Meldformulier Wet Verplichte GGZ
Datum melding

Gegevens melder
Naam
Adres
Telefoonnummer
Adres
E-mail
Anonieme melding 1)
Aard van uw relatie met
betrokkene 2)

ja

Hoe ziet uw dagelijkse
betrokkenheid met
betrokkene eruit 2)

Gegevens betrokkene
Naam
Geslacht
Geboortedatum
Gezinssituatie
Adres
Woonsituatie
Telefoonnummer

Beschrijving zorgen / gedrag 3)
Wat is de aanleiding van de
melding?

Welk gedrag is
waargenomen?

Wat is er precies (allemaal)
gebeurd?

Wat waren de omstandigheden (hoe, wanneer,
incidenteel, structureel)?
Waarom/waarover maakt u
zich zorgen?

Welke vermoedens zijn er
van psychische
problematiek?

nee

Is er sprake van agressie,
verwardheid, verslaving,
vervuiling?
Is er in korte tijd sprake van
verandering of verergering?

In hoeverre is er al sprake
van hulpverlening?
- In welke vorm?
- Van welke instanties?
Wat heeft u verder
ondernomen (eerder en op
dit moment)?

Overige informatie, verdiepingsvragen 4)
Heeft u betrokkene eerder
gemeld in verband met
zorgen over psychische
gesteldheid?
Zo ja, bij welke instantie was
dat?

ja

nee

ja

nee

Wat was de uitkomst van
deze melding?

Heeft betrokkene bepaalde
bij u bekende ziektes of
aandoeningen?
Is er sprake van (verontrustend) middelengebruik
(alcohol, soft drugs, party
drugs, hard drugs)
Heeft betrokkene naar uw
mening inzicht in zijn situatie
/ ziektebeeld?
Heeft betrokkene medicatie
en neemt hij die tot zich?

Waar maakt u zich zorgen
over?

Levensgevaar
Ernstig lichamelijk letsel
Verwaarlozing
Angst dat betrokkene maatschappelijk volledig
afglijdt
Veiligheid van betrokkene of van anderen
Agressie oproepen bij andere mensen door het
gedrag van betrokkene

Is betrokkene bereid in zorg
te gaan / hulp te zoeken?

ja

nee

ja

nee

Wat wilt u bereiken met deze
melding?

Kunnen wij contact met u
opnemen naar aanleiding van
deze melding

Is betrokkene op de hoogte van de melding bij het meldpunt?
ja

nee, want

In te vullen door medewerker gebiedsteam
Datum en tijdstip
ontvangst melding

HELLEVOETSLUIS EN WESTVOORNE
Wij adviseren u om dit formulier op te slaan onder de naam “Meldformulier Wet verplichte
GGZ naam betrokkene” en daarna op te sturen naar het e-mailadres:
wetverplichteggz@sociaalgebiedsteam.nl
Vragen voor de gemeente Hellevoetsluis?
Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt hebben, dan kunt u op werkdagen tussen
08:30 en 16:30 uur telefonisch contact opnemen met het team zorgcoördinatie van de
afdeling Werk, Inkomen & Zorg via telefoonnummer 14 0181.
Vragen voor de gemeente Westvoorne?
Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt hebben, dan kunt u op werkdagen tussen
08:30 en 16:30 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Werk, Inkomen & Service
via telefoonnummer 0181 408000.

Toelichting Meldformulier Wet verplichte GGZ
Met uw melding onderzoekt de gemeente of hulp nodig is en welke hulp dat kan zijn. Als hulp
nodig is, wordt samen met de persoon waar het om gaat bekeken of vrijwillige hulp mogelijk
is. Daarbij werkt de gemeente samen met de naaste familie, de zorgaanbieders, de politie,
het sociaal gebiedsteam en het Veiligheidshuis aan een oplossing. Alleen als het niet anders
kan, wordt een verkennend onderzoek ingezet. En als het nodig blijkt, wordt verplichte
geestelijke gezondheidszorg aangevraagd via een zorgmachtiging (ZM). De rechter beslist
daarover.

Toelichting vragen
1) Het is mogelijk om de melding anoniem te doen. Wij verzoeken u toch om dit
formulier dan zo compleet mogelijk in te vullen dan wel ons in de gelegenheid te
stellen contact met u op te nemen voor aanvullende informatie.
2) Bent u een naast familielid dan wel nauw verbonden met betrokkene? Dan hoort u of
de melding gaat leiden tot een verkennend onderzoek. Besluit de gemeente om geen
verkennend onderzoek te starten, dan hebt u het wettelijk recht om de gemeente te
dwingen dit onderzoek alsnog uit te voeren. Als het verkennend onderzoek wordt
gestart, hoort u binnen 14 dagen van ons de uitkomst van het verkennend onderzoek.
Besluit de gemeente om geen verplichte zorg aan te vragen, dan hebt u het wettelijk
recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen
naast familielid dan wel nauw verbonden met betrokkene, dan kunnen wij u helaas
niet over de uitkomst informeren.
3) Bij de beschrijving van de zorgen / gedrag is het van belang dat u de vragen zo
volledig mogelijk beantwoord. Op basis van uw informatie, zal de gemeente
beoordelen in hoeverre deze melding zal leiden tot een verkennend onderzoek.
4) Verdiepingsvragen. Teneinde een goede inschatting te kunnen maken over hoe de
melding door de gemeente moet worden aangepakt en wie er bij het traject moeten
worden betrokken, stellen we een aantal verdiepingsvragen.

