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24. Eerste evaluatie Wvggz en Wzd: samenhang 
en afstemming
Karina Rongen

1. Inleiding
op 1 januari 2020 traden de Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet 
zorg en dwang psychogeriatrische en verstan-
delijk gehandicapte cliënten (Wzd) in werking. 
Beide wetten bepalen dat binnen twee jaar na 
de inwerkingtreding een eerste evaluatie dient 
plaats te vinden, die moet leiden tot een aan de 
Staten-Generaal te zenden verslag over de doel-
treffendheid en de effecten van beide wetten in 
de praktijk. op 16 december 2021 verscheen 
het rapport ‘Eerste evaluatie Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en 
dwang’.1 Dit is het eerste deel van deze evaluatie, 
een tweede volgt. In dit artikel bespreek ik de 
belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit 
het rapport die betrekking hebben op het thema 
samenhang en afstemming tussen de Wvggz en 
Wzd. 

2. Wvggz of Wzd
De Wvggz en de Wzd richten zich ieder op een 
eigen doelgroep: de Wvggz op patiënten met 
een psychiatrische stoornis en de Wzd op cli-
enten met een psychogeriatrische aandoening 
of verstandelijke beperking (of een daarmee 
gelijkgestelde aandoening). Aan de hand van de 
diagnose van de patiënt/cliënt (hierna: 'cliënt') 
wordt bepaald welke van beide wetten van toe-
passing moet zijn. 
De praktijk is evenwel weerbarstig: niet iedere 
cliënt past volledig binnen het kader van de 
Wvggz of de Wzd, wat het maken van een keuze 
soms lastig maakt. Het kan voorkomen dat een 
persoon met dementie of een verstandelijke 
beperking ook schizofrenie heeft of ontwikkelt, 

1 Legemaate e.a., Wet verplichte geestelijke gezondheids-
zorg en Wet zorg en dwang Deel 1 – Implementatie en 
uitvoerbaarheid, Den Haag: ZonMw, december 2021.

of dat iemand met schizofrenie ook een ver-
standelijke beperking blijkt te hebben of aan 
dementie lijdt. Bij deze personen speelt multi-
problematiek, dat wil zeggen dat naast, of in 
combinatie met een psychogeriatrische aan-
doening of verstandelijke beperking sprake is 
van een psychische stoornis. Deze personen 
zouden zowel op grond van de Wvggz als op 
grond van de Wzd behandeld kunnen worden. 
Beide wetten kunnen alleen niet tegelijkertijd 
van toepassing zijn; er moet een keuze worden 
gemaakt voor het regime van één van de twee 
wetten.
Bepalend voor de vraag of bij een cliënt de 
Wvggz dan wel de Wzd (het meest) van toepas-
sing is, is in principe welke problematiek bij 
hem of haar voorliggend is: een psychiatrische 
stoornis enerzijds of een psychogeriatrische 
aandoening of verstandelijke beperking ander-
zijds.2 Welke problematiek of stoornis op de 
voorgrond staat én leidt tot zorgbehoefte kan 
door een ter zake kundige arts worden vastge-
steld.3 
Het beeld van wat het meest bepalend is voor 
de problemen van de cliënt kan echter gemak-
kelijk verschuiven.4 Bijvoorbeeld als bij een 
persoon met dementie of een verstandelijke 
beperking de psychosegevoeligheid onder con-
trole is gebracht door middel van medicatie 
waardoor schizofrenie niet langer het meest 
bepalend is voor de problemen van de cliënt; 
dan kan de voorliggende problematiek ver-
schuiven van psychiatrische stoornis naar psy-

2 Legemaate e.a. 2021, p. 337. 
3 Afhankelijk van de problematiek is dat een psychiater, 

arts verstandelijk gehandicapten of een specialist oude-
rengeneeskunde. Zie ook E. Plomp, TvGR 2021, p. 651 
en 652: 'Wie is ‘ter zake deskundig’?’. 

