de oorsprong en het doel van het gesprek en
expliciet wordt toestemming gevraagd om het gesprek op te nemen.
De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze te geven op het
voomemen van de burgemeester tot het gelasten van een ibs’.
Aansluitend wordt een proces-verbaal opgemaakt van het gesprek en samen met de
audio-opname aan het dossier toegevoegd.
De psychiater ontvangt het bericht van afronding en zoekt vervolgens contact met
de burgemeester.
De burgemeester kan de audio-opname beluisteren en/of het proces verbaal inzien
en in zijn besluitvorming meenemen.

3.3

Middelen en fadliteiten

3.3.1

De pool van horende medewerkers

De gespecialiseerde medewerkers die ingezet worden voor deze 24x7 dienstverlening zullen
bestaan uit (zorg-) professionals van hbo/wo (under- en postgraduate) niveau. Denk daarbij
aan A(N)IOS-en, huisartsen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen en geneeskunde
studenten. Deze professionals zullen raakvlakken hebben met de psychiatrie en een speciale
training doorlopen alvorens ingezet te worden binnen de Hoorservice. Daarmee wordt
bewerkstelligd dat deze medewerkers beschikken over de noodzakelijke competenties om:

te kunnen praten met iemand die in de war is;
te beschikken over een goed empathisch vermogen;
te kunnen omgaan met iemand in een crisissituatie;
te kunnen spreken in begrijpelijke taal.

Met het oog op de krappe arbeidsmarkt hebben we een adequaat plan opgesteld en gtrede
afspraken gemaakt waarmee deze pool 24x7 bemenst zal zijn. Wanneer er gelijktijdig
meerdere casussen spelen, kan er eenvoudig opgeschaald worden en zal er ook een tweede
lijn actief worden.
Khonraad draagt dus ook zorg voor verslaglegging van het horen. Het verslag wordt deels
al opgesteld tijdens het horen en de medewerkers zullen hierin getraind zijn en technisch
worden ondersteund. De afronding van het verslag vindt direct na het horen plaats.
3.3.2

Script

Het horen wordt uitgevoerd aan de hand van een in nauwe samenwerking met de
deelnemende gemeenten vast te stellen script. Deze faciliteit biedt de mogelijkheid tot
maatwerk, zodat het proces gedetailleerd kan worden vastgelegd. De verwachting is dat
deze scripts regionaal worden vastgesteld.

7 Uiteraard zal dit na 1 januari 2020 worden vervangen door het voomemen een crisismaatregel te nemen.
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3.4

Vormgeving en evaluatie

Gedurende de pilot zal in werkgroep verband overleg worden gevoerd over de middelen,
het script en gebruikerservaring. Overweging daarbij kan zijn dit onderwerp onder te
brengen bij een van de bestaande werkgroepen waarin de VNG al is vertegenwoordigd.

3.5

Privacy

Het verslag van het horen en de eventuele audio-opname kwalificeren als bijzondere
persoonsgegevens. Vanaf 1 januari 2020 vindt de verwerking van deze gegevens plaats op
grondslag van artikel 7:1, sub 3, lid b, Wvggz: "De burgemeester neemt niet eerder een
erisisinaatregel dan nadat hij betrokkene, zo mogelijk, in de gelegenheid heeft gesteld om te worden
gehoord."

Gedurende de pilotperiode is de Wvggz nog niet van kracht en vindt de verwerking van
deze gegevens plaats op basis van de grondslag toestemining door betrokkene. Dat betekent dat
bij de start van het horen, betrokkene expliciet zal worden gevraagd of hij instemt met het
horen, de verslaglegging en een evt. audio-opname hiervan. Daarbij zal in begrijpelijke taal
uitleg worden gegeven over de identiteit van de organisatie die het horen uitvoert, de
identiteit van de organisatie in wiens opdracht het horen wordt uitgevoerd, het doel van de
verwerking en welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. De toestemming
van betrokkene zal worden geregistreerd. Tevens zal worden benoemd dat betrokkene het
recht heeft om deze toestemming weer in te trekken.
De grondslag voor de gegevensverwerking door Khonraad vormt de overeenkomst met de
gemeenten. Aangezien de gegevensverwerking m.b.t. het horen een uitbreiding vormt op de
huidige dienstverleningsovereenkomst, dient Khonraad hiervoor gemachtigd te worden
door de pilotgemeenten.
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4

