Bijlage A

1:5

beslissing zorgverantwoordelijke dat betrokkene niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen en beslissing welke zaken dat betreft
(wilsonbekwaamverklaring)
schending < 1 week

•

•

•
•

4:1, 2de
lid

De beslissing van de zorgverantwoordelijke dat de patiënt niet in staat is tot een redelijke
waardering van zijn belangen of een aantal aangewezen belangen is niet juist en/of
onzorgvuldig tot stand gekomen
De beslissing van de zorgverantwoordelijke is door hem niet op schrift gesteld en/of de
beslissing vermeldt niet op welke datum en welk tijdstip de beslissing is genomen en ter zake
van welke de patiënt niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn
belangen
Er is geen overleg geweest tussen de zorgverantwoordelijke en de vertegenwoordiger
voorafgaand aan de beslissing
De zorgverantwoordelijke heeft de geneesheer-directeur niet op de hoogte gesteld van de
beslissing en het overleg met de vertegenwoordiger of, bij afwezigheid van een
vertegenwoordiger, de geneesheer-directeur en de officier van justitie niet op de hoogte
gesteld

schending 1 < 2
weken

schending 2 < 4
weken

€ 400,-

€ 600,-

€ 800,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

verplichting zorgverantwoordelijke tot het opstellen van een zelfbindingsverklaring en de inhoud ervan
schending < 1 week

•
•

Er is geen zelfbindingsverklaring opgesteld, hoewel daarvoor wel de mogelijkheid aanwezig
was
De zelfbindingsverklaring vermeldt niet de in de Wvggz opgesomde inhoudelijke aspecten (a.
onder welke omstandigheden verplichte zorg aan betrokkene moet worden verleend om
ernstig nadeel te voorkomen; b. de zorg en de verplichte zorg die onder die omstandigheden
aan betrokkene kan worden verleend en de maximale duur van de verplichte zorg; c. de
omstandigheden waaronder de verplichte zorg wordt beëindigd; d. de geldigheidsduur van de
zelfbindingsverklaring; e. de voor de continuïteit van zorg relevante familie en naasten met wie
contact moet worden opgenomen als de onder a bedoelde omstandigheden zich voordoen)

schending 1 < 2
weken

schending 2 < 4
weken

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

7:3*

beslissing (omschreven als bevoegdheid) ambulancedienst, zorgaanbieder, geneesheer-directeur en zorgverantwoordelijke tot tijdelijke verplichte zorg
voorafgaand aan een crisismaatregel en vrijheidsbeneming en overbrengen naar geschikte locatie in dat verband
schending < 1 week

•
•

•

•
•
•
•
•

Het viel niet redelijkerwijs te veronderstellen dat een crisismaatregel zou worden genomen,
zodat er geen grond was voor kortdurende verplichte zorg
De kortdurende verplichte zorg was niet noodzakelijk ter voorbereiding van de crisismaatregel
(een en ander in het licht van de algemene uitgangspunten, criteria voor en doelen van het
toepassen van verplichte zorg als bedoeld in artikel 2:1, 3:3 en 3:4)
De kortdurende verplichte zorg was te lang (mag uitsluitend gedurende de periode die nodig
is om procedure crisismaatregel af te ronden of ten hoogste achttien uur, en niet meer dan
twaalf uur te rekenen vanaf het moment dat betrokkene door een psychiater wordt onderzocht
ten behoeve van de medische verklaring)
Het was onnodig de patiënt van zijn vrijheid te beroven en hem onverwijld over te brengen
naar een tijdelijk verblijf
Een niet-bevoegde heeft besloten tot kortdurende verplichte zorg
Een niet-bevoegde heeft besloten tot de vrijheidsbeneming
Er was geen sprake van een strafbaar feit maar de patiënt is wel ondergebracht bij de politie
of de Koninklijke marechaussee
De zorgaanbieder en/of de burgemeester zijn niet geïnformeerd over de beslissing tot
kortdurende verplichte zorg

schending 1
week < 2 weken

schending 2 < 4
weken

€ 600,-

€ 800,-

€ 1000,-

€ 600,-

€ 800,-

€ 1000,-

€ 600,-

€ 800,-

€ 1000,-

€ 600,-

€ 800,-

€ 1000,-

€ 100,€ 100,-

€ 250,€ 250,-

€ 400,€ 400,-

€ 600,-

€ 800,-

€ 1000,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

8:4

verplichting zorgverantwoordelijke tot aantekening in het dossier van met name genoemde onderwerpen en verstrekking aan derden en verplichting tot
het bewaren van het dossier
schending < 1 week

