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Secretariaat: 
Gemeente Vlissingen 
t.a.v. de Wmo-adviesraad Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV Vlissingen 
wmoadviesraad@vlissingen.nl 

Vlissingen, 04-11-2019 

College Burgemeester en Wethouders Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV Vlissingen 

Ons kenmerk: 19-15 Uw kenmerk: 
Bijlagen(n): 

Onderwerp: ongevraagd advies Wvggz. 

Geacht College, 

De Wmo-adviesraad brengt hierbij een ongevraagd advies uit betreffende de Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) en wil met dit ongevraagde advies de nadruk 
leggen op een aantal punten, die voor de Wmo-adviesraad, vanuit met name het “cliëntperspectief” 
noodzakelijk zijn om meegenomen te worden in de uitvoering van deze wet in de gemeente. De 
samenwerking met de gemeente verloopt prima, alleen zijn we, door omstandigheden buiten de invloed 
van de gemeente om, pas zeer recent betrokken. Waardoor de tijd voor invoering van de wet en onze 
inbreng daarbij nogal krap is. 

Met ingang van 1 januari 2020 treedt deze Wet verplichte ggz (Wvggz) reeds in werking. Deze wet 
vervangt de huidige wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt de 
rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de Ggz. 
Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een Ggz-instelling kan plaatsvinden. 

“Soms leidt een ernstige psychische aandoening bij iemand ertoe dat hij een gevaar voor zichzelf of 
anderen is. Tot voor kort was een verplichte opname in een instelling de enige manier om deze (mensen) 
cliënten te helpen en het gevaar weg te nemen. De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
(Wvggz) maakt het mogelijk om verplichte zorg zoals het toedienen van verplichte medicatie of het 
uitoefenen van toezicht op betrokkene, poliklinisch of bij de cliënt thuis te geven. De cliënt die zorg krijgt, 
kan dan makkelijker contact blijven houden met familie en vrienden en blijven deelnemen aan de 
samenleving. Alleen als het in de eigen omgeving echt niet kan, als het er niet veilig genoeg is voor de 
persoon zelf en zijn omgeving, of als de persoon zelf niet wil, kan opname in een instelling een betere 
oplossing zijn.” 

- Is er momenteel voldoende onafhankelijke cliëntondersteuning voorhanden en zijn de ondersteuners 
voldoende op de hoogte gebracht hoe deze specifieke vorm van cliëntondersteuning te bieden? Mocht dit 
nog niet het geval zijn dan adviseren wij hier toch nadrukkelijke aandacht aan te schenken en de inwoners 
ook de weg te wijzen richting deze ondersteuning, die wettelijk verplicht voorhanden moet zijn. 
Ook adviseren wij de burgers de toegang te wijzen richting de onafhankelijke cliëntondersteuning wanneer 
er een traject Wvggz in gang gezet wordt en er geen naaste familie aanwezig is. De cliënt heeft immers na 
een melding recht op onafhankelijke ondersteuning. 
- Door een belangenorganisatie die familieleden en naasten steunt van mensen met psychosegevoeligheid 
wordt het betrekken van in eerste instantie familieleden en naasten, als positieve ontwikkeling gezien, 
aangezien dit beter aan zou sluiten bij de praktijk. 
Maar wat als er geen andere betrokkenen rondom een verwarde cliënt te raadplegen vallen? 
Vanuit dezelfde organisatie wordt er tevens gewaarschuwd voor de volgende mogelijke ontwikkeling: 
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...“De overlastbestrijding, waaronder het toenemend aantal verwarde personen, mag niet het 
doel zijn van de dwang.”..... 

- Wat gaat de gemeente Vlissingen hieraan doen om dit te voorkomen en hoe gaat men dat dan doen? De 
Wmo-adviesraad adviseert het college om in ieder geval vooraf duidelijke richtlijnen op te stellen waar de 
Wvggz in ieder geval niet voor bedoeld is (op ggz gebied). 

- Het uitgangspunt van deze nieuwe wet is dat aan de hand van een aangeleverd dossier de rechter besluit 
welke vorm van dwang mag worden toegepast. Een cliënt mag c.q. moet een eigen plan van aanpak 
opstellen om de verplichte zorg af te wenden. De gemeente c.q. de uitvoerende organisatie, moet 
verantwoording afleggen in de dossiervorming waarom het niet is gelukt, de crisissituatie positief om te 
buigen zodat een maatregel niet nodig was. We verwachten van de gemeente een antwoord te krijgen wat 
verwijst naar dit deel van de nieuwe wetten. 

- Tevens adviseren wij de gemeente toezicht te houden op de uitvoering van de wet, in het bijzonder 
wanneer personen voor een langere tijd een maatregel opgelegd krijgen. 

- Waar ligt de grens tussen acceptabel gedrag en verward gedrag dat vraagt om een maatregel? Hoe kan 
de burger zich hierop voorbereiden zodat er vooraf geweten wordt waar de grens ligt? Hoe is de 
informatieverstrekking over de Wvggz richting alle inwoners van Vlissingen, nog voor de implementatie 
van de nieuwe wet? 
Te denken valt aan informatieavonden voor betrokkenen, familie en geïnteresseerden, georganiseerd door 
de gemeente, mogelijk met gastsprekers (professionals van bijvoorbeeld Emergis psychiatrie, ketenzorg 
dementie). Betrek de cliëntondersteuners bij de groep cliënten die het zwakst zijn, via signalen 
daklozenopvang, Emergis etc. 
Ook zou de gemeente de inwoners kunnen voorlichten over de ophanden zijnde ontwikkelingen door huis 
aan huis een folder te verspreiden. Daarnaast kan de gemeente een brief opstellen over de invoering van 
de wet gericht aan de professionals (huisartsen, hulpverleners (ook ouderenzorg), politie etc.). 

