
Casusbeschrijving voortgezette crisismaatregel, casus Adam (2) 
(bedoeld voor gebruik in de proefimplementatie voortgezette crisismaatregel, Wvggz) 

Het gaat om een casus waarin een crisismaatregel is ingezet die wordt vervolgd met een 

voortgezette crisismaatregel, 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 

De burgemeester heeft een crisismaatregel afgegeven voor opname nadat het op een dag ernstig is 
mis gegaan. Sindsdien verblijft Adam in een “Zorglocatie”.  
De burgemeester heeft een afschrift van de crisismaatregel met de medische verklaring toegezonden 
aan de Officier van Justitie. 

3. Mogelijk verloop van de casus 

De OvJ beoordeelt het dossier (medische verklaring, crisismaatregel) en stelt een verzoekschrift tot 
voortzetting van de crisismaatregel op. De rechtbank hoort Adam in de “Zorglocatie” en beslist over 
de afgifte van een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel.  

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 Voortgezette crisismaatregel 

Afgegeven crisismaatregel  Pag. 2-4  

Medische verklaring    Pag. 5-9  
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Afgegeven crisismaatregel 
(ingevuld voorbeeld voor gebruik in de proefimplementatie voortgezette crisismaatregel, Wvggz) 

 

Burgemeester van de gemeente <Naam Gemeente> in aanmerking nemende de medische verklaring 

van 

Naam Psychiater:    Jansen 

Gelast op:     Datum en tijdstip  

op grond van 7:1 Wvggz voor de onderstaande persoon een crisismaatregel te nemen omdat er een 

onmiddellijk dreigend ernstig nadeel is, er een ernstig vermoeden bestaat dat dit dreigend ernstig 

nadeel wordt veroorzaakt door het gedrag van de persoon als gevolg van een psychische stoornis en 

er verzet is tegen zorg als bedoeld in artikel 1:4 Wvggz, met de crisismaatregel het ernstig nadeel 

kan worden weggenomen en de crisissituatie dermate ernstig is dat de procedure voor een 

zorgmachtiging niet kan worden afgewacht. 

 

1. Gegevens betrokkene  
BSN: 777777770 

Voornaam: Adam 

Achternaam: Test 

Geboortedatum en -plaats: X  

Woonadres 

Straat, huisnummer: X 

Postcode, plaats: X 

 

Verblijfsadres (indien afwijkend van woonadres): 

Naam instelling (indien van toepassing):  

Locatie: “Zorglocatie” 

Afdeling en Specialisme:  

Straat, huisnummer: X 

Postcode, plaats: X  

 

  

2. Zorg die noodzakelijk is om de crisissituatie af te wenden 
a. Welke soort zorg is noodzakelijk (meerdere keuzes mogelijk) 

X toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede het verrichten van medische controles of 

andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een 

psychische stoornis, dan wel vanwege die stoornis, ter behandeling van een somatische 

aandoening;     

X beperken van de bewegingsvrijheid;    

 insluiten;  

 uitoefenen van toezicht op betrokkene;   

 onderzoek aan kleding of lichaam;  
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 onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke 

voorwerpen;   

 controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen;  

 aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg 

hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van 

communicatiemiddelen;  

 beperken van het recht op het ontvangen van bezoek;  

X opnemen in een accommodatie;  

 
3. Geldigheidsduur van de Crisismaatregel  
Crisismaatregel is geldig van datum en tijdstip tot en met datum en tijdstip  

 

4. Belast met de uitvoering van deze Crisismaatregel 
 

a. Zorgaanbieder  

Naam1: “Zorglocatie” 
Adres:   
Straat, huisnr: X  
Postcode, plaats: X  
Telefoonnummer: X 
 
Accommodatie (indien van toepassing) 
Naam: “Gesloten afdeling” 
Adres:  
Straat, huisnr: X 
Postcode, plaats: X  
Telefoonnummer: X  

  
b. Geneesheer directeur 

Naam2: Hansen 
Werkadres:   
Straat, huisnr: X  
Postcode, plaats: X  

 

c. Zorgverantwoordelijke 

Naam3: Fransen 
Werkadres: 
Straat, huisnr: X  
Postcode, plaats: X  

 

                                                           
1 of een andere partij die is geregistreerd ogv art 1:2 en met vergelijkbare expertise. 
2 of een andere partij die is geregistreerd ogv art 1:2 en met vergelijkbare expertise. 
3 of een andere partij die is geregistreerd ogv art 1:2 en met vergelijkbare expertise. 
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5. Horen van betrokkene  
a. Is de betrokkene gehoord:      

X Ja  

 Nee 

b. Indien nee: vermeld de redenen waarom niet is gehoord.   
 

6. De mogelijkheid van advies en bijstand door een patiëntenvertrouwenspersoon  
[toevoeging tekst met verwijzing naar PVP ] 

a. Heeft de betrokkene toestemming verleend om de persoonsgegevens te delen met stichting 
PVP? 