•
•
•
•

8:7

De zorgverantwoordelijke heeft in het dossier geen aantekening gehouden van de in de wet
vermelde elementen (a tot en met q)
De zorgverantwoordelijke heeft geen aantekening gemaakt van de zonder toestemming van
de patiënt verstrekte gegevens
Het dossier is ten onrechte vernietigd; de zorgverantwoordelijke kon redelijkerwijs aannemen
dat bewaring van aanmerkelijk belang was
Het dossier is, na een verzoek om vernietiging, ten onrechte bewaard; de
zorgverantwoordelijke kon redelijkerwijs niet aannemen dat bewaring van aanmerkelijk belang
was

schending 1
week < 2 weken

schending 2 < 4
weken

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

verplichting zorgaanbieder om de in de crisismaatregel, de machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of de zorgmachtiging genoemde zorg te
verlenen (lid 1)
verplichting zorgaanbieder om in beginsel alleen de vormen van verplichte zorg te verlenen die zijn opgenomen in de zorgmachtiging of de
crisismaatregel (lid 2 en 3)
schending < 1 week

•
•
•

De zorgaanbieder heeft niet de in de crisismaatregel, de machtiging tot voortzetting van de
crisismaatregel of de zorgmachtiging genoemde zorg verleend
De zorgaanbieder heeft een andere vorm van verplichte zorg verleend dan toegestaan
De zorgaanbieder beschikte niet over een afschrift van respectievelijk de crisismaatregel, de
machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of de zorgmachtiging, maar verleende wel
verplichte zorg

schending 1
week < 2 weken

schending 2 < 4
weken

€ 400,- / € 600,-

€ 600,- / € 800,-

€ 800,- / € 1000,-

€ 400,- / € 600,-

€ 600,- / € 800,-

€ 800,- / € 1000,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

8:9

verplichting zorgverantwoordelijke tot in acht nemen van aantal randvoorwaarden bij de beslissing tot het verlenen van verplichte zorg ter uitvoering
van de crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of de zorgmachtiging
schending < 1 week

•

•

•
•
•

•

•

•

De zorgverantwoordelijke heeft ter uitvoering van de crisismaatregel, machtiging tot
voorzetting van de crisismaatregel of de zorgmachtiging een beslissing tot verplichte zorg
genomen zonder zich op de hoogte te stellen van de actuele gezondheidssituatie van de
patiënt, zonder met de patiënt overleg te hebben gevoerd en (als hij geen psychiater is) zonder
overeenstemming te hebben bereikt met de geneesheer-directeur
De zorgverantwoordelijke heeft bij zijn beslissing niet naar de algemene uitgangspunten,
criteria voor en doelen van het toepassen van verplichte zorg als bedoeld in artikel 2:1 lid 1,
lid 2, lid 3, lid 6, lid 8 en lid 9, artikel 3:3 en artikel 3:4 gehandeld
De zorgverantwoordelijke heeft bij zijn beslissing niet naar de algemene uitgangspunten als
bedoeld in artikel 2:1 lid 4, lid 5 en lid 7 gehandeld
De beslissing van de zorgverantwoordelijke tot het verlenen van verplichte zorg is niet op
schrift gesteld en/of niet schriftelijk gemotiveerd
De patiënt, zijn vertegenwoordiger of zijn advocaat hebben van de geneesheer-directeur niet
een afschrift van de beslissing gekregen en/of zij zijn niet schriftelijk in kennis gesteld van de
klachtwaardigheid van de beslissing en de mogelijkheid van advies en bijstand door de
patiëntenvertrouwenspersoon en de familievertrouwenspersoon
De zorgverantwoordelijke heeft in geval van verplichte zorg niet strekkende tot opname in een
accommodatie niet voldaan aan de plicht om de in de wet vermelde aspecten in het dossier
vast te leggen (dit betreft a. of betrokkene tot een redelijke waardering van zijn belangen ter
zake in staat is, en b. of er een acuut levensgevaar dreigt voor betrokkene dan wel er een
aanzienlijk risico is voor een ander op levensgevaar, ernstig lichamelijk letsel, ernstige
psychische, materiële, immateriële of financiële schade, ernstige verwaarlozing of
maatschappelijke teloorgang, of om ernstig in zijn ontwikkeling te worden geschaad, dan wel
de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is)
De zorgverantwoordelijke heeft in geval van verplichte zorg niet strekkende tot opname in een
accommodatie niet voldaan aan (een van) de in artikel 2.2 Besluit verplichte geestelijke
gezondheidszorg opgenomen eisen
De patiënt is beperkt in zijn contact met de vertegenwoordiger, de inspectie of de justitiële
autoriteiten

