Hand-out WvGGZ
Onttrekkingen en
vermissingen

Werkwijze bij onttrekkingen of

2. Vermissing

vermissingen o.g.v. de Wet

Van een vermissing is sprake als
betrokkene zich onttrokken heeft aan
verplichte zorg en van wie de
verblijfplaats – na zoekactiviteiten van
de GD – onbekend is, of wanneer er
sprak is van direct (levens)gevaar.

verplichte GGZ (Wvggz)

1. Onttrekking
Er is sprake van een onttrekking als er
naar oordeel van de geneeskundig
directeur1 (GD) aan betrokkene geen
verplichte zorg meer kan worden
verleend, omdat betrokkene bij zijn
behandelaren buiten beeld geraakt is en
het wel nodig is dat zorg wordt verleend.
Van een onttrekking is onder andere
sprake als betrokkene:
•
wegloopt uit de accommodatie;
•
na een tijdelijke onderbreking niet
is teruggekeerd naar de
accommodatie;
•
zich niet meldt voor ambulante
verplichte zorg op de polikliniek;
•
niet op het afgesproken tijdstip op
het afgesproken verblijfadres is
voor ambulante verplichte zorg.
Melden:
Een onttrekking wordt door de GD
gemeld aan de officier van justitie.
Betreft het een onttrekking waar zorgen
over zijn, dan wordt dat erbij vermeldt.
Politie bij onttrekkingen:
Een onttrekking wordt niet bij de politie
gemeld en de politie onderneemt geen
opsporingsacties. De politie zal op
verzoek van de GD ondersteunen als de
onttrokken persoon weigert terug te
keren naar de locatie waar hij verplichte
zorg ontvangt. Ondersteuning betreft
niet het vervoer, zie paragraaf vervoer.
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Actie vanuit de instelling:
Een onttrokken persoon kan pas als
vermist gemeld worden nadat de
zorginstelling zoekactiviteiten in heeft
gezet, zoals:
- Het (meermalig) benaderen van
betrokkene via telefoon en/of social
media.
- Het contacten van familieleden of
naasten van betrokkene om na te
vragen of betrokkene bij hen verblijft of
dat zij bekend zijn met de verblijfplaats
van betrokkene.
- Het checken van bekende verblijfplaatsen van betrokkene.
- Specifieke casusafhankelijke zoekactiviteiten.
Als betrokkene voor de zorginstelling,
na zoekactiviteiten, onvindbaar blijft,
wordt de onttrekking op dat moment
aangemerkt als een vermissing.
Melden:
- Als er sprake is van een urgente
vermissing, bijv. (levens)gevaar, wordt
de vermissing door of namens de GD
gemeld via 112.
- Verder worden alle vermissingen door
of namens de GD van de zorginstelling
via het portaal gemeld op
www.politie/nl/vermissing.
Onderzoek vermissing:
De hOvj/OVD bepaalt of een Wvggzvermissing een urgente of overige
vermissing betreft.

Het reguliere vermissingenproces, met
bijbehorende acties, wordt vervolgens
gevolgd.
Inzet bijzondere
opsporingsmethoden:
In artikel 13:3a Wvggz staat geregeld
dat bijzondere opsporingsbevoegdheden ingezet kunnen worden
wanneer het vermoeden bestaat dat
betrokkene:
- in levensgevaar verkeerd, of
- een ernstig vermoeden dat een misdrijf
als bedoeld in artikel 67, eerste lid, van
het WvSR zal plegen met een
aanzienlijk risico op ernstig nadeel voor
betrokkene zelf of voor een ander.
Informatie
Bij een vermissing wordt tussen partijen
alle relevante informatie verstrekt die
kan leiden tot de vindplaats van de
persoon. Relevante informatie betreft
o.a. de titel van verplichte zorg,
persoonsgegevens, signalement van de
vermist en de situatie/omstandigheden
en/of context van de vermissing.
Monitoren
In verband met het op- en afschalen is
het aan de GD om de vermissing te
monitoren. Als er nieuwe informatie
beschikbaar is, die de urgentie kan
veranderen meldt de GD dit bij de
politie. Ditzelfde geldt ook voor het
afschalen van de vermissing tot een
onttrekking.
Afmelden
Om zicht te blijven houden en geen
onnodige inspanningen en ongerief te
veroorzaken is het noodzakelijk voor de
zorginstelling om bij terugkomst van
vermiste onmiddellijk de vermissing in te
trekken.

