
Het huidige beeld, wat valt er op: 

• Het horen van betrokkenen blijft  
moeilijk haalbaar in sommige gevallen. 
Betrokkenen zijn in zulke gevallen (nog)  
niet aanspreekbaar 

• De digitale koppeling tussen het OM  
en gemeenten in Khonraad is in  
werking getreden 

• Gemeenten krijgen de 
berichten van het OM  
niet altijd goed binnen 
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Zorgmachtigingen 

• In Q2 zijn 3 Verkennend onderzoeken  
verricht door GGD Fryslân 

• GGD Fryslân heeft in Q2 nog 
aanvragen  
voor zorgmachtigingen uit Q1 
verwerkt 

• Verkennend onderzoek-aanvragen 
uit gemeenten worden op de 
vereisten voor verplichte zorg 
afgewezen. 

Wanneer is er sprake van  
een Zorgmachtiging? 

Om een zorgmachtiging af te kunnen geven 
moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. 
Over het algemeen wordt de zorgmachtiging 
gezien als een ‘laatste redmiddel’ en pas ingezet 
als vrijwillige zorg geen optie meer is voor 
betrokkenen. De drie kernvragen die wij in een 
verkennend onderzoek stellen: 

• Is er vermoedelijk sprake van ernstig nadeel?   

• Ligt aan het gedrag vermoedelijk een 
psychische stoornis ten grondslag?  

• Is er (mogelijk) een noodzaak tot verplichte 
zorg en is vrijwillige zorg dus niet 
afdoende? 

30x
Aantal keren 

gehoord.

30x
Crisismaatregel 

afgegeven.

80x80x 31 min
Doorlooptijd horen  

(Gemiddelde tijd tussen het tekenen van de 
medische verklaring en het afronden van het horen) 

31 min

Neem bij vragen of opmerkingen contact op met  
M. Biekram, coördinator Wvggz Friesland: m.biekram@ggdfryslan.nl 

35x
Poging gedaan

tot horen.

35x

!   3x verkennend onderzoek verricht 

!   80x crisismaatregelen

!   30x gehoord 

Waar zijn we de komende tijd mee bezig? 

• We maken een voorstel voor de taken die in 2021 voor  
GGD Fryslân beoogd zijn 

• We besteden aandacht aan het proces zorgmachtiging: we zorgen 
voor goede afspraken tussen OM, gemeenten en  
GGD Fryslân 

• We wonen een aantal workshops bij en volgen trainingen, 
waaronder een training Verkennend onderzoek van VNG Academy 


