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Van Bopz naar Wet verplichte GGZ
Op 1 januari 2020 treedt de Wvggz in werking. De nieuwe wetten brengen een aantal veranderingen
met zich mee, al blijft er ook veel hetzelfde. Dit document geeft daar inzicht in.
Voor verschillende betrokkenen zijn de belangrijkste taken/rechten benoemd, zowel in de huidige
situatie als in de nieuwe situatie. Het document bevat ook een terminologie-lijst.
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Algemeen
Procedures
Bopz

Wvggz

Mogelijke procedures

Mogelijke procedures

-

- Zorgmachtiging (hst 5 en 6).

Voorlopige machtiging (§1).
Voorwaardelijke machtiging (§1a).
Machtigingen tot voortgezet verblijf (§2).
Rechterlijke machtiging op eigen verzoek (§4).
Inbewaringstelling + voortzetting daarvan (§3).
Zelfbinding (§4a)
Middelen en maatregelen in een noodsituatie (art
39).

- Crisismaatregel/voortzetting crisismaatregel (hst 7).
- Zelfbindingsverklaring (hst 4).
- Beslissing tot tijdelijke verplichte zorg in een
noodsituatie (art 8:11 en 8:12).
- Beslissing tot tijdelijke verplichte zorg voorafgaand
aan een crisismaatregel (art 7:3).
Verhouding met Wet zorg en dwang
- Afgifte van zorgmachtiging op grond van Wvggz
schorst een eventueel rechterlijke machtiging op
grond van de Wzd zodra de cliënt is opgenomen in
een accommodatie. Zodra de zorgmachtiging eindigt
is de rechterlijke machtiging weer van kracht (art 1:1
lid 3).

1. Directbetrokkenen
Cliënt
Bopz

Wvggz

Regie bij de cliënt

Regie bij de cliënt

- [Crisiskaart].
- Cliënt kan zelfbindingsverklaring opstellen (§4a).

- Cliënt kan zorgkaart maken (art 5:12).
- Cliënt kan zelfbindingsverklaring opstellen (hst 4).

Rechterlijke machtiging

Zorgmachtiging

- Cliënt krijgt schriftelijk overzicht van huisregels en
rechten bij gedwongen opname + mondelinge
toelichting van behandelaar (art 37).
- Cliënt heeft het recht gehoord te worden door de
rechter; rechter komt zo nodig naar de locatie waar
de cliënt is (art 8).
- Cliënt kan klacht indienen (art 41).
- Cliënt kan verzoeken om overplaatsing (art 43).
- Cliënt kan verzoeken om verlof (art 45).

- Cliënt krijgt uitleg in voor hem begrijpelijke taal bij
voorbereiding, uitvoering, wijziging en beëindiging
van verplichte zorg (art 1:8).
- Cliënt kan eigen plan van aanpak maken (art 5:5).
- Cliënt kan eigen wensen inbrengen (art 2:1 lid 5).
- Cliënt heeft recht op participatie (art 2:1 lid 4).
- Cliënt kan klacht indienen (art 10:3).
- Cliënt kan verzoeken om overplaatsing (art 8:16).
- Cliënt kan verzoeken om verplichte zorg tijdelijk te
stoppen (art 8:17).

- Cliënt kan verzoeken om ontslag (art 47).

Versie 01.06.2019
Pagina 3 van 16

Dit product is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners en kan worden gebruikt ter voorbereiding van de implementatie van de Wvggz binnen
de eigen organisatie. Dit is een conceptversie en is een uitgangspunt voor informatie-uitwisseling tussen ketenpartners. Hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend. Vragen over dit document kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl.

- Cliënt kan verzoeken om verplichte zorg te stoppen
(art 8:18).
Inbewaringstelling

- Cliënt heeft recht op een advocaat (art 22).

- Cliënt kan schadevergoeding vragen als ibs
onterecht was (binnen 6 weken) (art 28).

Crisismaatregel
- Cliënt wordt (zo mogelijk) gehoord door de
burgemeester (art 7:1 lid 3b).
- Cliënt heeft recht op een advocaat (art 7:2, lid 3).
- Cliënt kan binnen 3 weken in beroep gaan bij
rechter (art 7:6).
- Cliënt kan schadevergoeding vragen (bij rechter of
klachtencommissie) als tijdelijke verplichte zorg
onterecht was of als procedure cm niet goed
gevolgd is (art 10:12).

