CONSULT DWANG EN DRANG IN DE GGZ
Informatie voor cliënt en familie
Verplicht consult bij langdurige separatie
Het ‘Toetsingskader Dwang en Drang ‘ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg bepaalt dat
wanneer een cliënt langer dan drie maanden gesepareerd wordt, de instelling waar hij of zij
verblijft verplicht is een onafhankelijke externe deskundige te raadplegen. Met separatie wordt
bedoeld verblijf in een speciale prikkelarme afzonderingsruimte.
Met GGZ Nederland is afgesproken dat instellingen hiervoor een beroep kunnen doen op het
Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).
Vanaf 1 juli 2013 kunnen instellingen met hun aanvraag terecht bij de consultteams Dwang en Drang
van het CCE. Een consultteam bestaat uit twee deskundigen die werkzaam zijn in de psychiatrische
zorg, en een coördinator van het CCE.
Een aanvraag voor een consult Dwang en Drang kan worden gedaan door of namens degene die
verantwoordelijk is voor de behandeling van de GGZ-instelling waar de cliënt verblijft. Voor de
aanmelding en het geven van inzage in het dossier vraagt de instelling toestemming aan de cliënt of
diens wettelijk vertegenwoordiger.
Indien de cliënt geen toestemming geeft worden alle gegevens door de aanvrager geanonimiseerd.
Het consultteam bespreekt samen met de hulpverleners, en zo mogelijk samen met de cliënt en/of
diens familie, wat ervoor nodig is om een einde te maken aan de separatie. Het bestudeert het
cliëntdossier, bezoekt de afdeling van de cliënt en als dat kan de cliënt zelf, en het voert gesprekken
met de betrokkenen, waaronder de familie.
Het consultteam is hiervoor een halve dag aanwezig op de locatie waar de cliënt verblijft.
Na afloop leggen de deskundigen hun bevindingen voor aan alle betrokkenen en doen zij
aanbevelingen voor het beëindigen van de separatie. Het advies is niet bindend. De
verantwoordelijkheid voor het afbouwen blijft bij de instelling.
De aanvraag en de bijhorende stukken worden vertrouwelijk behandeld. De regels zijn vastgelegd in
het privacyreglement van het CCE.
Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de gang van zaken rond dit verplichte
consult. Wilt u meer weten? Raadpleeg dan uw contactpersoon binnen de GGZ-instelling.
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