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Informatie over de crisismaatregel
Wat is een crisismaatregel?
Bij een crisismaatregel kunt u gedwongen worden om zorg te ondergaan. U kunt bijvoorbeeld tegen uw
zin worden opgenomen in een ggz-aanbieder. Het kan ook zijn dat u medicatie moet nemen, ook als u
dat niet wilt. De burgemeester beslist over een crisismaatregel. De burgemeester mag alleen een
crisismaatregel opleggen, als er sprake is van een psychische crisissituatie waarin snel ingegrepen
moet worden.

Wat gebeurt er na een melding?
Een crisismaatregel opleggen aan iemand die in een psychische crisis verkeert, dat mag niet zomaar.
Als iemand een melding doet van een crisissituatie, dan moet de burgemeester uitzoeken wat er aan
de hand is. Hij kan bij de officier van justitie navragen of u al eerder gedwongen zorg hebt gekregen.
Ook moet een onafhankelijk psychiater, die niet kort geleden bij uw behandeling betrokken is geweest,
u onderzocht hebben. Verder wordt nagegaan of u ooit in aanraking bent geweest met de politie,
vanwege bijvoorbeeld extreme overlast.

Wat zijn de voorwaarden voor een crisismaatregel?
Om een crisismaatregel op te mogen leggen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 Er moet volgens de burgemeester sprake zijn van een onmiddellijk dreigend ernstig nadeel. Dat
betekent dat u door uw gedrag een gevaar voor uzelf of voor anderen vormt.
 Er moet een vermoeden bestaan dat uw gevaarlijke gedrag komt door een psychische stoornis.
 Een psychiater moet u onderzocht hebben en vinden dat daar sprake van is en alleen door een
crisismaatregel het gevaar voor uzelf of anderen kan worden weggenomen.
 De crisissituatie moet zo ernstig zijn dat er snel moet worden gehandeld.
 U verzet zich tegen een behandeling of opname.

Kan ik mijn mening geven?
U kunt op verschillende momenten in de procedure vertellen wat u van de situatie vindt. Bijvoorbeeld
als de psychiater u onderzoekt. Of als de burgemeester (of een van zijn ambtenaren) u belt. Als de
burgemeester de crisismaatregel heeft afgegeven, zorgt hij er ook voor dat u binnen 24 uur een
advocaat krijgt als u die nog niet heeft. Met hem kunt u ook in gesprek. U kunt ook aan degene die
verantwoordelijk is voor uw behandeling vertellen wat u wel en niet wilt. U kunt contact opnemen met
een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp), die u kan ondersteunen. Als u toestemming hebt gegeven
voor het doorgeven van uw contactgegevens kan de pvp ook contact met u opnemen.

Mogen zorgverleners al verplichte zorg geven voordat de burgemeester een besluit
heeft genomen?
De burgemeester moet binnen 18 uur na de aanvraag een beslissing nemen of u een crisismaatregel
krijgt. In deze tijd mag er al verplichte zorg aan u worden gegeven. Bijvoorbeeld medicatie om rustig te
worden. Of u mag naar een plek worden gebracht, waar u moet blijven totdat de burgemeester een
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beslissing heeft genomen. Dat mag alleen wanneer de zorgverleners vinden dat het gevaar direct moet
worden gestopt. Deze zorg mag maximaal 18 uur duren.

Wat gebeurt er nadat ik een crisismaatregel heb gekregen?
Wanneer de burgemeester een crisismaatregel geeft, krijgt u behandeling door een ggz-aanbieder. In
de crisismaatregel schrijft de burgemeester welke zorg u onder dwang mag krijgen. Bijvoorbeeld dat u
gedwongen opgenomen mag worden. Of dat u verplicht medicatie mag krijgen of gesepareerd mag
worden. Deze verplichte zorg kan in de ggz-aanbieder gegeven worden, maar ook thuis. De
burgemeester houdt zo veel mogelijk rekening met uw voorkeuren. De burgmeester schrijft ook in de
crisismaatregel welke ggz-aanbieder u die zorg mag geven en wie verantwoordelijk wordt voor uw
behandeling (zorgverantwoordelijke). De zorgverantwoordelijke beslist uiteindelijk welke verplichte zorg
u krijgt.

Wat gebeurt er als de crisismaatregel is afgelopen?
Een crisismaatregel mag maximaal drie dagen duren. Wanneer deze drie dagen voorbij zijn, betekent
dat niet dat de verplichte zorg ophoudt. Er kan een verlenging van de crisismaatregel worden
aangevraagd (deze duurt maximaal 3 weken) of er kan een zorgmachtiging worden voorbereid (een
zorgmachtiging duurt maximaal 6 maanden). Daarmee kan de verplichte zorg voor langere tijd aan u
worden opgelegd. De rechter beslist over een verlenging van de crisismaatregel of over een
zorgmachtiging.

Waar vind ik meer informatie?




Op www.altrecht.nl/over-ons/wet-verplichte-ggz/ vindt u meer informatie over de wet verplichte ggz.
Op www.altrecht.nl/over-ons/klachtenregeling/ kunt u lezen wanneer en hoe u een klacht kunt
indienen.
Hier: https://www.pvp.nl/wvggz leest u meer over wat de patiëntvertrouwenspersoon (PVP) voor je
kan doen.
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