
 

 

 

Checklist contact met inspectie 
 

Belt u in het kader van artikel 28 c lid 3 van de Wet zorg en dwang (niet tijdige plaatsing in 

kader van RM op grond van art. 2.3 WFZ)? Dan graag de volgende informatie gereed hebben 

voor dat u contact met ons opneemt. 

 Zorgmachtiging afgegeven door de strafrechter 

o Datum beschikking 

o Afschrift beschikking (beschik over de mogelijkheid om deze digitaal naar de 

inspectie te sturen) 

o Eventuele straf die is opgelegd naar de afgifte van zorgmachtiging 

 Gegevens cliënt  

o Zorgbehoefte cliënt 

 Risico’s die er op dit moment zijn voor de cliënt en de omgeving 

 De stappen die zijn ondernomen om de cliënt te plaatsen 

o De problemen die ondervonden worden bij de plaatsing van de cliënt 

 De voorkeurs accommodatie waar cliënt geplaatst moet worden 

o Gegevens van de accommodatie in het openbaar register 

o Gegevens van de contactpersoon 

o Reden weigering voorkeurs accommodatie 

 Eventuele gegevens over de huidige accommodatie waar de cliënt verblijft 

o Gegevens accommodatie in het openbaar register 

o Gegevens van de contactpersoon 

 Datum van contact met burgemeester/zorgverzekeraar 

o Samenvatting van hetgeen besproken 

 

Belt u in het kader van artikel 34 van de Wet zorg en dwang (overleg in kader van niet 

tijdige opname met IBS)? Dan graag de volgende informatie gereed hebben voor dat u contact 

met ons opneemt. 

 Datum en tijd afgifte beschikking IBS 

 Gegevens cliënt  

o Zorgbehoefte cliënt 

 Risico’s die er op dit moment zijn voor de cliënt en de omgeving 

 De stappen die zijn ondernomen om de cliënt te plaatsen 

o De problemen die ondervonden worden bij de plaatsing van de cliënt 

 De voorkeurs accommodatie waar cliënt geplaatst moet worden 

o Gegevens van de accommodatie in het openbaar register 

o Gegevens van de contactpersoon 

o Reden weigering voorkeurs accommodatie 

 

Belt u in het kader van artikel 48 lid 3 van de Wet zorg en dwang (ontslag in kader van 

RM)? Dan graag de volgende informatie gereed hebben voor dat u contact met ons opneemt. 

 Reden voor noodzaak voor overleg 

 Reden van het ontslag 

o Mening zorgverantwoordelijke over dit voorwaardelijke ontslag 

 Gegevens client  

 Mogelijke risico’s die er spelen bij het ontslag  