schending 1
week < 2 weken

schending 2 < 4
weken

€ 400,- / € 600,-

€ 600,- / € 800,-

€ 800,- / € 1000,-

€ 400,- / € 600,-

€ 600,- / € 800,-

€ 800,- / € 1000,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

8:11

beslissing zorgverantwoordelijke tot tijdelijke verplichte zorg in noodsituaties ondanks verzet
schending < 1 week

•

•

•

8:12

De zorgverantwoordelijke heeft (ondanks het verzet van de patiënt) ten onrechte besloten tot
tijdelijke verplichte zorg, omdat er geen noodsituatie was (er was geen ernstig nadeel te
verwachten, de veiligheid was niet in gevaar, de rechten en vrijheden van anderen waren niet
in gevaar en een strafbaar feit was niet te verwachten)
De zorgverantwoordelijke heeft (anderszins) bij zijn beslissing niet naar de algemene
uitgangspunten, criteria voor en doelen van het toepassen van verplichte zorg als bedoeld in
artikel 2:1 lid 1, lid 2, lid 3, lid 6, lid 8 en lid 9, artikel 3:3 en artikel 3:4 gehandeld
De zorgverantwoordelijke heeft bij zijn beslissing niet naar de algemene uitgangspunten als
bedoeld in artikel 2:1 lid 4, lid 5 en lid 7 gehandeld

schending 1
week < 2 weken

schending 2 < 4
weken

€ 400,- / € 600,-

€ 600,- / € 800,-

€ 800,- / € 1000,-

€ 400,- / € 600,-

€ 600,- / € 800,-

€ 800,- / € 1000,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

duur tijdelijk verplichte zorg, maximaal drie dagen, tenzij verlengd en verplichting zorgverantwoordelijke tot mededeling aan de geneesheer-directeur
schending < 1 week

•
•
•
•

•
•
•

•

De duur van de tijdelijk verplichte zorg heeft een maximum van drie dagen overschreden
De beslissing tot tijdelijk verplichte zorg heeft de zorgverantwoordelijke niet onverwijld
medegedeeld aan de geneesheer-directeur
De beëindiging van de tijdelijk verplichte zorg heeft de zorgverantwoordelijke niet onverwijld
medegedeeld aan de geneesheer-directeur
De zorgverantwoordelijke heeft verzuimd aan de geneesheer-directeur mededeling te doen
van de omstandigheid dat de tijdelijk verplichte zorg niet binnen twaalf uur kan worden
beëindigd
De zorgverantwoordelijke heeft verzuimd om bij zijn beslissing tot voortzetting van de tijdelijk
verplichte zorg een aanvraag met zijn advies bij de officier van justitie in te dienen
De duur van de voortzetting van de tijdelijk verplichte zorg is te lang geweest
De zorgverantwoordelijke heeft (anderszins) bij zijn beslissing niet naar de algemene
uitgangspunten, criteria voor en doelen van het toepassen van verplichte zorg als bedoeld in
artikel 2:1 lid 1, lid 2, lid 3, lid 6, lid 8 en lid 9, artikel 3:3 en artikel 3:4 gehandeld
De zorgverantwoordelijke heeft bij zijn beslissing niet naar de algemene uitgangspunten als
bedoeld in artikel 2:1 lid 4, lid 5 en lid 7 gehandeld

€ 400,- / € 600,€ 100,-

schending 1
week < 2 weken

€ 600,- / € 800,€ 250,-

schending 2 < 4
weken

€ 800,- / € 1000,€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,€ 400,- / € 600,-

€ 250,€ 600,- / € 800,-

€ 400,€ 800,- / € 1000,-

€ 400,- / € 600,-

€ 600,- / € 800,-

€ 800,- / € 1000,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

8:13

verplichting zorgverantwoordelijke tot in acht nemen van aantal randvoorwaarden bij de beslissing tot (verlengde) tijdelijke verplichte zorg
schending < 1 week