4 Legemaate e.a. 2021, p. 401-402. 
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chogeriatrische aandoening of verstandelijke 
beperking. Ten gevolge van het staken van de 
medicatie – hetgeen in de praktijk regelmatig 
voorkomt – kan de psychosegevoeligheid weer 
op de voorgrond komen te staan. Deze ver-
schuiving –  van psychogeriatrische aandoe-
ning of verstandelijke beperking naar psychia-
trische stoornis en omgekeerd – kan zich in de 
praktijk vele malen achtereenvolgens voor-
doen. 
ook kan een cliënt naar de letter van de wet 
thuishoren bij het Wvggz-regime, maar gelet op 
de zorgbehoefte beter passen bij het Wzd-regi-
me; en omgekeerd.5 Bij de beslissing wat het 
juiste regime is voor de cliënt moet ook de con-
tinuïteit van de zorg in een vertrouwde omge-
ving in aanmerking worden genomen.6
Het opsplitsen van de gedwongen zorg in de 
Wvggz en de Wzd levert in de praktijk proble-
matische situaties op voor cliënten met multi-
problematiek. Het onderscheid naar doelgroep 
dat in de wetten is aangebracht, lijkt op het eer-
ste oog duidelijk, maar het is toch vooral een 
theoretisch onderscheid. In de praktijk is niet 
altijd zonder meer duidelijk welke problematiek 
voorliggend is en dat kan ook in tijd wisselen.7 

3. Regimewisseling 
Uit zorginhoudelijk oogpunt is het gewenst dat 
de cliënt zo snel mogelijk de meest passende 
zorg krijgt, dat de overgang van de Wvggz naar 
de Wzd en omgekeerd zonder al te veel proble-
men verloopt en dat de continuïteit van zorg 
gewaarborgd blijft. Vanuit de praktijk komen 
evenwel signalen dat sprake is van aanzienlijke 
problemen bij het wisselen van regime.8 
Het is mogelijk dat een instelling een accom-
modatie in de zin van zowel de Wvggz als de 
Wzd is, maar in de praktijk is dat zelden het 
geval. Het merendeel van de instellingen voert 
niet beide wetten onder één dak uit. Bij over-

5 Legemaate e.a. 2021, p. 343.
6 Hoge Raad 10 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1271. 
7 Legemaate e.a. 2021, p. 402.
8 Legemaate e.a. 2021,  p. 335. 

gang van het Wvggz-domein naar het Wzd-do-
mein en omgekeerd is vaak een nieuwe maat-
regel nodig. Het aanvragen daarvan kost veel 
tijd en brengt grote administratieve lasten met 
zich mee, voor cliënten, medewerkers, artsen 
die een medische verklaring moeten opstellen, 
het CIZ of het oM en de rechter. De praktijk 
laat zien dat het plaatsen van de cliënt van het 
ene naar andere domein vaak erg lastig en soms 
zelfs onmogelijk is. Dit komt ook doordat het 
op het juiste moment aanvragen van een nieu-
we maatregel niet altijd overeenkomt met de 
beschikbaarheid van een plaats binnen het 
andere regime. Tot slot wordt de uitwisselbaar-
heid tussen beide wettelijke kaders bemoeilijkt 
door de verschillen tussen de Wvggz en Wzd 
qua rechtsbescherming; een Wvggz-machti-
ging9 heeft een ander karakter dan een 
Wzd-machtiging.10, 11 

3.1 Overgangsproblematiek 
Wanneer een cliënt al is opgenomen in een 
Wvggz- of Wzd-accommodatie dan bevatten 
beide wetten een bepaling over overgang van 
de ene wet naar de andere wet. In de Wzd is 
bepaald dat een eerder voor de cliënt afgegeven 
Wvggz-machtiging vervalt, als een Wzd-mach-
tiging wordt afgegeven (art. 1 lid 6 Wzd). In de 
Wvggz is bepaald dat een eerder voor de cliënt 
afgegeven Wzd-machtiging wordt geschorst 
zodra deze cliënt wordt opgenomen in een 
Wvggz-accommodatie (art.  1:1 lid 3 Wvggz). 
De Wzd-machtiging ‘herleeft’ dus zodra de 
cliënt terugkeert. De wetgever heeft echter geen 
regeling opgenomen voor de omgekeerde situ-
atie. Bij een ‘regimewissel’ van Wvggz naar Wzd 
vervalt de Wvggz-machtiging definitief.12 
Het verschil tussen deze twee bepalingen hangt 
blijkbaar samen met de andersoortige proble-