Familie/voor zorg essentiële naasten
Bopz

Wvggz

Rechterlijke machtiging (rm)

Zorgmachtiging

- Familie kan OvJ verzoeken een procedure voor een
voorlopige rechterlijke machtiging te starten (art 4).

- Familie kan verzoeken om een zorgmachtiging (art
5:2) via zorgverantwoordelijke of de ambulante
zorgverlener, of via meldpunt gemeente.
- Familie kan samen met cliënt plan van aanpak
opstellen (art 5:5).
- Familie wordt zo veel mogelijk betrokken bij de
voorbereiding, uitvoering, wijziging en beëindiging
van een zorgmachtiging (art 2:1, lid 4).
- Familie kan bezwaar maken bij gemeente als
voorbereiding zorgmachtiging niet binnen 2 weken
is aangevraagd bij OvJ (art 5:2 lid 6).

Inbewaringstelling

Crisismaatregel

- Familie kan huisarts/politie inschakelen.

- Familie kan huisarts/politie inschakelen.
- Familie wordt zo veel mogelijk betrokken bij de
voorbereiding, uitvoering, wijziging en beëindiging
van een (verlenging van de) crisismaatregel (art 2:1,
lid 4).
Familievertrouwenspersoon
- Familie kan beroep doen op
familievertrouwenspersoon (art 12:1)
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2. Zorgprofessionals
Zorgaanbieder
Bopz

Wvggz
Verplichte zorg voorkomen
- Zorgaanbieder biedt voldoende mogelijkheden voor
zorg op basis van vrijwilligheid om verplichte zorg zo
veel mogelijk te voorkomen (art 2:1 lid 1).
- Verplichte zorg is een uiterste middel (art 2:1 lid 2).
- Wensen en voorkeuren van de cliënt worden
gehonoreerd tenzij hij terzake wilsonbekwaam is of
er acuut (levens)gevaar is (art 2: lid 6).
Beleidsplan verplichte zorg
- Zorgaanbieder stelt beleidsplan op over toepassing
verplichte zorg, gericht op terugdringen verplichte
zorg en zoeken naar alternatieven op basis van
vrijwilligheid (art 2:2, lid 1).
- Zorgaanbieder legt vast hoe continuïteit in
zorgverlening gewaarborgd is bij overgang tussen
verplicht en vrijwillige zorg (of andersom) (art 2:2 lid
2).
- Zorgaanbieder vraagt advies cliëntenraad voordat
beleidsplan vastgesteld wordt (art 2:2 lid 3).

Rechterlijke machtiging

Zorgmachtiging

- Psychiatrisch ziekenhuis kan door OvJ verplicht
worden een cliënt met rm op te nemen (art 10:2).
- Behandelaar kan besluiten behandeling uit
behandelplan tegen de zin van de cliënt uit te
voeren (art 38c).

- Zorgaanbieder kan OvJ verzoeken procedure
zorgmachtiging te starten (art 5:3).
- Zorgaanbieder is verplicht de cliënt met een
zorgmachtiging zorg te leveren (art 8:7, lid 1).
- Zorgaanbieder kan alleen verplichte zorg toepassen
die in de zorgmachtiging van de rechter staat (art
8:7, lid 2).
- Zorgaanbieder past verplichte zorg toe op grond van
multidisciplinaire richtlijn (art 8:5).

Inbewaringstelling

Crisismaatregel

- Psychiatrisch ziekenhuis neemt cliënt op na afgifte
ibs (art 20).

- Zorgaanbieder levert zo nodig (ambulant) tijdelijk
verplichte zorg voorafgaand aan crisismaatregel (art
7:3), maximaal 18 uur.
- Zorgaanbieder voert (ambulant) verplichte zorg uit
zoals beschreven in crisismaatregel burgemeester
(art 7:2).
Verplichte zorg voorafgaand aan crisismaatregel
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Zorgaanbieder kan als uiterste middel besluiten
(ambulant) tijdelijk verplichte zorg bieden
voorafgaand aan de crisismaatregel (art 7:3).
Registratie

Registratie

- De zorgaanbieder is instelling met bopz-aanmerking.

