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Aanleiding 
Alle gemeenten in Haaglanden hebben de verplichting om op basis van deze Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) een aantal taken per 1 januari 2020 uit te voeren. 
Rondom de implementatie van de Wvggz en de aanpak van personen met ‘verward gedrag’ 
zijn verschillende regionale ontwikkelingen gaande. Deze ontwikkelingen vragen om een 
degelijke aanpak. Voor burgers dient in een betrouwbare meldfunctie te worden voorzien. En 
indien een crisismaatregel in het kader van de Wvggz wordt overwogen, dient de betrokkene 
‘gehoord’ te worden. 
 
Inwerkingtreding Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
Op 1 januari 2020 treedt de Wvggz in werking. De Wvggz brengt veranderingen voor de 
gemeenten met zich mee, zo biedt de wet burgers de mogelijkheid om bij gemeenten zorgen 
over psychiatrische problematiek te melden. Om dit mogelijk te maken moeten gemeenten 
een loket inrichten.  
 
Het initiatief voor deze pilot is genomen door de gemeente Den Haag. De projectleiders van de 
werkgroep Wvggz van de gemeente Den Haag hebben zich georiënteerd op een goede 
mogelijkheid om de verschillende functies uit de Wvggz te organiseren. 
 
Bij het meldpunt kan in het kader van de aanvraag voorbereiding zorgmachtiging iedere burger 
melding doen over een persoon waar men zich zorgen over maakt. Het gaat hierbij om een 
melding ‘over een persoon die woonachtig is in die gemeente of aldaar overwegend verblijft 
voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg, die mogelijk zou moeten worden 
verleend met verplichte zorg, zou moeten worden onderzocht’. Op grond hiervan kan een 
zorgmachtiging worden afgegeven. Tevens kan het meldpunt een rol spelen bij het (doen) 
horen van betrokkenen die mogelijk een crisismaatregel opgelegd krijgen. 
 
Aan de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) is gevraagd om de mogelijkheid uit te werken 
waarbij  de uitvoering van deze verplichte taken worden ondergebracht bij of onder 
coördinatie van de geneeskundige meldkamer van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). 
De DPG heeft daartoe een (concept) Plan van Aanpak opgesteld. 
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Pilot Zorgmeldpunt Wvggz 
Het Zorgmeldpunt Wvggz kan uitvoering geven aan het melden in het kader van de Wvggz: het 
bieden van de mogelijkheid aan burgers tot het doen van meldingen. Ook een eerste 
beoordeling van deze meldingen, gericht op acute problemen en veiligheid , kan onmiddellijk 
plaatsvinden. Bij aanwezigheid van gespecialiseerde verpleegkundigen kan ook de triage t.b.v. 
het verkennend onderzoek in het kader van de aanvraag zorgmachtiging hier worden 
ondergebracht. 

Aan de hand van een pilot van één jaar (1 januari – 31 december 2020) kan worden 
beoordeeld hoe deze opzet in het kader van de Wvggz (het aannemen en triageren van 
meldingen voor zorgmachtiging en het (doen) horen van betrokkene in het kader van een 
crisismaatregel) functioneert, zodat kan worden besloten over een eventuele structurele opzet 
en borging van het meldpunt en de hieraan te verbinden voorwaarden. 

Opdrachtgever en opdrachtnemer pilot 

 Opdrachtgever en bestuurlijk verantwoordelijk: gemeenten in de regio Haaglanden die in 
de pilot participeren. 

 Opdrachtnemer-uitvoeringsorganisatie: Veiligheidsregio Haaglanden - geneeskundige 
meldkamer; verantwoordelijk voor de uitvoering is de DPG. 
 

Doelstellingen pilot 

 De meldpunttaken vanuit de Wvggz voor de duur van de pilotperiode onder te brengen bij 
het Zorgmeldpunt Wvggz binnen de geneeskundige meldkamer. 

 De openstellingstijden van het meldpunt in overleg met gemeenten te bepalen. 