9 Een zorgmachtiging op grond van de Wvggz (hierna: 
'Wvggz-machtiging'). 

10 Een rechterlijke machtiging op grond van de Wzd 
(hierna: 'Wzd-machtiging'). 

11 Legemaate e.a. 2021, p. 402. 
12 Legemaate e.a. 2021, p. 338. 
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matiek bij beide doelgroepen. De problematiek 
van cliënten met een psychogeriatrische aan-
doening of verstandelijke beperking is in begin-
sel chronisch, waardoor terugkeer naar een 
Wzd-accommodatie na een tijdelijke opname 
in een Wvggz-accommodatie in de lijn der ver-
wachting ligt.13 Met andere woorden, de wetge-
ver ging uit van de aanname dat cliënten uit het 
Wzd-domein vaker tijdelijk verhuizen naar het 
Wvggz-domein dan omgekeerd. Voor psychia-
trische patiënten geldt in de meeste gevallen dat 
als eenmaal een Wzd-opname nodig blijkt, die 
opname vaker permanent is; of permanent met 
onderbrekingen in een Wvggz-accommodatie 
waarbij de Wzd-machtiging slechts geschorst 
wordt en dus geldig blijft. Toch kan het ook bij 
psychiatrische patiënten voorkomen dat zij na 
een verblijf in een Wzd-accommodatie terug-
keren naar een Wvggz-accommodatie. De wet-
gever heeft daar niet op geanticipeerd. Deze 
gesignaleerde problematiek heeft ertoe geleid 
dat in het rapport wordt aanbevolen (aanbeve-
ling 35) om art. 1 lid 6 Wzd aan te passen in lijn 
met art. 1:1 lid 3 Wvggz door de Wvggz-mach-
tiging, bij (tijdelijk) verblijf in een Wzd-accom-
modatie, op te schorten in plaats van de mach-
tiging te laten vervallen. 

Aanbeveling 35
Neem in de Wzd op dat bij tijdelijk verblijf van 
een Wvggz-patiënt in een Wzd-instelling de 
zorgmachtiging ex Wvggz niet vervalt, maar 
wordt opgeschort (wetgever).

Aanpassing van de Wzd overeenkomstig deze 
aanbeveling zorgt ervoor dat bij de verlening 
van een Wzd-machtiging een eerder verleende 
Wvggz-machtiging in stand blijft en alleen 
wordt geschorst, zodat die niet opnieuw hoeft 
te worden aangevraagd bij terugkeer naar de 
Wvggz-accommodatie. 
Vervolgens is het ook problematisch dat een 
Wzd-machtiging die verloopt terwijl de mach-
tiging geschorst is, niet kan worden verlengd. 

13 Legemaate e.a. 2021,  p. 338. 

De wetgever heeft niet voorzien in de mogelijk-
heid van een verlenging van de geschorste 
Wzd-machtiging, als de afgegeven machtiging 
verloopt gedurende de looptijd van de Wvggz- 
machtiging. De Rechtbank Gelderland is van 
oordeel dat het niet op de weg van de rechter 
ligt om deze omissie te corrigeren.14 In het rap-
port wordt de wetgever aanbevolen (aanbeve-
ling 36) om de geconstateerde omissie te rege-
len; om te voorkomen dat de cliënt tussen wal 
en schip geraakt. 

Aanbeveling 36
Maak het mogelijk dat een opgeschorte 
Wzd-machtiging ook kan worden verlengd op 
een moment dat betrokkene met een zorgmach-
tiging zich in een Wvggz-instelling bevindt, en 
wel in gevallen waarin een terugkeer naar het 
Wzd-domein voorzienbaar is (wetgever). 

Aanpassing van de Wzd overeenkomstig deze 
aanbeveling zorgt ervoor dat een noodzakelijke 
nieuwe, aansluitende Wzd-machtiging verkre-
gen kan worden op basis waarvan de cliënt, 
direct na afloop van de (tijdelijke) behandeling 
in een Wvggz-accommodatie (bijvoorbeeld in 
een verslavingskliniek), weer kan worden opge-
nomen in een Wzd-accommodatie. Het doel 
hiervan is te voorkomen dat de cliënt – die daar 
niet vrijwillig toe bereid is – zonder titel in een 
accommodatie komt te verblijven en daardoor 
uit zorg raakt. Met het aanpassen van de Wzd 
overeenkomstig aanbeveling 36 kan de conti-
nuïteit van zorg voor de cliënt beter worden 
gewaarborgd. 
De tweede reparatiewet heeft voor de over-
gangsproblematiek al iets van verbetering 
gebracht door het koppelen van het vervallen 
van de Wvggz-machtiging aan de opname in 
een Wzd-accommodatie.15 Art. 1  lid 6 (oud) 

14 Rechtbank Gelderland 28 juni 2021, 
ECLI:NL:RBGEL:2021:3755, «JGz» 2021/70 m.nt. 
B.J.M. Frederiks. 

15 Wet van 29 september 2021 tot wijziging van de Wet 
verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg 



24 - JGGZR 2022 ARTIKELEN

Journaal Ggz en recht – juni 2022, nr. 2 Sdu86

Wzd bepaalde dat de Wvggz-machtiging ver-
viel op het moment dat een Wzd-machtiging 
werd afgegeven. Hierdoor kon het gebeuren dat 
cliënten opeens vrijwillig verbleven in een 
Wvggz-accommodatie –  wanneer al een 
Wzd-machtiging was afgegeven, maar een 
plaats in een Wzd-accommodatie nog niet was 
vrijgekomen – waardoor zij uit zorg raakten. 

