
De rol van GGD Fryslan 
• Het team maatschappelijke 

crisisondersteuning (MCO) verricht het 
verkennend onderzoek binnen uiterlijk  
14 dagen.

• GGD Fryslân zet, in overleg met de 
betreffende gemeente, het verzoek 
aanvraag zorgmachtiging door bij  
het OM.

• GGD Fryslân richt een piket in om 
betrokkenen in het geval van een 
crisismaatregel te horen.

• Het meldpunt niet acute 
hulpvraag (Manah) is op 
werkdagen beschikbaar als 
professionele informatie-, 
advies- en meldfunctie.

De Wvggz in de  
provincie Friesland
Feiten en cijfers januari t/m maart 2020

Aantal Wvggz Q1 aanvragen

● Crisismaatregel (CM)    ● Zorgmachtigingen (ZM)

Wat valt er op? 

• Het horen van betrokkenen is in sommige gevallen 
niet haalbaar. Betrokkenen zijn soms nog der mate 
onaanspreekbaar dat het horen niet zinvol is. De 
hoorfunctionaris voert het gesprek wel, maar krijgt  
geen betrouwbare antwoorden op de gestelde vragen.

• Het OM heeft geen werkende koppeling 
met het KHONRAAD systeem. 
Aanvragen voor een zorgmachtiging 
moeten via beveiligde mail verstuurd 
worden, wat leidt tot onnodige work 
arounds en vermoeilijkte processen.

• Er is geen eenduidige afspraak rond de 
gegevensuitwisseling van betrokkenen 
met ketenpartners.

• Het landelijk meldnummer 
verward gedrag wordt later dit 
jaar verwacht en de vraag is hoe 
de Wvggz zich gaat verhouden 
tot dit nummer.

• GGD Fryslân onderzoekt 
of in gezamenlijkheid met 
de 3 Noordelijke provincies 
afspraken kunnen worden 
gemaakt met betrekking tot 
gegevensuitwisseling.

• De wet zorg en dwang moet 
meer onder de aandacht komen.

Wat moeten we in 
de gaten houden

Wat was de reden  
voor niet horen?

4x
50x

Contact met betrokkene 
niet mogelijk.

Wil niet gehoord  
worden.

40%
In 34 van de 84 gevallen 

is een poging gedaan 
betrokkene te horen.

40% 88%
In 30 van de 34 gevallen  

is betrokkene ook 
daadwerkelijk gehoord.

88%

34x
Er is een poging gedaan  
om betrokkene te horen.

34x
Aanvraag  

crisismaatregel.

84x84x 30x
Betrokkene is gehoord. 

30x

Harlingen

CM: 1

Waadhoeke

CM: 1

Leeuwarden

CM: 53  /  ZM: 1

Súdwest Fryslân

CM: 3  /  ZM: 5

Heerenveen

CM: 18  /  ZM: 8

Smallingerland

CM: 4  /  ZM: 1

Dantumadiel

CM: 2

Achtkarspelen

ZM: 2

Tytsjerksteradiel

CM: 1

De Fryske Marren

CM: 1  /  ZM: 1

De zorgmachtigingen 

• In de periode Q1 is in Friesland 18 aanvragen 
Zorgmachtigingen gedaan. Veertien hiervan zijn afgerond  
en 4 zijn nog lopend.

• Van de 18 aanvragen zijn 8 aanvragen (44%) in Heerenveen 
gedaan. Twee van de 18 aanvragen zijn afgedaan.

• Navraag bij MCO leert dat de betreffende gemeenten in 
het geval van de twee afgedane aanvragen de opties voor 
vrijwillige zorg verder wilden onderzoeken. 

• Voor 12 van de 18 aanvragen is ook daadwerkelijk een 
zorgmachtiging afgegeven.

Van de 18 meldingen is een aantal van een anonieme melder 
geweest. In totaal is in Q1 9 keer anoniem een melding gedaan (50%).

In het geval van een anonieme melder is de gemeente niet verplicht de melder  
op de hoogte te brengen van de uitkomst van het Verkennend Onderzoek.  

In deze gevallen is dit daarom ook niet gebeurd.

70x
Crisismaatregel 

opgelegd.

70x


