
Wat is de Wet verplichte GGZ (Wvggz)?
De Wvggz is per 1 januari 2020 ingegaan en vervangt de Wet bijzondere opnemingen 
psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). De Wvggz regelt de rechten van mensen die mogelijk 
verplichte zorg opgelegd krijgen vanwege een psychische aandoening. In de Wvggz 
spreken we over een zorgmachtiging, of een crisismaatregel. De zorgmachtiging wordt 
opgelegd in situaties die al voorbereid zijn, de crisismaatregel wordt opgelegd in acute 
situaties.

Het voordeel van één centrale plek: 

Het proces

Onderzoek 
gemeente

Mogelijk 
WVGGZ?

Inzet vrijwillige zorg/ 
Doorzetten naar wijk 

en gebiedsteam

Melding gemeente

Invullen 
triageformulier

Nadrukkelijk  
WVGGZ-melding?

Verkennend onderzoek 
GGD Fryslân

Melding terug naar 
gemeente

Is er een noodzaak tot  
verplichte zorg?

Te onderbouwen met informatie uit  
het gesprek met betrokkene. 

Aanvraag 
zorgmachtiging OM/
Officier van Justitie

Ligt aan het gedrag een psychische 
stoornis ten grondslag?

Te onderbouwen door gekwalificeerde 
professional met ggz-expertise zoals een 
sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Resultaten Wvggz  

Jaar
Zorgmachtigingen 
aanvraag

Doorgezet
Zorgmachtiging 
afgegeven

2020 27 19 0

2021
(t/m juni)

17 13 6

Jaar
Afgegeven  
crisismaatregel 

Poging 
horen 

Aantal keer  
gehoord 

Succesrate

2020 272 138 111 80%

2021 (t/m juni) 125 - 66 -

Doelstelling - - - > 80%

Wat doet de wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg? 

Kennis & Expertise  
gebundeld

Gemeenten dragen  
nieuwe  

verantwoordelijkheden 
Wvggz over 

Niet elke gemeente 
hoeft het wiel 
opnieuw uit te 

vinden.

Eenduidige 
werkwijze i.p.v 

elke gemeente een 
eigen proces

Tijdswinst =  
kostenbesparing

GGD Fryslân werkt 
ook aan preventie 
om gedwongen 

zorg te voorkomen

Focus Wvggz Fryslân na 2021  
•  Voor de gemeenten wordt wederom, voor de duur van 3 jaar, uitvoering 

gegeven aan de taken “horen” en “verkennend onderzoek”.  

• Het horen van betrokkenen wordt, waar mogelijk, fysiek verricht.

• Er wordt onderzocht of het wenselijk is dat meldingen voor de Wvggz 
niet bij gemeenten afzonderlijk worden ingediend, maar centraal bij het 
meldpunt van de GGD. Het samenbrengen van meldingen versterkt het 
meldpunt en ontlast gemeenten met het inregelen van afzonderlijke 
meldpunten. 

Gemeenten hebben in de  
Wvggz een grotere rol gekregen 

•  De burgemeester legt een crisismaatregel op. 

• Gemeenten voeren verkennend onderzoek uit om te 
toetsen of verplichte zorg noodzakelijk is. 

• Gemeenten en ketenpartners moeten veilig informatie  
uitwisselen. 

Is er vermoedelijk spraken  
van ernstig nadeel?

Te onderbouwen met feitelijke  
gedragingen en omstandigheden.

De zorgmachtiging   
Nadat een melding bij de gemeente binnenkomt wordt een eerste triage gedaan. De gemeente doet een 
telefonische uitvraag en vult het triageformulier in. De gemeente onderzoekt daarna de noodzaak van het 
aanvragen van de zorgmachtiging. Als iemand nadrukkelijk een melding in het kader Wvggz doet, wordt het 
Verkennend onderzoek gestart. Mogelijke redenen om de Wvggz niet in te zetten is omdat een betrokkene 
vrijwillige zorg accepteert, of omdat de melding niet voldoet aan de eisen van verplichte zorg.

De crisismaatregel  
GGD Fryslan hoort betrokkenen in het kader van de crisismaatregel.  
 GGD Fryslân hoort betrokkenen telefonisch en is hier 24/7 beschikbaar voor.  

Wat is de rol van GGD 
Fryslân in de Wvggz?  

Zorgmachtiging - verkennend onderzoek  
Crisismaatregel - horen van betrokkenen


