
BESLUITVORMING VERPLICHTE ZORG

Voorwaarden inzet tijdelijk 
verplichte zorg
• Verzet;
• Zorg is noodzakelijk i.v.m. 

voorbereiding crisismaatregel;
• Verwachting is dat de 

crisismaatregel wordt afgegeven;
• Ultimum remedium.

Eisen
• Maximaal 18 uur voorafgaand 

aan de CM;
• Niet langer dan 12 uur na 

onderzoek onafhankelijk 
psychiater.

Taken zorgverantwoordelijke (ZV)
• Deel je beslissing mondeling mee 

aan patiënt;
• Motiveer beslissing in mConsole 

(Wvggz formulier ‘Tijdelijk 
verplichte zorg voor CM’);

• Informeer burgemeester via 
Kohnraad.

Voorwaarden
• Overleg met patiënt. Mede over 

aanbod tot vrijwillige zorg;
• Beoordeel de actuele 

gezondheidstoestand van de 
patiënt en de wilsbekwaamheid;

• Beoordeel op de noodzaak tot 
inzet verplichte zorg;

• Motiveer beslissing in mConsole 
(Wvggz formulier ‘Beslissing 
verlenen verplichte zorg’).

Taken ZV
• Deel je beslissing mondeling mee 

aan patiënt.
• Informeer GD via notificeren aan 

BGD.

Bij wilsonbekwaamheid
• Overleg met de 

vertegenwoordiger.

Voorwaarden
Verplichte zorg is noodzakelijk ter 
afwending van een noodsituatie 
gelet op:
• Het ernstige nadeel;
• De veiligheid binnen de 

accommodatie/locatie waar de 
verplichte zorg wordt verleend;

• De bescherming van rechten en 
vrijheden van anderen;

• De voorkoming van strafbare 
feiten.

Taken ZV
• Deel je beslissing mondeling mee 

aan patiënt;
• Informeer de GD bij inzet en 

beëindiging;
• Vul Wvggz-formulier ‘Beslissing 

tijdelijk verplichte zorg 
noodsituatie’ in mConsole;

• Informeer GD bij zorg langer de 
12 uur;

• Maak een verzoek tot wijziging 
van de zorgmachtiging 
(Correspondentie, brief 147), 
indien de verplichte zorg langer 
gaat duren dan drie dagen;

• Informeer de GD bij beëindiging 
verplichte zorg via notificeren 
‘Beëindigingsdeel’.

situatie 1:1: er is een 
crisismaatregel (cm) in 

voorbereiding
situatie 2:2: gewenste vorm van 
verplichte zorg is opgenomen 

in het zorgplan

situatie 3:3: de gewenste vorm 
van verplichte zorg is niet 

opgenomen in het zorgplan en 
er is een noodsituatie

Beslissen, taken en eisen
Verplichte zorg is zorg waartegen iemand met een psychische stoornis zich verzet én waarbij het 
noodzakelijk is om een (dreigend) ernstig nadeel af te wenden.

Elke beslissing tot het inzetten van verplichte zorg moet beoordeeld worden aan de hand van 
de ‘vierschaar’. Deze vier principes moeten in hun onderlinge samenhang gewogen worden en 
gedocumenteerd in mConsole. 
• Subsidiariteit: Er is geen lichtere maatregel mogelijk.
• Proportionaliteit: Het middel staat in verhouding tot het doel.
• Doelmatigheid: Er worden alleen handelingen toegepast die (naar verwachting) effectief zijn.
• Veiligheid: De veiligheid van patiënt, naastbetrokkenen en de medewerkers moet te garanderen zijn.


