
Wvggz 
crisismaatregel



Waarom heb ik een  
crisismaatregel gekregen?
Iemand maakt zich grote zorgen om je. Dit kan een hulpver-

lener zijn of iemand anders die je kent. Zij willen je graag 

helpen. Het lukt niet helemaal om je te helpen met jouw 

toestemming. Wel is er acute zorg nodig. Hierom heb je een 

crisismaatregel gekregen. 

Via deze QR code kun je 

een filmpje zien over 
verplichte zorg:  

Belangrijke woorden
Deze woorden kun je tegenkomen:

Beschikking  

Hierin staat hoe lang de crisismaatregel duurt en welke 

verplichte zorg uitgevoerd mag worden. 

Voortgezette crisismaatregel 
De crisismaatregel kan met maximaal drie weken  

worden voortgezet. 

Zorgmachtiging   

Een zorgmachtiging is een langere periode  
van verplichte zorg. 

Voor een behandeling is toestemming nodig. Soms mag een hulpverlener behandelen 

zonder toestemming. Bijvoorbeeld als er een gevaarlijke situatie ontstaat door een 
psychische ziekte. Deze vorm van zorg verlenen heet verplichte zorg. De Wet verplichte 

geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) legt uit hoe verplichte zorg werkt. 

Je hebt een crisismaatregel gekregen. Een crisismaatregel betekent dat je acute  

zorg nodig hebt. De burgemeester heeft de crisismaatregel afgegeven, omdat het  
niet lukt je vrijwillig te behandelen. Een crisismaatregel duurt maximaal drie dagen.  

We proberen zoveel mogelijk zorg te verlenen met je toestemming.

Wat betekent 
een crisismaatregel?



Met wie krijg je te maken?

Geneesheer-directeur   
Verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken in de voor-

bereiding en uitvoering van verplichte zorg.

Zorgverantwoordelijke 
Een hulpverlener die samen met jou beslissingen maakt in de 

voorbereiding en uitvoering van verplichte zorg. 

Onafhankelijk psychiater 

De psychiater die je heeft beoordeeld. 

Patiëntvertrouwenspersoon  

Geeft je gratis advies en bijstand. 

Familievertrouwenspersoon 

Geeft je familie en naasten gratis advies en bijstand. 

Advocaat   

Behartigt je belangen in de procedure van de Wvggz. 

Rechter  

Neemt tijdens een hoorzitting het besluit of de  
crisismaatregel wordt voortgezet. 

Hoe zit het met mijn privacy?
Er wordt tijdens deze periode veel informatie over je uitge-

wisseld. De uitwisselingen van informatie zijn verplicht in de 
hele procedure. Dit staat ook in de wet. De personen die een 

beslissing over je moeten nemen zijn hierdoor zo goed mogelijk 

geïnformeerd over jouw situatie.

Wil iemand jouw gegevens delen zonder dat dit mag van 

de wet? Dit kan dat alleen als je hiervoor je uitdrukkelijke 

toestemming hebt gegeven. Zo kan de geneesheer- 

directeur je om toestemming vragen om jouw gegevens  

met de patiëntvertrouwens persoon te delen. 

Hoe kan ik een klacht indienen?
Tactus Verslavingszorg is aangesloten bij een onafhankelijke 
klachtencommissie. Deze klachtencommissie behandelt de 

klachten. De uitspraak van de klachtencommissie kan ertoe 

leiden dat een bepaalde behandeling wordt gestopt  of dat  

je een schadevergoeding krijgt. Tegen de uitspraak van de 

klachtencommissie kun je in beroep gaan.

In de wet is vastgelegd over welke zaken de klachtencommissie 

uitspraak kan doen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld:

• Beperkingen in je vrijheid. 

• Een verzoek tot beëindiging van verplichte zorg. 

Als je een klacht hebt, is het altijd verstandig om je eerst te 
laten adviseren door de patiëntvertrouwenspersoon. Deze  
kan hierin het volgende voor je betekenen:

• Je adviseren over de manier om met je klacht om te gaan.

•  Je ondersteunen bij het indienen van je klacht.

•  Je adviseren of het nuttig is om je advocaat bij de klacht te 
laten helpen.

•  Je helpen als je de klacht liever met de zorgverlener zelf  

wilt oplossen.



Dwang in de zorg
Meer informatie over dwang in de zorg.
www.dwangindezorg.nl

De patiëntvertrouwenspersoon
Meer informatie over de patiëntvertrouwenspersoon.
www.pvp.nl

De Landelijke Stichting Familie-
vertrouwenspersonen (LSFVP)
Familievertrouwenspersonen geveninformatie,  
advies en ondersteuning aan familie en naasten  

van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).
www.familievertrouwenspersonen.nl 

MIND
MIND wil psychische problemen voorkomen en  

mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen.  

Dit doen ze door informatie te bieden, onderzoek te 
doen, projecten uit te voeren en actie te voeren.
www.wijzijnmind.nl

113 Zelfmoordpreventie
Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale  
organisatie voor preventie van suïcide.
www.113.nl

Ypsilon
Verenigt familieleden en naasten van mensen  

met psychosegevoeligheid.

www.ypsilon.org

Waar kan ik meer 
informatie vinden?

Wil je meer lezen over bepaalde onderwerpen? 

Hieronder vind je een lijst met handige websites.

TactusVerslavingszorg

@TweetTactus
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