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Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg
Iemand maakt zich zorgen over u? 
Wat nu? 
Foto

Maakt u zich zorgen om iemand  
in uw omgeving? Bel 088 0031 101

Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg Wvggz



Soms kunnen mensen met een 
psychiatrische aandoening in 
een ernstig zorgelijke situ-
atie terecht komen. Iemand 
verwaarloost zichzelf ernstig, 
is agressief, heeft een verstoor-
de ontwikkeling of vormt zelfs 
een gevaar voor zichzelf of zijn 
omgeving. Dan is hulp nodig. 
Als de betrokkene geen hulp 
wil, kan verplichte zorg worden 
ingezet. Dit is geregeld in de 
Wet verplichte ggz. De wet is er 
op gericht om verplichte zorg 
zo veel mogelijk te voorko-
men. Alleen wanneer hulpver-
lening op vrijwillige basis niet 
mogelijk is of niet voldoende 
heeft geholpen, is verplich-
te zorg mogelijk. Dit betekent 
niet altijd dat er een opname in 
een kliniek plaats moet vinden. 
Het kan ook in de thuissituatie 
georganiseerd worden. Maakt 
u zich zorgen om iemand in uw 
omgeving, en denkt u dat deze 
persoon verplichte psychische 
zorg nodig heeft, dan kunt u een 
zorgmelding doen bij het team 
Bijzondere Zorg1 van GGD Bra-
bant-Zuidoost.

Wat gebeurt er na uw melding?
Na uw melding maakt de GGD een 
inschatting of Verkennend Onder-
zoek nodig is. Dit is niet altijd het 
geval. Het kan zijn dat er wel zorg 
nodig is maar dat dit niet onder 
dwang hoeft te gebeuren. Dan 
vragen we een zorgverlener van 
bijvoorbeeld bemoeizorg of het 
wijkteam om contact op te nemen.  

Verkennend Onderzoek
In het Verkennend Onderzoek 
wordt onderzocht of er echt ernstig 
nadeel dreigt door een psychiatri-
sche stoornis. Daarnaast kijkt het 
team of er andere mogelijkheden 
zijn op het gebied van hulpverle-
ning dan verplichte zorg. Wij gaan 
hiervoor met de betrokkene zelf in 
gesprek en vragen informatie op bij 
eventuele betrokken instanties en 
naasten. Als verplichte zorg nodig is 
dan wordt de officier van justitie ge-
vraagd om een zorgmachtiging voor 
te bereiden. 

Voortgang
Het onderzoek van de GGD, de offi-
cier van justitie en het oordeel van 
de rechter, is een proces dat drie 
maanden kan duren. De GGD houdt 
alleen essentiële naasten (ouder, 
vertegenwoordiger, kind, echtge-
noot of een andere voor continuïteit 
van zorg essentiële naaste) van de 
voortgang op de hoogte. 

1.  In de gemeente Son en Breugel kunt u ook terecht bij  
het CMD en in de gemeente Oirschot bij WIJzer.



Anoniem melden
Als u een melding doet bij de GGD, 
kunt u anoniem blijven voor de 
betrokkene. 

Let op: het maken van een valse 
melding in het kader van de Wet 
verplichte ggz is strafbaar.

Crisis
Is er sprake van een crisissitu-
atie die acuut handelen vereist? 
Neem dan contact op met 
112. De hulpverleners ter 
plaatse zullen inschatten of er 
noodzaak is tot verplichte zorg.
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Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen  
met het team Bijzondere Zorg  
van GGD Brabant-Zuidoost.  

Bel 088 0031 101.Voor meer 
informatie kunt u terecht op  
www.dwangindezorg.nl 