3.2 Doorgeleidingsbepalingen Wzd
De Wzd kent al twee doorgeleidingsbepalingen 
(art. 28 lid 2 Wzd en art. 38 lid 10 Wzd) voor 
wanneer tijdens een procedure ter verkrijging 
van een Wzd-machtiging uiteindelijk toch 
blijkt dat een cliënt beter past binnen het juri-
dische kader van de Wvggz. De eerste bepaling 
(art. 28 lid 2 Wzd) maakt doorgeleiding vanuit 
de Wzd naar de Wvggz mogelijk indien het CIZ 
van mening is dat de aanvraag meer passend is 
binnen de Wvggz. Het CIZ zendt in dat geval 
de aanvraag door aan de officier van justitie. De 
tweede bepaling (art. 38 lid 10 Wzd) maakt het 
voor de rechter mogelijk om een verzoek voor 
een Wzd-machtiging te beschouwen als een 
verzoek voor een Wvggz-machtiging, als de 
rechter bij de beoordeling tot het oordeel komt 
dat het Wvggz-regime passender is. Soortgelij-
ke doorgeleidingsbepalingen zoals opgenomen 
in de Wzd ontbreken in de Wvggz. In het rap-
port wordt dan ook aanbevolen (aanbeveling 
37) vergelijkbare doorgeleidingsbepalingen op 
te nemen in de Wvggz. 

Aanbeveling 37
Neem in de Wvggz vergelijkbare doorgeleidings-
bepalingen op als thans in art. 28, tweede lid en 
30 [38, correctie KR], tiende lid Wzd zijn opge-
nomen teneinde een tijdige overgang naar de 
Wzd procedures te bespoedigen, mocht deze in 
de voorbereidingsfase van een ZM aangewezen 
blijken (wetgever). 

en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehan-
dicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvou-
digen en technische onvolkomenheden en omissies te 
herstellen (Stb. 2021, 468). 

Aanpassing van de Wvggz overeenkomstig 
deze aanbeveling zorgt ervoor dat psychiatri-
sche patiënten na een verblijf in een Wzd-ac-
commodatie terug kunnen keren naar een 
Wvggz-accommodatie zonder dat daarvoor 
een nieuwe machtigingsprocedure moet wor-
den doorlopen. 

3.3 Flexibele machtiging
Een probleem dat hoe dan ook blijft – ook na 
aanpassing van de Wvggz en Wzd overeen-
komstig aanbevelingen 35, 36 en 37 – is dat bij 
overgang van de Wvggz naar de Wzd, en omge-
keerd, een nieuwe machtigingsprocedure moet 
worden doorlopen; dit kost tijd en brengt grote 
administratieve lasten met zich mee. ook bete-
kent het dat een cliënt daardoor langere tijd op 
een vaak minder geschikte en passende plek is 
opgenomen, hetgeen niet in het belang is van 
de cliënt. In het rapport is dan ook aanbevolen 
om de verhouding tussen beide wetten zo in te 
richten dat zowel een Wvggz-machtiging (die 
voorziet in opname) als een Wzd-machtiging 
(beide) kunnen strekken tot opname in zowel 
een Wvggz- als Wzd-accommodatie. In het 
rapport wordt aanbevolen (aanbeveling 38) een 
flexibele machtiging mogelijk te maken. 

Aanbeveling 38
Neem in elk geval in de Wvggz de mogelijkheid op 
dat, onder voorwaarden, de onvrijwillige opname 
in de zin van die wet mede kan strekken tot opne-
ming in een Wzd-accommodatie (wetgever).

