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IBS  beoordelingen Wzd-cliënten

Samenwerking crisisdienst in de 
regio Rivierduinen
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Stelling:
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De VVT moet gewoon zijn eigen crisisdienst organiseren 
en zelf de IBS beoordelingen doen, want wij zijn de 

professionals op dat gebied!



Overgang BOPZ naar Wet zorg en dwang

Tot 2020 vielen alle geestesziektes onder één wet, de Wet bijzondere 
opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Echter vanaf 1 januari 2020 
is deze wet opgesplitst in drie nieuwe wetten:
1. de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) - psychiatrische problematiek,
2. de Wet forensische zorg (WfZ) - forensische problematiek
3. Wet zorg en dwang (Wzd) - psychogeriatrische problematiek + 

gelijkgestelde aandoeningen (o.a. NAH)
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Voorwaarde opname in een accommodatie zijn in de Wzd:

- bij geen-bereidheid-geen-bezwaar vindt opname plaats op basis van 
een besluit van het CIZ

- bij verzet op basis van een rechterlijke machtiging (RM) 
- of een inbewaringstelling (IBS). 

Voor een IBS moet het te verwachten ernstig nadeel zo onmiddellijk 
dreigend zijn dat een RM niet kan worden afgewacht.
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Wie mag een medische verklaring verstrekken bij een 
inbewaringstelling (IBS)?
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- De burgemeester kan pas een IBS afgeven nadat een arts 
hem een medische verklaring heeft verstrekt met 
betrekking tot de cliënt. 

- De verklaring moet worden afgegeven door ‘een ter zake 
kundig arts’. Dit kan een psychiater, een specialist 
ouderengeneeskunde (bij een psychogeriatrische 
aandoening), een arts verstandelijk gehandicapten (bij een 
verstandelijke beperking) of een huisarts zijn.



Werkwijze IBS
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- Elke cliënt waarvoor een IBS in het kader van de Wzd of een 
crisismaatregel GGZ is afgegeven moet binnen 24 uur na afgifte 
van de IBS of crisismaatregel zijn opgenomen. 

- De triage vindt plaats door de crisisdienst in de regio. 
- De aangewezen zorgaanbieder is verplicht de cliënt op te nemen.



Evaluatie Wvggz-Wzd_1 (trimbos.nl)

Verhouding crisismaategel (CM) en IBS 

https://www.trimbos.nl/wp-content/uploads/2021/12/EX026-Eerste-evaluatie-Wet-verplichte-geestelijke-gezondheidszorg-en-Wet-zorg-en-dwang.pdf


IBS beschikkingen per maand (PG + VG)
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De burgemeester geeft een beschikking inbewaringstelling (IBS) af voor 
maximaal drie dagen en geeft op de dag van afgifte IBS een signaal aan het 
CIZ dat er een IBS is afgegeven. 



IBS beschikkingen per maand regio Haaglanden
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IBS VVT 2020 2021

jan 9 6

feb 7 1

mar 3 12

apr 8 5

mei 6 3

juni 3 13

juli 6 8

aug 7 9

sep 2 3

okt 5 13

nov 5 7

dec 2 7

totaal 63 87



Op verzoek van het Ministerie van VWS is door onderzoeksbureau 
DSP-groep te Amsterdam in 2020 een belronde uitgevoerd in regio’s 
in Nederland naar de stand van zaken rond crisis en de Wzd
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Quick+Scan+IBS+beoordeling+Wzd-clienten.pdf

Quick Scan IBS-beoordeling Wzd-cliënten

file:///wzhnet.local/dfs/Users/glampe/downloads/Quick+Scan+IBS+beoordeling+Wzd-clienten.pdf


Uitkomsten Quick Scan IBS-beoordeling
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- In 11 van de 16 (geclusterde) regio’s de GGZ crisisdienst (vooralsnog) de 
IBS –beoordeling van Wzd cliënten uitvoert, altijd onder voorwaarden van 
plaatsing in een (crisis) bed in de Wzd instelling , vaak aangevuld met de 
voorwaarde dat consultatie van dienstdoend SO/AVG mogelijk is; 

- In 3 van de 16 (geclusterde) regio’s voert de GGZ crisisdienst buiten 
kantoortijden de IBS beoordeling van Wzd cliënten uit en doet de Wzd dat 
binnen kantoortijden. 

- In 2 van de 16 (geclusterde) regio’s voert de GGZ crisisdienst geen IBS (en 
RM) beoordelingen uit van Wzd cliënten.

- Een deel van de GGZ-instellingen ziet de afspraken als ‘vooralsnog 
afgesproken voor (tot halverwege) het overgangsjaar’ en wil na evaluatie 
daarvan besluiten hoe verder. Op dit moment voeren twee GGZ-
instellingen geen IBS- (en RM-)beoordelingen uit van Wzd-cliënten.



Knelpunten
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- Ontbreken van (crisis)bedden in PG en VG, personeelstekort SO en AVG, 
gebrek aan passende crisisplaatsen bij escalerende IBS-en,

- ontbreken betaaltitel 
- SO en AVG die moeite hebben met de beoordeling van IBS bij 

multiproblematiek (niet voor opgeleid, geen ervaring, geen diensten) 
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Vanaf 2022 hogere tarieven voor de medische verklaring IBS

Prestatie Tarief per prestatie

Medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang – rechterlijke 
machtiging

€ 567,34

Medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang –
inbewaringstelling € 1.480, 23

Beoordeling tot inbewaringstelling zonder afgifte medische verklaring in het 
kader van de Wet zorg en dwang

€ 807,75



Op basis van de antwoorden op de uitvraag is GGZ NL tot het volgende 
standpunt gekomen:
Uit oogpunt van efficiency is het niet wenselijk om per regio 2 crisisdiensten 
te realiseren. Dat betekent dat er per regio 1 crisisdienst blijft bestaan, 
waarin GGZ-, VG- en PG-sector samenwerken. Dat betekent dat de VG- en 
PG-sector hier een aandeel in zullen moeten leveren, in de vorm van 
deskundigheid en beschikbaarheid.

• Standpunt GGZ NL..pdf
15

Standpunt GGZ NL

file:///wzhnet.local/dfs/Users/glampe/downloads/Standpunt%20GGZ%20NL..pdf


Werkwijze IBS beoordeling VVT - Parnassia

- Parnassia doet 24/7 de IBS beoordelingen
- 24/7 beschikbaarheid bedden voor opname cliënten met een IBS
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Werkwijze IBS beoordelingen VVT- GGZ Rivierduinen 

- Acute IBS beoordelingen (niet binnen 2 werkdagen) door GGZ 
Rivierduinen

- Niet acute IBS beoordelingen (na 2 werkdagen) naar de VVT 
sector

- 24/7 beschikbaarheid bedden voor opname cliënten met een IBS
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Vraagstelling: 
wie moet IBS beoordelingen doen: de GGZ of de VVT?
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Optie 1. crisisdienst GGZ: crisismaatregel + IBS

Optie 2: crisisdienst GGZ: crisismaatregel + crisisdienst VVT: IBS

Optie 3: combinatie van optie 1 en optie 2



Stelling:
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De VVT moet gewoon zijn eigen crisisdienst organiseren 
en zelf de IBS beoordelingen doen, want wij zijn de 

professionals op dat gebied!


