
 

 
Bijlage 2 Checklist voor de GGD 

 
Het verdient aanbeveling dat elke GGD vooraf de zaken van de onderstaande checklist 
regelt of ten minste uitzoekt in de eigen regio. Omdat de informatie verschillend is per regio, 
is het de verantwoordelijkheid van de GGD om deze gegevens up-to-date te houden. 
 
o Noteer contactgegevens van de burgemeester(s). Een faxnummer dient bekend te zijn 

voor het versturen van het verzoek tot afgifte van een beschikking voor gedwongen 
opname. 
Naam:……………………………………………………………………………………………….. 
Adres:……………………………………………………………………………………………….. 
Postcode/plaats:…………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………….. 
Faxnummer:……………………………………………………………………………………..…. 
E-mail:…………………………………………….…(niet gebruiken voor persoonsgegevens!) 
 

o Bespreek met de directeur van de GGD hoe deze op de hoogte zal worden gehouden 
van datgene wat met de burgemeester en anderen over een eventuele casus wordt 
besproken. 

 
o Stel de burgemeester op de hoogte van zijn verantwoordelijkheden bij eventuele 

gedwongen maatregelen. 
 
o Geef de burgemeester een lijst met de namen van de arts(en) infectieziekten- en tbc-

bestrijding inclusief hun geautoriseerde handtekening. 
 
o Noteer contactgegevens van het kantoor van de wachtcommandant van de politie: 

Bureau:…......………………………………………………………………………………………. 
Adres:……………………………………………………………………………………………….. 
Postcode/plaats:……………………………………………………………………………........... 
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………….. 
 

o Contactgegevens van het door de minister van VWS aangewezen ziekenhuis voor 
gedwongen isolatie: 
Centrum voor Revalidatie, UMCG locatie Beatrixoord  
Dilgtweg 5 
9751 ND Haren  
Telefoon: (050) 533 89 11  
Faxnummer TBC-afdeling: 050-5338650 

 
o Noteer contactgegevens van de piketadvocaat of piketdienst van advocaten in de regio 

die wil meewerken bij eventuele gedwongen maatregelen: 
Naam piketadvocaat/piketdienst van advocaten:..……………………………………………. 
Adres:………………………………………………………………………………………………. 
Postcode/plaats:…………………………………………………………………………………... 
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………. 
Faxnummer:……………………………………………………………………………………….. 

 
o Stel piketadvocaat op de hoogte van de Wpg en zijn taken bij eventuele gedwongen 

maatregelen. 
 
o Noteer contactgegevens officier van justitie in de regio: 



 

Naam officier van justitie:………………………………………………………………………… 
Adres:………………………………………………………………………………………………. 
Postcode/plaats:…………………………………………………………………………….......... 
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………. 
Faxnummer:……………………………………………………………………………………….. 

 
o Stel de officier van justitie op de hoogte van zijn taken bij eventuele gedwongen 

maatregelen. 
 
o Leg het telefoonnummer van de meldkamer ambulancezorg (MKA) vast. 

Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………. 
 

o Stel een verzendlijst op voor de kopieën van de beschikking met de adresgegevens van 
het ziekenhuis, de wachtcommandant van de politie, de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg, de officier van justitie en het hoofd van dienst van de GGD. 


