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Betreft: beantwoording raadsvragen fractie FRANS 
 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Op 24 mei 2021 zijn door de fractie FRANS schriftelijke vragen gesteld met het onderwerp 
‘gedwongen opnamen’. Deze vragen zij op 20 juli 2021 beantwoord. Op 21 juli zijn door de fractie 
FRANS aanvullende vragen gesteld over de beantwoording van vraag 7 en 8. De fractie Frans heeft 
aangegeven gebruik te willen maken van het aanbod om navraag te doen bij Antes. 
  
Schriftelijke vragen 24 mei 2021 
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? 
 
Op 20 juli hebben wij het volgende antwoord gegeven bij deze vragen: 
“Daar hebben we geen gegevens over (omdat we deze wet niet zelf uitvoeren). Mocht deze informatie 
cruciaal zijn voor u dan zouden we bij Antes na kunnen vragen of zij deze gegevens hebben en willen 
delen.” 
 
Vervolgvraag 21 juli 2021 
Op basis van de vervolgvraag van fractie Frans hebben wij navraag gedaan bij Antes. 
 
Antes heeft aangegeven dat zij het aantal (gedwongen) opnames per jaar bijhouden, deze zijn terug 
te vinden in de jaarverslagen. Het jaarverslag van Antes over 2020 is nog niet gepubliceerd, en het 
jaar 2021 is nog niet afgerond. Onderstaand treft u de gegevens aan die op dit moment voorradig zijn. 
De gemiddelde opnameduur en het aantal recidieven zijn gegevens die Antes niet standaard 
genereert of voorhanden heeft.  
 
In 2020 zijn 214 mensen opgenomen met een crisismaatregel, 21 op basis van een 
zelfbindingsverklaring en 1000 met een zorgmachtiging. Totaal zijn dat 1235 gedwongen maatregelen 
in 2020. 
 
In 2021 zijn tot en met 4 augustus 176 mensen opgenomen met een crisismaatregel, 19 op basis van 
een zelfbindingsverklaring en 484 met een zorgmachtiging. Totaal zijn dat tot 4 augustus 679 
gedwongen maatregelen in 2021. 
 
 
 
 



 
 
Er zijn verschillende soorten gedwongen maatregelen, dit en meer is terug te lezen op de website:  
www.dwangindezorg.nl/wvggz van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De drie 
hierboven gedwongen maatregelen worden hieronder kort beschreven: 
 
Een crisismaatregel is een beslissing van de burgemeester waarmee verplichte zorg toegepast kan 
worden in een crisissituatie waarin snel ingegrepen moet worden vanwege onmiddellijk dreigend 
ernstig nadeel. Een crisismaatregel is maximaal drie dagen geldig. 
 
Met een zelfbindingsverklaring kan een patiënt vooraf aangeven aan welke vormen van verplichte 
zorg hij zichzelf bindt, wanneer het niet goed met hem gaat en hij noodzakelijke zorg weigert. 
 
Een zorgmachtiging is een machtiging van de rechter waarmee verplichte zorg kan worden toegepast. 
Een zorgmachtiging is mogelijk als een psychische stoornis leidt tot ernstig nadeel. Maar alleen als 
vrijwillige zorg niet mogelijk is 
 
 
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 
 