- De zorgaanbieder is vermeld in openbaar register
(art 1:2).
- De zorgaanbieder verstrekt ten minste eens per zes
maanden aan de inspectie een digitaal overzicht van
de gegevens over verplichte zorg (art 8:24).

Klachtencommissie

Klachtencommissie

De zorgaanbieder heeft een klachtencommissie (art
41).

- De zorgaanbieder heeft een klachtencommissie (art
53).

Zorgverlener/zorgverantwoordelijke
Bopz

Wvggz
Zorgkaart en zorgplan
- Zorgverantwoordelijke helpt cliënt met de zorgkaart
(op verzoek van de cliënt) (art 5:12).
- Zorgverantwoordelijke stelt samen met cliënt en in
overleg met de familie het zorgplan op (art 5:13).

Rechterlijke machtiging

- Behandelaar kan dwangmaatregelen uit
behandelplan toepassen.

Zorgmachtiging
- Zorgverlener kan OvJ verzoeken procedure
zorgmachtiging te starten (art 5:3).
- Zorgverantwoordelijke overlegt zo nodig met
gemeente over participatie cliënt tijdens verplichte
zorg (5:13 lid 3c).
- Zorgverantwoordelijke past verplichte zorg uit het
zorgplan alleen toe volgens een vooraf opgestelde
richtlijn (art 8:5), als het op dat moment
noodzakelijk is (art 8:9, lid 1a), na overleg met de
cliënt (art 8:9, lid 1b) en (als de
zorgverantwoordelijke geen psychiater is) na
overleg met de geneesheer-directeur (art 8:9 lid 1c).
- Zorgverantwoordelijke kan verzoeken om
onderbreking of stoppen van verplichte zorg (art
8:17 en art 8:18).

Inbewaringstelling

Crisismaatregel

- Zorgverlener voert behandelplan uit tijdens ibs.

- Zorgverantwoordelijke past verplichte zorg uit het
zorgplan alleen toe volgens een vooraf opgestelde
richtlijn (art 8:5), als het op dat moment
noodzakelijk is (art 8:9, lid 1a), na overleg met de
cliënt (art 8:9, lid 1b) en (als de
zorgverantwoordelijke geen psychiater is) na
overleg met de geneesheer-directeur (art 8:9 lid 1c).
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Verplichte zorg voorafgaand aan crisismaatregel
- Zorgverantwoordelijke kan als uiterste middel
(ambulant) tijdelijk verplichte zorg bieden
voorafgaand aan de crisismaatregel (art 7:3).
Veiligheidsonderzoek

Veiligheidsonderzoek

[Art 6:14 onderzoek aan kleding of lichaam is
mogelijk om gevaarlijke voorwerpen af te nemen].

- Zorgverantwoordelijke kan (bij gegrond vermoeden)
onderzoek aan kleding of lichaam uitvoeren en
woning of post onderzoeken op gevaarlijke
voorwerpen (art 8:14).

Middelen en maatregelen in noodsituatie

Verplichte zorg in een noodsituatie

- Ter overbrugging van noodsituatie kan behandelaar
max 3 dagen middelen en maatregelen toepassen
(art 39).

- Ter overbrugging van een noodsituatie kan de
zorgverantwoordelijk max 3 dagen vormen van
verplichte zorg toepassen die niet in het zorgplan
staan. Zorgverantwoordelijke moet dit schriftelijk en
gemotiveerd melden aan de geneesheer-directeur
(art 8:11 en 8:12).
- Zorgverantwoordelijke kan zorgplan niet zelf
aanpassen met nieuwe vormen van verplichte zorg;
als deze langer dan 3 dagen nodig zijn, moet
geneesheer-directeur via OvJ wijziging van de
zorgmachtiging aanvragen (art 8:12 lid 4).

Geneesheer-directeur
Bopz

Wvggz

Zelfbindingsverklaring

Zelfbindingsverklaring

- [Behandelend psychiater ondertekent en verstrekt
de zelfbindingsverklaring aan een contactpersoon,
de inspecteur en evt andere behandelaar (art 34d).]