De invoering van een flexibele machtiging stuit 
echter wel op uitvoeringsproblemen; hoe gaat 
een Wzd-accommodatie een Wvggz-machti-
ging uitvoeren en omgekeerd? De inhoud van 
de machtigingen verschillen aanzienlijk. Beide 
wetten kennen immers niet dezelfde criteria en 
besluitvormingsprocedures. Het weer samen-
voegen van de twee wetten wordt door sommi-
gen dan ook als oplossing gezien voor veel pro-
blemen rondom de samenloop van de Wvggz 
en Wzd. Als hier al voor gekozen zou worden, 
dan kan dit nog lang op zich laten wachten. Een 
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tussenoplossing is wenselijk; die tussenoplos-
sing kan de invoering van een flexibele mach-
tiging zijn. De tijd en administratieve lasten die 
daarmee bespaard zouden worden, zijn zeker 
de moeite waard. De flexibele machtiging zal in 
dat geval wel deugdelijk uitgewerkt moeten 
worden. Daarbij zal in ieder geval moeten wor-
den voorzien in een aantal procedurele waar-
borgen om het verlies aan rechtsbescherming 
te compenseren.16 

3.4 Crisissituaties 
ook in crisissituaties kan sprake zijn van mul-
tiproblematiek. ook dan moet een keuze wor-
den gemaakt voor een van beide wetten: een 
crisismaatregel op grond van de Wvggz of een 
inbewaringstelling op grond van de Wzd. In 
crisissituaties is vaak (ook) sprake van psychi-
sche problematiek, zodat in eerste instantie een 
maatregel op grond van de Wvggz aangewezen 
kan zijn. Het is in ieder geval aan te raden dat 
de burgemeester bij de aanvraag voor een maat-
regel in een crisissituatie de medische verkla-
ring door een psychiater laat opstellen; op die 
manier wordt voor beide wetten aan de proce-
durele waarborgen voldaan. Een multidiscipli-
nair netwerk per regio wordt in het rapport dan 
ook aanbevolen vanwege de twee aparte wetten. 
Via overleg binnen het multidisciplinair net-
werk kan getracht worden de overwegende 
problematiek zo goed mogelijk vast te stellen, 
waarmee wordt voorkomen dat de 'verkeerde' 
juridische weg wordt bewandeld, met verlies 
van kostbare tijd tot gevolg.17 

3.5 Harmonisatie
Inmiddels heeft de wetgever via reparatiewet-
geving een deel van het probleem om de Wvggz 
en Wzd beter op elkaar aan te laten sluiten, 
opgelost. op 6 november 2021 is art. 24 lid 4 
Wzd (nieuw) in werking getreden.18 op grond 
van deze bepaling kan de rechter op verzoek 

16 Legemaate e.a. 2021, p. 340. 
17 Legemaate e.a. 2021, p. 342.
18 Stb. 2021, 468.

van het CIZ een Wzd-machtiging verlenen ten 
aanzien van een persoon met een psychische 
stoornis indien die stoornis leidt tot gedrags-
problematiek, regieverlies en zorgbehoefte die 
vergelijkbaar is met die van mensen met een 
psychogeriatrische aandoening of verstandelij-
ke beperking. Daarnaast is, zoals hiervoor aan-
gegeven, art. 1 lid 6 Wzd aangepast. 

4. Conclusie 
op het vlak van harmonisatie tussen de Wvggz 
en de Wzd kan de wetgever op sommige punten 
nog verdere stappen zetten. In het rapport wor-
den concrete aanbevelingen gedaan voor even-
tuele wetswijzigingen om dat te realiseren. 
Mocht de wetgever de aanbevelingen overne-
men, dan zullen de problemen nog steeds niet 
geheel opgelost zijn; een praktisch probleem 
blijft de beschikbaarheid van geschikte 
opnameplaatsen, met name binnen de oude-
renzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg. In 
ieder geval dragen de voorgestelde wetswijzi-
gingen bij aan het verminderen van de juridi-
sche obstakels voor het overplaatsen van cliën-
ten van de psychogeriatrie of de verstandelijk 
gehandicaptenzorg naar de geestelijke gezond-
heidszorg en omgekeerd. Uiteindelijk is het van 
belang dat gehoor wordt gegeven aan de signa-
len uit de praktijk. Met het doorvoeren van deze 
wetswijzigingen kan de wetgever het voor zorg-
instellingen en professionals eenvoudiger 
maken om cliënten door te geleiden en de prak-
tische problemen voor een deel verhelpen. Uit 
zorginhoudelijk oogpunt is dit eveneens 
gewenst, nu de cliënt op deze wijze de meest 
passende zorg krijgt en daarmee ook de conti-
nuïteit van zorg wordt gewaarborgd. 
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