X Ja  

 Nee 

 Niet gevraagd 

 

7. Het recht op beroep tegen Crisismaatregel 
[toevoeging tekst met verwijzing naar recht op beroep]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een testdocument in het kader van de oefensessies en de proefimplementatie Wvggz. De uiteindelijke vorm en lay-out van het document na 
inwerkingtreding van de wet kan afwijken.  
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Medische verklaring 
(ingevuld voorbeeld voor gebruik in de proefimplementatie voortgezette crisismaatregel, Wvggz) 

 

MEDISCHE VERKLARING in het kader van een beoordeling tbv de voorbereiding van een 

Crisismaatregel 

als bedoeld in artikel 7:1 van de Wet verplichte ggz 

 

1. Betrokkene 

 

Identificatienummer:        

(Geboorte)naam: Test      

Voornamen: Adam 

Geslacht: man       

Geboortedatum en -plaats: 23 april 1998, XX             

 

Woonadres: 

Straat, huisnummer:             

Postcode, plaats:             

 

Verblijfsadres (indien afwijkend van woonadres): 

Straat/huisnummer:             

Postcode/plaatsnaam:             

 

Instelling (indien van toepassing): 

Instelling, locatie en afdeling:                   

 

2. Psychiater die de verklaring afgeeft en die het psychiatrisch onderzoek verricht 

 

Naam: Jansen 

Werkadres: 

Straat, huisnummer:             

Postcode, plaats:             

Telefoonnummer:       

E-mail:       

 

3. Geraadpleegde hulpverleners 

 

a. Raadpleging: Huisarts Zorgverant-  

woordelijke 

Is geraadpleegd: X ja  nee  ja  X nee 

Indien van toepassing: 

Naam: Pietersen       

Werkadres: 

Straat, huisnummer                         

Postcode, plaats:                         

Telefoonnummer:              
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4. Psychiatrisch onderzoek 

 

a. Datum en tijdstip van het onderzoek van betrokkene: 

14-02-2020      17.45 uur 

 

b. Wat zijn uw bevindingen inzake de actuele psychische gezondheidstoestand van 

betrokkene?4 

Betrokkene is erg achterdochtig. Ondanks dat het niet warm is, zweet hij overmatig. Hij is 

afwerend in het contact en is van mening dat de omstanders het op hem gemunt hebben en 

spreekt dreigende taal dat ze weg moeten gaan omdat hij hen anders aanvalt. Op aanspreken 

reageert hij met luide stemverheffing en begint te schreeuwen. De inhoud is psychotisch; “De 

CIA heeft jullie zeker gestuurd om mij te pakken” 

Betrokkene heeft een voorgeschiedenis van fysiek geweld naar moeder en zus. 

 

c. Welke hulpvraag formuleert betrokkene? 

Betrokkene kan geen hulpvraag formuleren. 

 

d. Is er naar uw oordeel sprake van een psychische stoornis? 

 X ja  nee 

 

e. Tot welke (vermoedelijke) diagnose bent u gekomen? 

Een psychotische stoornis 

 

Indien van toepassing: kruis uw diagnose aan in navolgende DSM-afgeleide classificatie (meerdere 

mogelijk): 

f.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Indien meer dan één diagnose is aangekruist, kruis de belangrijkste diagnose aan: 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

                                                           
 

Code Omschrijving 

1 Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (o.a. verstandelijke beperkingen en 

autismespectrumstoornissen) 

X   2 Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen 

3 Bipolaire-stemmingsstoornissen 

4 Depressieve-stemmingsstoornissen 

5 Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen 

6 Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 

7 Neurocognitieve stoornissen (o.a. dementie en delier) 

8 Persoonlijkheidsstoornissen 

9 10. Overige DSM-5 stoornissen 

10 Andere problemen die een reden voor zorg kunnen zijn 
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5. Onmiddellijk dreigend ernstig nadeel 

 

a. Heeft u het ernstig vermoeden dat het gedrag van betrokkene als gevolg van een 

psychische stoornis onmiddellijk dreigend ernstig nadeel veroorzaakt? 

 X ja     nee 

 Zo nee, ga verder bij '6, Maatregelen ter afwending van onmiddellijk dreigend ernstig nadeel' 

 

b. Zo ja: waaruit bestaat het (onmiddellijk dreigend) ernstig nadeel? 

Fysieke agressie naar willekeurige omstanders. 

 

c. Op grond van welke symptomen, gedragingen of feiten komt u tot uw oordeel? 

Betrokkene is dreigend en kan fysiek agressief worden vanuit een psychotische overtuiging dat 

men het op hem gemunt heeft. 