Begroting

De kosten voor het opzetten van een adequate, goed geequipeerde en 7AI7 bereikbare
voorziening met korte inzettijden brengt, lokaal georganiseerd, zeer aanzienlijke kosten voor
gemeentes met zich mee. Daarenboven is vanuit die van toepassing zijnde
beschikbaarheidseisen te voorzien dat de voomamelijk vaste en indirecte kosten over een
relatief beperkt aantal” gevallen omgeslagen zullen kunnen worden.
Artikel 8:31, lid 1, Wvggz schrijft een te vormen regionaal- periodiek overleg voor ten
behoeve van de beleids- en uitvoeringspraktijk voor de sectoraal betrokken partijen. Nu de
veiligheidsregio's geografisch congruent zijn met de voor de gemeentes belangrijke GGDv'erzorgingsgebieden, wordt er hier om praktische redenen voorgesteld de kosten toe- en
afrekening over de begrotingen van de GGD-en te laten verlopen. Daarmee kunnen immers
maximale schaal-, sturings- en efficientievoordelen worden behaald.

4.1

Uitgangspunten

Op basis van uit verscheidene bronnen verkregen informatie is door VNG-Realisatie eerder
een inschatting gemaakt van de te verwachten aantallen van aan de burgemeester voor te
leggen beslissingen over een crisismaatregel. Daaruit is naar voren gekomen dat er in het
jaar 2020 naar verwachting 12.000 beslissingen tot het nemen van een crisismaatregel zullen
worden gevraagd. Echter, lang niet al betrokkenen zullen ook daadwerkelijk gehoord
kunnen worden. Vooralsnog hebben we daarom rekening gehouden met een schatting van
50% hoorbare personen, derhalve 6.000 uitvoeringen van het deelproces per jaar, oftewel
ongeveer 17 maal per etmaal.

De frequentieverdeling over de dag-uren daarvan is wel goed in te schatten op basis van een
frequentietabel'", retrospectief opgesteld vanuit de brongegevens van BOPZ-Online:
Uur

I’ll ipttt tk' (%)

Uur

I’roportiv (%)

Tabel 1 Relatieve incidentie t.o.v. klokuur van de dag

® Naar schatting zal de Hoorservice in 2020 nationaal in ongeveer 6.000 gevallen worden ingezet.
9 Ex. artikel 1:1, sub r, Wvggz dient daaronder een veiligheidsregio te worden verstaan.
Op basis van de gerealiseerde cijfers GGD regio Utrecht, periode 2014-2018, totaal 4.719 gevallen.
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Hieruit komt naar voren dat - overigens nog zonder rekening te houden met weekenden en
feestdagen - 54% van de gevallen buiten kantoortijden plaatsvond. Dit percentage heeft door
loontoeslagen een substantiele invloed op de kosten van de bemensing van de Hoorservice.
Verder hebben we verondersteld dat in 10% van de gevallen een tolk zal moeten worden
ingezet.

4.2

Begroting van kosten

De totale kosten voor de nationale inzet van de Hoorservice hebben we vooralsnog begroot
op (afgerond) € 1.750.000,00 per jaar.
Aangezien wij voorstellen deze kosten per regio af te rekenen op basis van een omslag per
inwoner zal een bed rag per inwoner” gehanteerd worden van € 0,1012 per inwoner per jaar.

