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1 Inleiding
De regiomonitor Wvggz is opgesteld om de ketenpartijen een beeld te geven van de uitvoering van de Wvggz op regio-niveau. Hiervoor zijn gegevens
gebruikt van het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak, de Stichting PVP en de VNG. Regionale Wvggz-organisaties en -professionals kunnen de
cijfers gebruiken om een analyse te maken voor hun eigen regio en deze bijvoorbeeld betrekken bij het regio-overleg Wvggz. De regiomonitor
verschijnt 4 x per jaar.
1.1.1 Inhoud
De regiomonitor is als volgt ingedeeld:
1. Gegevens per Rechtbank (Zorgmachtigingen (ZM) en Voortzetting crisismaatregelen (VCM)),
2. Gegevens per Arrondissementsparket OM (ZM- en VCM-processen)
3. Gegevens per Veiligheidsregio (aantal beschikkingen en aantal genomen CM) Toelichting
Enkele aandachtspunten bij de monitor:
1. Zowel de cijfers van het OM, Rechtspraak als VNG kennen een andere regio-indeling. Er zijn 11 rechtbanken en 10 arrondissementsparketten.
Om deze alsnog met elkaar te vergelijken dienen de aantallen van de rechtbanken Gelderland en Overijssel bij elkaar te worden opgeteld. Dit
resultaat is dan te vergelijken met aantallen van arrondissementsparket OM Oost-Nederland.
2. Er zijn 25 veiligheidsregio’s. Om deze te vergelijken met de arrondissementsparketten OM is de indeling in de onderstaande tabel te hanteren.
Arrondissementsparket OM
1. Amsterdam
2. Noord-Holland
3. Midden-Nederland
4. Noord-Nederland
5. Oost-Nederland
6. Den Haag
7. Rotterdam
8. Limburg
9. Oost-Brabant
10. Zeeland-West-Brabant

Veiligheidsregio’s die vallen in een arrondissementsparket OM
Amsterdam
Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland
Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland
Groningen, Fryslân en Drenthe
IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid
Haaglanden en Hollands Midden
Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid
Limburg-Noord en Zuid-Limburg
Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost
Zeeland en Midden en West-Brabant
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2 Gegevens per rechtbank
2.1 Zorgmachtigingen
Een zorgmachtiging is een machtiging van de rechter waarmee verplichte zorg op grond van de Wvggz toegepast kan worden. Een zorgmachtiging is
mogelijk als de betrokkene een psychische stoornis heeft die leidt tot ernstig nadeel voor zichzelf of voor een ander. Maar alleen als vrijwillige zorg
niet mogelijk is, en verplichte zorg de enige manier is om het ernstig nadeel weg te nemen. In de zorgmachtiging staat welke vormen van verplichte
zorg de zorgverleners kunnen toepassen. Het kan zijn dat iemand wordt opgenomen in een ggz-instelling. Maar verplichte zorg kan ook ambulant
(thuis of poliklinisch) worden verleend. Betrokkenen kunnen verplichte zorg voorkómen door een eigen plan van aanpak te maken. Betrokkenen
kunnen zelf aangeven welke verplichte zorg zij het minst schadelijk vinden voor zichzelf, door middel van een zorgkaart of een zelfbindingsverklaring.
Tabel 2.1: Aantal Zorgmachtigingen 2021, per kwartaal
1.
Aantal afgegeven beschikkingen zorgmachtiging per rechtbank per kwartaal in 2021 1
2.
Het aantal zorgmachtigingen per rechtbank t.o.v. het totaal aantal zorgmachtigingen
3.
Het percentage inwoners van het rechtsgebied t.o.v. het totaal aantal inwoners in Nederland op 31 december 2020 2
Tabel 2.1 Aantal afgegeven Zorgmachtigingen 2021 3

