Ypsilon verslag ledenbijeenkomst boven de Westerschelde op 12 november 2019.
Inleider: Caroline Verheijde-Zeijl, psychiater/systeemtherapeut en Geneesheer-Directeur Emergis.
Onderwerp: de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).
Inleiding.
De inleider maakte gebruik van een power point presentatie. Deze is als bijlage toegevoegd aan dit
verslag. De link voor een filmpje over de Wvggz is: https://youtu.be/rUTe8NmJX8. De inleiding (zie de
bijlage*) werd afgewisseld door gesprek met de aanwezige leden. Daarbij kwamen onderstaande
zaken aan de orde.
Gespreksonderwerpen.
=Waarom een nieuwe wet? Omdat deze een aantal verbeteringen regelt die de afgelopen tijd al (hier
en daar) zijn ontwikkeld en in praktijk zijn gebracht. Denk daarbij aan intensieve zorg thuis, meer
inbreng van de patiënt en van naasten “die voor de continuïteit van belang zijn” en ook aan
verbreding van het criterium ”gevaar” naar “ernstig nadeel”. Voor deze verbeteringen heeft Ypsilon
lang en sterk gepleit.
Verder is ook van belang dat het principe wederkerigheid in de wet is opgenomen. De rechter
beperkt bij gedwongen behandeling een aantal vrijheden van de patiënt en daaraan zijn
verplichtingen van de overheid verbonden om de re-integratie te bevorderen, zoals huisvesting,
uitkering, e.d. (zie p. 14 en 15 van de bijlage). Hoe wordt deze wederkerigheid gerealiseerd? De
Zeeuwse gemeenten bespreken een voorstel om per gemeente/regio een coördinator aan te wijzen
om schotten te doorbreken en integrale zorg te waarborgen. Adviserende rol voor Ypsilon?
=De rechter bepaalt de lengte van de gedwongen behandeling (verlenging max. 2 jaar), de
behandelaar adviseert.
=Het proces van de aanvrage kan langer duren doordat de motivering van het besluit discussie kan
oproepen. En het aantal klachtgronden is uitgebreid van 5 naar 24. De grote zorgvuldigheid die de
uitvoering van deze nieuwe wet vraagt, roept de vrees op van nog meer bureaucratie. Dat betekent
tijdverlies ten koste van de zorg.
=Er komt in Zeeland waarschijnlijk één provinciaal meldpunt voor Wvggz-aanvragen, tevens
meldpunt voor hulp aan mensen met verward gedrag en ook voor bemoeizorg. =
*Pag. 6 van de bijlage geeft de kenmerken van de huidige wet Bopz (links) en van de Wvggz (rechts)
naast elkaar weer.
*Pag. 7 betreft de Wet zorg en dwang voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking.
Verzoek van Anton aan Caroline om de tekst na het eerste balletje te corrigeren.
*Pag 13. –De rol van de patiënten vertrouwens persoon (PVP-er) en ook van de familie vertrouwens
persoon (FVP-er) wordt groter. –De patiënt krijgt de gelegenheid om een eigen plan van aanpak te
maken en krijgt daarbij ondersteuning. –De familie krijgt doorzettingsmacht en dat betekent dat ze
kan eisen dat hun aanvrage wordt voorgelegd aan de Officier van Justitie (dus ook na afwijzing door
de gemeente).