•
•
•

•

8:14

De beslissing tot tijdelijk verplichte zorg is niet op schrift gesteld en/of niet schriftelijk
gemotiveerd
De beslissing tot voortzetting van de tijdelijk verplichte zorg is niet op schrift gesteld en/of niet
schriftelijk gemotiveerd
Genoemde beslissing(en) vermelden niet het moment waarop de geneesheer-directeur en de
zorgverantwoordelijke, de proportionaliteit, de subsidiariteit, de effectiviteit en de veiligheid van
de tijdelijk verplichte zorg beoordelen
De patiënt, zijn vertegenwoordiger of zijn advocaat hebben van de geneesheer-directeur niet
een afschrift van de beslissing gekregen en/of zij zijn niet schriftelijk in kennis gesteld van de
klachtwaardigheid van de beslissing en de mogelijkheid van advies en bijstand door de
patiëntenvertrouwenspersoon en de familievertrouwenspersoon

schending 1
week < 2 weken

schending 2 < 4
weken

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

beslissing zorgverantwoordelijke tot toepassing veiligheidsonderzoek en verplichtingen zorgverantwoordelijke en geneesheer-directeur in dat verband
schending < 1 week

•

•
•
•
•

Er was geen gegronde reden (geen vermoeden van bezit van een voorwerp dat de patiënt niet
in zijn bezit mag hebben, geen ernstig risico) om de patiënt aan een veiligheidsonderzoek te
onderwerpen
De poststukken van de patiënt zijn buiten zijn aanwezigheid onderzocht
De inbeslaggenomen voorwerpen zijn ten onrechte niet bewaard
De beslissing is niet op schrift gesteld en/of niet schriftelijk gemotiveerd en/of de geneesheerdirecteur is van de beslissing niet op de hoogte gesteld
De patiënt, zijn vertegenwoordiger of zijn advocaat hebben van de geneesheer-directeur niet
een afschrift van de beslissing gekregen en/of zij zijn niet schriftelijk in kennis gesteld van de
klachtwaardigheid van de beslissing en de mogelijkheid van advies en bijstand door de
patiëntenvertrouwenspersoon en de familievertrouwenspersoon

schending 1
week < 2 weken

schending 2 < 4
weken

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,€ 100,€ 100,-

€ 250,€ 250,€ 250,-

€ 400,€ 400,€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

8:15

verplichting zorgaanbieder tot het opstellen van huisregels, terhandstelling en verplichting zorgverantwoordelijke tot mondelinge toelichting
schending < 1 week

•
•
•

8:16, 1e,
2e en 3e
lid

De huisregels van de accommodatie bevatten andere regels dan toegestaan
De patiënt en de vertegenwoordiger hebben van de zorgaanbieder niet een schriftelijk
overzicht van de huisregels ontvangen
De patiënt en de vertegenwoordiger hebben geen mondelinge toelichting op de huisregels
gehad

schending 1
week < 2 weken

schending 2 < 4
weken

€ 100,€ 100,-

€ 250,€ 250,-

€ 400,€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

beslissing geneesheer-directeur overplaatsing betrokkene in het kader van verplichte zorg en verplichting tot in acht nemen van aantal
randvoorwaarden in dat verband
schending < 1 week

•
•
•
•

•
•

•

De geneesheer-directeur biedt de patiënt, de vertegenwoordiger of de zorgverantwoordelijke
niet de mogelijkheid tot het bij hem indienen van een overplaatsingsverzoek
De geneesheer-directeur heeft ten onrechte positief of negatief beslist op de aanvraag tot
overplaatsing van de patiënt
De geneesheer-directeur heeft ten onrechte niet of juist wel ambtshalve besloten tot
overplaatsing van de patiënt
De geneesheer-directeur heeft bij zijn beslissing niet naar de algemene uitgangspunten,
criteria voor en doelen van het toepassen van verplichte zorg als bedoeld in artikel 2:1 lid 1,
lid 2, lid 3, lid 6, lid 8 en lid 9, artikel 3:3 en artikel 3:4 gehandeld
De geneesheer-directeur heeft bij zijn beslissing niet naar de algemene uitgangspunten als
bedoeld in artikel 2:1 lid 4, lid 5 en lid 7 gehandeld
De beslissing is niet op schrift gesteld en/of niet schriftelijk gemotiveerd en/of de
vertegenwoordiger en/of de officier van justitie hebben geen afschrift van de beslissing
ontvangen
De geneesheer-directeur heeft een beslissing genomen zonder dat de beoogde
zorgaanbieder, geneesheer-directeur of zorgverantwoordelijke zich bereid hebben verklaard
tot het verlenen van zorg of verplichte zorg op grond van een crisismaatregel, machtiging tot
voorzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging

