Stroomschema bij de Wet verplichte GGZ (WvGGZ)
Voor professionals

Het kan zijn dat iemand door een psychiatrische aandoening een gevaar
vormt voor zichzelf of voor anderen. Soms is dan verplichte geestelijke
gezondheidszorg nodig. Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet verplichte
GGZ (WvGGZ) in.

Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen
(Wet BOPZ). In de WvGGZ is geregeld dat burgers of professionals het kunnen melden
als ze zich zorgen maken dat iemand vanwege een psychische stoornis, zichzelf of
anderen ernstig nadeel kan toebrengen. Hiervoor is er vanaf 1 januari een speciaal
meldpunt bij de GGD regio Utrecht (GGDrU). In onderstaand stroomschema leest u
wanneer een melding bedoeld is voor het meldpunt en wanneer u beter contact
kunt zoeken met een andere organisatie zoals politie, gemeente of het buurtteam.
Op www.utrecht.nl/wvggz leest u meer over de invoering van de wvggz en het meldpunt in Utrecht.

JA

Wilt u alleen overlast
melden door een persoon?

!

Bel de politie: 0900-8844 Of gemeente Utrecht:
14030 Of ga naar www.utrecht.nl/melding

Zijn er kinderen of andere gezinsleden betrokken?
Denk dan ook aan Veilig Thuis Utrecht: het advies- en
meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
0800-2000 of www.veiligthuisutrecht.nl.

NEE
JA

Maakt u zich zorgen om een
persoon en wilt u dat ergens
melden of bespreken?

JA

Is er sprake van een acute situatie (nood/spoed)?

Bel 112

NEE

Denkt u dat die
persoon psychische
klachten heeft?

NEE

JA/
WEET
NIET

Denkt u dat de veiligheid van die
persoon of z’n omgeving in gevaar is
vanwege diens psychische klachten?

NEE

Ga naar het buurtteam www.buurtteamsutrecht.nl
in uw buurt en bespreek uw zorgen

JA/
WEET
NIET

Denkt u dat het mogelijk
is dat deze persoon vrijwillig meewerkt aan zorg
of hulp?

JA

Ga naar het buurtteam www.buurt
teamsutrecht.nl
in uw buurt en
bespreek uw zorgen

NEE/WEET NIET

Bel of mail het meldpunt van de GGDrU en bespreek uw zorgen
030- 630 54 80 / meldpunt@ggdru.nl

Utrecht.nl/wvggz

