INFORMATIE VOOR
CLIENTEN
over twee regels

Wvggz

Jouw rechten bij verplichte
zorg
Soms leidt een psychische aandoening
ertoe dat je een gevaar voor jezelf of
voor een ander in de omgeving vormt.
In deze situatie is goede zorg van
groot belang om jou, maar ook om je
omgeving te beschermen. De overheid
heeft hier regels voor gemaakt: de Wet
verplichte geestelijke gezondheidszorg
(Wvggz). We leggen in het kort uit wat
dit inhoudt.

Over de Wvggz
De meeste mensen met een psychische
aandoening willen zelf behandeling, maar
soms verzet iemand zich hiertegen. Dit
noemen we verplichte zorg. De Wet
verplichte geestelijke gezondheidszorg
(Wvggz) regelt jouw rechten wanneer je te
maken hebt met deze verplichte zorg.
Triade Vitree is verplicht zich aan deze
regels te houden.
Er zijn twee manieren waarop aan jou
verplichte zorg kan worden opgelegd:

•

Met een crisismaatregel,
een besluit van de burgemeester in een
crisissituatie;

•

Met een zorgmachtiging
een besluit van de rechter over een
wijziging in je zorgplan (hierover is een
filmpje gemaakt).

Hoe kan verplichte zorg er uit
zien?
Verplichte zorg is zorg waartegen jij je
verzet. Het kan bijvoorbeeld gaan over:

•

Toedienen van vocht, voeding,
medicijnen, medische handelingen of
behandeling.
Door een psychose kan het bijvoorbeeld
lijken alsof je jouw medicijnen tegen
suikerziekte niet nodig hebt.

•

Insluiten of beperken van je
bewegingsvrijheid.
Bijvoorbeeld het op slot doen van jouw
slaapkamerdeur.

•

Toezicht houden op jou.
Zoals de inzet van camerabewaking of
bewegingssensoren.

Lees verder

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
•

Onderzoek in jouw woning of je kleding.
Bijvoorbeeld omdat je een mes bij je
draagt of andere wapens in huis hebt.

•

Controleren op middelen die je gedrag
beïnvloeden.
Dit geldt voor alcohol als je nog geen 18
jaar bent.

•

Beperken van de vrijheid om je eigen
leven in te richten.
Bijvoorbeeld het verbieden van het
gebruik van je mobiele telefoon wanneer
jij dat wil.

•

Beperken van het recht op het
ontvangen van bezoek.
Bijvoorbeeld alleen bezoek in het
weekend.

Hoe gaat Triade Vitree er mee om?
Triade Vitree heeft beleid opgesteld over de
Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg.
Hierin staat uitgelegd wat de werkwijze
binnen onze organisatie is voor verplichte
zorg.
Verplichte zorg zoveel mogelijk
voorkomen

Bekijk het filmpje

Over de zorgmachtiging is een filmpje
gemaakt. Dit kun je op internet vinden:
https://www.youtube.com/watch?v=zjkhVe
HOrV8

Onze klachtenregeling
Als je niet tevreden bent over onze
ondersteuning of hulp is erover praten de
snelste oplossing. Triade Vitree heeft een
klachtenregeling waarin staat wat je kan
doen en wie je kunnen helpen. Vraag naar
onze klachtenfolder bij jouw persoonlijk
ondersteuner of kijk op de website:
www.triadevitree.nl.

We kijken vooral hoe we verplichte zorg
kunnen voorkomen en anders hoe de
kortste en minst ingrijpende vorm van
verplichte zorg kan worden ingezet.
Ook is ons uitgangspunt dat jij zoveel
mogelijk zelf de regie kan houden door
bijvoorbeeld een crisiskaart in te vullen of
een eigen plan van aanpak te maken.
Hiermee kun je aangeven in welke
omstandigheden jij onvrijwillige zorg wilt
krijgen, wat er moet gebeuren in geval van
crisis en wat jouw plan van aanpak is tijdens
verplichte zorg.

Heb je vragen?
Vraag om uitleg bij jouw persoonlijk
begeleider.
En/of neem contact op met de
cliëntvertrouwenspersoon:
0183 68 28 29
vertrouwenspersoon@ckbz.nl

