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Verplichte GGZ - Crisismaatregel 
 
Soms is er door uw psychiatrische ziekte sprake van gevaar voor uzelf of voor uw omgeving. 

In deze situatie kan het zijn dat u zorg krijgt, terwijl u dit zelf niet wilt. Dit heet verplichte 

zorg. U moet bijvoorbeeld medicatie gebruiken, meedoen aan een behandeling of u wordt op 

een bepaalde manier in uw vrijheden beperkt. Verplichte zorg wordt alleen ingezet als het écht 

niet anders kan. Deze zorg is sinds 1 januari 2020 geregeld in de Wet verplichte geestelijke 

gezondheidszorg (Wvggz).  
 

Er zijn twee manieren waarop u verplichte zorg kunt krijgen: 

 De crisismaatregel 

 De zorgmachtiging 
 

Wat gaat er gebeuren?  

1. Melding - Er komt een melding binnen dat iemand zich zorgen maakt over u. Wanneer 

een onafhankelijk psychiater inschat dat er gevaar voor uzelf of uw omgeving is waardoor 

onmiddellijk zorg nodig is, wordt een crisismaatregel voor u aangevraagd. 

2. Alvast zorg - U kunt in een gevaarlijke situatie alvast verplichte zorg krijgen, dus voordat 

de maatregel is afgegeven. Dat mag maximaal 18 uur duren. 

3. Crisismaatregel - De burgemeester bekijkt de aanvraag en beoordeelt of u een 

crisismaatregel nodig heeft. Dat doet hij op basis van de medische verklaring van de 

onafhankelijk psychiater en op basis van het horen van uw kant van het verhaal. De 

crisismaatregel wordt dan voor maximaal 3 dagen afgegeven. 

4. Verlenging - Het is mogelijk dat de crisismaatregel verlengd wordt. Tijdens het besluit 

over de verlenging gaat de verplichte zorg door. Daarna kan de crisismaatregel maximaal 

3 weken verlengd worden. 

5. Zorgmachtiging - Indien zorg langer nodig is kan de crisismaatregel omgezet worden in 

een zorgmachtiging. Vraag uw behandelaar voor informatie over de zorgmachtiging. Een 

zorgmachtiging kan ook onafhankelijk van een crisismaatregel worden aangevraagd en 

afgegeven. 

 

Deze folder is voor personen die een crisismaatregel opgelegd krijgen. Informatie over het 

proces van de zorgmachtiging is opgenomen in een andere folder.  

U krijgt een crisismaatregel opgelegd. 

Wat betekent dit? 

De burgemeester heeft besloten dat u per 

direct verplichte zorg moet ondergaan. Dit 

houdt in dat u per direct verplicht 

psychiatrische zorg krijgt. U kunt hierbij 

ondersteuning krijgen van een 

patiëntvertrouwenspersoon (PVP). Ook wordt 

er een advocaat aan u toegewezen. De 

rechter toets namelijk het besluit van de  
 
 

 

burgemeester binnen een paar dagen in een 

zitting.  

Waarom krijgt u een crisismaatregel? 

Een crisismaatregel krijgt u alleen als u: 

 Acuut gevaar veroorzaakt voor uzelf of 

anderen (de wet noemt dit ernstig 

nadeel). 

 Als dit acute gevaar komt door een 

psychiatrische stoornis. 

 Als u geen toestemming geeft voor de 

zorg. 
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Een crisismaatregel mag alleen worden 

opgelegd in het uiterste geval, wanneer er 

geen andere mogelijkheden meer zijn om het 

ernstig nadeel te voorkomen. Verder mag 

deze maatregel alleen worden opgelegd als 

het ernstig nadeel onmiddellijk dreigend is.  

Bezoek van de onafhankelijke psychiater 

U hoeft nog geen volledige diagnose te 

hebben wanneer het ernstige nadeel als 

onmiddellijk dreigend wordt gezien. Een 

serieus vermoeden is voldoende om vast te 

stellen of verplichte zorg voor u het beste is. 

Hiervoor komt een onafhankelijke psychiater 

bij u langs.  

De psychiater:  

 Onderzoekt u en beoordeelt of er 

sprake is van een psychiatrische ziekte 

of een vermoeden daarvan. 

 Stelt vast of dit kan leiden tot een 

ernstig nadeel voor u of anderen. 

 Vraagt eventuele politie- en 

justitiegegevens op bij de officier van 

justitie.  

 Stelt een medische verklaring op. 
 

De medische verklaring beschrijft uw 

gezondheid, of uw gedrag een ernstig nadeel 

veroorzaakt en waar dit ernstig nadeel uit 

bestaat. Ook staat erin of de psychiater 

vermoedt dat uw gedrag komt door een 

psychische stoornis en of u wel of geen 

toestemming geeft voor de zorg. De 

burgemeester kan de crisismaatregel pas 

opleggen, als hij/zij de medische verklaring 

van de psychiater ontvangen heeft.  

Hoe lang duurt de crisismaatregel?  

