
Toenemende 

kwetsbaarheid cliënt en 

verzet tegen opname

Benodigde expertise

• Kennis over de WZD

• Kennis over dementie

• Kennis over onvrijwillige zorg 

en opname

Taakverdeling

Thuiszorg / wijkverpleging / CM/ 

huisarts

• Signaleren toenemende 

kwetsbaarheid en verzet

• Betrekken experts in het 

kader van voorkomen dwang
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Proces Realisatie RM

Voornemen tot 

onvrijwillige opname

Benodigde expertise

• Kennis over verzet en 

kwetsbaarheid

• Kennis over proces en met 

wie contact op te nemen

Taakverdeling

Thuiszorg / wijkverpleging / CM/ 

huisarts

• Contact opnemen met 

aanmeldportaal

Aanmeldportaal

• Triage

2

Huisbezoek

Benodigde expertise

• Kennis over WZD                  

(‘medical expert’)

Taakverdeling

Thuiszorg / wijkverpleging / CM/ 

huisarts

• Geconsulteerd over situatie 

cliënt

Aanmeldportaal

• Koppelen dienstdoende SO

• Vastleggen contactgegevens 

cliënt

SO

• Uitvoeren huisbezoek

• Opstellen medische verklaring

3

Aanvraag RM bij CIZ

Benodigde expertise

• Kennis over benodigde 

documenten aanvraag RM

Taakverdeling

Aanmeldportaal

• Verzamelen benodigde 

documenten aanvraag RM

• Indienen aanvraag RM bij 

CIZ

4

Realiseren opname

Benodigde expertise

• Kennis over de zorgkaart

Taakverdeling

Aanmeldportaal

• Adviseren aanvrager voor 

beste plek opname

Aanvrager

• Ondersteunen cliënt bij 

keuze plek opname
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Proces Realisatie IBS

Acuut gevaar en 

noodzaak opname binnen 24 uur

Benodigde expertise

• Kennis over de WZD 

• Kennis over acuut gevaar

• Kennis onvrijwillige zorg en opname

Taakverdeling intramuraal

SO en medisch behandelaar

• Signaleren acuut gevaar

• Betrekken experts in het kader van 

voorkomen dwang

1
Vaststellen acuut gevaar en 

aanvraag IBS

Benodigde expertise

• Kennis over de WZD 

• Kennis over acuut gevaar

• Kennis over Khonraad

Taakverdeling

SO en medisch behandelaar

• Beoordelen cliënt en situatie

• Vaststellen acuut gevaar

• Opstellen medische verklaring
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Accorderen aanvraag en

realiseren opname

Benodigde expertise

• Kennis over de zorgkaart

Taakverdeling

Burgemeester

• Accorderen van de aanvraag

• Informeren betrokkenen

Aanmeldportaal

• Onderzoeken beschikbare crsisplekken

3

Cliënt verblijft intramuraal

Taakverdeling extramuraal

Hulpdienst / aanvrager

• Signaleren acuut gevaar

• Contact opnemen met crisisdienst of 

het aanmeldportaal

Crisisdienst

• Contact opnemen met aanmeldportaal

Aanmeldportaal

• Triage

• Koppelen dienstdoende SO

• Vastleggen contactgegevens cliënt

Cliënt is extramuraal

• Client is bekend en/of 

• RM is aangevraagd,

• Cliënt valt onder WZD,

• Tijdens kantoortijden 

gebeld over acuut gevaar

Cliënt is extramuraal

• Client is onbekend

• Onduidelijk of cliënt onder WZD valt

Naar GGZ


