
Het CIZ en de Wzd: 
verandert er iets?



Overzicht presentatie

 Overgangsjaar 2020

 Verzoek verlenging ibs in de Wzd: de medische verklaring

 Gegevensuitwisseling mbt de Wzd



Overgangsjaar 2020 Wet zorg en dwang: 
gevolgen? 

 2020 benoemd als overgangsjaar, wat betekent dit voor het CIZ?

 Het geeft CIZ tijd om te wennen aan nieuwe taken en nieuwe termijnen:

- Indienen verzoek RM (artikel 21 lid 3 en artikel 26 Wzd, 1 - 3 weken)

- Indienen verzoek IBS (artikel 37 Wzd, 1 dag)

- Indienen verzoek voorwaardelijke RM voor jongvolwassenen (18 – 23 jaar) 

met een licht verstandelijke beperking (artikel 28aa 3 weken)

- Schakel tussen Wzd-Wvggz en advies inzake Wfz

 Het CIZ heeft nieuw multi-disciplinair team met onderzoekers (huisbezoek), 
beoordelaars (dossieronderzoek) en juridisch medewerkers (speciale 
juridische taken) en medisch adviseur Overgangsjaar geeft tijd om 
samenwerking intern te laten bezinken. En relatiebeheer goed op te zetten



Overgangsjaar 2020 Wet zorg en dwang: 
gevolgen? 

 Samenwerking met nieuwe ketenpartners (bijv OM, burgemeester en RM) kan 
verder opgezet worden via o.a. relatiebeheer

 Het geeft zorgaanbieders de tijd om ‘vergeten artikel 21’/’RM’ aan te vragen

 Zachte landing mbt onduidelijkheid overgangsrecht mogelijk (bijv. moet er 
een nieuwe aanvraag voor artikel 21 toets ingediend worden? Moet een RM 
opnieuw aangevraagd worden?)

 Digitale uitwisseling tussen ketenpartners kan worden verbeterd

 Het kan ook betekenen: veel incomplete aanvragen voor het CIZ vanwege 
‘oefenen’ door zorgaanbieders



Verzoek verlenging ibs in de Wzd

 Ibs in de Wzd is vergelijkbaar met crisismaatregel in de Wvggz
 De burgemeester geeft een ibs af, na advies ter zake deskundige arts
 Het CIZ wordt onmiddellijk (dezelfde dag) op de hoogte gesteld van de 

inbewaringstelling die de burgemeester heeft afgegeven 
 Afwijking hoofdregel: vermoeden dat het ernstig nadeel het gevolg is van een PG 

of VG aandoening. Dit hoeft nog niet met zekerheid te zijn vastgesteld
 CIZ dient uiterlijk de dag (= werkdag) nadat de stukken van de burgemeester zijn 

ontvangen een verzoekschrift in bij de rechter
 De machtiging tot verlenging van de inbewaringstelling kan voor ten hoogste zes 

weken worden afgegeven 
 Daarna zo nodig reguliere aanvraag (besluit opname en verblijf of RM) bij het CIZ 

waarbij geen vermoeden maar een vastgestelde diagnose moet worden 
aangeleverd (na maximaal zes weken) 



Verzoek verlenging IBS in de Wzd

 Knelpunt: wie brengt de medische verklaring uit?

 Nu vervult de psychiater bijv dmv het afgeven van een medische verklaring 
een grote rol in de crisissituaties, ook in de VG en PG. Blijft de psychiater dat 
straks ook doen als er twee wetten zijn?

 Het CIZ geeft geen medische verklaring af als bedoeld in artikel 30 lid 1 Wzd

 AVG’s en SO’s zijn er op dit moment te weinig

 AVG’s en SO’s zijn nog niet goed op de hoogte wat van hen wordt verwacht

 Psychiaters hebben aangegeven geen verklaringen af te geven zoals zij dat 
deden bij de Bopz

 Oplossingsmogelijkheden?



Gegevensuitwisseling mbt de Wzd

 Gegevensuitwisseling is in de Wzd breed geformuleerd. Artikel 18b en 18c 
Wzd lijken veel gegevensuitwisselingen mogelijk te maken

 Probleem is echter de verhouding tot andere wetten

 Hoe verhoudt de Wzd zich tot de AVG. Is de Wzd te ruim?

 Hoe verhoudt de Wzd zich tot de Wlz, Zvw en Wmo. Mogen gegevens over en 
weer worden uitgewisseld? Zijn bijv Wlz-gegevens noodzakelijk? Bijv. artikel  
26 lid 5



Tot slot

Vragen of suggesties?  Mail wzd@ciz.nl



Stellingen Niek Benedictus

 Het is goed om 2020 als overgangsjaar te hanteren voor de 
Wet zorg en dwang. Dit geeft de betrokken partijen de 
tijd om te leren omgaan met de wet en de ‘grijze 
gebieden’.

 Psychiaters moeten in crisissituaties AVG’s en SO’s
ondersteunen bij het opstellen van medische verklaringen.

 Het is goed dat het indienen van een verzoek tot IBS en 
een verzoek tot RM van het OM naar het CIZ gaat.



Stelling 2

Psychiaters moeten in crisissituaties AVG’s en SO’s ondersteunen bij het opstellen 
van medische verklaringen



Stelling 3

Het is goed dat het indienen van een verzoek tot IBS en een verzoek tot RM van 
het OM naar het CIZ gaat.
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