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Filmpje
Wet verplichte ggz
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https://www.dwangindezorg.nl/documenten/videos/2018/januari/29/de-wet-verplichte-ggz
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Wat is de wet verplichte GGZ?
• Nieuwe wet, per 1-1-2020
• Vervangt de wet BOPZ
• Verplichte zorg kan ook ambulant (poliklinisch, in 

beschermende woonvorm of bij iemand thuis.)
• Alle vormen van verplichte zorg worden voorafgaand 

door de rechter getoetst.



Waarom een nieuwe wet?
• Verplichte zorg steeds vaker ambulant, BOPZ daarop niet

goed toegerust.
• Versterken positie patiënt en familie
• Behandeling centraal ipv de opname
• Patiëntvolgend
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Uitgangspunten Wet verplichte ggz
• Zorgwet in plaats van opnamewet.
• Patiënt staat centraal.
• Ultimum remedium: terugdringen dwang en drang, beperken 

van de duur.
• Versterken rechtspositie patiënt.
• Verhogen kwaliteit en veiligheid van zorg.
• Familie, naasten en huisarts worden in verschillende stadia zo 

veel mogelijk betrokken.
• (Re)integratie en participatie, wederkerigheid
• Heldere rolverdeling tussen verschillende partijen.
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Nieuwe wet, andere taal
Bopz Wvggz
Opnamewet waarbij dwangopname 
centraal staat

Zorgwet waarbij ambulante behandeling 
centraal staat

Stoornis geestesvermogen Psychische stoornis

Gevaar Ernstig nadeel

Instellingsgebonden Persoonsvolgend

Rechterlijke machtiging (RM) Zorgmachtiging

Inbewaringstelling (IBS) Crisismaatregel

Geneeskundige verklaring Medische verklaring

Behandelplan Zorgplan
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Voor wie?
• Voor personen waarvan hun gedrag, voortkomend uit de 

psychische stoornis, leidt tot ernstig nadeel voor de 
persoon zelf of voor anderen en verplichte zorg de enige 
manier is om dat ernstige nadeel weg te nemen.

• Voor personen met een verstandelijke beperking of 
dementie geldt de Wet zorg en dwang.
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Bron: GGZ Friesland

Vervangt alle verschillende machtigingen
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Bron: GGZ Friesland
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Bron: GGZ Friesland
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Bron: GGZ Friesland



Crisismaatregel
• Hoorplicht van de burgemeester
• Psychiater stelt medische verklaring op (= wijziging tov

bopz)
• Duurt maximaal drie dagen
• Verplichte zorg wordt mogelijk vóór crisismaatregel (max 

18 uur)

17-11-2019 12



Versterken positie patiënt en familie
Grotere rol PVP-er
Eigen plan van aanpak
Doorzettingsmacht

1321 september 2019



Wederkerigheid
Als van overheidswege iemand in zijn vrijheid wordt beperkt 

dient daar ook iets tegenover te staan
-essentiele voorwaarden voor reintegratie/participatie: 

huisvesting, uitkering, ID etcetera
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Vormen van verplichte zorg
• Toedienen van medicatie, vocht, voeding.
• Insluiten.
• Beperken van bewegingsvrijheid.
• Uitoefenen van toezicht.
• Onderzoek aan kleding of lichaam.
• Onderzoek van de ruimte op gevaarlijke voorwerpen of 

gedrag beïnvloedende middelen.
• Beperken recht op ontvangen van bezoek.
• Beperken vrijheid het eigen leven in te richten. 
• Overbrengen naar ruimte voor tijdelijk verblijf.
• Opname. 
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Overgangsrecht
• Machtigingen onder de BOPZ afgegeven blijven in 2020 

gelden, uiterlijk tot 1 januari 2021
• T.b.v. machtigingen BOPZ die in januari en februari 

aflopen moet vóór 15 december 2019 een verlenging bij 
de rb zijn aangevraagd.

• Door burgemeester afgegeven IBS in 2019 wordt na 1 
januari 2020 beschouwd als crisismaatregel.
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Hoe verder tot 1 januari 2020?
• Beleidsplan: beschrijving visie en aanbod vrijwillige zorg
• Nieuwe werkprocessen beschrijven
• Scholing medewerkers.
• Interne en externe communicatie (medewerkers, 

cliënten, familie, gemeenten, collega-instellingen etc.)
• Provinciale samenwerking 
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