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Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
Wat is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)?
Iemand die een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving, kan gedwongen worden
opgenomen in een GGZ instelling. Per 1 januari 2020 regelt de wet Wvggz de rechten van
mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is
dat de rechter besluit welke vorm van dwang mag worden toegepast. Familie krijgt voor het
eerst een volwaardige juridische positie en ook de familievertrouwenspersoon krijgt een
wettelijke status. Een cliënt mag een eigen plan van aanpak opstellen om verplichte zorg af
te wenden. Daarnaast kan verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd
worden (bijv. in de thuissituatie – polikliniek). In de Wvggz staat dat de cliënt voldoende
invloed moet hebben gedurende de periode van verplichte zorg. De nieuwe wet is veel meer
gericht op het voorkómen van verplichte zorg en het kiezen voor minder dwang. De
schadelijke effecten van verplichte zorg op de langere termijn zullen meer aandacht krijgen.
Wat is de actuele situatie?
De procedure voor gedwongen opname staat momenteel in de Wet Bopz.
Wat er verandert voor gemeenten
In grote lijnen veranderen er drie dingen.
1. De positie van de burgemeester. De IBS (in bewaringstelling) wordt straks een
“crisismaatregel” waar andere regels aan zijn verbonden. Er komt een regionaal
overleg over de uitvoering van de Wvggz tussen de burgemeester, het OM en GGZ.
2. Gemeenten moeten verkennend onderzoek gaan doen naar aanleiding van meldingen
van familie of betrokkenen. Heeft deze persoon (verplichte) ggz nodig?
3. Gemeenten en ketenpartners (OM, de rechtsspraak en GGZ) moeten veilig informatie
uitwisselen. Gemeenten sluiten aan op een landelijk systeem.
Wat kan ik er als adviesraad mee?
U kunt uw gemeente vragen wat er wordt gedaan ter voorbereiding van deze nieuwe wet: Is
er afstemming met de GGZ en hoe verloopt dit proces? Is er voldoende kennis van de GGZ
en van ervaringsdeskundigen die werken op het snijvlak van leefwereld en professionele
zorg. In het kader van regie, herstel en preventie: zijn er vrije ruimten, zelfregiecentra,
herstelacademies waar de mensen in de buurt kunnen opladen (binnenlopen, herstelcursus
volgen, respijtzorg krijgen, contact kunnen leggen met gerijpte ervaringswerkers)?
Hoe wordt de veiligheid van de cliënt en naasten/omgeving gewaarborgd bij behandeling in
de thuissituatie? Is er een familievertrouwenspersoon beschikbaar voor advies en
begeleiding? Is er de mogelijkheid tot participatie tijdens de opname of wordt de persoon
voorbereid op participatie ná de opname?
Wilt u meer informatie?
• Wvggz en Kernboodschap Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Datum 25 maart 2019: Betty Stam, beleidsadviseur Koepel Adviesraden sociaal domein.
Bent u al lid van ons forum? Dé plek waar u online andere raadsleden ontmoet, kennis deelt,
vragen stelt en geïnspireerd wordt. Hier kunt u zich aanmelden.
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