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START 
 
-  
  
Aanvragen Medische verklaring voor RM via BCI 
 
Omschrijving
: 

Aanvraag via Bureau Crisis toewijzing Intramuraal regio Nijmegen (BCI) van maandag tot en 
met vrijdag van 9.00-16.30 uur. Telefoonnummer: 024-366 57 67; 
 
Aanvrager stuurt mee:  

 contactgegevens aanvrager (naam, direct telefoonnummer en emailadres) 
 

  
BCI geeft gegevens aan organisatie met crisisdienst PG  
 
Omschrijving
: 

BCI noteert contactgegevens aanvrager (naam, e-mailadres en telefoonnummer) en geeft 
deze door 
 
Contactgegevens voor BCI voor doorzetten aanvraag 
   

Organisatie 
  

Zorggroep Maas & Waal 
  
06-23456682 (Anja van den Heuvel) 
medischsecretariaat@zmw.nl 

Kalorama 
  
024-6847719 (medisch secretariaat) 
N.Lamers-Munnik@kalorama.nl 
024-6847777 (receptie) 
zorgbureau@kalorama.nl 

De Waalboog 
  
024-3826408 (medisch secretariaat) 
medischsecretariaat@waalboog.nl 

ZZG zorggroep 
  
06-12473829 (medisch secretariaat) 
medisch-secretariaat-zzg@zzgzorggroep.nl 

 

  
Organisatie met crisisdienst PG zorgt dat SO het verzoek afhandelt  
 
Omschrijving
: 

Indien tijdens een crisisdienst te veel vragen voor de organisatie komen kan een beroep 
gedaan worden op een collega organisatie binnen de crisisdienst. 
 

  
SO bepaalt of de aanvraag akkoord is  
 
Omschrijving
: 

SO toetst of Wzd van toepassing is en of de SO de bevoegde arts is voor het afgeven van de 
medische verklaring; 
 
Bij psychiatrische comorbiditeit (actieve psychiatrie):  

 bij een al opgenomen cliënt neemt de SO eerst contact op met de consulterend 
psychiater in betreffende instelling. Indien daaruit blijkt dat inderdaad een psychiater 
een onafhankelijke beoordeling moet doen, dan kan de SO de aanvrager 
adviseren contact op te nemen met bureau GD om een RM beoordeling door een 
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psychiater te laten inplannen via 024-3283362 
  

 bij een externe cliënt kan de SO, nadat de SO beoordeeld heeft dat deze niet de 
beoordeling mag doen ivm psychiatrische comorbiditeit, de aanvrager adviseren een 
beoordeling door een psychiater aan te vragen bij bureau GD. Tel. nr. 024-3283362 

  
 

Criteria: PG en geen psychiatrische comorbiditeit 
 
Het gaat om actieve psychiatrie, niet om psychiatrie uit iemands verleden. Bij actieve 
psychiatrie moet de beoordeling door een psychiater gedaan worden. 
 

  
SO bereidt beoordeling voor  
 
Omschrijving
: 

De SO neemt contact op met aanvrager binnen 2 werkdagen voor toelichting aanvraag door 
aanvrager; 
 
SO en aanvrager bepalen samen de urgentie in verband met de datum van de toetsing en 
rapportage. 
 
Indien huisbezoeken niet mogelijk zijn kan de beoordeling waar mogelijk via de telefoon, 
Skype of Facetime gedaan worden; 
 
Noodzakelijke gegevens t.b.v. medische verklaring bij een verzoek tot (verlenging) RM.  
 
Contactgegevens aanvrager (naam, direct telefoonnummer en emailadres) 
 
Cliëntgegevens 

 ANW gegevenscliënt incl. BSN. 

 Verblijfadres indien afwijkend van woonadres 

 1e contactpersoon/vertegenwoordiger: naam en telefoonnummer  

 een beschikking  Wlz indicatie  zzp 5vv of zzp 7vv 

 uitkomst van een artikel 21 toets, waaruit blijkt dat opname onder artikel 21 niet 
mogelijk is 

 Betrokken hulpverleners met telefoonnummer en zorgmail  
o Huisarts/ Behandelend arts 
o Betrokken consulent arts 
o Zorgtrajectbegeleider 
o Wijkverpleegkundige 

Relevante medische informatie 
Inclusief specialistenbrieven. Met name informatie t.b.v. onderbouwing diagnose dementie  
 
Medicatie 
 
 
De medische verklaring moet gevoegd worden bij het aanvraagformulier voor de RM (zie 
link). 
  
 

Verwijzingen: Verwijzing naar webpagina  
https://www.dwangindezorg.nl/wzd/documenten/publicaties/implementatie/wzd/diversen/medi
sche-verklaring-rechterlijke-machtiging-1.2 
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SO voert beoordeling uit  
 
Omschrijving
: 

Voorlichten rechten cliënt 
De SO Overhandigt de cliënt een folder over de cliëntvertrouwenspersoon Wzd. (zie link) 
 
Vragen die beantwoord moeten worden voor het afgeven 

 Wat is NU de reden voor aanvraag medische verklaring? 

 Waar bestaat het ernstig nadeel/gevaar uit? 

 Wat is tot op heden gedaan om het ernstig nadeel te doen verminderen? 
Zie link naar format met toelichting van het ministerie van WWS (website dwangindezorg) 
 
Let op: De medische verklaring wordt altijd ingevuld. Ook als er geen noodzaak tot 
gedwongen opname bestaat volgens de beoordelend arts; 
  
 

Verwijzingen:  Verwijzing naar webpagina 
https://www.dwangindezorg.nl/wzd/documenten/publicaties/implementatie/wzd/divers
en/wet-zorg-en-dwang-voor-clienten-pg 

 Verwijzing naar webpagina 
https://www.dwangindezorg.nl/wzd/documenten/publicaties/implementatie/wzd/divers
en/medische-verklaring-rechterlijke-machtiging-1.2 

 
  
SO stuurt verklaring veilig naar aanvrager  
 
Omschrijving
: 

Maak afspraak over versturen medische verklaring. Bij voorkeur via zorgmail. 
 

  
SO verwijst aanvrager naar bureau GD van Pro Persona  
 
Omschrijving
: 

Bij psychiatrische comorbiditeit adviseert de SO de aanvrager contact op te nemen 
met bureau GD van ProPersona: Telefoonnummer: 024-3283362.  
 
(link: samenwerkingsovereenkomst) 
 

  
Aanvrager stuurt de verklaring naar CIZ  
 
-  
  
SO declareert  
 
Omschrijving
: 

In 2020 komt het uit de projectgelden. 
 
Bekostiging 2021 op basis van advies Nza 
 
Contactpersonen:  

 Projectleider Wzd regionale inrichting binnen de V&V regio Nijmegen: 
Sanneke Bolder S.Bolder@waalboog.nl 

 SO ZZG: Ronny Komen: R.Komen@zzgzorggroep.nl 
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