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Kennisnemen van
De invoering van de Wet verplichte gezondheidszorg (Wvggz) per 1 januari 2020
Inleiding
Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz) in. De Wvggz vervangt
samen met de Wet Zorg en Dwang (Wzd) de huidige Wet bijzondere opnamen psychiatrische
ziekenhuizen (Wet Bopz). In deze brief informeren wij u over de invoering van deze wet.
Informatie
De Wvggz richt zich op mensen met een psychiatrische aandoening. De Wet zorg en dwang (Wzd)
richt zich op mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening.
De belangrijkste verschillen tussen de Wvggz en de Wet Bopz zijn:
- De Wet Bopz stelt de gedwongen opname centraal en de Wvggz stelt de zorg centraal.
- De zorg is patiëntvolgend. Dit betekent bijvoorbeeld dat verplichte zorg kan worden
toegepast op de plek waar de betrokkene zich bevindt, ook thuis.
- De Wvggz kent meer behandelmogelijkheden dan de Wet Bopz.
- In de Wvggz toetst de rechter alle vormen van gedwongen zorg (ook ambulant) vooraf, niet
alleen de gedwongen opname.
Verder is wettelijk vastgelegd dat dwang alleen in uiterste gevallen mag worden toegepast, zijn de
rechten van de betrokkene versterkt, is de positie van de familie geregeld, is een grondslag
opgenomen voor informatie-uitwisseling en wordt tussentijdse beëindiging van de zorg gemeld aan
de gemeente.
Nieuwe gemeentelijke taken organiseren
De Wvggz is een wet waarin meerdere actoren een belangrijke rol spelen. Dit zijn, naast de cliënt
zelf, onder andere de Officier van Justitie, de geneesheer-directeur van een GGZ-instelling, de
burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (de gemeente) en de politie.
De nieuwe verantwoordelijkheden voor de gemeente zijn:
- het horen van de betrokkene in het proces van het opleggen van een crisismaatregel en het
besluiten of de crisismaatregel wordt opgelegd (acuut traject);
- het inrichten van een meldpunt voor inwoners en indien nodig uitvoeren van een
verkennend onderzoek of verplichte zorg o.b.v. de Wvggz moet worden aangevraagd in de
vorm van een zorgmachtiging (niet-acuut traject);
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deelnemen aan een regio-overleg met politie, openbaar ministerie, GGZ-instellingen en
gemeenten;
kunnen ontvangen en accuraat handelen op meldingen vroegtijdige beëindiging
crisismaatregel of zorgmachtiging.

Samenwerking binnen Hart van Brabant
De gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Dongen, Oisterwijk, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek,
Heusden en Tilburg hebben besloten om de nieuwe taken regionaal uit te voeren binnen Hart van
Brabant, ten behoeve van betere dienstverlening, kostenbesparing en eenduidigheid in de
samenwerking met de (regionale / districtelijke) ketenpartners.
Waar worden de nieuwe taken belegd?
1. De uitvoering van het hoorrecht binnen het proces van de crisismaatregel wordt belegd bij
het Crisis Interventie Team (CIT), dat al regionaal werkt. De burgemeester blijft (zoals nu ook
in de Wet Bopz het geval is) degene die besluit tot de crisismaatregel en de duur daarvan.
2. Het proces voor de zorgmachtiging wordt, evenals het hoorrecht, onder de regie van het CIT
belegd. Het CIT vormt het meldpunt en als er een verkennend onderzoek moet worden
uitgevoerd, worden het Kennisknooppunt en Team Bemoeizorg daarbij betrokken. Alle drie
deze teams zijn gehuisvest binnen het Zorg- en Veiligheidshuis en dragen gezamenlijk zorg
voor het proces van de Zorgmachtiging.
3. Aan het wettelijk verplichte regio-overleg zal een ambtenaar van gemeente Tilburg namens
de regio Hart van Brabant deelnemen. Dit overleg is ingericht voor de veiligheidsregio
Zeeland-West-Brabant om in 2020 de implementatie van de Wvggz te monitoren. Aan het
eind van 2020 wordt besloten of het overleg in dezelfde omvang plaats blijft vinden of dat
het overleg in een wat kleinere omvang wordt voortgezet. Naast dit grootschalige overleg
wordt de implementatie van de Wvggz ook gemonitord in het bestuurlijk overleg Zorg en
Veiligheid in de regio Hart van Brabant met ketenpartners GGZ en Openbaar Ministerie.
Vervolg
Met de Wvggz komen nieuwe taken naar de gemeenten, waarbij geen goede inschatting kan worden
gemaakt om hoeveel meldingen het zal gaan. Mede hierom is besloten om de implementatie van de
Wvggz in 2020 na 3 maanden én na 6 maanden te evalueren. Hiervan wordt u dan weer op de
hoogte gebracht.
Communicatie
Er is een communicatieplan opgesteld, waarin gemeenten samen met GGz Breburg een gezamenlijke
boodschap hebben bepaald. De Wvggz helpt ons om inwoners die door een ernstige psychische
aandoening een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormen, eerder in beeld te krijgen en een
passende behandeling te starten. Daarbij worden inwoners die zich ernstig zorgen maken om iemand
met psychische problemen beter gehoord.
Een goede samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners zorgt ervoor dat we sneller tot een
passende oplossing kunnen komen. Hierbij kijken we niet alleen naar de verplichte behandeling,
maar ook naar wat iemand nodig heeft om deel te (blijven) nemen aan het maatschappelijk leven,
zoals een woning en werk. Dat doen we met oog voor de veiligheid van de cliënt, betrokkenen en de
omgeving. Zo kunnen we beter zorgen voor mensen met een psychiatrische aandoening en gaan we
overlast tegen.
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We hebben verschillende doelgroepen benoemd, die we ook via verschillende kanalen benaderen:
- Beroepskrachten, die een belangrijke rol spelen in het helpen of doorverwijzen van inwoners
die zich ernstige zorgen maken om de geestelijke gezondheid van iemand in hun omgeving:
huisartsen, politie/wijkagent, wijkteams/dorpsondersteuners, woningcorporaties en
bemoeizorg;
- Medewerkers van betrokken partners die een rol spelen in de uitvoering van de wet:
gemeenten, GGZ Breburg, GGD, veiligheidshuis, OM, CIT;
- Inwoners;
- Cliënten en hun naasten en cliëntenraden;
- Overige partijen zoals zorgaanbieders, advocatuur, rechters.
Voor professionals is informatie over de Wvggz zowel op een landelijke website als een website voor
de regio Hart van Brabant beschikbaar. Op deze laatste site is onder meer de folder beschikbaar die
als bijlage bij deze brief is gevoegd alsook de meldroutes in acute en niet-acute situaties.
- https://www.dwangindezorg.nl/wvggz
- https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/crisishulp
Voor inwoners komt vanaf 1 januari 2020 informatie beschikbaar op www.goirle.nl. En cliënten die al
zorg ontvangen worden door GGZ Breburg geïnformeerd.
Bijlagen
- folder Wvggz
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