1

Dit betreft de beschikkingen zorgmachtiging, Wfz, zorgmachtiging aansluitend op een VCM, wijziging zorgmachtiging, zorgmachtiging aansluitend op een ZM en zorgmachtiging o.b.v.
een zelfbindingsverklaring.
Bron CBS Inwoners Nederland d.d. 31-12-2020 (aantal inwoners 17.474.693)
3 Deze gegevens zijn vanuit de Rechtspraak verkregen in januari 2022. Dit betreft alle beschikkingen, zowel de afgegeven als afgewezen zorgmachtigingen. Afgewezen wordt ingeschat
op ca. 6 %.
2

3

Figuur 2.1 Aantal afgegeven Zorgmachtigingen 2021
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Tabel 2.2 Afgegeven zorgmachtigingen 2021, per type aanleiding 4 5
Onder de Wvggz zijn er verschillende aanleidingen om een zorgmachtiging af te geven. In Tabel 2.2 zijn deze uitgesplitst. In de eerste kolom zijn de
wijzigingen weergegeven. Dit betreft wijzigingen van bestaande zorgmachtigingen. In de tweede kolom staan de zorgmachtigingen weergegeven die
bestaande zorgmachtigingen opvolgen, die aflopen. De derde kolom betreffend de zorgmachtigingen voor betrokkenen die op dat moment geen
zorgmachtiging hebben. En vervolgens wordt nog weergegeven hoeveel zorgmachtigingen op basis van een zelfbindingsverklaring zijn afgegeven en
het aantal dat volgt op een zorgmachtiging ná een voortzetting CM. In Figuur 2.2. is de verdeling over de aanleidingen grafisch weergegeven.
1.
2.
3.
4.
5.

Wijziging zorgmachtiging
Zorgmachtiging aansluitend op zorgmachtiging
Zorgmachtiging
Zorgmachtiging – zelfbindingsverklaring
Zorgmachtiging aansluitend op VCM
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Op moment dat in een kolom of rij éénmaal < 5 of < 10 voorkomt is het totaal van de rij en/of kolom afgerond op hele 5-tal, waardoor het kan voorkomen dat het eindtotaal iets afwijkt van
de totaaltelling van de rijen of kolommen.
5
In tabel 2.2 zijn de vanuit de Rechtspraak in januari 2022 aantallen beschikkingen per type aanleiding gespecificeerd. Dit betreft zowel de afgegeven als afgewezen zorgmachtigingen.
Afgewezen wordt ingeschat op ca. 6 %.

5

Figuur 2.2 Afgegeven zorgmachtigingen in 2021, per type aanleiding
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2.2 Voortzettingen CM
Een verzoekschrift voor een voortzetting van een crisismaatregel (VCM) wordt ingediend door een officier van justitie (OvJ) als deze oordeelt dat de
grondslag voor de crisismaatregel, het risico op onmiddellijk dreigend ernstig nadeel voor betrokkene of voor een ander, nog steeds aanwezig is. Als
de rechter oordeelt dat een crisismaatregel nog noodzakelijk is dan kan de rechter de crisismaatregel maximaal 3 weken voortzetten. Daarna stopt de
maatregel, tenzij de OvJ voor het einde ervan een verzoekschrift bij de rechter indient voor een zorgmachtiging die aansluit op de VCM. Of de VCM
kan op basis van artikel 7:10 Wvggz al eerder zijn beëindigd door de geneesheer-directeur.
In de onderstaande tabel 2.3 is het aantal afgegeven voortzettingen CM per rechtbank per kwartaal in 2021 weergegeven. Ter vergelijking is ook het
aantal inwoners in het rechtsgebied als percentage van het aantal inwoners van Nederland weergegeven.
1. Het aantal afgegeven beschikkingen Voortzetting CM
2. Het percentage afgegeven beschikkingen VCM t.o.v. het totaal aantal afgegeven beschikkingen Voortzettingen CM
Tabel 2.3 Aantal afgegeven VCM. 20216
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Bron CBS Inwoners Nederland d.d. 31-12-2020 (totaal inwoners 17.474.693)
De gegevens VCM zijn afkomstig van de Rechtspraak in januari 2022. Dit betreft alle beschikkingen, zowel de afgegeven als afgewezen voortzettingen CM. Afgewezen wordt ingeschat op
ca. 26 %.
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In Figuur 2.3 vindt u een grafische weergave van het verloop van het aantal afgegeven beschikkingen VCM over de maanden, per rechtbank.

