Staat uw Wvggz-locatie al goed in het locatieregister?
In het locatie-register moeten zorgaanbieders hun locaties en accommodaties registreren waarin of
van waaruit zij op en na 1 januari 2020 verplichte zorg conform de Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg of de Wet zorg en dwang verlenen. Het gaat dus om adressen van locaties waar
de klinieken, de poliklinieken, ACT-teams, F-ACT-teams etc gevestigd zijn. Het is uitdrukkelijk niet de
bedoeling dat woonadressen van betrokkenen (cliënten/patiënten) in dit register worden
opgenomen.
Het ministerie van VWS heeft het register alvast gevuld met de gegevens uit het huidige Bopzregister. Wij willen u erop wijzen dat u deze gegevens goed moet controleren en eventuele foute
vermeldingen moet verwijderen. Dergelijke woonadressen, bijvoorbeeld HAT-eenheden,
woonhuizen etc, staan nu soms wel ten onrechte in het Bopz-register opgenomen en zijn dus ook
overgezet naar het nieuwe locatieregister. U moet deze adressen dus zelf verwijderen.
Besturen van de zorgaanbieders met een locatie met een Bopz-aanmerking hebben onlangs een
brief ontvangen met meer informatie en inlog-instructie voor het register.
Het is ook mogelijk om nieuwe locaties aan te melden. Dat is bijvoorbeeld nodig als er ambulante
verplichte zorg in of vanuit een locatie wordt verleend die nog niet in het register staat. Voor de
registratie van een nieuwe locaties in het locatieregister is het wenselijk om gebruik te maken van
het vestigingsnummer van deze locatie uit het Handelsregister.
Voor alle locaties die zorg verlenen op grond van Wvggz moet in het register staan:
-

of er gedwongen opname mogelijk is;
zo ja, of er in of vanuit die locatie ook ambulante zorg wordt verleend;
welke vormen van verplichte zorg worden verleend; en
of er ook zorg op grond van de Wzd wordt aangeboden.

Het openbare register en meer informatie over waarop het register kan worden gewijzigd of
aangevuld, vindt u op onderstaande website:
https://locatieregister.dwangindezorg.nl

Vragen over dit onderwerp kunt u rechtstreeks stellen aan Alexandra Reijerse, projectleider
implementatie wvggz: areijerse@ggznedelrand.nl of tel: 0641219687.

