
 

Casus Adam (1) Crisismaatregel 1 

Casusbeschrijving crisismaatregel, casus Adam (1) 
(bedoeld voor gebruik in de proefimplementatie crisismaatregel, Wvggz) 

Het gaat om een casus waarin een crisismaatregel wordt ingezet voor een jonge zwerver die 

bekend is bij politie en GGZ. 

1. Algemene beschrijving 

Adam Test is een jongeman van begin 20 die sinds een aantal weken op straat leeft. Het is een 
intelligente jongen. Hij heeft een aantal keer geprobeerd om een academische studie op te pakken, 
maar door zijn vreemde gedrag verloor hij telkens zijn kamer die hij huurde in de stad waar hij 
studeerde.  
 
Ook thuis ging het niet goed. Hij is bekend met een psychose die verergert bij middelen gebruik. 
Tijdens een psychose wordt hij heel eisend en heeft bij herhaling dan zijn moeder en zus mishandeld. 
Bij de agressie in de huiselijke sfeer wordt door moeder en zus telkens geen aangifte gedaan. De 
laatste keer heeft de burgemeester hem een huisverbod opgelegd na een agressie incident. Hij zwerft 
van stad naar stad op zoek naar een plek. 
 
Er is meerdere malen een aanbod aan hem gedaan om een behandeling voor zijn verslaving aan te 
gaan, maar daar is hij tot op heden niet toe te motiveren. Hij ontkent ook het verband tussen middelen 
misbruik en zijn recidiverende psychoses. Adam heeft bij herhaling aangegeven geen toestemming te 
geven om met andere instanties over zijn psychische problemen te overleggen.  

2. Startgebeurtenis 

Melding door de winkelier bij de politie dat iemand staat te flippen voor zijn winkel.  

3. Mogelijk verloop van de casus 

De politie gaat naar de betrokkene in het winkelcentrum. Adam staat inderdaad te schelden en tieren 
in het winkelcentrum. Hij laat zich kort kalmeren door de politieagent en kan zich legitimeren. Echter 
hij staat al snel weer te schelden naar omstanders. De politie besluit de crisisdienst in te schakelen. 
Aangezien er geen strafbaar feit is gepleegd, moet de betrokkene naar een zorglocatie voor 
beoordeling vervoerd worden. Afhankelijk van de regionale afspraken wordt Adam vervoerd naar een 
beoordelingslocatie onder regie van de Ggz, waar een crisismaatregel wordt voorbereid. 

4. Persoonsgegevens betrokkene 

Naam:   Adam Test (TIP: verzin een eigen unieke naam, bijv. Adam <Regionaam>!) 

Geboortedatum: 23 april 1998 

BSN:   777777770 (BSN niet verplicht, geldige nummers: 111111110 … 999999990)  

 

5. Extra bijlagen voor gebruik bij script Crisismaatregel 

Aanvraag politie gegevens en strafvorderlijke en justitiële gegevens  Pag. 2  

Levering politie gegevens en strafvorderlijke en justitiële gegevens  Pag. 3-5  

Aanvraag historie Wvggz en Bopz       Pag. 6  

Levering historie Wvgggz en Bopz       Pag. 7  
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Aanvraag politie gegevens en strafvorderlijke en justitiële gegevens 
(ingevuld voorbeeld voor gebruik in de proefimplementatie crisismaatregel, Wvggz) 

 

Gegevens aanvragende psychiater: 

a. Naam psychiater:      Dhr. Jansen 

b. Organisatie/Afdeling/Locatie:     …  

c. Contactgegevens: e-mail adres, telefoonnummer:   jansen@test.nl 

06-11223344 

 

Gegevens geadresseerde OvJ (Bopz-afdeling): 

a. Arrondissementsparket/Afdeling:    <centraal aanvraagpunt OM> 

b. Contactgegevens: e-mail adres, telefoonnummer:  <centraal aanvraagpunt OM> 

 

Gegevens betrokkene (zo compleet mogelijk invullen) : 

a. BSN:         777777770 

b. Verplicht in te vullen: 

• Achternaam (altijd verplicht):     Test 

• Voornamen (verplicht indien geen BSN):  Adam 

• Geboortedatum (verplicht indien geen BSN):  23 april 1998 

• Geboorteplaats (verplicht indien geen BSN):  xxx 

• Geboorteland (verplicht indien van toepassing): xxx 

c. Indien bekend: 

