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Onderwerp  

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.  

 

Kennisnemen van 

De nieuwe Wet verplichte gezondheidszorg (Wvggz) die per 1 januari 2020 in werking treedt. 

 

Inleiding 

In 2020 treedt de Wvggz in werking. Deze vervangt samen met de Wet zorg en dwang (Wzd) de 

huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz).  

 

Op grond van de Wvggz kan verplichte zorg worden opgelegd. Bij de Wet Bopz lag de focus op 

gedwongen opname. Bij de Wvggz ligt de focus op verplichte zorg. Deze zorg kan ook plaats vinden op 

de plek waar de betrokkene zich bevindt, bijvoorbeeld in de thuissituatie. Er ontstaat zo dus de 

mogelijkheid om, naast een gedwongen opname die nog steeds een vorm van verplichte zorg blijft, 

meerdere behandelvormen verplicht aan te bieden. Hierdoor kan maatwerk geboden worden. De 

nieuwe wet is veel meer gericht op het voorkómen van verplichte zorg en het kiezen voor minder 

(ingrijpende) dwang.  

 

Daarnaast kan iedereen een melding doen op basis van de Wvggz. Binnen deze nieuwe wetgeving 

wordt de invloed van de betrokkene en/ of zijn naaste omgeving groter. Familieleden en andere direct 

betrokkenen kunnen straks meer bij de beslissing of verplichte zorg nodig is betrokken worden. 

Familievertrouwenspersonen zullen advies en bijstand geven aan familieleden en andere direct 

betrokkenen van vrijwillig en verplicht opgenomen cliënten. Tijdens de verplichte zorg moet er blijvend 

aandacht zijn voor de maatschappelijke participatie van de cliënt. Deze moet dus mee kunnen blijven 

doen in de maatschappij of alvast voorbereid worden om na de behandeling weer een maatschappelijk 

leven op te bouwen.  

 

Verplichte zorg 

Verplichte zorg kan op twee manieren worden verleend:  

1. op basis van een crisismaatregel (binnen tijdsbestek van 12 uur) door de burgemeester 

2.  op basis van een zorgmachtiging (binnen een tijdsbestek van 6-8 weken) door de rechter.  
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De Wvggz regelt de procedure en de rechten en plichten rondom de verplichte zorg. Bij het 

voorbereiden van de invoering van de Wvggz hebben verschillende partijen een rol en moeten 

onderling afspraken gemaakt worden. 

 

Een nieuwe taakuitvoering  

De nieuwe Wet betekent een nieuwe taakuitvoering voor de gemeenten. Alle gemeenten moeten per 1 

januari 2020 het gemeentelijke werkproces hiervoor gereed hebben.  

 

Kernboodschap 

De Wvggz is een wet die voor de gemeenten nieuwe taken en verantwoordelijkheden met zich 

meebrengt en voor de inwoners, die als betrokkenen of naasten te maken krijgen met verplichte 

geestelijke gezondheidszorg, hun rechten regelt. Middels dit voorstel wordt u geïnformeerd over de te 

verwachte gevolgen van de invoering van deze Wet en de voorbereidingen die per 1 januari 2020 

gereed moet zijn. 

 

Consequenties 

Doordat de intergemeentelijke werkgroep nog druk doende is met de voorbereidingen op de 

implementatie van de Wvggz zijn nog veel zaken onduidelijk, waaronder in ieder geval de volgende: 

 

 Zoals bekend heeft West Betuwe (vanuit oud gemeente Lingewaal) connecties met een 

andere regio namelijk de regio Zuid Holland-Zuid voor de inkoop van zorg bij Yulius. Met deze 

partner is reeds contact gezocht. Er moet nog meer duidelijk worden over de lopende 

contracten en andere afspraken rondom de nieuwe Wet.  

 De taakuitvoering heeft consequenties op de ICT-processen en het beheer daarvan bij diverse 

ketenpartners en de gemeenten. Welke dit zijn moet nog in beeld gebracht worden. 

 

Financiën 

In de mei circulaire is een bedrag van circa 53.000 euro per 2020 structureel voor de Wvggz 

opgenomen. De verwachting is dat deze bijdrage van het Rijk kader stellend is. Op landelijk niveau is al 

wel onderkend dat de invoering van de Wvggz leidt tot een gemeentelijke taakuitbreiding dat extra 

(gemeentelijke) uitvoeringscapaciteit vraagt. Over de financiële consequenties daarvan vinden 

momenteel landelijk onderhandelingen plaats.  

 

Communicatie 

Het doel van de communicatie is informeren en het bieden van een handelingsperspectief. Vanaf 2020 

moeten bestuurders, organisaties, cliënten en inwoners weten van de nieuwe wet: de nieuwe 

bevoegdheden, de nieuwe werkwijze, de nieuwe 'rechten', het nieuwe meldnummer en de nieuwe 

procedure.  

  

De communicatiestrategie is gericht op het positief onder de aandacht brengen van de nieuwe wet. 

Deze nieuwe wet heeft de bedoeling om beter aan de sluiten bij de sociale opgave/huidige 

maatschappij beeld. Het kan een antwoord zijn om de vragen uit de samenleving wat te doen met 

‘verwarde mensen’. 
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Zelfregie, vroegsignalering/ melden bij zorgen, ambulantisering en oog voor elkaar hebben in de wijk 

zijn onderdelen in de nieuwe wet. Communicatie sluit hier in de woord, beeld en middelengebruik op 

aan. 

  

In de aankomende periode concentreren we ons op het in beeld brengen van de doelgroepen en het 

opstellen van een communicatiekalender.  

 

Vervolg 

Medio 2019 dient voor alle gemeenten in Gelderland-Zuid het implementatie- en communicatieplan 

gereed te zijn, waarna in de tweede helft van 2019 de implementatie kan worden uitgevoerd.  

  

In het najaar van 2019 worden informatiebijeenkomsten voor gemeenteraadsleden georganiseerd. In 

deze bijeenkomsten worden zij geïnformeerd over de vorderingen in het project en de diverse keuzes 

met betrekking tot de uitvoering van procedures. 

 

Bijlage(n) 

Niet van toepassing. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 