Figuur 2.3 Afgegeven VCM 2021.
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Gegevens per Arrondissementsparket OM 7

3.1 ZM- en VCM-processen
In de onderstaande tabellen zijn per maand per arrondissementsparket OM aantallen weergegeven voor ZM-en VCM-processen. Deze gegevens zijn
afkomstig van het Openbaar Ministerie. Het aanvraagproces begint met een aanvraag die wordt beoordeeld door de OvJ. De OvJ wijst een
geneesheer-directeur aan. Nadat de geneesheer-directeur de betrokkene heeft geïnformeerd start een wettelijke termijn van 4 weken voor de OvJ om
tot een besluit te komen of er voldaan is aan de wettelijke criteria voor verplichte zorg (en 6 weken als er sprake is van een eigen plan van aanpak).
Indien dit het geval is zal de OvJ het verzoekschrift onverwijld indienen bij de rechter. Het verschil tussen het aantal voorbereidde verzoekschriften
(kolom 2 en kolom 4) en ingediende verzoekschriften bij de rechter (kolom 3 en kolom 5) is deels te verklaren door de tijd die de geneesheer-directeur
en de OvJ hebben om de voorbereiding af te ronden (maximaal 4 of 6 weken). Daarnaast wordt er voor een deel van de aanvragen geen
verzoekschrift ingediend, omdat deze gedurende de voorbereiding worden beëindigd op grond van art. 5:11 of 5:16 Wvggz.
Voor ZM
1. Aantal ontvangen aanvragen voor het voorbereiden van een verzoekschrift ZM,
2. Aantal voorbereidingen voor een verzoekschrift ZM door de OvJ,
3. Aantal ingediende verzoekschriften ZM bij de rechter.
Voor VCM
4. Aantal voorbereidingen voor een verzoekschrift VCM door de OvJ.
5. Aantal ingediende verzoekschriften VCM bij de rechter.
Percentages
6. Percentage voorbereidingen van verzoekschriften ZM ten opzichte van het landelijke aantal.
7. Percentage voorbereidingen van verzoekschriften VCM ten opzichte van het landelijke aantal.

7

Gegevens zijn verkregen van het OM in januari 2022
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Tabel 3.1 Aantallen ZM en VCM januari 2021

Tabel 3.2 Aantallen ZM en VCM Februari 2021
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Tabel 3.3 Aantallen ZM en VCM Maart 2021

Tabel 3.4 Aantallen ZM en VCM april 2021
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Tabel 3.5 Aantallen ZM en VCM mei 2021

Tabel 3.6 Aantallen ZM en VCM juni 2021
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Tabel 3.7 Aantallen ZM en VCM juli 2021

Tabel 3.8 Aantallen ZM en VCM augustus 2021
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Tabel 3.9 Aantallen ZM en VCM september 2021

Tabel 3.10 Aantallen ZM en VCM oktober 2021
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Tabel 3.11 Aantallen ZM en VCM november 2021

Tabel 3.12 Aantallen ZM en VCM december 2021
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3.2 Eigen plan van aanpak
Bij de start van een voorbereiding voor een zorgmachtiging kan de betrokkene kenbaar maken een eigen plan van aanpak op te willen stellen. Zodra
de geneesheer-directeur hiermee instemt wordt de procedure voor de voorbereiding door de OvJ geschorst.
In onderstaande tabellen is weergegeven 8:
1. Aantal voorbereidingen zorgmachtiging die zijn geschorst door de OvJ om een eigen plan van aanpak op te stellen, per kwartaal, in tabel 3.13
2. Aantal hervattingen van de voorbereidingen verzoekschrift zorgmachtiging en alsnog indienen van een verzoekschrift, in tabel 3.14
3. Aantal beëindigingen van voorbereiding verzoekschrift zorgmachtiging wegens een eigen plan van aanpak, in tabel 3.15
Tabel 3.13 Aantal geschorste procedures n.a.v. eigen plan van aanpak 2021.