- De onafhankelijke cliëntondersteuning moet vooraf op voldoende sterkte gebracht worden en voor de 
nieuwe taken inzake de Wvggz toegerust zijn, nog voordat de wet per 1 januari 2020 uitgevoerd gaat 
worden. 
Het is van essentieel belang dat een verward persoon altijd bijgestaan kan worden door iemand die de 
cliënt kent en waarmee de cliënt weerbaarder wordt tegenover wat er over hem besloten wordt. Wij 
adviseren u om de cliënten bij “de nieuwe toegang” te wijzen op hun recht op onafhankelijke 
cliëntondersteuning, We gaan ervanuit dat dit door Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) gedaan 
wordt. Verder adviseren wij de vernieuwde website van Porthos onder de aandacht te brengen. 

-Wij adviseren u ook voorlichting te geven om de rechtsbescherming van de cliënt in de Wvggz te 
versterken, o.a. door aan te geven dat er een mogelijkheid bestaat tot bijstand door een 
patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Cliënten kunnen zich op deze manier voorbereiden. Ook andere 
inwoners van de gemeente Vlissingen kunnen zich door deze voorlichting preventief voorbereiden. 

- Door goede voorlichting kan voorkomen worden dat er extra angst ontstaat bij inwoners/cliënten die 
reeds bekend zijn met het vertonen van verward gedrag, niet alleen om verergering van klachten te 
voorkomen (betrek zorgprofessionals d.m.v. de genoemde brief), maar ook bijvoorbeeld richting de 
specifieke groep ouderen, die geacht worden steeds langer thuis te blijven wonen (betrek mensen uit hun 
omgeving en anders de cliëntondersteuning). 
Zijn de ouderen en hun netwerk al reeds op de hoogte gebracht van hun rechten en plichten? Ook hier zou 
de eerder genoemde folder een rol in kunnen spelen. 

- Zijn er genoeg Beschermd Woonvoorzieningen in Vlissingen en nabije omgeving om de groeiende groep 
verwarde personen te plaatsen, indien een BW locatie als tijdelijk juiste opvanglocatie beschouwd wordt? 
- Graag ontvangen wij een overzicht van het aantal BW locaties en andere time out voorzieningen in 
Vlissingen en omgeving en alternatieve opvanglocaties die mogelijk aangewezen kunnen worden. 
- Wat zijn de alternatieve opvanglocaties naast de Beschermd Woonvoorzieningen? 
- Wij adviseren u bij invoering van de wet voldoende aandacht te hebben voor de buurt/omgeving en de 
naaste familie van cliënten met verward gedrag. 
- Tevens adviseren wij u voor de cliënt een laagdrempelige toegangslocatie te organiseren waar ze binnen 
kunnen lopen. Ook voor de nazorg, na een dwangmaatregel (en) waar zij even kunnen opladen etc. De 
juiste begeleiding na een crisissituatie is belangrijk voor de verwerking, maar heeft ook een positieve 
proactieve functie voor de toekomst en een preventieve werking. 
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- Er is een risico dat potentiële cliënten de ggz juist gaan mijden om maar niet als verward persoon 
aangemerkt te worden en indicaties van Porthos niet meer willen verlengen om dezelfde reden. Wij 
adviseren u om bestaande cliënten te blijven volgen, ook in het kader van de zorgplicht. 
- Heeft deze wet invloed op de inhoudelijke ggz behandeling tussen ggz-medewerker en cliënt om 
maatregelen maar te mijden? Zo ja, wat wordt hier dan tegen gedaan. Vertellen mensen straks alles nog 
wel tegen hun behandelaar? Wij adviseren u de zorgprofessionals in te lichten en te betrekken, zodat ze 
de aandachtspunten naar hun inzicht bespreekbaar kunnen maken. 

- Hoe kunnen familieleden en naasten, die in eerste instantie geraadpleegd worden, als deskundig en 
betrouwbaar worden beschouwd, als het gaat om het constateren van verward gedrag? 

- Ook andere personen kunnen meldingen doen over een persoon met mogelijk verward gedrag. Hoe 
wordt voorkomen dat hier misbruik van wordt gemaakt en een persoon mogelijk zelfs ten onrechte als 
verward individu wordt benaderd? En hoe kunnen mensen zich hier tegen verweren? 

Graag ontvangen wij verheldering/ toelichting van u over bovengenoemde zaken, en gaan we ervan uit 
dat u dit ook richting de burgers van Vlissingen zult doen zodat ze niet in trajecten verstrengeld raken die 
in het nadeel van hun welzijn kunnen werken. 

Met vriendelijke groet, 

Hoogachtend, 

Dhr. A.I. Klaver Mw. I.D. de Bree-van der Willigen 
Voorzitter Secretaris 

Gemeente Vlissingen, t.a.v. Secretariaat Wmo-adviesraad Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen; e-mail: wmoadviesraad@vlissingen.nl 
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