schending 1
week < 2 weken

schending 2 < 4
weken

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 400,-

€ 600,-

€ 800,-

€ 400,-

€ 600,-

€ 800,-

€ 400,-

€ 600,-

€ 800,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

8:17

beslissing geneesheer-directeur tijdelijke onderbreking verplichte zorg en verplichting tot in acht nemen van aantal randvoorwaarden in dat verband
schending < 1 week

•
•
•

•
•

•
•
•

•

De geneesheer-directeur heeft ten onrechte negatief beslist op de aanvraag tot tijdelijke
onderbreking van de verplichte zorg
De geneesheer-directeur heeft ten onrechte niet ambtshalve besloten tot tijdelijke
onderbreking van de verplichte zorg
De geneesheer-directeur heeft verzuimd de minister van Veiligheid en Justitie om
toestemming te vragen voor tijdelijke onderbreking van de verplichte zorg (situatie Wet
forensische zorg) en/of de tijdelijke onderbreking is verleend zonder toestemming van de
minister
De gestelde voorwaarden of beperkingen voor tijdelijke onderbreking van de verplichte zorg
zijn niet passend (ondoelmatig, disproportioneel)
De patiënt, zijn vertegenwoordiger of zijn advocaat hebben van de geneesheer-directeur niet
een afschrift van de beslissing gekregen en/of zijn niet of niet tijdig schriftelijk in kennis gesteld
van de klachtwaardigheid van de beslissing en de mogelijkheid van advies en bijstand door de
patiëntenvertrouwenspersoon en de familievertrouwenspersoon
De geneesheer-directeur heeft ten onrechte besloten tot intrekking van de tijdelijke
onderbreking van de verplichte zorg
De geneesheer-directeur heeft de beslissing tot intrekking van de tijdelijke onderbreking van
de verplichte zorg niet schriftelijk gemotiveerd
De geneesheer-directeur heeft bij zijn beslissing niet naar de algemene uitgangspunten,
criteria voor en doelen van het toepassen van verplichte zorg als bedoeld in artikel 2:1 lid 1,
lid 2, lid 3, lid 6, lid 8 en lid 9, artikel 3:3 en artikel 3:4 gehandeld
De geneesheer-directeur heeft bij zijn beslissing niet naar de algemene uitgangspunten als
bedoeld in artikel 2:1 lid 4, lid 5 en lid 7 gehandeld

schending 1
week < 2 weken

schending 2 < 4
weken

€ 400,- / € 600,-

€ 600,- / € 800,-

€ 800,- / € 1000,-

€ 400,- / € 600,-

€ 600,- / € 800,-

€ 800,- / € 1000,-

€ 100,-

€ 400,- / € 600,-

€ 100,-

€ 400,- / € 600,€ 100,€ 400,- / € 600,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 600,- / € 800,-

€ 250,-

€ 600,- / € 800,€ 250,€ 600,- / € 800,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 800,- / € 1000,-

€ 400,-

€ 800,- / € 1000,€ 400,€ 800,- / € 1000,-

€ 400,-

8:18,
8ste en
12de lid

beslissing geneesheer-directeur om aan de beslissing tot beëindiging van de verplichte zorg voorwaarden of beperkingen te verbinden en beslissing
geneesheer-directeur tot intrekking van de beslissing tot beëindiging bij niet naleven van de door de geneesheer-directeur of de rechter opgelegde
voorwaarden
schending < 1 week