- Geneesheer-directeur ondertekent
zelfbindingsverklaring van cliënt en verstrekt de
verklaring aan de vertegenwoordiger, de
gezinsvoogdijwerker, de zorgaanbieder en de
officier van justitie (art 4:2).

Rechterlijke machtiging

Zorgmachtiging

- Geneesheer-directeur zorgt voor geneeskundige
verklaring als de cliënt al vrijwillig in een
psychiatrisch ziekenhuis verblijft (art 5 lid 1).
- Geneesheer-directeur laat cliënt opnemen als deze
een voorwaardelijke machtiging heeft en zich niet
aan de voorwaarden houdt (art 14d).

Voorbereiding zorgmachtiging
- Geneesheer-directeur kan OvJ verzoeken procedure
zorgmachtiging te starten (art 5:3).
- Geneesheer-directeur informeert betrokkene, diens
vertegenwoordiger en advocaat over voorbereiding
zorgmachtiging (art 5:4 lid 2a).
- Geneesheer-directeur verwijst cliënt naar pvp (art
5:4 lid 2d).
- Geneesheer-directeur informeert cliënt over
mogelijkheid eigen plan van aanpak te maken (art
5:4 lid 2c) en besluit of voorbereiding
zorgmachtiging 2 weken wordt geschorst als cliënt
eigen plan maakt (art 5:5).
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- Geneesheer-directeur zorgt voor medische
verklaring van een psychiater (art 5:8).
- Geneesheer-directeur wijst zorgverantwoordelijke
aan (art 5:6).
- Geneesheer-directeur ontvangt het zorgplan van de
zorgverantwoordelijke (art 5:13 lid 6).
- Geneesheer-directeur biedt dossier aan OvJ (art
5:11).
Wijzigen verplichte zorg
- Geneesheer-directeur kan OvJ verzoeken de
zorgmachtiging te wijzigen als de opgenomen
vormen van verplichte zorg onvoldoende resultaat
hebben ((art 8:12 lid 4).
Overplaatsing
- Geneesheer-directeur kan cliënt overplaatsen (art
8:16).
Onderbreking en stoppen verplichte zorg
- Geneesheer-directeur kan verplichte zorg
onderbreken (art 8:17).
- Geneesheer-directeur kan verplichte zorg
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk stoppen (art
8:18 en 8:20).
Inbewaringstelling

Crisismaatregel

-

- Geneesheer-directeur informeert cliënt (en pvp) als
OvJ verzoek tot zorgmachtiging aansluitend op
crisismaatregel indient (art 7:11 lid 3).
- Geneesheer-directeur kan verplichte zorg
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk stoppen (art
8:18 en 8:20).
Verplichte zorg voorafgaand aan crisismaatregel
Geneesheer-directeur kan als uiterste middel
besluiten (ambulant) tijdelijk verplichte zorg bieden
voorafgaand aan de crisismaatregel (art 7:3).

Onafhankelijk psychiater
Bopz

Wvggz

Rechterlijke machtiging

Zorgmachtiging

- Psychiater stelt geneeskundige verklaring op (art 5).

- Psychiater stelt medische verklaring op (§3).

Inbewaringstelling

Crisismaatregel

- Psychiater stelt geneeskundige verklaring op (art
21).

- Psychiater stelt medische verklaring op (art 7:1 lid
3).
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Ambulancedienst
Bopz

Wvggz

Acute crisissituatie

Acute crisissituatie

- [Hulpverleners assisteren politie bij vervoer van de
cliënt naar zorginstelling (art 20 lid 4).]

- Ambulancedienst kan tijdelijke verplichte zorg
bieden voorafgaand aan crisismaatregel (art 7:3, lid
4a).

3. Betrokken ambtenaren
Gemeente (burgemeester en wethouders)
Bopz

Wvggz

Rechterlijke machtiging

Zorgmachtiging

N.v.t.

