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Kernboodschap  In het landelijk bestuurlijk akkoord GGZ, gemaakt door de VNG, GGZ Nederland en 
andere partijen, en de daarbij horende landelijke werkwijzer Medisch 
Noodzakelijk Verblijf (MNV) is afgesproken hoe partijen met elkaar willen 
samenwerken rondom mensen die vanwege een gebrek aan de juiste 
vervolgondersteuning nog opgenomen moeten blijven op een klinische 
behandelplek. Dat wordt het Medisch Noodzakelijk Verblijf genoemd. Het MNV 
moet volgens het Bestuurlijk akkoord de eerste zes maanden door de 
zorgverzekeraar worden betaald en daarna door de gemeente.  
 
Gemeente Haarlem moet zich, net als andere gemeenten, inzetten om de 
afspraken over het MNV uit het Bestuurlijk akkoord en de werkwijzer te volgen. 
Omdat GGZ inGeest de grootste GGZ-instelling in de regio is zijn er werkafspraken 
gemaakt met GGZ inGeest. Wanneer er cliënten zijn die van een andere instelling 
komen gelden de werkafspraken met GGZ inGeest voor die cliënten ook als 
uitgangspunt. Om de afspraken en de uitnutting van het MNV te monitoren is er 
een kwartaaloverleg met GGZ inGeest ingericht. De werkafspraken gelden voor 
inwoners van gemeente Haarlem en voor cliënten uit regio Kennemerland die 
MNV ontvangen terwijl ze wachten op een Beschermd Wonen plek.  
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Het college van burgemeester en wethouders  

Besluit:  

1. In te stemmen met de afspraken die zijn gemaakt met GGZ inGeest over het 

Medisch Noodzakelijk Verblijf;  

2. Mandaat voor de uitvoering van dit besluit te verlenen aan de afdelingsmanager 

Maatschappelijke Ondersteuning.  
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de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

1. Inleiding  
Medisch Noodzakelijk Verblijf 
In het Bestuurlijk akkoord GGZ (bijlage 1) en in de landelijke werkwijzer Medisch Noodzakelijk Verblijf 
is afgesproken hoe partijen met elkaar willen samenwerken rondom mensen die vanwege een 
gebrek aan de juiste vervolgondersteuning opgenomen moeten blijven op een klinische 
behandelplek. Een regiebehandelaar van de GGZ-instelling kan daartoe beslissen. Het doel van deze 
langere opname is om te zorgen dat de gemeentelijke ondersteuning na opname zo goed mogelijk 
aansluit op de opname zelf waardoor continuïteit van zorg en ondersteuning gerealiseerd kan 
worden. Patiënten verblijven namelijk wel eens langer dan medisch noodzakelijk is op zo’n plek 
omdat de noodzakelijke vervolgvoorzieningen zoals begeleiding, huisvesting of Beschermd Wonen 
ontbreken. Wanneer het ontslag van een patiënt medisch onverantwoord is vanwege het ontbreken 
van deze noodzakelijke vervolgvoorzieningen kan het gerechtvaardigd zijn om het verblijf in een 
GGZ-instelling gedurende een redelijke termijn voort te zetten. Dat wordt het Verblijf met 
Rechtvaardigheidsgrond (VMR) of het Medisch Noodzakelijk Verblijf (MNV) genoemd.  
 
Hoewel de landelijke werkwijzer MNV (bijlage 2) al vrij uitgebreid omschrijft welke verplichtingen 
elke partij (gemeente, GGZ-instelling, zorgverzekeraar) heeft is gekozen om de werkwijzer te vertalen 
in lokale afspraken (bijlage 3) tussen gemeente Haarlem en GGZ inGeest. Daardoor kunnen 
ambtenaren van gemeente Haarlem de afspraken makkelijker navolgen, evenals de 
regiebehandelaars, managers en administratief medewerkers van GGZ inGeest. Om de afspraken te 
monitoren en om bij te houden hoe vaak er daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt van het MNV in 
Haarlem zijn er kwartaaloverleggen met GGZ inGeest ingericht.  
 
Deze afspraken worden gemaakt voor inwoners van gemeente Haarlem en voor cliënten uit 
Kennemerland die moeten wachten op een plek voor Beschermd Wonen. Omdat Haarlem 
centrumgemeente is voor Beschermd Wonen zijn de kosten in dat laatste geval ook voor rekening 
van gemeente Haarlem.  

 

2. Besluitpunten college 
Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

1. in te stemmen met de afspraken die zijn gemaakt met GGZ inGeest over het Medisch 
Noodzakelijk Verblijf (MNV);  

2. mandaat voor de uitvoering van dit besluit te verlenen aan de afdelingsmanager 
Maatschappelijke Ondersteuning.  
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3. Beoogd resultaat 
Heldere afspraken tussen GGZ inGeest en gemeente Haarlem over het Medisch Noodzakelijk Verblijf 
en een juiste uitvoering van de afspraken die erop zijn gericht om het Medisch Noodzakelijk Verblijf 
te voorkomen of zo kort als mogelijk is te laten duren.  
 