•
•
•

•

8:20

De gestelde voorwaarden of beperkingen voor beëindiging van de verplichte zorg zijn niet
passend (ondoelmatig, disproportioneel)
De geneesheer-directeur heeft ten onrechte besloten tot intrekking van de beslissing tot
beëindiging van de verplichte zorg
De geneesheer-directeur heeft bij zijn beslissing niet naar de algemene uitgangspunten,
criteria voor en doelen van het toepassen van verplichte zorg als bedoeld in artikel 2:1 lid 1,
lid 2, lid 3, lid 6, lid 8 en lid 9, artikel 3:3 en artikel 3:4 gehandeld
De geneesheer-directeur heeft bij zijn beslissing niet naar de algemene uitgangspunten als
bedoeld in artikel 2:1 lid 4, lid 5 en lid 7 gehandeld

schending 1
week < 2 weken

schending 2 < 4
weken

€ 400,- / € 600,-

€ 600,- / € 800,-

€ 800,- / € 1000,-

€ 400,- / € 600,-

€ 600,- / € 800,-

€ 800,- / € 1000,-

€ 400,- / € 600,-

€ 600,- / € 800,-

€ 800,- / € 1000,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

verplichting geneesheer-directeur tot in acht nemen van aantal randvoorwaarden inzake opleggen voorwaarden en beperkingen bij tijdelijke
onderbreking of beëindiging van de verplichte zorg
schending < 1 week

•
•
•
•

De gestelde voorwaarden of beperkingen hebben geen betrekking op de zorg aan en het
gedrag van de patiënt en/of zijn niet gericht op het voorkomen van ernstig nadeel
De voorwaarden houden in dat de patiënt zich onder toezicht stelt van een zorgaanbieder of
zorgverlener, maar deze zorgaanbieder of zorgverlener verleent de patiënt niet zijn steun
De geneesheer-directeur heeft ten onrechte verzuimd de zorgverantwoordelijke te raadplegen
over de noodzakelijk geachte voorwaarden of beperkingen
De geneesheer-directeur heeft ten onrechte aangenomen dat de patiënt de voorwaarden niet
zal naleven waardoor hij heeft beslist niet over te gaan tot beëindiging of tijdelijke onderbreking

schending 1
week < 2 weken

schending 2 < 4
weken

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 400,- / € 600,-

€ 600,- / € 800,-

€ 800,- / € 1000,-

8:21

verplichting zorgverantwoordelijke tot evaluatie uitvoering van de crisismaatregel of de zorgmachtiging, bij voornemen beëindiging verplichte zorg
schending < 1 week

•
•
•

8:34**

De zorgverantwoordelijke heeft verzuimd de uitvoering van de crisismaatregel, de machtiging
tot voortzetting van de crisismaatregel of de zorgmachtiging te evalueren
De zorgverantwoordelijke heeft ten onrechte nagelaten op basis van de evaluatie met de
patiënt een zelfbindingsverklaring op te stellen en/of de zorgkaart aan te passen
De zorgverantwoordelijke heeft verzuimd de patiënt te wijzen op de mogelijkheid om het
zorgplan te evalueren en zo nodig aan te passen

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

verplichting zorgaanbieder, de geneesheer-directeur, de zorgverantwoordelijke en hun medewerkers tot geheimhouding

•

€ 100,-

De zorgaanbieder en/of de geneesheer-directeur en/of de zorgverantwoordelijke en/of hun
medewerkers hebben hun geheimhoudingsplicht ten onrechte geschonden

schending 1
week < 2 weken

€ 250,-

schending 2 < 4
weken

€ 400,-

verplichting geneesheer-directeur bij personen met een strafrechtelijke titel tot aanwijzen zorgverantwoordelijke en informeren genoemde personen
schending < 1 week

•
•

9:4

schending 2 < 4
weken

€ 100,-

schending < 1 week

9:3

schending 1
week < 2 weken

€ 100,€ 100,-

De geneesheer-directeur heeft verzuimd een zorgverantwoordelijke aan te wijzen
De geneesheer-directeur heeft verzuimd de bij wet aangewezen personen daarover te
informeren

schending 1
week < 2 weken

€ 250,€ 250,-

schending 2 < 4
weken

€ 400,€ 400,-

verplichting zorgverantwoordelijke bij personen met een strafrechtelijke titel tot opstellen zorgplan
schending < 1 week

•

De zorgverantwoordelijke heeft verzuimd zo spoedig mogelijk na opname van de patiënt, in
overleg met de patiënt en anderen, een zorgplan op te stellen

€ 100,-

schending 1 week
< 2 weken

€ 250,-

schending 2 < 4
weken

€ 400,-

9:5

verplichting tot in acht nemen aantal randvoorwaarden behandeling van personen met een strafrechtelijke titel