- Gemeente heeft meldpunt voor mensen die een
zorgmachtiging nodig achten voor een ander (art
5:1).
- Gemeente doet binnen 14 dagen een verkennend
onderzoek bij meldingen (art 5:2); inzet psychiater
niet nodig.
- Gemeente kan OvJ verzoeken procedure
zorgmachtiging te starten (art 5:3, lid 3).
- Gemeente moet OvJ verzoeken zorgmachtiging voor
te bereiden als de melding is gedaan door de
vertegenwoordiger, echtgenoot of partner
(geregistreerd/samenlevingscontract), (een van) de
ouders of de voor de continuïteit van zorg essentiële
naasten van de cliënt (art 5:3, lid 5)

Inbewaringstelling

Crisismaatregel

- Burgemeester geeft ibs af bij gevaar door psychische
stoornis en als cliënt niet bereid is tot opname (art
20).

- Burgemeester verleent crisismaatregel bij
onmiddellijk (dreigend) ernstig nadeel, vermoeden
van psychische stoornis en als cliënt zich verzet (art
7:1).
- Burgemeester baseert zich op medische verklaring
van psychiater, informatie OvJ en politiegegevens
(art 7:1).
- Burgemeester hoort zo mogelijk de cliënt
- Burgemeester vermeldt in cm welke zorg
noodzakelijk is om ernstig nadeel af te wenden (art
7:2 lid 1a).
- Burgemeester vermeldt in cm welke zorgaanbieder,
geneesheer-directeur en zorgverantwoordelijke
worden belast met de uitvoering (art 7:2 lid 1b).
- Burgemeester voegt binnen 24 uur advocaat toe (art
7:2)
- Burgemeester laat verplichte zorg binnen 24 uur
uitvoeren (art 8:1 lid 2).

- Burgemeester baseert zich op geneeskundige
verklaring van psychiater (art 21).

- Burgemeester voegt binnen 24 uur advocaat toe (art
22).
- Burgemeester laat cliënt opnemen als dit nog niet
binnen 24 uur gebeurd is (art 24).
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- Burgemeester informeert inspectie en OvJ (art 25),
familie of wettelijk vertegenwoordiger (art 26).

- Burgemeester informeert cliënt, advocaat,
geneesheer-directeur, inspectie, OvJ, voor zover
aanwezig de vertegenwoordiger en de
gezinsvoogdijwerker, pvp (indien gewenst door
cliënt) en de zorgaanbieder (art 7:2).

Officier van justitie
Bopz

Wvggz

Rechterlijke machtiging

Zorgmachtiging
- Meerdere partijen kunnen een aanvraag voor
voorbereiding zorgmachtiging doen bij de OvJ (5:3)
- OvJ wijst geneesheer-directeur aan bij
voorbereiding zorgmachtiging (art 5:4 lid 1).
- OvJ informeert geneesheer-directeur over de
cliënt betrokkene (art 5:4 lid 1b).
- OvJ stuurt relevante politie, justitiële en
strafvorderlijke gegevens naar de geneesheerdirecteur (art 5:4 lid 1c)

-OvJ beslist of een verzoek voor een rm wordt
ingediend bij de rechter (art 6).

- OvJ verstuurt geneesheer directeur de historie van
eerder afgegeven machtigingen en indien aanwezig
de zelfbindingsverklaring

- OvJ kan psychiatrisch ziekenhuis zo nodig bevelen
de cliënt op te nemen (art 10 lid 2).