• Woonadres:      xxx 

• Verblijfadres:      Zorginstelling Y 

 

Gegevens van deze aanvraag:   

a. Kenmerk van de aanvragende psychiater voor deze aanvraag Jansen-1 

b. Datum en Tijdstip van deze aanvraag    Datum en tijdstip 

 

Beschrijving van de aanvraag: 

Hierbij vraag ik conform de Wvggz de politie gegevens en de strafvorderlijke en justitiële gegevens 

op die relevant kunnen zijn voor de beoordeling van het ernstig nadeel van genoemde betrokkene.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een testdocument aan het OM in het kader van de oefensessies en de proefimplementatie Wvggz. De uiteindelijke vorm en lay-out van het bericht na 
inwerkingtreding van de wet kan afwijken. 

mailto:jansen@test.nl
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Levering politie gegevens en strafvorderlijke en justitiële gegevens 
(ingevuld voorbeeld voor gebruik in de proefimplementatie crisismaatregel, Wvggz) 

 

POLITIEGEGEVENS EN STRAFVORDELIJKE EN JUSTIËLE GEGEVENS 

  

GEGEVENS VAN DE VERSTREKKING EN BIJBEHORENDE AANVRAAG 

 

Kenmerk aanvraag:     … 

Datum en tijdstip van de ontvangen aanvraag: … 

 

Gegevens aanvragende psychiater:  

▪ Naam psychiater:     Dhr. Jansen 

▪ Organisatie/Afdeling/Locatie:   … 

▪ Contactgegevens:    jansen@test.nl  

06-11223344 

 

Kenmerk van de OvJ voor deze verstrekking:   AB-1 

Datum en tijdstip verstrekking:     Datum en tijdstip 

 
 

GEGEVENS BETROKKENE 

 
BSN:     777777770 
(Geboorte)naam:   Test 
Voornamen:     Adam 
Geboortedatum:  23 april 1998 
Geboorteplaats:   xxx  
Woonadres:    xxx 
Verblijfadres:    Zorginstelling Y 
 

 

GEGEVENSVERSTREKKING 

 

X  Hierbij stuur ik u naar aanleiding van bovengenoemde aanvraag en conform de Wvggz  voor 

genoemde betrokkene: 

X    de relevante politie gegevens  

 de relevante strafvorderlijke en justitiële gegevens  

 Van betrokkene zijn geen relevante politie gegevens bekend.  

X  Van betrokkene zijn geen strafvorderlijke en justitiële gegevens bekend. 

 

 
 
 
 
 
Dit is een testdocument van het OM in het kader van de oefensessies en de proefimplementatie Wvggz. De uiteindelijke vorm en lay-out 
van het bericht na inwerkingtreding van de wet kan afwijken. 

mailto:jansen@test.nl
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Mutaties 

 

 
Politie 

▪ Eenheid XX 

▪ District XY 

▪ Basisteam XY centrum 

 

Registratienummer:   2019-0900100234-1 

Maatschappelijke klasse:  Overlast drugs 

Datum/ tijd kennisname:  Datum en tijdstip 

 

Toelichting bij incident 

Windhoekpark, Utrecht. Aantreffen groepje druggebruikers, namen genoteerd, 

weggestuurd en met vervolg.  

 

 
Politie 

▪ Eenheid XX 

▪ District XY  

▪ Basisteam ZY straat 

 

Registratienummer:   2019-1512123456-1 

Maatschappelijke klasse:  huiselijke twist (zonder vervolg) 

Pleegdatum/tijd:   Datum en tijdstip  

 

Toelichting bij incident 

Stormlaan 13, Den Haag. Zou in de woning iemand geslagen zijn. Ter plaatse werd de 

deur geopend door M.Test. Bij haar was geen letsel zichtbaar. Uit de woning klonk het 

gehuil van een vrouw. M. vertelt dat haar broer Adam zijn moeder geslagen heeft. Zij 

lijkt in shock door het gebeurde. Moeder zit huilend met haar handen voor het gezicht. 

