
Veel gestelde vragen én de antwoorden  
over de Wvggz in Hollands Midden 

 
 
Algemene vragen 

Ik heb een vraag over een casus ihkv de Wvggz, wie bel ik dan? 
Je kunt binnen kantooruren contact opnemen met een medewerker van het verkennend onderzoek 
van de GGD – Meldpunt Zorg & Overlast op: 088 - 308 36 20 (Zuid-Holland Noord/Leiden) 
088 - 308 35 35 (Midden Holland/Gouda) 
 
Vragen met betrekking tot Khonraad 

Wanneer krijgen we cijfers over de Wvggz voor onze gemeente? 
Landelijk zijn vanuit Khonraad begin april voor het eerst cijfers opgeleverd. Deze cijfers behoeven 
enige uitleg om ze te kunnen lezen en duiden. Daarnaast zijn er ook cijfers die in onze eigen regio die 
worden bijgehouden over het aantal meldingen dat wordt gedaan bij de GGD en het aantal 
verkennend onderzoeken dat wordt gedaan. Zie voor het complete overzicht van de cijfers de 
‘kwartaalrapportage Wvggz in cijfers voor Hollands Midden’ over Q1.  
 

Waarom heeft de burgemeester nu 2 inlogcodes voor Khonraad? 
De burgemeester had al een inlogcode voor Khonraad tbv het afgeven van een IBS-maatregel 
voordat de Wvggz werd ingevoerd. Deze inlogcode kan nu nog steeds worden gebruikt ihkv de Wet 
Zorg en Dwang. Voor de Wvggz heeft de burgemeester nieuwe inlogcodes ontvangen. 
 
Vragen met betrekking tot de crisismaatregel (route acuut) 
Wanneer wordt mijn burgemeester gebeld voor het afgeven van een crisismaatregel en wanneer de 
burgemeester van Leiden? 
Als de persoon op de Psychiatrische Eerste Hulp (PEH) is beoordeeld, komt - omdat de PEH in Leiden 
gevestigd is - het verzoek voor de crisismaatregel via Khonraad bij de burgemeester van Leiden 
terecht en niet bij de burgemeester van de gemeente van herkomst. De beoordelingsplek is leidend 
in dezen. 
Wel is het wenselijk dat na het afgeven van de crisismaatregel de gemeente van herkomst wordt 
geïnformeerd over de maatregel. Hoe dit informeren plaatsvindt is onderwerp van gesprek tussen de 
burgemeesters van de regio gemeenten.  
 

De IBS heet nu toch crisismaatregel? Hoe kan het dan dat er nog steeds IBS-en worden opgelegd? 
In de Wet Zorg en Dwang (voor mensen met een verstandelijke beperking en psychogeriatrische 
problematiek) wordt er nog steeds gesproken over een IBS. Dit in tegenstelling tot in de Wet 
verplichte GGZ, daar heet de maatregel nu een Crisismaatrel. Als er dus in Khonraad een IBS staat, is 
dit opgelegd in het kader de Wet Zorg en Dwang 

 

Waarom krijg ik als OOV’er geen seintje dat er een crisismaatregel is afgegeven?  
Omdat je als OOV-medewerker geen actieve taak in het proces hebt van de crisismaatregel, ontvang 
je daar geen melding van. Het proces loopt rechtsreeks vanuit een psychiater naar de burgemeester 
of waarnemend wethouder. Kwadraad heeft hierin nog een specifieke rol in het kader van het horen 
van de betrokkene, daarom worden zij tevens geïnformeerd. 
 
 
 
 



 
Vragen met betrekking tot de zorgmachtiging (route niet acuut) 
Wordt de melder geïnformeerd over de voortgang van een melding Wvggz?  
Als de melder één van onderstaande categorieën personen is dan ontvangt deze melder de uitkomst 
van het verkennend onderzoek: 
• vertegenwoordiger van een betrokkene die jonger is dan zestien jaar; 
• de echtgenoot, geregistreerde partner of degene met wie een samenlevingscontract is 

gesloten; 
• de ouders dan wel een van hen, voor zover deze niet optreden of optreedt als 

vertegenwoordiger; 
• de voor continuïteit van zorg essentiële naasten: bijvoorbeeld kinderen, broers en zussen,  

vrienden, kennissen of buren die een bepaalde zorg of hulp aan betrokkene bieden die voor 
deze van belang is. 

 
In Hollands Midden is het terugkoppelen aan de melder - vallend onder bovenstaande categorieën - 
een taak van de GGD. De overige melders ontvangen geen terugkoppeling. Dit vanwege de privacy 
van de betrokkene.    
Indien de GGD besluit om geen aanvraag in te dienen bij de Officier van Justitie dan wordt de melder 
geïnformeerd over deze beslissing indien deze valt onder bovengenoemde categorieën. Als deze 
melder het niet eens is met de beslissing van de GGD  dan geldt er doorzettingsmacht. Dit betekent 
dat er alsnog door de GGD een aanvraag bij de Officier van Justitie wordt ingediend. 
 
Wordt de melder geïnformeerd als dit een medewerker van de gemeenten is?  
De Wvggz vermeldt expliciet wanneer en melder wel en niet wordt geïnformeerd (zie boven). Dat 
betekent dat ook een medewerker van de gemeente niet mag worden geïnformeerd. Niettemin is de 
wens om geïnformeerd te worden over het proces begrijpelijk. Vanuit het Meldpunt Zorg & Overlast 
is het ook gebruikelijk om melders zogenaamde “buitenkant” informatie over de melding te 
verschaffen. In overleg met gemeenten wordt nog juridisch uitgezocht welke mogelijkheden we 
daartoe hebben.  