- OvJ verstrekt persoonsgegevens van
betrokkene aan de rechter indien betrokkene geen
advocaat heeft tbv last tot toevoeging.
- OvJ beslist of voorbereiding van een
zorgmachtiging wordt gestopt (art 5:11 of 5:16) of
wordt ingediend bij de rechter (art 5:17).
-een aantal partijen kunnen na mededeling van de
OvJ over het beëindigen van de voorbereiding
zorgmachtiging (dit betekent het niet indienen van
een verzoekschrift bij de rechter) de OvJ vragen om
een heroverweging (5:18)
- nieuw is dat de aanwijzingsbevoegdheid van artikel
10 Bopz verdwijnt. Tenuitvoerlegging voor de OvJ
houdt in het juridische proces. De GHD is
verantwoordelijk de voor de zorg.
Zie ook tweede nota van wijziging: “Wat betreft
de verantwoordelijkheid voor het feitelijk in gang
zetten van de zorgverlening aan de betrokkene
dient een onderscheid te worden gemaakt tussen
de tenuitvoerlegging en de uitvoering van de
zorgmachtiging. De geneesheer-directeur is
verantwoordelijk voor de uitvoering van de
zorgmachtiging. De tenuitvoerlegging is bij het
openbaar ministerie belegd. Deze
tenuitvoerlegging houdt in dat het openbaar
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ministerie een afschrift van de zorgmachtiging
doet toekomen aan de in die zorgmachtiging
opgenomen zorgaanbieder. Daarmee is de officier
van justitie eindverantwoordelijke voor het proces
en is de geneesheer-directeur
eindverantwoordelijk voor de zorginhoud.”
- OvJ vraagt wijziging zorgmachtiging aan bij
de rechter (op verzoek van geneesheer-directeur)
wanneer andere vormen van verplichte zorg nodig
zijn dan in zorgmachtiging vermeld staan (art 8:12, lid
4, 5 en 6).
-De GDH overlegt met de GHD over beëindiging van
de verplichte zorg en de OvJ wordt over beëindiging
van verplichte zorg geïnformeerd (8:18)
-indien GHD niet tijdig of afwijzend beslist kan
degene die de aanvraag voor beëindiging van de
verplichte zorg heeft ingediend bij de OvJ een
aanvraag indienen voor beëindiging van de verplichte
zorg. De OvJ kan dit verzoek doen aan de rechter.
(8:19).
Inbewaringstelling (ibs)

Crisismaatregel (cm)

- OvJ kan binnen een werkdag rechter verzoeken ibs
te verlengen (art 27)

-

OvJ verstrekt op aanvraag aan de
burgemeester historie van eerdere
afgegeven machtigingen (7:1 lid 4)

-

OvJ verstrekt op aanvraag aan de
psychiater relevante politie, justitie en
strafvorderlijke gegevens (7:1 lid 5)

-

OvJ ontvangt afschrift Crisismaatregel +
medische verklaring en die moet het OM
ook bewaren (dit is niet zo onder de
BOPZ!) (art. 7:2 lid 2)

-

OvJ ontvangt een afschrift van het
beroep op de crisismaatregel (7:6 lid 5)

OvJ kan binnen een dag rechter verzoeken cm te
verlengen (art 7:7) > Let op artikel 7:7 spreekt niet
van werkdagen, maar uiterlijk de DAG na ontvangst,
niet zijnde zaterdag, zondag of erkende feestdag. Hier
zuiverder om de wettekst te gebruiken in termijn
formulering.

Rechter
Bopz

Wvggz

Rechterlijke machtiging

Zorgmachtiging
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- Rechter krijgt bij verzoek tot rm o.m. de
geneeskundige verklaring (art 5).
- Rechter hoort cliënt, vertegenwoordiger en
advocaat (art 8 lid 1).
- Rechter beslist zo snel mogelijk (als cliënt al in
instelling verblijft: binnen 2 weken) (art 6).

- Voorlopige rm duurt max 6 maanden (art 10 lid 4),
kan gevolgd worden door rm voor voortgezet
verblijf van steeds max 1 jaar (art 17 lid 3); na 5 jaar
kan de rm steeds max 2 jaar worden verlengd (art
19).

- Rechter krijgt bij verzoek tot zorgmachtiging o.m. de
medische verklaring, de zorgkaart en het zorgplan
(art 5:17).
- Rechter hoort cliënt, vertegenwoordiger en
advocaat (art 6:1).
- Rechter beslist binnen 3 weken of aan de criteria
voor een zorgmachtiging wordt voldaan (art 6:2).
- Rechter kan andere verplichte zorg opnemen in
zorgmachtiging dan in zorgplan staat (art 6:4 lid 2).
- Rechter kan bepalen dat een nieuw zorgplan nodig
is (art 6:4 lid 2).
- Zorgmachtiging duurt max 6 maanden en kan
daarna steeds max 1 jaar worden verlengd; na 5 jaar
kan de zorgmachtiging steeds max 2 jaar worden
verlengd (art 6:5).
- Rechter beoordeelt uitbreiding zorgplan met
meer/andere vormen van verplichte zorg (art 8:12
lid 6).