4.3

Uitgangspunten voor implementatie van de pilot

4.3.1

Planning

De planning en doorlooptijden voor de PoC, de Pilot, de evaluatie en de operationalisering
zien er als volgt uit:
Van

Tot

Door/met

Ondcrw c!

Communicatie deelnemende partijen

1.
2.
3.
4.

Werkgroep
Burgemeesters
Crisisdiensten

GGD

30/09/2019

PoC inrichten

01/10/2019

31/10/2019

Pilot

3.
2.
3.
4.

Werkgroep
Burgemeesters
Crisisdiensten
GGD

01/11/2019

30/11/2019

Enquetering, verw'erking resultaten en
evaluatie

2.
2.

Burgemeesters
Werkgroep

01/12/2019

Inrichting nationale opschaling

01/01/2020

Operationele dienstverlening
Rapportage t.b.v. regio-overleg

I/II/III/IV

4.3.2

Forfaitaire bijdrage kosten van de Pilot

Ter bestrijding van de noodzakelijke kosten van het inrich ten en uitvoeren van de pilot zoals
hier beschreven zal door Khonraad aan de deelnemende gemeenten eenmalig een forfaitaire
bijdrage worden gevraagd van € 0,03 per inwoner (af te rekenen in het kader van het
algemene eenmalige implementatiekosten forfait nieuwe wetgeving per ultimo december
2019).

’’ Volgens het CBS telde Nederland op 1 januari 2019 17.282.753 inwoners.
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5

Aanzet voor het script

Het onderstaande script moet worden gezien als een eerste aanzet voor commentaar vanuit
de deelnemende gemeentes.
Alhoewel het er bij de procedures voor bestuursorganen in het algemeen en die van de
Wvggz in het bijzonder aankomt op juridisch 'correct' formuleren, dient het script opgesteld
te zijn vanuit de doordrongen wetenschap dat het gesprek met de betrokkene niet losgezien
kan worden van het bestaan van een vermoeden van een psychische stoomis.
Dat stelt bijzondere eisen aan de bejegening, gespreksvoorwaarden en gebruikte
formuleringen.

De kennis en ervaring van daarmee bekende professionals (w.o. die van een psychiater) zijn
daarbij onontbeerlijk en commentaren op dit script worden - niet in de laatste plaats in het
belang van de betrokkene - dan ook van harte verwelkomd en op prijs gesteld.

Duel

Script

Uitleg identiteit en doel

Mijti naam is [voortiaam] van Khonraad en ik bel u nu onidat
de burgetneester van de genieente [naani] graag uw mening
wil horen over uw situatie en wat er allemaal staat te
gebeuren.

Toestemming verkrijgen
tot het horen

Mag ik daarover even met u spreken en u ook ivat vragen
stellen?

Toestemming verkrijgen
tot opname van het
gesprek

Dit is een belangrijk gesprek; vindt u het goed dat ik het
opncein zodnt de burgetneester het later ook kan horen?

Verkrijgen visie

De burgeineesler is van plan om verplichte zorg voor u te
organiseren in de norm van een inbeu’aringstelling. Maar hij
wil graag eerst weten wat ii daarvan vindt. Wilt u mij zeggen
wat daarbij voor ii belangrijk is ?

Ruimte voor
omstandigheden

Is er nog iets anders dat u belangrijk vindt om aan de
burgemeester te vertellen?

Ruimte voor
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Herroepingsrecht

Vindt u het goed dat wij de burgemeester laten weten wat wij
besproken hebben?

Inzet PvP’2

Wnnneer u dat wilt, kan ik ervoor zorgen dat u hulp krijgt van
een patienten vertrauwensfrersoon. Die kan u goed helpen als
u vragen ofkiachten hebt over de zorgverlening. Wilt u dat?

Afsluiting

Heel hartelijk dank dat w
mij loilde spreken. Natuurlijk
zvens ik wens u verder het allerbeste.