Tabel 3.14 Aantal hervattingen van voorbereiding verzoekschrift zorgmachtiging 2021

.
Tabel 3.15 Aantal beëindigingen voorbereiding verzoekschrift zorgmachtiging n.a.v. eigen plan van aanpak. 2021

8

Cijfers afkomstig van het OM in januari 2022. Indien een OM-Arrondissementsparket niet is weergegeven, zijn er in de gerapporteerde periode geen gegevens geregistreerd i.c.
aangeleverd
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3.3 Informatieverstrekkingen
In voorbereiding op een crisismaatregel kan de burgemeester een historisch overzicht van machtigingen en maatregelen opvragen bij de OvJ en de
psychiater kan politie- en justitiële- en strafvorderlijke gegevens opvragen.
1. In tabel 3.16 ziet u het aantal informatieverstrekkingen aan de burgemeester, indien de burgemeester het historische overzicht van de betrokkene
opvraagt bij de OvJ ten behoeve van het besluit CM, per arrondissementsparket. In de tweede kolom is weergegeven het percentage van de
aanvragen dat in het betreffende parket is gedaan t.o.v. het totale aantal aanvragen.
2. In tabel 3.17 treft u het aantal informatieverstrekkingen aan de psychiater, indien de psychiater de politie- en justitiële- en strafvorderlijke
gegevens opvraagt bij de OvJ ten behoeve van de medische verklaring. Helaas konden de gegevens niet per arrondissementsparket worden
aangeleverd, daarom ziet u een weergave per maand. In de tweede kolom is het percentage weergegeven dat de aanvragen in een maand
uitmaakt van het totaal.
Tabel 3.16 informatieverstrekkingen historie aan Burgemeester t.b.v. CM

17

Tabel 3.17 informatieverstrekkingen politie-, justitiële- en strafvorderlijke gegevens aan psychiater t.b.v. CM 9

9

De verdeling over de arrondissementsparketten is niet ontvangen, dit zijn de landelijke cijfers van 2021.
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4. Gegevens per veiligheidsregio 10
4.1 Crisismaatregelen
Een crisismaatregel kan worden genomen als het ernstige vermoeden bestaat dat het gedrag van een persoon onmiddellijk dreigend nadeel
veroorzaakt als gevolg van een psychische stoornis. Een crisismaatregel wordt genomen door de burgemeester op basis van een medische
verklaring van een psychiater. Daarbij krijgt de betrokkene de mogelijkheid om gehoord te worden. De psychiater heeft de mogelijkheid om politie-en
justitiegegevens op te vragen bij het OM. De burgemeester heeft de mogelijkheid om de historie van machtigingen en maatregelen op te vragen. Een
crisismaatregel duurt maximaal drie dagen (exclusief de extra dag(en) als deze eindigt in een weekend of op een feestdag).

In onderstaande tabel is weergegeven per kwartaal en per veiligheidsregio:
1. Het aantal beschikkingen in het kader van de crisismaatregel. Dit omvat alle gestarte procedures voor een crisismaatregel, en dus alle
beschikkingen, ook die waar de burgemeester heeft besloten om geen crisismaatregel te nemen.
2. Het aantal genomen crisismaatregelen.
3. Het percentage van het aantal genomen crisismaatregelen in een veiligheidsregio ten opzichte van het totaal aantal genomen crisismaatregelen
in Nederland.
4. Het percentage inwoners van de veiligheidsregio t.o.v. het totaal aantal inwoners in Nederland op 31 december 2021 11

10
11

Gegevens zijn in januari 2022 aangeleverd door VNG
Bron CBS
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Tabel 4.1 aantal crisismaatregelen 2021

20

4.2 Horen van betrokkene
Volgens de wet dient de burgemeester de betrokkene, zo mogelijk, in de gelegenheid te stellen om te worden gehoord als een crisismaatregel wordt
overwogen.
In de onderstaande tabel is per kwartaal weergegeven:
1. Aantal betrokkenen bij wie pogingen zijn gedaan om te horen.
2. Aantal betrokkenen dat is gehoord.
Tabel 4.2 Het horen 2021