 De taak om het horen van betrokkenen te coördineren  in het kader van de crisismaatregel 
(Wvggz) en de concrete uitvoering hiervan regionaal te beleggen bij de Nationale 
Hoorservice van Khonraad 

 Deze opzet te evalueren op inhoudelijk functioneren en organisatorische opzet, zodat op 
basis van deze bevindingen beoordeeld kan worden of en zo ja hoe het zorgmeldpunt 
structureel geborgd kan worden en onder welke voorwaarden.  

 Het evalueren van het Zorgmeldpunt Haaglanden. 
 
Waarom bij de geneeskundige meldkamer van de VRH? 

 De gemeente(n) kunnen per 1 januari 2020 voldoen aan taken die de Wvggz vereist. 

 Het samenbrengen van verschillende taken in het Zorgmeldpunt Haaglanden binnen de 
geneeskundige meldkamer biedt de gemeenten het voordeel: 
- dat indien gewenst dit meldpunt 24/7 bereikbaar kan zijn; 
- de openingstijden van het meldingsloket tijdens de pilot flexibel kunnen worden 
aangepast; 
- dit ervoor zorgt voor aansluiting met andere (zorg)organisaties en politie eenvoudig 
mogelijk is; 
- overlap met en overloop van 112 meldingen op hetzelfde punt uitkomen; 
- de continuïteit belegd en geborgd is; 
- regionaal meldingen eenduidig en doelmatig kunnen worden belegd en gecoördineerd; 

 - ervaring met de problematiek is opgebouwd in de sluitende aanpak personen met 
verward gedrag (ZonMW-pilot). 

 Met het betrekken van ggz-kennis in het meldpunt kunnen meldingen sneller naar de 
juiste hulpverlener worden doorgezet én wordt inzet van de verkeerde hulpverlener 
voorkomen.  

 Op het moment dat een melding wordt gedaan, bestaat de mogelijkheid dat er achter de 
melding een acute (medische) hulpvraag vandaan komt. In voorkomende gevallen kan 
deze vraag direct worden opgepakt. 
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 Ook is het goed denkbaar dat achter een melding een openbare veiligheidsprobleem 
speelt. Op basis van de ervaring met de ZonMW pilot ‘sluitende aanpak personen met 
verward gedrag’ geeft de leiding van de politiemeldkamer aan, dat het beschikbaar 
hebben van deze meld- en triagedeskundigheid op de meldkamer duidelijk meerwaarde 
biedt op het vlak van openbare veiligheid. 

 Het combineren van één regionaal meldloket, met het beleggen van de ‘hoor functie’ 
(24/7) bij een landelijk gespecialiseerd loket (Khonraad), gemeenten een goede 
combinatie biedt van kwaliteit, borging en regionale aansluiting, die op een doelmatige 
wijze wordt ingericht. 

 
Sluitende aanpak ‘personen met verward gedrag’ 
In oktober 2015 heeft het ministerie van JenV samen met het ministerie van VWS en de VNG 
het Aanjaagteam Personen met verward gedrag ingesteld. Eén van de opdrachten van het 
aanjaagteam was het ontwikkelen van bouwstenen voor een passend ondersteuningsaanbod 
voor mensen die verward gedrag vertonen en hun familie/sociaal netwerk. Bouwstenen die 
onderdeel uitmaken van deze aanpak zijn bijvoorbeeld: melding, beoordeling en risicotaxatie, 
toeleiding en passend (zorg)vervoer. 
 
Sindsdien zijn de gemeenten in de regio Haaglanden voortvarend aan de slag gegaan met het 
realiseren van een aanpak op personen met verward gedrag. Onderdeel van deze aanpak is 
een eerste pilot met triage en passend vervoer (ZonMW-pilot) 
 
Uit de voorlopige resultaten van de pilot blijkt dat de grootste meerwaarde ligt in de ggz-triage 
door een verpleegkundige op de geneeskundige meldkamer.  
 
Plan van aanpak pilot 
In opdracht van de DPG is een concept Plan van Aanpak Zorgmeldpunt Wvggz opgesteld. Dit 
plan omvat een uitgewerkt voorstel over hoe de Wvggz taken door de geneeskundige 
meldkamer tijdens een pilotfase kunnen worden uitgevoerd voor de gemeenten. 
 
