
Op dit moment wordt er een verzoek voor verplichte zorg voor u voorbereid.
Dit heet ook wel: ´voorbereiding voor een zorgmachtiging´. 

Omdat er veel op u afkomt op dit moment, hebben wij voor u daarom deze snelkaart gemaakt. 
Op deze kaart staan alle belangrijke onderwerpen die tijdens de ‘voorbereiding voor een 

zorgmachtiging´ aan bod komen. 

WAT GAAT ER PRECIES GEBEUREN? 
De hele voorbereiding van de zorgmachtiging kun je opdelen in 5 momenten. Hieronder leggen 
we u stap voor stap uit wat er precies gebeurd. Deze snelkaart heeft een voor- en achterkant. 
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STAP 2: EIGEN PLAN VAN AANPAK 
Bedenk of u een Eigen Plan van Aanpak wilt 
maken. In zo’n plan maakt u afspraken over 
zorg, ondersteuning en/of hulp waarmee u 
verplichte zorg kunt voorkomen. Het is natuurlijk 
wel belangrijk dat u zich dan wel houdt aan de 
afspraken van uw Eigen Plan van Aanpak.
! BELANGRIJK: Als u een Eigen Plan van Aanpak 
wilt maken, dan moet u dit binnen 3 dagen laten 
weten aan de geneesheer-directeur. 

STAP 1: BRIEVEN 
U krijgt van uw zorgverantwoordelijke een aantal 
brieven: 
• Brief 1: bericht van de geneesheer-directeur 

dat er een zorgmachtiging wordt voorbereid.
• Brief 2: via deze brief kunt u toestemming 

geven om uw gegevens aan de 
patiëntvertrouwenspersoon door te geven 
zodat hij/zij u kan helpen en adviseren bij 
(juridische) vragen.

• Brief 3: brief waarmee u aangeeft dat u een 
Eigen Plan van Aanpak wilt maken (let op: u 
moet binnen 3 dagen deze brief opsturen als u 
graag een Eigen Plan van Aanpak wilt maken!)

• Brief 4: formulier ‘Eigen Plan van Aanpak’
• Brief 5: stappenplan voor het Eigen Plan van 

Aanpak
• Brief 6: brochure van het Ministerie van VWS 

over de zorgmachtiging.

INFORMATIE OVER DE VOORBEREIDING 
VAN DE ZORGMACHTIGING

SITUATIE 1:
U stuurt WEL brief 
op omdat u een 
Eigen Plan van 
Aanpak wilt maken.

> Ga naar de achterkant van de snelkaart.

SITUATIE 2:
U dient GEEN brief 
in om een Eigen 
Plan van Aanpak te 
maken, of u stuurt 
de brief te laat op.
Ga dan direct door 
naar STAP 3.

• Zorgverantwoordelijke
 Hij/zij gaat onderzoeken welke zorg u (mogelijk) 

nodig heeft en gaat samen met u kijken welke 
zorg, hulp en ondersteuning u wilt hebben. Als u 
helemaal geen zorg wilt hebben maar u heeft dit 
wél nodig, dan heet dit ‘verplichte zorg’. 

• Geneesheer-directeur
 Hij/zij houdt toezicht op de medische kant het 

voorbereidingsproces van de zorgmachtiging.

• Onafhankelijk psychiater
 Hij/zij onderzoekt of u mogelijk een psychische 

stoornis heeft waarvoor hulp nodig heeft. 
Daarvoor gaat hij/zij tijdens de periode van 
voorbereiding zorgmachtioging met u in 
gesprek. 

 • Patiëntvertrouwenspersoon (PVP)
 Hij/zij kan u helpen als u vragen heeft over het 

voorbereidingsproces.

 • Officier van Justitie
 Hij/zij houdt toezicht op de juridische kant van 

het voorbereidingsproces van de zorgmachtiging 
en stuurt een verzoek voor de zorgmachtiging 
naar de rechter. 

• Rechter
 Hij/zij beoordeelt de zorgmachtiging en bepaalt 

of u inderdaad verplichte zorg nodig heeft. 

ZORGVERANT-
WOORDELIJKE

RECHTER

PATIËNT-
VERTROUWENS-
PERSOON (PVP)

ONAFHANKELIJK
PSYCHIATER

OFFICIER VAN
JUSTITIE (OvJ)

GENEESHEER 
DIRECTEUR (GD)

BELANGRIJKE (MEDISCHE) TERMEN
• Verplichte zorg
 Is zorg die nodig is om een gevaarlijke situatie te voorkomen/

verminderen . Deze situatie wordt veroorzaakt door iemand die 
ziek is en daardoor geestelijke gezondheidszorg nodig heeft. 

• Zorgmachtiging
 Een besluit van de rechter waarin staat dat iemand verplichte zorg 

nodig heeft. Dit kan beteken dat iemand in zijn/haar vrijheid wordt 
beperkt of dat iemand medische zorg moet krijgen.

