Wvggz in beeld
2021

De ketenmonitor Wvggz
geeft de ketenpartijen inzicht
in de uitvoering van de wet.
Deze Wvggz-in-beeld toont
een aantal cijfers uit de
ketenmonitor over het jaar 2021.

1. Aantal crisismaatregelen, voortzettingen en zorgmachtigingen
Aantal crisismaatregelen lager
In 2021 is het aantal crisismaatregelen met 8.748 lager dan in 2020 (9.132).
Dat komt onder andere doordat bij de start van de Wvggz in 2020 een
crisismaatregel met voortzetting is gebruikt als een zorgmachtiging niet tijdig
kon worden voorbereid.

Aantal zorgmachtigingen hoger
In 2021 is het aantal machtigingen met 16.635 hoger dan in 2020 (14.206).
In het eerste halfjaar van 2020 was het aantal Wvggz zorgmachtigingen
onder andere laag door het afgeven van ruim 2.000 BOPZ-machtigingen die
niet in het aantal zijn meegenomen.
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Sinds januari 2020 zijn aan 20.633 personen één of meerdere Wvggz
machtigingen afgegeven (exclusief crisismaatregelen)

2. Crisismaatregel

Politie- en justitie
gegevens
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het horen
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Van de 8.918 personen bij wie een crisismaatregel
is overwogen, zijn er 3.791 personen (43%) gehoord.
Dit is vergelijkbaar met het aandeel in de laatste
maanden van 2020.
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Bij 9% van de beschikkingen
crisismaatregel zijn politie- en
justitiegegevens opgevraagd door de
psychiater. De burgemeester heeft
bij 2% van de beschikkingen historie
opgevraagd.
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3. Meldingen en
verkennend onderzoek
Er zijn

587

1.315

meldingen
geregistreerd
als melding
Wvggz.

Hieruit zijn

1.239
verkennende
onderzoeken
uitgevoerd.

2021

verkennende
onderzoeken
hebben geleid
tot een aanvraag
zorgmachtiging
bij de officier van
justitie.

Van de 1.315 meldingen waren

303

van melders met
er
een doorzettingsmacht
richting de officier van justitie.
Van de doorzettingsmacht is

20 keer

circa
gebruik gemaakt.
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4. Aanvragers
voorbereiding
verzoekschrift bij OvJ

97%
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9.437 (53%)

7.374 (41%)

van de aanvragen komt
vanuit de zorg.

Ingediende aanvragen per aanvrager
van de aanvragen komt vanuit
het College van B&W.

Eigen plan
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voorbereiding beëindigd
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Bij de zorgmachtiging zijn bij 5%
van de betrokkenen gegevens
naar de PVP gestuurd.

Bij de crisismaatregel
is dit 25%.
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Circa 16 procent van de pogingen tot een eigen
plan van aanpak leidde tot het stopzetten van de
voorbereiding van een zorgmachtiging.
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Forensisch
Vrijwillig in behandeling
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keer heeft een familievertrouwenspersoon,
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De PVP biedt advies en bijstand bij de voorbereiding en
gedurende de looptijd van een zorgmachtiging, en ook
bij een crisismaatregel, Wfz 2.3 of forensische plaatsing in
een Wvggz accommodatie. De Stichting PVP heeft 21.372
keer ondersteuning geboden, hierbij kan één betrokkene
meerdere keren zijn ondersteund.

een familielid of naaste ondersteund in het
kader van verplichte zorg.
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