Een crisismaatregel duurt drie dagen, maar 

kan door een rechter verlengd worden tot 

maximaal drie weken. Dit beslist de rechter 

tijdens een zitting. Tijdens deze hoorzitting 

mag u en/of uw naasten ook uw verhaal 

vertellen. Voor deze hoorzitting krijgt u ook 

een advocaat toegewezen die erop let dat de 

regels goed nageleefd worden. U kunt ook 

advies inwinnen bij de 

patiëntenvertrouwenspersoon (PVP).  

Hoe ziet de verplichte zorg eruit?  

Verplichte zorg binnen ZGT kan op alle 

verpleegafdelingen plaatsvinden. Het kan 

inhouden dat u verplicht medicatie moet 

innemen, begeleidingsafspraken moet 

nakomen of wordt opgenomen op één van de 

verpleegafdelingen binnen ZGT, waaronder de 

psychiatrie. 

 

De behandelaar bespreekt met u en uw 

naasten wat de inhoud is van de crisismaat-

regel. Daarin staat welke zorg van de 

burgemeester geaccepteerd moet worden. De 

behandelaar overlegt regelmatig met u of u 

nog de juiste zorg krijgt. Er wordt zoveel 

mogelijk rekening gehouden met uw wensen 

en alleen verplichte zorg verleend als dat echt 

nodig is.  

Wie is de PVP?  

De afkorting PVP staat voor 
patiëntenvertrouwenspersoon. U kunt bij een 
PVP terecht met vragen en klachten over de 
zorgverlening. Bijvoorbeeld over de manier 
waarop men met u omgaat, verplichte 
medicatie, de hygiëne op de afdeling, of 
vrijheidsbeperkingen. De PVP kent uw rechten 
en komt voor u op. De ondersteuning van een 
PVP is gratis. De PVP is niet in dienst van 
ZGT, maar van de onafhankelijke stichting 
PVP. De PVP voor ZGT is Gerina Lameris. Zij 
is bereikbaar op: 06-82254322. Lukt het niet 
om contact met haar te krijgen? Bel of mail 
dan met de Helpdesk van de Stichting PVP. 
• helpdesk@pvp.nl • 0900 444 88 88 

 

Onze klachtenregeling is te vinden op zgt.nl 

of na te vragen bij uw behandelaar. 

 

 

https://www.zgt.nl/contact/geef-uw-mening-over-ons/een-klacht-indienen/
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Wie is de FVP? 

Uw naaste speelt een belangrijke rol in uw 
leven en is waarschijnlijk goed op de hoogte 
van uw situatie en uw behoeften. Uw naaste 
krijgt de mogelijkheid om over de zorg mee 
te denken. Ook voor hem/haar kan de situatie 
niet makkelijk zijn. Uw naaste heeft de 
mogelijkheid om hulp te vragen aan een 
familievertrouwenspersoon (FVP). Hij/zij kan 
bij de FVP terecht voor:  

 informatie over de wet verplichte 

geestelijke gezondheidszorg, de 

crisismaatregel en zorgmachtiging. 

 algemene informatie en advies over 

hoe je als naaste om kunt gaan met 

situaties waarin mogelijk verplichte 

behandeling moet worden ingezet. 

 ondersteuning bij zijn/haar inbreng in 

een plan van aanpak van de patiënt. 

 ondersteuning bij het formuleren van 

zijn/haar visie op het zorgplan. 

 informatie over mogelijke 

klachtenprocedures en ondersteuning 

daarbij. 
 
Meer informatie over de familie 
vertrouwenspersoon vindt u in de Folder 
Verplichte geestelijke gezondheidszorg  
 

Meer informatie kunt u vinden via 

onderstaande hyperlinks:  

 Uitgebreide brochure over de 

crisismaatregel 

 Verkorte brochure over de 

crisismaatregel 
 
 

Check uw dossier op MijnZGT 

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 

kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 

mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 

persoonlijke gegevens checken, of 

bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 

voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 

informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 
Tenslotte 

Wij hopen u door middel van deze folder 
voldoende geïnformeerd te hebben. Voor 
vragen kunt u altijd contact opnemen met het 
bureau Verplichte Zorg, telefoonnummer  
088-708 31 50. 

https://adobeindd.com/view/publications/41b9c884-6256-4baa-861a-22eb4edc7b1e/ya3p/publication-web-resources/pdf/LSFVP_brochure_verplichteGGZ_A5_vDEF.pdf
https://adobeindd.com/view/publications/41b9c884-6256-4baa-861a-22eb4edc7b1e/ya3p/publication-web-resources/pdf/LSFVP_brochure_verplichteGGZ_A5_vDEF.pdf
https://www.dwangindezorg.nl/documenten/publicaties/informatiepunt/wvggz/brochures/brochure-crisismaatregel-betrokkenen
https://www.dwangindezorg.nl/documenten/publicaties/informatiepunt/wvggz/brochures/brochure-crisismaatregel-betrokkenen
https://www.ggzcentraal.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020.05.22-VWS-Samenvatting-Crisismaatregel-voor-betrokkenen-versie-1.1.pdf
https://www.ggzcentraal.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020.05.22-VWS-Samenvatting-Crisismaatregel-voor-betrokkenen-versie-1.1.pdf
../../69/2bd82471-48c0-4096-8b10-8d233477ce67/Document.html
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