• Klinisch
 Betekent opname en behandeling in de kliniek 
• Ambulante zorg
 Betekent behandeling thuis
• Somatisch zorg
 Betekent hulp voor lichamelijke klachten

UITLEG BELANGRIJKE PERSONEN EN BEGRIPPEN
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STAP 4: ZORGPLAN 
Uw zorgverantwoordelijke maakt zoveel 
mogelijk samen met u een zorgplan op. 
Een zorgplan is een soort behandelplan 
waarin staat welke zorg er nodig is om 
u zoveel mogelijk te helpen. Dit kan ook 
betekenen dat er zorg in staat die u 
mogelijk niet wilt krijgen, maar die u toch 
nodig heeft. Ook kunnen er afspraken in 
staan over hulp en ondersteuning vanuit de 
gemeente. 
• Soms is het per se nodig dat uw 

zorgverantwoordelijke afstemt met 
bepaalde personen, zodat er uiteindelijk 
een zo goed mogelijk zorgplan wordt 
gemaakt. Hij/zij legt dan contact met 
andere zorgverleners, met familie en 
naasten en soms de gemeente. 

• Omdat het uiteindelijk gaat over 
uw zorgplan, is het belangrijk dat u 
zoveel mogelijk meedenkt met uw 
zorgverantwoordelijke over de inhoud. 

STAP 5: DE ZITTING 
Er wordt een zitting gepland, waar de 
rechter gaat kijken of u verplichte zorg 
nodig heeft. Hij/zij kijkt hierbij altijd naar: 
• Uw zorgkaart (als u die heeft gemaakt)
• Het zorgplan
• De beoordelingen en adviezen van 

de geneesheer-directeur en de 
onafhankelijk psychiater.

Heeft u inderdaad verplichte zorg nodig, 
dan geeft de rechter de zorgmachtiging af. 

STAP 3: ZORGKAART 
De volgende stap is dat u een zorgkaart kunt maken. Het 
is dus geen verplichting, maar het is verstandig om dit te 
doen, want zo kunt u aangeven welke zorg u wilt, maar ook 
wat u niet wilt. Zo kan de rechter hier later zoveel mogelijk 
rekening mee houden. 
In de zorgkaart kun je zeggen wie uw vertegenwoordiger is 
als u er één heeft. En ook wie u als contactpersoon hebt 
aangewezen of wilt aanwijzen. 

Heeft u misschien al iets opgesteld (bijv. een crisiskaart) 
waarin staat wat u wilt aan zorg en wanneer, dan kunt u die 
erbij doen. Ook kunt u de volgende documenten aan de 
zorgkaart toevoegen:
•  Zelfbindingsverklaring
•  Een Eigen Plan van Aanpak
•  Crisisplan of signaleringsplan
•  Een ander document waarin u uw wensen heeft 

opgeschreven.

SITUATIE 1
De geneesheer-directeur heeft uw brief binnengekregen en 
hij/zij neemt een besluit of u aan de slag kunt gaan met uw 
Eigen Plan van Aanpak (hierna noemen we het uw Plan). 
Nu wordt de voorbereiding voor de zorgmachtiging met 14 
dagen opgeschort.

NEE Het kan helaas gebeuren dat de geneesheer-directeur 
uw aanvraag moet afwijzen. Maar dit doet hij/zij alléén als: 
1.  U vanwege uw situatie toch (snel) zorg nodig heeft, of
2.  Uw eerdere poging om een Plan te maken toen helaas 

niet goed is gegaan, of
3.  Uw hebt al eerder een Plan opgesteld maar dit leidde 

niet tot het voorkomen van verplichte zorg en we zijn 
bang dat dit weer gaat gebeuren.

Lees verder bij STAP 3 wat er gebeurd. 

JA Heeft de geneesheer-directeur aan u laten weten dat 
u wél aan de slag kunt met het maken van uw Plan? Dan 
gebeuren er de volgende dingen: 
• Eerst: maken Plan: 
 Om u te helpen bij het maken, hebben wij voor u een 

Stappenplan (met uitleg + handige tips). Vraag ook uw 
zorgverantwoordelijke voor advies: hij/zij kan u helpen 
om uw Plan om het tot een zo groot mogelijk succes te 
maken!

• Daarna: opsturen Plan
 Geef uw Plan mee aan uw zorgverantwoordelijke. Hij/zij 

geeft uw Plan aan de geneesheer-directeur. 
• Vervolgens: beoordeling Plan
 Uw Plan wordt bekeken door de geneesheer-directeur 

én de onafhankelijk psychiater. Zij kijken of uw Plan goed 
genoeg is om verplichte zorg te voorkomen. 

• Tot slot: uitkomst beoordeling
 JA 
 Als uw Plan goed genoeg is om verplichte zorg te 

voorkomen, dan wordt de voorbereiding voor de 
zorgmachtiging definitief gestopt! 

 NEE 
 Als uw Plan helaas onvoldoende is om verplichte zorg te 

voorkomen, dan wordt de zorgmachtiging weer verder 
voorbereid. Lees verder bij STAP 3 wat er gebeurd. 

Wat gebeurd er verder nog tijdens deze 14 dagen? 
De geneesheer-directeur bespreekt samen met uw 
zorgverantwoordelijke de voortgang die u maakt met het 
Plan. Komt de geneesheer-directeur tot de conclusie dat:

1.  U toch snel (verplichte) zorg nodig heeft, 
 Of 
2.  U te weinig voortgang maakt met het Plan, 
 dan moet hij/zij besluiten om weer verder te gaan met 

de voorbereiding van de  zorgmachtiging.
 Lees verder bij STAP 3 wat er gebeurd.
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