Overal waar wordt verwezen naar de Geneesheer- Directeur, dient gelezen te worden door of namens de Geneesheer-Directeur

Als de vermiste terecht is wordt door de
GD de persoon als terecht gemeld via
het portaal.
Als voor de vermissing 112 is gebeld en
kort na de melding is de persoon weer
terecht, dan dient de GD tevens
telefonisch contact op te nemen met de
politie.
Vervoer
De zorgverlener is zelf verantwoordelijk
voor het vervoer terug naar de
zorginstelling, of andere plaats waar
verplichte zorg kan worden gegeven. De
zorgverlener kan hierover afspraken
met de RAV. De GD kan de politie bij
een weigerachtige betrokkene wel om
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ondersteuning vragen. Politie vervoert
alleen als er sprake is van een strafbaar
feit en de vermiste voor de afhandeling
daarvan moet worden overgebracht
naar een politiebureau.
Disclaimer
Deze hand-out en dit proces is alleen
geldig voor personen die verplichte zorg
ontvangen op grond van de Wet
verplichte geestelijke gezondheidszorg.
(Wvggz). Deze regeling is niet van
toepassing bij de Wet Zorg en Dwang,
BOPZ en personen die vrijwillig
opgenomen zitten. Uitgesloten zijn
eveneens vermissingen uit een
jeugdinstelling, Nidos, of Justitiële
inrichting.

Hyperlinks:
Link document Uitvoeringsafspraken
(alleen door politie te gebruiken)
Link Wet Verplichte Geestelijke
Gezondheidszorg
Artikel 13:3a Wvggz (inzet BOBmiddelen)

Afspraken en contactgegevens
eenheid
<zelf aan te vullen door de eenheid>

Werkproces onttrekkingen en vermissingen GGZ
Betrokkene is afwezig.

Toelichting
1. Van een onttrekking is
sprake als er naar oordeel
van de geneesheer-directeur
iemand geen verplichte zorg
Neen
meer kan worden verleend,
omdat betrokkene buiten
beeld geraakt is, er een
gebrek is aan de continuïteit
van zorg en het wel nodig is
dat zorg wordt verleend
2. Op het moment dat
iemand zich onttrekt aan
verplichte zorg, worden er
door de GGZ zoekactiviteiten
ingezet, zoals:
- Het (meermalig) benaderen
van betrokkene via telefoon
en/of social media
- Bij toestemming: het
contacten van familieleden
of naasten van betrokkene
om na te vragen of
betrokkene bij hen verblijft
of dat zij bekend zijn met de
verblijfplaats van
betrokkene.
- Het checken van bekende
verblijfplaatsen van
betrokkene
- Specifieke,
casusafhankelijke
zoekactiviteiten.
Wordt betrokkene niet
gevonden, dan is hij/zij voor
de GGZ onvindbaar.
3. Is er sprake van een
vermissing en heeft de GD
een ernstig vermoeden dat
de betrokkene of een ander
in levensgevaar verkeert of
dat betrokkene een ernstig
misdrijf zal plegen met een
aanzienlijk risico op ernstige
schade voor hemzelf of voor
een ander?
* Een vermissing is een vorm
van onttrekking, waarvoor
aanvullende vereisten
gelden voor het melden
ervan.
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1. Kan er
verplichte
zorg
worden
verleend?

Ja

Er is geen sprake van
een onttrekking

Nee

Er is sprake van een
onttrekking. Meldt dit bij
het OM.

Politie vragen om
ondersteuning

Nee

Wil
betrokkene
terugkeren
?

Nee

2. Is
betrokkene
onvindbaar?

Ja
Ja

Terughalen betrokkene

Er is sprake van een
vermissing*

3. Zijn er
grote
zorgen?

Ja

Het betreft een
urgente vermissing
bel 112 en vermeldt
dit in melding OvJ

Nee

Het betreft een
vermissing, vul het
online portal van de
politie in