Zij heeft een klap in haar gezicht gehad van Adam. Het is wel rood, maar er is geen 

duidelijk letsel te zien. Adam is ondertussen de woning uit gevlucht.  

Moeder en zus willen geen aangifte doen tegen Adam. Mevrouw Test geeft aan dat er 

wel vaker ruzie is geweest, maar dat het nog nooit zo erg was als nu. 

De ruzie ging over het druggebruik van Adam. Moeder wil dat absoluut niet in huis 

hebben en heeft er nu opnieuw op aangedrongen dat Adam hulp gaat zoeken. 

Voor haar is de maat nu vol. Morgen zal ze de sloten vervangen en Adam komt er niet 

meer in. Haar op het hart gedrukt om meteen 112 te bellen wanneer Adam terug zou 

komen. 

Naar aanleiding van deze casus is er door rapporteurs een zorgmelding bij Veilig Thuis 

opgemaakt. 

 
Bijzonderheden 

- 
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Justitiële documentatie 
 
VERTROUWELIJK 
Parket XXX 
Postbus XXX 
XXXX 
 

Uittreksel  Justitiële Documentatie 

   Ten behoeve van rechtspleging (Artikel 8, lid 1 Wet justitiële en  
strafvorderlijke gegevens) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gegevens van de betrokkene 

 
Betrokkene  Adam Test 
Geverifieerd adres XXX 
Geboren   23 april 1998  te xxx 
 
   Van deze persoon is een persoonsdossier opgemaakt 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
   Openstaande zaken betreffende misdrijven 
 
Instantie / zaaknr. Parket  XXX 
Datum beslissing  XXX 
Feit 1  
Maat. Classif. 
Pleegdatum 
PV 
Feit 2 
 
 
 
VERTROUWELIJK 
 
Maat. Classif. 
Pleegdatum 
PV 
Feit 3 
 
 

Maat. Classif. 
Pleegdatum 
PV 
Status 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   Volledige afgedane zaken betreffende overtredingen 
Instantie / zaaknr. CJIB  XXX 
Datum beslissing  XXX 
Feit 1  
Pleegdatum 
PV 
Status 
Beslissing t.a.v. 
Feit 1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Einde uittreksel 
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Aanvraag Historie Wvggz en Wbopz 
(bedoeld als voorbeeld voor gebruik in de proefimplementatie crisismaatregel, Wvggz) 

 

Gegevens aanvragende burgemeester: 

d. Naam burgemeester      Burgemeester Pietersen 

e. Gemeente       … 

f. Contactgegevens: e-mail adres, telefoonnummer  burgemeester@gemeente.nl 

06-55667788 

 

Gegevens geadresseerde OvJ (Bopz-team): 

c. Arrondissementsparket/Afdeling    <centraal aanvraagpunt OM> 

d. Contactgegevens: e-mail adres, telefoonnummer  <centraal aanvraagpunt OM> 

 

Gegevens betrokkene (zo compleet mogelijk invullen) : 

d. BSN:        777777770 

e. Verplicht in te vullen: 

• Achternaam (altijd verplicht):     Test  

• Voornamen (verplicht indien geen BSN)   Adam 

• Geboortedatum (verplicht indien geen BSN)  23 april 1998 

 

Gegevens van deze aanvraag:   

c. Kenmerk aanvragende burgemeester voor de aanvraag  Burgemeester-1 

d. Datum en Tijdstip van deze aanvraag    Datum en tijdstip 

 

Beschrijving van de aanvraag: 

Hierbij vraag ik conform de Wvggz de historische gegevens aan omtrent afgegeven maatregelen 

en machtigingen op grond van de Wvggz en Wet Bopz voor de in deze aanvraag genoemde 

betrokkene.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een testdocument aan het OM in het kader van de oefensessies en de proefimplementatie Wvggz. De uiteindelijke vorm en lay-out van het bericht na 
inwerkingtreding van de wet kan afwijken.  

mailto:burgemeester@gemeente.nl
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Levering Historie Wvggz en Wbopz 
(ingevuld voorbeeld voor gebruik in de proefimplementatie crisismaatregel, Wvggz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dit is een testdocument van het OM in het kader van de oefensessies en de proefimplementatie Wvggz. De uiteindelijke vorm en lay-out van het bericht na 
inwerkingtreding van de wet kan afwijken.  
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