 

Hoe kunnen we als gemeente het proces van de aanvraag zorgmachtiging volgen? 
Wat betreft de terugkoppeling aan de melder geldt het antwoord hierboven. Wordt er echter een 
concrete procedure Zorgmachtiging in gang gezet (door de Officier) dan zal op enig moment de 
Zorgverantwoordelijke (in opdracht van de Geneesheer-Directeur GGZ) contact opnemen met de 
gemeente over het Zorgplan. De gemeente heeft daarin een rol als het gaat om de zogenaamde 
“wederkerigheid”. Dit zijn voorwaarden voor deelname aan het maatschappelijke leven, zoals een 
stabiel inkomen, een woning, dagbesteding, etc. In Hollands Midden is de contactpersoon Wvggz bij 
de gemeenten hiervoor het eerste aanspreekpunt.  
 

Wat als er geen Verzoekschrift Zorgmachtiging wordt ingediend? Wat is dan het vervolg?  
Afhankelijk van de behoefte in de casus wordt de casus door de medewerker van het Meldpunt Zorg 
en Overlast in een andere routing gebracht. Dat kan zijn dat de huidige (lokale) hulpverlening wordt 
gecontinueerd, of dat de persoon wordt toegeleid naar zorg.  
 
  



Wat gebeurt er met de casus terwijl de aanvraag Zorgmachtiging loopt? En als een Zorgmachtiging 
wordt afgegeven maar er is een wachttijd bij de Zorgverantwoordelijke?  
Hierin kan onderscheid gemaakt worden in 2 categorieën:  

1) casuïstiek die al in zorg is; dan loopt de huidige zorg door (eventueel aangevuld met extra 
hulpverlening) ter overbrugging naar de verplichte zorg  

2) casuïstiek die nog niet in zorg is; dan wordt er vanuit de GGD toegeleid naar 
(overbruggings)zorg;   

In beide gevallen zal expliciet afgesproken moeten worden waar de regie ligt.  
 

Wie kan er een Zorgmachtiging aanvragen?  
Iedereen kan een melding doen ten behoeve van verplichte zorg bij het Meldpunt Zorg en Overlast. 
De medewerker van het Meldpunt start bij voldoende vermoeden van de noodzakelijkheid van een 
zorgmachtiging een verkennend onderzoek. Als uit het verkennend onderzoek blijkt dat er wordt 
voldaan aan de criteria van de Wvggz, legt de Meldpuntmedewerker de bevindingen van het 
onderzoek voor aan de Officier van Justitie. De Officier bepaalt samen met de Geneesheer Directeur 
van de GGZ of er een zorgmachtiging wordt aangevraagd bij de rechtbank. De rechter bepaalt of de 
zorgmachtiging wordt afgegeven.  
 
Moeten alle aanvragen zorgmachtiging via de GGD? 
Nee, ook een geneesheer-directeur, een zorgverlener, een zorgaanbieder van forensische zorg en de 
politie kan een aanvraag doen bij de officier van justitie om de voorbereiding van een verzoekschrift 
voor een zorgmachtiging te starten. De officier van justitie kan ook zelfstandig besluiten om een 
verzoekschrift zorgmachtiging voor te gaan bereiden. 
De politie zal echter eerst de lijn volgen om signalen bij zorgpartijen neer te leggen, zoals gebruikelijk 
is in Hollands Midden.  
 

Wat is het verschil tussen een melding bij het Meldpunt Zorg & Overlast en een melding Wet Verplichte 
GGZ?  
Meldingen bij het Meldpunt Zorg en Overlast worden iedere werkdag getriageerd. In de triage wordt 
ook gewogen op de criteria van de Wvggz.  Er zijn drie mogelijke vervolgroutes.  

1. Advies; als de melder of de betrokken hulpverlening zelf nog voldoende kan doen om de 
geconstateerde zorgen weg te nemen of te verminderen, dan geeft het Meldpunt dit als 
advies terug aan de melder. Op een later moment kan opnieuw een melding worden gedaan 
als de geadviseerde interventies geen baat hebben gehad.   

2. Verkennend Onderzoek (VO) ihkv de Wvggz; als het vermoeden bestaat dat de casus voldoet 
aan de drie criteria van de Wvggz, dan volgt een verkennend onderzoek, waarin obv concrete 
informatie wordt bekeken of dat vermoeden klopt. Wanneer de criteria bevestigd worden 
door het VO, dan volgt een Verzoek tot aanvraag Zorgmachtiging bij de Officier van Justitie. 
Als uit het verkennend onderzoek blijkt dat de casus niet voldoet aan de criteria van de 
Wvggz, zal de medewerker VO met de betrokkenen afspreken wat dan het vervolg wordt. De 
medewerker VO voert geen procesregie in de zaak.  

3. Regulier Meldpunt Onderzoek; als uit de triage blijkt dat één of meerdere criteria voor de 
Wvggz niet gelden, bijvoorbeeld omdat er nog hulp mogelijk lijkt in het vrijwillig kader, dan 
volgt een regulier Meldpunt Onderzoek. Het Meldpunt verrijkt de melding, voert procesregie 
en leidt toe naar passende hulp. Dit gebeurt in afstemming met de betrokkene en in 
samenwerking met de lokale en regionale zorg- en hulpverlenende organisaties.  

 
 
 