Inbewaringstelling

Crisismaatregel

-

- Rechter beslist binnen 3 dagen op verzoek om
verlenging crisismaatregel (art 7:8).
- Rechter hoort de cliënt, vertegenwoordiger en
advocaat als zij dat willen (art 7:8 lid 1).
- Rechter kan cm met maximaal 3 weken verlengen
(art 7:9).

Politie
Bopz

Wvggz

Acute crisissituatie

Acute crisissituatie

- Politie kan de woning binnentreden en de cliënt
fouilleren (art 20 lid 4 en 5).
- Politie vervoert de cliënt naar politiebureau of
zorginstelling (art 20 lid 4).

- Politie kan de woning binnentreden en de cliënt
fouilleren (art 8:2).
- Politie vervoert de cliënt naar tijdelijk onderkomen
(art 7:3); geen cel tenzij cliënt wordt verdacht van
strafbaar feit.
- Politie past zo nodig vrijheidsbeperking toe, verricht
geen medische handelingen (art 7:3 lid 5).

Rechterlijke machtiging

Zorgmachtiging

- Politie moet cliënt die zonder toestemming uit
instelling vertrekt opsporen en terugbrengen op
verzoek van geneesheer-directeur (art 13:3).

- Politie moet cliënt die zonder toestemming uit
accommodatie vertrekt opsporen en terugbrengen
op verzoek van geneesheer-directeur (art 13:3).

4. Rechtsbescherming
Advocaat
Bopz

Wvggz
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Rechterlijke machtiging

Zorgmachtiging

- Advocaat staat cliënt bij in de procedure (art 8).

- Advocaat wordt betrokken op moment dat besloten
wordt tot voorbereiding zorgmachtiging (art. 5:4 lid 2
sub a).
- Advocaat moet zich tijdens de
voorbereidingsprocedure inspannen om een verzoek
bij de rechtbank te voorkomen (via het opstellen van
een plan van aanpak conform art. 5:5 lid 1) en bv
alsnog te komen tot zorg op vrijwillige basis (met
opschortende werking procedure).
- Advocaat staat cliënt bij in de procedure (art 1:7 en
art 5:4 lid 1d) en ziet toe op de wensen en
voorkeuren van cliënt, omdat die in beginsel
moeten worden gevolgd (art. 2:1 lid 6). Hierover is
ook contact met de pvp.
- De advocaat is gedurende de looptijd van de
zorgmachtiging actief bij de uitvoering betrokken.
De geneesheer-directeur dient de advocaat te
informeren als verplichte zorg wordt toegepast (art.
8:9).
- Indien de in de zorgmachtiging opgenomen
verplichte zorg niet toereikend of effectief is, staat
de advocaat de cliënt bij onverwijld na het verzoek
van de OvJ tot een procedure tijdelijk verplichte ggz
(art. 7:3).

Inbewaringstelling

Crisismaatregel

- Advocaat staat cliënt bij in de procedure (art 22).

- Advocaat staat cliënt bij in de procedure (art 7:2 lid
3). Voor de advocaat gelden nieuwe
toetsmomenten, zoals de mogelijkheid van tijdelijk
verplichte zorg voorafgaand aan de crisismaatregel
(art. 7:3).
- Advocaat staat cliënt bij in hoger beroep tegen
besluit crisismaatregel (art. 7.7).

Patiëntenvertrouwenspersoon
Bopz
- Geeft cliënt bijstand en advies (art 59)

Wvggz
- De patiëntenvertrouwenspersoon kan bijstand
verlenen aan een persoon voor wie een verzoek
voor een zorgmachtiging of een crisismaatregel
wordt voorbereid of voor wie een zorgmachtiging is
afgegeven of crisismaatregel is genomen (art 11:1).
- De patiëntenvertrouwenspersoon heeft vrij toegang
tot de cliënt (art 11:2).
- De patiëntenvertrouwenspersoon krijgt de
benodigde gegevens en medewerking van
betrokkenen (art 11:3).
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Familievertrouwenspersoon
Bopz
-

Wvggz
- De familievertrouwens kan bijstand verlenen aan
voor de zorg essentiële naasten voor wie een
verzoek voor een zorgmachtiging wordt voorbereid
of aan wie verplichte zorg wordt verleend door een
zorgaanbieder (art 12:1).
- De familievertrouwenspersoon heeft vrij toegang
tot de cliënt voor zover familie daarom verzoekt, het
nodig is voor zijn taak en de cliënt instemt (art 12:2).
- De familievertrouwenspersoon krijgt de benodigde
gegevens en medewerking van betrokkenen (art
12:3).

