
VOORBEREIDINGSPROCES ZORGMACHTIGING
Taken Geneesheer-directeur (GD)
• Wijst zorgverantwoordelijke aan;
• Informeert de betrokkene, de aanvrager en de vertegenwoordiger;
• Toetst indien aanwezig het eigen plan van aanpak van de patiënt.

Taken zorgverantwoordelijke (ZV)
• Voert regie op het voorbereidingsproces zorgmachtiging;
• Levert uiterlijk binnen drie weken de zorgkaart en het zorgplan aan bij Bureau Geneesheer-directeur (BGD) 

(maximaal vijf weken bij schorsing t.b.v. het opstellen eigen plan van aanpak door patiënt);
• Verschillende activiteiten zijn te mandateren aan een regelbehandelaar, bij voorkeur een SPV’er; 
• Maak van tevoren, samen met de regiebehandelaar (RB), een plan hoe de voorbereiding voor deze 

betrokkene aan te pakken. 

Zorgplan opstellen in mConsole (formulier Zorgplan)
• Zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene.
• Betrokkene op de mogelijkheid wijzen om zich bij te 

laten staan door naastbetrokkenen en/of de PVP.

Samen met betrokkene zorgkaart opstellen in mConsole 
(formulier Zorgkaart)
• Indien betrokkene géén zorgkaart wil maken, dan geef je 

dit aan in de zorgkaart;
• Wijs betrokkene op de mogelijkheid om zich bij te laten 

staan door naastbetrokkenen en/of de PVP;
• Voeg eventueel signaleringsplan, zelfbindingsverklaring 

etc. toe.

Afstemmingsoverleg met:
• Familie en naasten;
• Zorgverleners en zo mogelijk met de huisarts;
• Gemeente en/of wijkteam. Indien voorzieningen 

nodig zijn zoals huisvesting, inkomen/bijstand, 
identiteitspapieren, schuldsanering;

• Arts, klinisch (neuro)psycholoog, verloskundige en/of 
psychotherapeut. Indien consultatie nodig bij 
(meervoudige) problematiek.

Ambulante zorg? Overleg:
• Op welke wijze toezicht kan worden gehouden op de 

veiligheid van betrokkene;
• Hoeveel zorgverleners er aanwezig moeten zijn wanneer 

verplichte zorg daadwerkelijk in de thuissituatie wordt 
uitgevoerd. Minimaal twee bij risicovolle situaties.

Andere zorgaanbieder
Ga in overleg met andere zorgaanbieder indien de 
verplichte zorg beter door deze kan worden verleend.

Eigen plan van aanpak
Ondersteun indien gewenst de patiënt bij het opstellen 
van zijn eigen plan van aanpak.

NB:
Als een betrokkene een wettelijk vertegenwoordiger 
heeft en/of wilsonbekwaam is ter zake, dan betrek je de 
vertegenwoordiger bij alle stappen. 

Het proces
1. ZV stelt het zorgplan en de zorgkaart op in mConsole.
2. ZV meldt via notificatie bij BGD dat de documentatie gereed staat in mConsole.
3. GD verstuurt de benodigde documenten naar de Officier van Justitie (OvJ), die het doorzet naar de rechter. De zitting is bij 

voorkeur in aanwezigheid van de zorgverantwoordelijke. BGD attendeert zorgverantwoordelijke op tenuitvoerlegging.
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