
ZELFBINDINGSVERKLARING
Waarom een zelfbindingsverklaring?
De zelfbinding maakt het voor een psychiatrische patiënt van 16 jaar of ouder mogelijk om in een 
goede periode te bepalen wat er in een slechte periode met hem moet gebeuren. Patiënt heeft al eerder 
(verplichte) zorg ontvangen en voorkeuren ontwikkeld voor de behandeling.

De zelfbindingsverklaring is een belangrijk instrument voor patiënt om de regie in eigen hand te 
houden. De zelfbinding biedt de mogelijkheid om zelf te bepalen, in overleg met naasten en met 
zorgverantwoordelijke, wanneer de noodzaak voor verplichte zorg ontstaat en welke vormen dan worden 
ingezet.

Te denken valt aan patiënten met een bipolaire stoornis, een schizofrene stoornis of een zeer ernstige 
verslavingsstoornis.

Procedure opstellen, wijzigen en instrekken
• De zorgverantwoordelijke (ZV) stelt samen met de 

patiënt de zelfbindingsverklaring op (mConsole  
Wvggz-formulier ‘Zelfbindingsverklaring’).

Verplichte onderdelen
• Onder welke omstandigheden verplichte zorg aan 

patiënt moet worden verleend om ernstig nadeel te 
voorkomen;

• De zorg en de verplichte zorg die onder die 
omstandigheden aan patiënt kan worden verleend;

• De maximale duur van de verplichte zorg;
• Omstandigheden waaronder de verplichte zorg wordt 

beëindigd;
• Geldigheidsduur van de zelfbindingsverklaring;
• De voor de continuïteit van de zorg relevante familie en/

of naasten met wie contact moet worden opgenomen 
als verplichte zorg zoals beschreven noodzakelijk is;

• Zorgplan;
• Verklaring onafhankelijk klinisch psycholoog of ter zake 

deskundige arts over de wilsbekwaamheid in relatie tot 
een zelfbindingsverklaring.

Ondertekening
De volgende personen ondertekenen de 
zelfbindingsverklaring:
• Patiënt;
• Zorgverantwoordelijke;
• Geneesheer-directeur.

Wilsbekwaamheidsbeoordeling
Onafhankelijke klinisch psycholoog of ter zake deskundige 
arts:
• Beoordeelt of patiënt de strekking en gevolgen van de 

verklaring overziet;
• Beschrijft de bevindingen in mConsole (Wvggz-

formulier ‘Verklaring wilsonbekwaamheid’);
• Deelt de resultaten met de zorgverantwoordelijke.

Verstrekking zelfbindingsverklaring
De Geneesheer-directeur:
• Slaat de zelfbindingsverklaring op in het dossier;
• Verzendt de zelfbindingsverklaring aan de patiënt;
• Verzendt een gewaarmerkt afschrift van de 

zelfbindingsverklaring aan:
• Vertegenwoordiger (indien aanwezig);
• Gezinsvoogdijwerker (indien aanwezig);
• Officier van Justitie (OvJ).

Start werking zelfbindingsverklaring
• De procedure voor een zorgmachtiging start bij signalen van omstandigheden die in de zelfbindingsverklaring staan;
• Signalen kunnen van familie en naasten komen;
• ZV meldt de noodzaak tot starten zorgmachtiging bij de GD;
• GD dient een aanvraag in bij de OvJ;
• ZV bereidt zorgmachtiging voor met input van de zelfbindingsverklaring;
• De aanvraag tot start voorbereiding ZM op basis van signalen uit de zelfbindingsverklaring en de zelfbindingsverklaring 

worden toegevoegd aan het verzoekschrift voor de OvJ;
• Zie voor meer informatie: informatiekaart ‘Voorbereidingsproces zorgmachtiging’.


