
 

MABZ: Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg

Wvggz: Wet verplichte ggz

De Wvggz geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag 
dat ernstig nadeel (gevaar) veroorzaakt voor zichzelf of voor anderen.
Als er geen vrijwillige zorg mogelijk is om het ernstig nadeel weg te nemen, 
kan de rechter iemand verplichte zorg opleggen middels een zorgmachtiging. 
De wet is erop gericht om verplichte zorg zo veel mogelijk te voorkomen. 
Als verplichte zorg echt noodzakelijk is, moet de minst ingrijpende vorm 
worden ingezet en de dwang zo snel mogelijk worden afgebouwd. Vormen van 
verplichte zorg zijn bijvoorbeeld: medicatie toedienen, medische controles doen 
of opname in een ggz-instelling. 
Netwerkpartners en/of particulieren kunnen een verkennend onderzoek aanvragen 
bij het MABZ wanneer er vermoeden is van een ernstig nadeel en de betrokkene 
niet elders in zorg is (anders voert de reeds betrokken hulpverlening het verken- 
nend onderzoek zelf uit). Als eerste stap op weg naar een (mogelijke) zorg- 
machtiging voert het MABZ aanvragen voor een verkennend onderzoek uit.
Dit wordt uitgevoerd voor de gemeenten Zaanstad, Wormerland, Landsmeer, 
Edam-Volendam, Oostzaan en Waterland.
Meer informatie: www.dwangindezorg.nl/wvggz 

De Wvggz geldt niet voor mensen met een verstandelijke beperking of 
dementie.
Voor hen geldt de Wet zorg en dwang. Meer informatie: 
www.dwangindezorg.nl/wzd 

Suïcidepreventie:

Personen met suïcidaal gedrag of suïcidale gedachten kunnen bij ons aan-
gemeld worden. Wij zorgen voor de juiste doorverwijzing. Daarnaast zijn wij 
beschikbaar voor informatie en advies en geven wij voorlichting en trainingen. 
Ook kan het MABZ worden ingezet voor nazorg voor nabestaanden, als er 
sprake is van zelfdoding.
Meer informatie: www.ggdzw.nl/zelfmoordpreventie

MABZ helpt bij het vinden van de juiste ondersteuning voor mensen die niet goed 
voor zichzelf kunnen zorgen, zorg mijden en/of een gevaar voor zichzelf of 
anderen vormen. Er kan een melding gedaan worden, bijvoorbeeld als er sprake is 
van: 
■ hoarding (verzamelstoornis) en vervuiling
■ psychiatrie
■ verslaving
■ verstandelijke beperking
■ schulden
■ ouderenzorg
■ sociaal maatschappelijke problematiek etc. 

Vaak spelen er op meerdere leefgebieden problemen en wordt de reguliere zorg 
niet bereikt. Het MABZ legt contact, inventariseert de problematiek, intervenieert 
en verwijst waar nodig door naar reguliere zorginstellingen. Hierbij werken we 
vaak samen met onze netwerkpartners. Iedereen, zowel professionals als burgers, 
kan een melding bij ons doen. Aan hulp die het MABZ biedt zijn geen kosten 
verbonden. Aanmelden kan telefonisch via 075 – 651 8380 en via onze website: 
www.ggdzw.nl/mabz

Welke overige taken vallen onder het MABZ?

VSO: Vroegsignalering Overleg

In samenwerking met de politie en ggz Parnassia worden alle politiemeldingen 
met een OGGZ-code (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) uitgezocht en 
besproken. Daar waar reeds reguliere hulpverlening aanwezig is wordt deze 
geïnformeerd over de melding en sluit het MABZ de melding af. De personen die 
elders nog niet bekend zijn worden via het MABZ naar zorg toe geleid, waar 
mogelijk.
Zie voor alle activiteiten rondom verward/onbegrepen gedrag op straat: 
www.ggdzw.nl/professionals/mabz



MABZ: Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg

MABZ: Meldpunt & Advies 
Bijzondere Zorg

Informatiefolder

MOZ: Meldpunt onverzekerdenzorg

De kosten die zijn gemaakt voor personen die zonder ziektekostenverzekering 
medisch noodzakelijke zorg hebben ontvangen, worden door de betreffende 
hulpverlener gedeclareerd bij-, en vergoed via het CAK. De persoonsgegevens 
worden doorgezet naar de betreffende GGD. Het MABZ brengt deze mensen in 
kaart en zorgt in samenwerking met het sociaal (wijk)team dat deze personen 
hulp en ondersteuning krijgen daar waar mogelijk. Deze regeling geldt voor 
alle hulpverleners, alleen de tandartszorg valt hier niet onder.
Meer informatie: www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/regeling-onverzekerden 

GGZ in de Wijk

Het MABZ werkt nauw samen met alle sociale (wijk)teams om de ketenzorg meer 
sluitend te krijgen om zo mensen met psychiatrische problematiek eerder in beeld 
te krijgen. In sommige wijkenteams geven we ook een aantal uur invulling aan 
GGZ in de Wijk. Meer informatie: www.ggdzw.nl/professionals/mabz

Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag 0800-1205

Nadat een burger het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag heeft gebeld, 
wordt deze doorgeschakeld naar een regionaal of gemeentelijk meldpunt. In 
Zaanstreek-Waterland is dat het MABZ. Wij onderzoeken of en, zo ja, welke hulp 
ingezet kan worden voor de persoon over wie er zorgen zijn. Meer informatie: 
www.ggdzw.nl/professionals/mabz

 Bereikbaarheid
 Het MABZ is bereikbaar op werkdagen tussen 
 08.30 en 17.00 uur voor het aanmelden van 
 cliënten, overleg en/of uitgebreide consultatie. 
 Wij zijn bereikbaar via: Telefoon: 075-6518380
 Email: mabz@ggdzw.nl
 www.ggdzw.nl/professionals/mabz