21

4.3 Meldingen
Eenieder kan een melding doen bij de gemeente over personen waarvoor de noodzaak tot (mogelijk verplichte) geestelijke gezondheidszorg zou
moeten worden onderzocht. Deze melding kan ook anoniem.
Er bestaat een voor directe naasten van een betrokkene de mogelijkheid als genoemd in artikel 5:2 lid 5 Wvggz, om een melding te doen. Zij hebben
doorzettingsmacht12. Melders met doorzettingsmacht kunnen alsnóg een aanvraag bij de OvJ laten indienen, ook als de gemeente heeft besloten
geen aanvraag in te dienen.
De bron van het aantal meldingen en verkennende onderzoeken voor deze regiomonitor is een systeem dat door een groot deel van de gemeenten
wordt gebruikt. Doordat niet alle gemeenten dit systeem gebruiken is het aantal meldingen zoals weergegeven in tabel 4.3 niet volledig, maar geeft
wel een redelijk beeld. Slechts een klein deel van de gemeenten maakt geen gebruik van dit systeem of heeft aangegeven geen gegevens te willen
leveren.
In onderstaande tabel is weergegeven:
1. Aantal meldingen (kolom 1)
2. Aantal meldingen van melders met doorzettingsmacht (kolom 2)
3. Aantal anonieme meldingen bij gemeenten (kolom 3)

12 Indien

naar aanleiding van een verkennend onderzoek het college van B&W van mening is dat geen noodzaak tot verplichte zorg aanwezig, kunnen deze melders het college verzoeken
om alsnog een aanvraag tot voorbereiding van een verzoekschrift in te dienen bij de OvJ (op grond van 5:2 lid 5 Wvggz)

22

Tabel 4.3 Meldingen 2021 13 14

13

Voor VR03- Drenthe, VR04-IJsselland en VR014- Gooi en Vechtstreek zijn geen gegevens aangeleverd in het bestand van januari 2022
Als in een rij of kolom éénmaal < 5 of < 10 voorkomt is het totaal van de rij of kolom afgerond op een 5-tal. Hierbij kan het voorkomen dat het eindtotaal iets afwijkt van de totaaltelling
van de rijen of kolommen
14
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4.4 Verkennend onderzoek15
De gemeente over meldingen over personen waarvoor de noodzaak tot (mogelijk verplichte) geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden
onderzocht. De gemeente verzorgt dan een verkennend onderzoek om te bezien of verplichte zorg aan de orde kan zijn. Als dat het geval is dan doet
de gemeente een aanvraag bij de OvJ.
In onderstaande tabel is per kwartaal weergegeven:
1. Aantal verkennende onderzoeken dat door de gemeenten is gestart (kolom 1).
2. Aantal afgeronde verkennende onderzoeken (kolom 2).
3. Aantal afgeronde verkennende onderzoeken die ertoe hebben geleid een aanvraag in te dienen bij de OvJ om een verzoekschrift voor te bereiden
(kolom 3).

15

Gegevens afkomstig van VNG in januari 2022. Voor VR03- Drenthe en VR014- Gooi en Vechtstreek zijn geen gegevens aangeleverd in het bestand van januari 2022
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4.5 Verstrekking aan Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon 16
De betrokkene kan in het proces van de Wvggz ondersteund worden door een patiëntenvertrouwenspersoon. Dit kan bijvoorbeeld bij het opstellen
van een zorgplan of zorgkaart of bij een klacht over (verplichte) zorg of een vraag over het proces. De geneesheer-directeur en de burgemeester
vragen in het proces van respectievelijk de zorgmachtiging en de crisismaatregel de betrokkene of diens persoonsgegevens doorgestuurd mogen
worden naar een patiëntenvertrouwenspersoon, of betrokkene geeft dit zelf aan. De patiëntenvertrouwenspersoon kan dan contact opnemen en,
indien gewenst, ondersteuning leveren. Daarnaast ontvangen de betrokkenen van de geneesheer-directeur ook de contactgegevens van de Stichting
PVP zodat betrokkenen ook zelf contact kunnen opnemen met een patiëntenvertrouwenspersoon
In onderstaande tabel is te zien uit welke veiligheidsregio de persoonsgegevens zijn aangeleverd indien er een CM wordt voorbereid. Voor de ZM is
dit (technisch) nog niet mogelijk. Gegevens betreffen het jaar 2021.