De resultaten, randvoorwaarden, en de ‘businesscase’ vanuit gemeentelijk perspectief maken 
onderdeel uit van dit plan. Ook een uitgewerkte kostenbegroting is hierin opgenomen. 
 
Ook wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met recente ontwikkelingen, met als doel om 
het zorgmeldpunt zo praktisch en doelmatig mogelijk voor gemeenten in te richten. Het 
voorstel om gebruik maken van de sinds kort beschikbaar gekomen landelijke ‘Hoorservice’ 
van Khonraad is hiervan een voorbeeld. Verder is het van belang om goed aan te sluiten op de 
bestaande lokale structuren en netwerken. Het zorgmeldpunt moet meerwaarde bieden en 
gemeenten ondersteunen om de nieuwe taken goed, veilig en gedegen uit te voeren.  
 
Een evaluatie maakt ook onderdeel uit van het plan. Op basis van de opgedane ervaringen kan 
beoordeeld worden of, en zo ja onder welke voorwaarden, een zorgmeldpunt op de 
geneeskundige meldkamer structureel vormgegeven kan worden. Dit geldt zowel voor de 
gemeenten als voor (de medewerkers van) de VRH. 
 
Stand van zaken 
Momenteel (september 2019) voert de DPG overleg met bestuurders van de gemeenten om 
de wensen,  verwachtingen en meerwaarde van een zorgmeldpunt voor de verschillende 
gemeenten goed in beeld te krijgen. Op basis hiervan zal het concept Plan van Aanpak verder 
worden aangepast en verbeterd. Doelmatigheid en meerwaarde voor de gemeenten staan 
daarbij voorop. 
 
Het Plan van Aanpak zal onderwerp van overleg zijn tijdens het bestuurlijk overleg ‘Zorg en 
Veiligheid’ op 16 oktober 2019. Voorzien wordt dat er rond die datum concreet zicht komt 



4 
 

welke gemeenten willen participeren in het pilotproject en gebruik zullen maken van het 
aanbod om genoemde taken voor de duur van één jaar bij de geneeskundige meldkamer te 
beleggen en onder welke (ook financiële) voorwaarden. 
 
Medewerking vanuit de VRH 
Belangrijke voorwaarde om deze pilot te realiseren is bestuurlijke bereidheid bij de VRH om 
een dergelijke pilot te faciliteren voor gemeenten die willen deelnemen. 
 
Uitgangspunt van dit voorstel is dat de pilot kostendekkend is en de kosten dus volledig door 
de deelnemende gemeente(n) wordt/worden gedragen. 
 
Voor de uitvoering van de pilot zal de formatie op de geneeskundige meldkamer tijdelijk met 
enkele verpleegkundigen (aantal nog precies vast te stellen) uitgebreid worden. Om personele 
risico’s tijdens de pilot te voorkomen, worden deze voor de duur van de pilot ingehuurd. Het 
hiermee gemoeide bedrag blijft onder relevante drempels voor aanbesteding. Daarnaast zal 
voor de meldfunctie mogelijk in extra scholing voor de huidige verpleegkundig centralisten 
worden voorzien. 
 
De verantwoordelijkheid voor de taakuitvoering blijft bij de deelnemende gemeenten liggen. 
Vanuit de GGD wordt inhoudelijke ondersteuning geboden. 
 
Daarom wordt voorgesteld om te besluiten tot 

- een éénjarig pilotproject, waarbij de gemeentelijke Wvggz taken ‘melden’ en ‘horen’ door 
de geneeskundige meldkamer worden uitgevoerd of gecoördineerd 

o waarbij als voorwaarden gelden dat deze pilot geen personele risico’s met zich 
meebrengt en kostendekkend is (voor de VRH); 

- deze mogelijkheid aan alle of aan één of enkele gemeenten te bieden; 

- een evaluatie van de pilot medio 2020 uit te voeren om vervolgens najaar 2020 te 
beoordelen of het gewenst is deze taken structureel bij de geneeskundige meldkamer 
onder te brengen en zo ja, onder welke voorwaarden. 

 

 

 

 