Klachtencommissie
Bopz

Wvggz

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

- De klachtencommissie kan een beslissing schorsen
als er een klacht over wordt ingediend (art 41 lid
4).
- De klachtencommissie beslist binnen 14 dagen
over een klacht (art 56a lid 2) of binnen 4 weken
als de klacht gaat over een beslissing of handeling
in het verleden (art 41 lid 6).

- De klachtencommissie kan een beslissing schorsen
als er een klacht over wordt ingediend (art 56 a lid
1).
- De klachtencommissie beslist binnen 14 dagen over
een klacht (art 56a lid 2) of binnen 4 weken als de
klacht gaat over een beslissing of handeling in het
verleden (art 56a lid 3).

Inspectie
Bopz

Wvggz
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Terminologie
Termen uit de Bopz met (ongeveer) vergelijkbare termen uit Wvggz en Wzd

Bopz

Wvggz

Wzd

Behandelaar

Zorgverantwoordelijke

Zorgverantwoordelijke

Behandelplan

Zorgplan

Zorgplan

Gedwongen opname

Verplichte zorg in een accommodatie

Onvrijwillige zorg in een accommodatie

Gedwongen zorg

Verplichte zorg

Onvrijwillige zorg

Geneesheer-directeur of Bopzarts

Geneesheer-directeur (art 1:1, i)

Wzd-arts (art 1:1, m)

Geneeskundige verklaring

Medische verklaring (art 7:1 lid 3)

Verklaring (art 30)

Gevaar

Ernstig nadeel (art 1, lid 2)

Ernstig nadeel (art 1, lid 2)

Inbewaringstelling

Crisismaatregel (art 7)

Inbewaringstelling (art 29)

Instelling

Zorgaanbieder

Instelling met Bopz-aanmerking

Zorgaanbieder die verplichte zorg
verleent, opgenomen in een register
(art 1:2)

Zorgaanbieder die onvrijwillige zorg
verleent, opgenomen in een register
(art 20)

Plek voor opname: accommodatie

Plek voor opname: accommodatie

Klachtencommissie (art 10:1)

Klachtencommissie (art 53 en 54)

Klachtencommissie

Melding
Middelen en maatregelen in
noodsituatie

Tijdelijk verplichte zorg in noodsituatie

Noodsituatie
Opname zonder bereidheid,
zonder verzet

N.v.t.

Opname zonder rechterlijke machtiging
(art 21)

Patiëntvertrouwenspersoon

Patiëntvertrouwenspersoon

Cliëntvertrouwenspersoon

Psychiatrisch ziekenhuis

Accommodatie

Rechterlijke machtiging

Zorgmachtiging (art 6)

-

Tijdelijke verplichte zorg: voorafgaand
aan crisismaatregel is tijdelijke
verplichte zorg mogelijk (max. 18 uur,
en max 12 uur vanaf moment dat cliënt
door psychiater wordt onderzocht). Dit
kan gaan om vrijheidsbeperking.

Stoornis van de
geestesvermogens

Psychische stoornis

Toepassing behandeling als cliënt
zich verzet (‘dwangbehandeling’)

Verplichte zorg (art 3:1 en 3:2)

Rechterlijke machtiging (art 24)

Onvrijwillige zorg (art 2)

• Ambulante zorg (huishoudelijke
ondersteuning, begeleiding,
verzorging of verpleging)
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• Ambulante behandeling (medicatie,
therapieën)
Intramurale behandeling (opname,
behandeling of verzorging, medicatie,
vormen van beveiliging).
Voorlopige machtiging

Zorgmachtiging (art 6)
Voorwaardelijke machtiging
jongvolwassenen (art 28aa)

Zelfbindingsmachtiging

N.v.t.; zelfbindingsverklaring kan leiden
tot zorgmachtiging

N.v.t.

Zelfbindingsverklaring

Zelfbindingsverklaring (art 4:1)

N.v.t.

-

Zorgkaart
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