16

Gegevens zijn door de Stichting PVP in januari 2022 aangeleverd
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5. Doorlooptijden ZM
5.1 Doorlooptijd van registratie aanvraag tot het aanwijzen van een GD
Het aanvraagproces voor een verzoekschrift zorgmachtiging begint met een aanvraag die wordt beoordeeld door de OvJ. De OvJ wijst een
geneesheer-directeur aan. In onderstaande tabel is de gemiddelde doorlooptijd van registratie aanvraag tot aanwijzen geneesheer-directeur per
maand weergegeven.
Tabel 5.1 Gemiddeld aantal dagen van registratie aanvraag tot aanwijzen GD 17

17 Gegevens zijn afkomstig van het OM, januari 2022. Uitschieters voor deze doorlooptijd doen zich vooral voor in het arrondissementsparket Zeeland West-Brabant en zijn administratief
van aard. Hiervoor wordt een oplossing gezocht.
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5.2 Doorlooptijd van betrokkene geïnformeerd door GD tot indienen verzoekschrift
Nadat de geneesheer-directeur de betrokkene heeft geïnformeerd start een wettelijke termijn van 4 weken (28 dagen) voor de OvJ om tot een besluit
te komen of er voldaan is aan de wettelijke criteria voor verplichte zorg (en 6 weken -42 dagen- als er sprake is van een eigen plan van aanpak). In
onderstaande tabel is het gemiddelde per maand weergegeven, er is geen onderscheid gemaakt in de doorlooptijden of er wel of geen sprake was
van een eigen plan van aanpak.
Tabel 5.2 Gemiddeld aantal dagen van betrokkene geïnformeerd door GD tot indienen verzoekschrift 202118

18

Gegevens zijn afkomstig van het OM, januari 2022. Niet voor alle voorbereidingen zijn de relevante gegevens aangeleverd, daarom konden slechts voor een deel van de
voorbereidingen de doorlooptijden worden berekend.
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5.3 Doorlooptijd van ontvangen bevindingen GD tot indienen verzoekschrift door OvJ
Nadat een GD is aangewezen zal de GD de benodigde stukken en bevindingen opstellen en deze naar de OvJ sturen. Na lezing en beoordeling van
alle stukken kan de OvJ besluiten een verzoekschrift op te stellen en in te dienen. In tabel 5.3 is per arrondissementsparket, de gemiddelde
doorlooptijd per maand weergegeven van ontvangen bevindingen van de GD tot het indienen van het verzoekschrift door de OvJ bij de rechtbank.
Tabel 5.3 Gemiddeld aantal dagen van ontvangen bevindingen GD tot indienen verzoekschrift 2021.19

19Gegevens

zijn afkomstig van het OM, januari 2022
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5.4 Doorlooptijd Rechtspraak van indiening tot uitspraak
Na het onderzoeken van de bevindingen kan de OvJ besluiten een verzoekschrift in te dienen bij de Rechtspraak. In tabel 5.4 is de gemiddelde
doorlooptijd per maand weergegeven van het indienen van het verzoekschrift door de OvJ bij de rechtbank 20 tot de uitspraak van de rechter.
Tabel 5.4 Gemiddeld aantal dagen van indiening tot uitspraak 2021.

20

Gegevens afkomstig van de rechtspraak in januari 2022. In deze tabel ziet u de gemiddelde doorlooptijd van Wijziging ZM, ZM aansluitend op ZM, Zorgmachtiging, ZM
zelfbindingsverklaring en ZM aansluitend op CM.
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