Wat is een voorwaardelijke machtiging (VM)?
Soms vinden mensen in uw omgeving dat u, door een psychische stoornis, een gevaar bent voor uzelf of anderen. U bent niet opgenomen
en wilt dat ook niet. In een voorwaardelijke machtiging legt de rechter vast aan welke voorwaarden u zich moet houden om thuis te mogen
blijven. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld het innemen van medicijnen of het volgen van therapie. Houdt u zich niet aan de voorwaarden of
is er toch sprake van gevaar, dan kunt u alsnog gedwongen worden opgenomen. Gevaar is bijvoorbeeld agressief gedrag of dat u niet
goed voor uzelf zorgt. De voorwaardelijke machtiging is mogelijk voor personen vanaf twaalf jaar.

Hoe gaat het aanvragen van een VM?

Kan ik overleggen over de voorwaarden en de behandeling?

Voor de aanvraag van een VM zijn een behandelplan en een geneeskundige verklaring van een

Uw psychiater overlegt met u over de voorwaarden van uw behandeling

psychiater nodig. Een psychiater waarbij u niet onder behandeling bent, geeft een antwoord op
de volgende vragen:

en stelt daarna zélf een behandelingsplan op. Hierin beschrijft hij:
• hoe uw behandeling er uit zal zien, bijvoorbeeld dat u medicatie gebruikt.
• hoe er op wordt toegezien dat het gevaar buiten de instelling wordt
afgewend.

1. Is er sprake van gevaar?

• waar u wordt opgenomen als het niet goed gaat of u zich niet aan de

2. Wordt dat gevaar veroorzaakt door een psychische stoornis?

voorwaarden houdt.

3. Als u zich aan bepaalde voorwaarden houdt, kan het gevaar dan zonder opname in
de psychiatrische instelling worden afgewend?

• of u instemt met het behandelingsplan.

Wordt er niet met u overlegd? Neem dan contact op met de pvp.

Beantwoordt de psychiater deze drie vragen met JA, dan stelt hij de geneeskundige
verklaring op. In deze verklaring beschrijft de psychiater hoe hij vindt dat het met uw geestelijke
gezondheid is.
Het behandelingsplan moet worden opgesteld door de psychiater die verantwoordelijk zal zijn
voor uw behandeling. Samen met het verzoek om een voorwaardelijke machtiging stuurt uw
behandelend psychiater de geneeskundige verklaring en het behandelplan naar de officier van

Moet ik naar de rechter?
De rechter beslist uiteindelijk of u een VM krijgt. Hij roept u op voor een
hoorzitting. De rechter luistert naar u en eventueel naar anderen.
Hij beslist daarna of er inderdaad sprake is van gevaar dat veroorzaakt

justitie. De officier stuurt de papieren door naar de rechter als hij vindt dat een voorwaardelijke

wordt door een psychische stoornis. Als dat gevaar zonder opname

machtiging nodig is. De rechter beslist of u een voorwaardelijke machtiging krijgt.

thuis kan worden afgewend krijgt u een VM.

KRIJG IK EEN ADVOCAAT?

Ja, u krijgt een (gratis) advocaat toegewezen via de Raad voor Rechtsbijstand.
De advocaat bespreekt alles met u voordat de rechter u hoort.

WELK SOORT VRAGEN KAN IK STELLEN AAN EEN PVP?

Waar kan ik terecht met vragen
over een voorwaardelijke machtiging?

Wanneer u een voorwaardelijke machtiging heeft kunt de pvp o.a. vragen:
• Ik vind dat ik geen gevaar vorm, ik heb dus geen VM nodig. Wat nu?

Dat kan bij uw behandelaar of advocaat, maar ook bij de

• Ik heb geen psychische stoornis (meer), hoe kom ik van mijn VM af?

patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Als ggz-cliënt heeft u

• Ik heb geen inspraak in mijn behandelingsplan, mag dat?

recht op ondersteuning van een pvp bij vragen en klachten

• Ik ben het niet eens met de voorwaarden, wat kan ik doen?

over uw behandeling. De pvp weet welke rechten u heeft en
aan welke verplichtingen u moet voldoen. Hij is onafhankelijk
van de instelling die u behandeling biedt en staat altijd aan
uw kant. Hij kan u ondersteunen bij alle klachten over het

• Wat gebeurt er als ik me niet aan de voorwaarden hou?
• Kan ik van behandelaar veranderen?
• Wie komen er te weten dat ik een VM heb?

behandel- of Fact-team. De pvp doet niets zonder uw
toestemming. De ondersteuning van een pvp is gratis.

Hoe kom ik in contact met een pvp?
HOE KAN EEN PVP MIJ ONDERSTEUNEN?
• De pvp kan uw vragen beantwoorden
en advies geven bij een klacht.
• De pvp kan met u meegaan naar
een gesprek wanneer u niet tevreden bent.
• De pvp kan samen met u een klacht
indienen over uw behandeling.

Wanneer u ondersteuning wilt van een patiëntenvertrouwenspersoon kunt u contact opnemen
met onze Helpdesk.

Zij kunnen u adviseren of de lokale pvp inschakelen.
Bel op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur en
op zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur

0900 - 444 88 88 (normaal tarief)
of mail naar helpdesk@pvp.nl
Maliebaan 87
3581 CG UTRECHT

Informatie op www.pvp.nl

Op de website van de Stichting PVP kunt u meer informatie vinden over
de voorwaardelijke machtiging. Kijk bij “informatie downloaden”.

Volg ons op Twitter
@stichtingpvp

