
Vragen 
 
20 mei 2021 verscheen bijgevoegd artikel van de NOS; Ggz en psychiaters: gedwongen opname mag 
niet leiden tot stopzetten uitkering 
 
Naar aanleiding hiervan heb ik de volgende vragen   
 

1) Zijn er, en zo ja hoeveel opnames zijn er afgelopen jaar, geweest in Albrandswaard? 
 
Indien vraag 1 met ja beantwoord is 
 

2) Welke instelling betrof dit? 
3) Hoeveel opnames daarvan waren gedwongen opnames? 
4) Wat zijn de regels bij een gedwongen opname? 
5) Wat zijn de redenen voor een dergelijke opname? 
6) Wat zijn de gevolgen van deze opname? 
7) Hoeveel recidieven treft u aan in het proces? Zowel gedwongen als vrijwillig.  
8) Hoelang is de gemiddelde duur (plus minimale en maximale duur) dat iemand gedwongen 

opgenomen is? 
9) Vervolgt iemand na zijn gedwongen opname daarna een vrijwillig traject? Zo ja, in hoeveel 

gevallen is dit gebeurd? 
10) Zijn bij deze personen die gedwongen zijn opgenomen de uitkeringen stopgezet? Zo ja, in 

hoeveel gevallen is dit gebeurd? 
11) Indien 7 met ja beantwoord is, is dit een reguliere werkwijze? Graag met toelichting. 
12) Welke gemeente/instelling is financieel verantwoordelijk (uitkering) bij aankomst in een 

instelling?  
13) Welke gemeente/instelling draagt de verantwoordelijkheid m.b.t. de uitkering tijdens het 

verblijf? Zowel indien de uitkering doorloopt als wel indien deze gestopt wordt. 
14) Welke gemeente/instelling is/wordt verantwoordelijk indien de uitkering wordt stopgezet? 
15) Wat zijn de financiële mogelijkheden voor een persoon waarbij een uitkering is stopgezet? 

Graag met toelichting en eventuele aantallen. 
16) Hoeveel personen hadden al een aanzienlijke schuldenlast voor hun opname? Wat is de 

gemiddelde grote van deze schulden? 
17) Hoeveel personen hebben na vrijstelling een schuldenlast opgelopen als een direct gevolg 

van de opname? Graag met aantallen en bedragen. 
18) Worden deze personen bijgestaan door een instantie/personen om hun financiën weer op de 

rit te krijgen. Indien ja, graag een omschrijving van het proces. Indien nee, waarom gebeurt 
dit niet? 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bron nieuwsbericht: Ggz en psychiaters: gedwongen opname mag niet leiden tot stopzetten 
uitkering 
 
Gedwongen opname van psychiatrische patiënten kan ertoe leiden dat hun uitkering wordt stilgezet. 
Kwetsbare patiënten keren na behandeling met schulden terug naar huis, waarschuwen ggz 
organisaties en psychiaters. Daarom willen ze dat gemeenten de uitkeringen niet langer stopzetten. 
 
In de Participatiewet staat dat bij detentie of gedwongen opname mensen geen recht meer hebben 
op bijstand. Dat is al jaren zo, maar kwam onlangs onder de aandacht door een opiniestuk van 
psychiaters van een Amsterdamse instelling. Het is een van de gemeenten die gebruikmaken van het 
specifieke artikel van de wet. 
 
“Deze mogelijkheid in de wet is eigenlijk bedoeld voor gedetineerden.  
Veronique Esman, directeur van de Nederlandse ggz" 
 
We hebben nog geen omvattend beeld van hoe vaak het voorkomt, maar we constateren dat 
sommige gemeenten ervoor kiezen om gebruik te maken van deze mogelijkheid in de wet, die 
eigenlijk bedoeld is voor gedetineerden", zegt Veronique Esman, directeur van de Nederlandse ggz, 
vereniging van ggz-organisaties. Vorig jaar werden bijna 10.000 mensen gedwongen opgenomen op 
last van de rechter. Hoeveel van hen in de bijstand zitten is niet duidelijk. 
 
Deze groep mensen heeft wel recht op bijzondere bijstand, maar moet die dan tijdens de opname 
aanvragen. Bovendien kan elke gemeente anders omgaan met het toekennen van bijzondere 
bijstand. Dat leidt volgens de psychiaters en organisaties tot willekeur en is veel te belastend voor de 
patiënt. 
 
Minder kosten 
Het idee achter het wetsartikel is dat mensen in een kliniek minder kosten maken, alleen hun vaste 
lasten moeten nog worden betaald. Daarvoor kunnen ze bijzondere bijstand aanvragen, benadrukte 
staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis eerder deze week in de Tweede Kamer. 
 
Deze regel geldt overigens niet voor mensen die vrijwillig in een psychiatrische kliniek worden 
opgenomen of een tijdlang in het ziekenhuis verblijven, omdat die opnames onder andere wetten 
vallen. Het land zou volgens Esman te klein zijn als de bijstand van een coronapatiënt op de IC zou 
worden gestopt. "Maar als iemand op een crisisdienst met ernstige psychische klachten wordt 
opgenomen is het blijkbaar acceptabel." 
 
De Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) vindt dat de maatschappij een plicht heeft om te zorgen voor 
deze ernstig zieke mensen. Voorzitter Elnathan Prinsen "We moeten zieke mensen helpen herstellen 
en zo snel mogelijk laten terugkeren in de maatschappij en dat niet nodeloos moeilijk maken." 
 
Per direct verandering 
Eerder deze week zei staatssecretaris Blokhuis dat het kabinet serieus gaat kijken naar dit onderdeel 
van de Participatiewet. De Nederlandse ggz, NVvP en patiëntenorganisatie MIND willen daar niet op 
wachten en vinden dat gemeenten per direct moeten stoppen met gebruikmaken van de wet. 
 
Ook roepen zij het kabinet op om de wet aan te passen. Blokhuis kon niet toezeggen dat het tot een 
wetswijziging leidt. De Participatiewet valt onder minister Koolmees van Sociale Zaken. In juni wordt 
de wet geëvalueerd, dan gaat Koolmees ook in gesprek met de Kamer over dit probleem. 
 
Hatixhe Raba, redacteur Binnenland   