*2 Deze vraag zal vanaf 1 januari 2020, de datum waarop de systeemkoppeling met de PvP operationeel zal
zijn, gesteld kunnen worden.
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6

Khonraad

Khonraad Software Engineering BV is een IT-serviceorganisatie, die zich sinds 1998 heeft
toegelegd op het automatiseren en digitaliseren van werkprocessen op een veilige en
toegankelijke manier. Met de diensten BOPZ-Online en Huisverbod-Online, waarop ruim
600 organisaties en ruim 15.000 gebruikers zijn aangesloten, heeft Khonraad zich
gespecialiseerd in het toepassen van deze missie op de overheid en gezondheidszorg.
Het ontwikkelen en in de markt zetten van veilige en toegankelijke automatisering als
ondersteuning bij het uitvoeren van complexe processen is een belangrijke drijfveer voor de
continui’teit en ontwikkeling van het bedrijf.

Khonraad volgt wettelijke aanpassingen op de voet en draagt zorg voor de voortvarende
verwerking hiervan. Daardoor zijn de diensten die geleverd worden op basis van het SaaSconcept niet alleen technisch, maar ook inhoudelijk toekomstvast en altijd gericht op
continui’teit en herleidbaarheid.
Met de komst van de Wvggz per 1 januari 2020 wordt het complete werkproces van BOPZOnline vemieuwd. Daar waar onder de Wet Bopz de procedure tot een inbewaringstelling
werd gefaciliteerd, zullen onder de 'nieuwe wet' zowel de crisismaatregel als het
verkermend onderzoek ondersteund worden. Omdat de inbewaringstelling echter in
gewijzigde vorm blijft bestaan onder de Wet zorg en dwang, zal ook deze procedure,
geactualiseerd zijn plek behouden binnen het Khonraad systeem.
Het systeem als geheel, waarin alle faciliteiten integraal worden aangeboden, wordt
voortaan aangeduid met de naam "Khonraad". Khonraad faciliteert daarmee meer processen
dan voorheen en kan ingezet worden voor en door meer ketenpartners. Naast deze
processen, die van een uitgebreide workflow ondersteuning worden voorzien, worden de
diensten verder uitgebreid met o.a. de Berichtenbox, een printservice, een Forms-repository
en een Hoorservice.

Alle Khonraad diensten zijn IS027001/IEC 27001:2013 en NEN7510-l:2017 gecertificeerd.
Daamaast verwacht Khonraad per 1 januari 2020 6/O-compliant te zijn. Khonraad heeft
tevens de NTA7516 norm voor "Veilige e-mail" omarmd.
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Inwoners per veiligheidsregio per 1 januari 2019 (bron CBS)
Veiligheidsregio

Inwoners

VROl - Groningen

584.094

VR02 - Fryslan

647.740

VR03 - Drenthe

492.179

VR04 - IJsselland

527.118

VR05 - Twente

629.255

VR06 - Noord- en Oost-Gelderland

824.162

VR07 - Gelderland-Midden

690.138

VR08 - Gelderland-Zuid

557.613

VR09 - Utrecht

1.342.194

VRIO - Noord-Holland-Noord

658.208

VRll - Zaanstreek-Waterland

336.679

VR12 - Kennemerland
VR13 - Amsterdam-Amstelland
VR14 - Gooi en Vechtstreek
VR15 - Haaglanden

VR16 - Hollands-Midden
VR17 - Rotterdam-Rijnmond

545.346

1.058.323
254.932

1.103.530
801.568

1.312.149

VR18 - Zuid-Holland-Zuid

456.899

VR19 - Zeeland

383.073

VR20 - Midden- en West-Brabant

1.113.355

VR21 - Brabant-Noord

658.561

VR22 - Brabant-Zuidoost

773.079

VR23 - Limburg-Noord

518.725

VR24 - Limburg-Zuid

597.402

VR25 - Flevoland

416.431

Totaal Nederland

17.282.753
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Ruimte voor aantekeningen
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