•

9:6

Behandeling heeft plaatsgevonden terwijl deze niet was opgenomen in het zorgplan, er geen
overeenstemming was en de patiënt of vertegenwoordiger zich verzette (en toepassing van
artikel 9:6 niet aan de orde was)

schending < 1 week

schending 1 week
< 2 weken

schending 2 < 4
weken

€ 400,- / € 600,-

€ 600,- / € 800,-

€ 800,- / € 1000,-

beslissing zorgverantwoordelijke toepassen ‘dwangbehandeling’ bij personen met een strafrechtelijke titel, beslissing tot voorzetting geneesheerdirecteur en verplichting tot in acht nemen aantal randvoorwaarden in dat verband

•

•

•

•
•
•
•

Behandeling heeft ondanks verzet ten onrechte plaatsgevonden omdat niet was voldaan aan
de in de wet omschreven situaties (behandeling kan alleen plaatsvinden a. voor zover
aannemelijk is dat zonder die behandeling het ernstig nadeel dat de psychische stoornis van
betrokkene doet veroorzaken niet binnen een redelijke termijn kan worden weggenomen, of
b. voor zover dit volstrekt noodzakelijk is om het ernstig nadeel dat de psychische stoornis van
betrokkene binnen een accommodatie doet veroorzaken, af te wenden)
De zorgverantwoordelijke heeft de beslissing genomen zonder zich op de hoogte te stellen
van de actuele gezondheidssituatie van de patiënt, zonder met de patiënt overleg te hebben
gevoerd en (als hij geen psychiater is) zonder overeenstemming te hebben bereikt met de
geneesheer-directeur
De zorgverantwoordelijke heeft (anderszins) bij zijn beslissing niet naar de algemene
uitgangspunten, criteria voor en doelen van het toepassen van verplichte zorg als bedoeld in
artikel 2:1 lid 1, lid 2, lid 3, lid 6, lid 8 en lid 9, artikel 3:3 en artikel 3:4 gehandeld
De zorgverantwoordelijke heeft bij zijn beslissing niet naar de algemene uitgangspunten als
bedoeld in artikel 2:1 lid 4, lid 5 en lid 7 gehandeld
Behandeling heeft plaatsgevonden zonder een schriftelijke en gemotiveerde beslissing van de
zorgverantwoordelijke
De (initiële) dwangbehandeling heeft te lang geduurd (langer dan nodig of in elk geval langer
dan drie maanden)
Voortzetting of een nieuwe dwangbehandeling binnen zes maanden heeft plaatsgevonden
zonder een schriftelijke beslissing van de geneesheer-directeur of de beslissing is
ontoereikend gemotiveerd

schending < 1 week

schending 1 week
< 2 weken

schending 2 < 4
weken

€ 400,- / € 600,-

€ 600,- / € 800,-

€ 800,- / € 1000,-

€ 400,- / € 600,-

€ 600,- / € 800,-

€ 800,- / € 1000,-

€ 400,- / € 600,-

€ 600,- / € 800,-

€ 800,- / € 1000,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 400,- / € 600,-

€ 100,-

€ 600,- / € 800,-

€ 250,-

€ 800,- / € 1000,-

€ 400,-

•

9:7

De vertegenwoordiger en de advocaat zijn niet zo spoedig mogelijk schriftelijk van de
behandeling of de voortzetting op de hoogte gesteld en/of zij zijn niet schriftelijk in kennis
gesteld van de klachtwaardigheid van de beslissing en de mogelijkheid van advies en bijstand
door de patiëntenvertrouwenspersoon en de familievertrouwenspersoon

€ 100,-

€ 400,-

verplichting tot in acht nemen aantal randvoorwaarden omtrent zorg bij zelfbindingsverklaring bij personen met een strafrechtelijke titel
schending < 1 week

• Ten onrechte is verzuimd om in het zorgplan de in de zelfbindingsverklaring voorziene
behandeling voor de in de verklaring voorziene duur op te nemen
• Ten onrechte is een behandeling toegepast die niet in de verklaring is voorzien (en toepassing
van artikel 9:6 niet aan de orde was)