4. Argumenten 
1. Gemeente Haarlem moet zich inzetten om de landelijke afspraken over het MNV te volgen.  
Gemeente Haarlem moet zich, net als andere gemeenten en de andere ketenpartners, inzetten om 
de afspraken over het MNV uit het Bestuurlijk akkoord en de werkwijzer MNV uit te voeren. Deze 
landelijke afspraken zijn uitgewerkt in lokale afspraken met GGZ inGeest. 
 
2. De afspraken over het MNV kunnen helpen bij een betere samenwerking op andere vlakken. 
Landelijk, regionaal en lokaal wordt al jaren naar manieren gezocht waarop gemeenten en GGZ-
instellingen beter kunnen samenwerken. Dat geldt ook voor gemeente Haarlem en GGZ inGeest. De 
sociale wijkteams werken aan een betere samenwerking met de FACT-teams en de klinieken en 
regelmatig hebben mensen die uitstromen bij GGZ inGeest een Beschermd Wonen indicatie nodig. 
Ook de Wet verplichte GGZ gaat uit van samenwerking tussen GGZ-instellingen en gemeenten. De 
regiebehandelaars van GGZ inGeest moeten in de behandelplannen van patiënten opnemen of er 
ondersteuning nodig is bij ‘levensdomeinen’ zoals financiën, ambulante ondersteuning of huisvesting 
en die ondersteuning moet dan worden aangevraagd. Dit gebeurt echter niet altijd.  
 
Een onderdeel van de afspraken over het MNV is dat de regiebehandelaars van inGeest al vroeg 
moeten melden bij de gemeente dat er iemand is opgenomen voor wie er wellicht ondersteuning 
nodig is na ontslag. Wanneer de casemanagers Beschermd wonen, wijkteammedewerkers of 
klantmanagers werk en inkomen hiervan al op de hoogte zijn in zo’n vroeg stadium kan er sneller 
passende ondersteuning worden ingezet die aansluit op de opname. Nu komt het nog voor dat 
iemand ontslagen wordt met een ondersteuningsvraag zonder dat dit bij de gemeente bekend is. Het 
voornemen van gemeente Haarlem is daarom om deze afspraken te gebruiken om de samenwerking 
rondom allerlei patiënten te versterken wanneer ze na behandeling bij inGeest ondersteuning nodig 
hebben vanuit het Sociaal Domein.   
 
5. Risico’s en kanttekeningen 
1. Het is niet bekend wat de extra kosten voor het MNV zullen zijn.  
Het is niet duidelijk hoe vaak er gebruik gemaakt wordt van het MNV. GGZ inGeest schat in dat het 
gaat om 5 – 10 mensen per jaar maar in andere gemeenten van vergelijkbare omvang is er vrijwel 
nooit gebruik van gemaakt. Om het risico op hoge kosten te beperken wordt er strak gestuurd op de 
afspraken. Zeker als er Beschermd Wonen of een contingentwoning nodig is moet een patiënt gelijk 
na opname voor deze voorzieningen worden aangemeld omdat er lange wachtlijsten zijn. De 
casemanagers Beschermd Wonen kunnen na een eerste melding al nagaan of Beschermd Wonen 
echt van toepassing is en zo nodig iemand op de wachtlijst zetten. Daarnaast is er een 
kwartaaloverleg met GGZ inGeest ingepland om de afspraken en de uitnutting van het MNV te 
monitoren en is er een contactpersoon in Haarlem aangewezen die de aanvragen zal registreren. 
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6. Financiële consequenties 

Een behandelplek in de kliniek van GGZ inGeest is duur. Per dag zijn de verblijfskosten voor zo’n plek 
gemiddeld € 380,- exclusief de kosten voor de behandeling. Voor het MNV heeft de NZA een tarief 
bepaald van € 330,28 per dag. Ook dat tarief is exclusief behandeling. Wanneer er (ambulante) 
behandeling nodig is naast het MNV wordt dat altijd door de zorgverzekeraar betaald.   
De kosten voor het MNV worden betaald vanuit het budget voor Beschermd Wonen.  
 

7. Uitvoering 
Na besluitvorming zal uitvoering gegeven worden aan de afspraken. De afspraken worden vertaald in 
een samenwerkingsovereenkomst die wordt getekend door gemeente Haarlem en GGZ inGeest.  
 

8. Bijlagen 

 Bijlage 1: Landelijke werkwijzer Medisch Noodzakelijk Verblijf 

 Bijlage 2: Bestuurlijk akkoord GGZ 2019 - 2022 

 Bijlage 3: Afspraken MNV gemeente Haarlem – GGZ inGeest  