 

d. Welke symptomen, gedragingen of feiten zoals genoemd in vraag 5c zijn niet door uzelf 

waargenomen, maar door anderen aan u meegedeeld? Geef aan door wie u dit is 

meegedeeld alsmede diens relatie tot betrokkene. 

De daadwerkelijke fysieke agressie heb ik vernomen van de politie 

 

e. Kruis aan in welke van de navolgende categorieën u het ernstig nadeel indeelt: 

 

Code Omschrijving Voor 

      1 Levensgevaar        zelf en/of       ander(en) 

X   2 Ernstig lichamelijk letsel        zelf en/of  X  ander(en) 

       3 Ernstige psychische schade       zelf en/of        ander(en) 

       4 Ernstige materiële schade        zelf en/of       ander(en) 

       5 Ernstige immateriële schade        zelf en/of       ander(en) 

       6 Ernstige financiële schade        zelf en/of       ander(en) 

       7 Ernstige verwaarlozing        zelf en/of       ander(en) 

X   8 Acute maatschappelijke teloorgang X    zelf en/of       ander(en) 

       9 Ernstig verstoorde ontwikkeling        zelf en/of       ander(en) 

       10 Bedreiging van de veiligheid van betrokkene al dan niet doordat hij 

onder invloed van een ander raakt 

 

       11 Betrokkene roept met hinderlijk gedrag agressie van een ander op  

X   12 De algemene veiligheid van personen of goederen is in gevaar  

 

f. Indien meer dan één mogelijkheid is aangekruist, kruis de belangrijkste aan: 

  1 x  2  3  4  5  6  7  8  9  10      11     12 

g. Indien u van oordeel bent dat er een indicatie is voor verplichte zorg, hoe schat u de 

urgentie in? 

   de procedure voor een zorgmachtiging kan worden afgewacht 

 X  de procedure voor een zorgmachtiging kan NIET worden afgewacht, er is sprake van 

onmiddellijk dreigend ernstig nadeel 
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6. Maatregelen ter afwending van onmiddellijk dreigend ernstig nadeel als gevolg van de 

psychische stoornis. 

 

a. Welke zorg is reeds gegeven in het kader van de tijdelijke verplichte zorg voorafgaand 

aan de crisismaatregel? 

Beperken van de bewegingsvrijheid door hem over te brengen naar een screeningsruimte van 

de GGZ 

 

b. Is het naar uw oordeel nodig om zorg te verlenen om onmiddellijk dreigend ernstig nadeel 

weg te nemen? 

X  ja     nee 

 

c. Ziet u mogelijkheden om de noodzakelijke zorg op vrijwillige basis te verlenen?   

ja    X nee 

 

d. Toelichting:  

Betrokkene is niet bereid tot het accepteren van zorg en weert contact af. 

 

e. Welke vormen van verplichte zorg zijn naar uw oordeel van toepassing, concreet voor de 

eerste drie werkdagen? ( één of meerdere mogelijk) 

1 Er is geen verplichte zorg van toepassing 

X  2 Toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede het verrichten van medische controles of andere 

medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis, 

dan wel vanwege die stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening 

X  3 Beperken van de bewegingsvrijheid 

4 Insluiten 

5 Uitoefenen van toezicht op betrokkene 

6 Onderzoek aan kleding of lichaam 

7 Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke 

voorwerpen 

8 Controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen 

9 Aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat 

betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen 

10 Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek 

X  11 Opnemen in een accommodatie 

 

f. Zijn er aandachtspunten ten aanzien van eventuele somatische zorg? 

 Geen 
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7. Verzet tegen (verplichte) zorgverlening 

 

a. Is er sprake van verzet? (kruis aan wat van toepassing is) 

 X Betrokkene verzet zich tegen het verlenen van zorg die noodzakelijk is om onmiddellijk 

dreigend ernstig nadeel af te wenden.  

  De vertegenwoordiger5 van betrokkene verzet zich tegen het verlenen van zorg die 

noodzakelijk is om onmiddellijk dreigend ernstig nadeel af te wenden. 

 

8. Overige mededelingen 

 

a. Welke overige mededelingen  acht u nog van belang? 

 Geen 

 

9. Verklaring 

 

a. Ondergetekende verklaart 

X   wel  

       niet 

 

het ernstige vermoeden te hebben dat voornoemde persoon lijdt aan een psychische stoornis waaruit 

gedrag voortvloeit dat een onmiddellijk dreigend ernstig nadeel veroorzaakt dat niet zonder verlening 

van verplichte zorg kan worden afgewend, waarbij de crisissituatie dermate ernstig is dat de procedure 

voor een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht. 

 

Dagtekening en tijdstip: Datum en Tijdstip Ondertekening:       

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                           
5 Vertegenwoordiger is hier bedoeld zoals in art. 1:3 Wvggz: ouder(s) of voogd(en), door betrokkene 

gemachtigde, partner, kind, broer of zus, grootouder of kleinkind of mentor. 