9:8

€ 250,-

€ 100,-

€ 400,- / € 600,-

schending 1 week
< 2 weken

€ 250,-

schending 2 < 4
weken

€ 400,-

€ 600,- / € 800,-

€ 800,- / € 1000,-

schending < 1 week

schending 1 week
< 2 weken

schending 2 < 4
weken

€ 400,- / € 600,-

€ 600,- / € 800,-

€ 800,- / € 1000,-

€ 400,- / € 600,€ 100,-

€ 600,- / € 800,€ 250,-

€ 800,- / € 1000,€ 400,-

beslissing zorgverantwoordelijke toepassen middelen en maatregelen bij personen met een strafrechtelijke titel

•

•
•
•
•
•
•

De zorgverantwoordelijke heeft ten onrechte middelen en maatregelen waarin het zorgplan
niet voorziet, toegepast (er was bijvoorbeeld geen noodsituatie in relatie tot een psychische
stoornis, er was geen aanzienlijk risico op ernstig nadeel voor de patiënt of anderen, de
veiligheid binnen de accommodatie was niet in gevaar, de rechten en vrijheden van andere
waren niet in gevaar en er was geen of onvoldoende vrees voor een strafbaar feit)
De duur van de toepassing heeft een maximum van drie dagen overschreden
De beslissing tot de toepassing heeft de zorgverantwoordelijke niet onverwijld medegedeeld
aan de geneesheer-directeur
De beëindiging van de toepassing heeft de zorgverantwoordelijke niet onverwijld medegedeeld
aan de geneesheer-directeur
De zorgverantwoordelijke heeft verzuimd aan de geneesheer-directeur mededeling te doen
van de omstandigheid dat de toepassing niet binnen twaalf uur kan worden beëindigd
De beslissing tot de toepassing is niet op schrift gesteld en/of niet schriftelijk gemotiveerd
De beslissing vermeldt niet het moment waarop de geneesheer-directeur en de
zorgverantwoordelijke, de proportionaliteit, de subsidiariteit, de effectiviteit en de veiligheid
beoordelen

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,€ 100,-

€ 250,€ 250,-

€ 400,€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

•

9:9

De patiënt, zijn vertegenwoordiger of zijn advocaat hebben van de geneesheer-directeur niet
een afschrift van de beslissing gekregen en/of zij zijn niet schriftelijk in kennis gesteld van de
klachtwaardigheid van de beslissing en de mogelijkheid van advies en bijstand door de
patiëntenvertrouwenspersoon en de familievertrouwenspersoon

€ 100,-

€ 400,-

beslissing zorgverantwoordelijke tot het opleggen van beperkingen aan personen met een strafrechtelijke titel
schending < 1 week

•
•

•

•

•
•

*
**

€ 250,-

De zorgverantwoordelijke heeft de patiënt ten onrechte beperkingen opgelegd omdat niet is
voldaan aan de wettelijke criteria daarvoor
De zorgverantwoordelijke heeft de patiënt ten onrechte beperkingen opgelegd in het recht op
bewegingsvrijheid in en rond de accommodatie omdat niet is voldaan aan de wettelijke
criteria daarvoor
De zorgverantwoordelijke heeft de patiënt ten onrechte beperkingen in het recht op vrij
gebruik van communicatiemiddelen opgelegd omdat niet is voldaan aan de wettelijke criteria
daarvoor
De zorgverantwoordelijke heeft de desbetreffende beslissing genomen zonder zich op de
hoogte te stellen van de actuele gezondheidssituatie van de patiënt, zonder met de patiënt
overleg te hebben gevoerd en (als hij geen psychiater is) zonder overeenstemming te hebben
bereikt met de geneesheer-directeur
De desbetreffende beslissing is niet op schrift gesteld en/of niet schriftelijk gemotiveerd
De patiënt, zijn vertegenwoordiger of zijn advocaat hebben van de geneesheer-directeur niet
een afschrift van de beslissing gekregen en/of zij zijn niet schriftelijk in kennis gesteld van de
klachtwaardigheid van de beslissing en de mogelijkheid van advies en bijstand door de
patiëntenvertrouwenspersoon en de familievertrouwenspersoon

schending 2 < 4
weken

€ 400,-

€ 600,-

€ 800,-

€ 400,-

€ 600,-

€ 800,-

€ 400,-

€ 600,-

€ 800,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 250,-

€ 400,-

(m.u.v. het optreden van politie)
(m.u.v. klachten betreffende de officier van justitie, de rechter, de psychiater, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders

8 september 2019
R.P. Wijne, Universiteit van Amsterdam

schending 1 week
< 2 weken

