
CRISISMAATREGEL (CM)

Extern startmoment:
Triagist beoordeelt in overleg met 
onafhankelijk psychiater dat sprake 
is van psychiatrie op basis van een 
verzoek van:
• Politie;
• Huisarts;
• Ambulancezorg;
• Burgemeester;
• GGD-arts.

Intern startmoment:
• Eigen psychiater verzoekt 

onafhankelijk psychiater van 
crisisdienst om beoordeling.

Onafhankelijk psychiater
• Is verantwoordelijk voor eventuele 

(tijdelijke verplichte) zorg;
• Meldt begin procedure CM in 

Kohnraad;
• Vraagt indien gewenst aan 

Officief van Justitie (OvJ) politie- 
en justitiegegevens via Kohnraad;

• Onderzoekt betrokkene en stelt 
een medische verklaring op in 
mConsole (Wvggz-formulier, 
‘Medische verklaring CM’);

• Verzendt medische verklaring 
via Kohnraad aan burgemeester 
plaats waar betrokkene zich 
bevindt.

Voorwaarden
• Verzet;
• Zorg is noodzakelijk i.v.m. 

voorbereiding crisismaatregel;
• Verwachting dat de 

crisismaatregel wordt afgegeven;
• Ultimum remedium.

Taken
• Motiveert beslissing in mConsole 

(Wvggz-formulier ‘Tijdelijk 
verplichte zorg voor CM’);

• Informeert burgemeester via 
medische verklaring in Kohnraad 
en Geneesheer-directeur via 
notificatie.

Duur inzet
• Maximaal 18 uur voorafgaand 

aan CM na startmoment;
• Niet langer dan 12 uur na 

onderzoek onafhankelijk 
psychiater.

Voorwaarden  
zorgverantwoordelijke:
• Verantwoordelijk voor uitvoering 

(verplichte) zorg. Zie ook 
Informatiekaart ‘Besluitvorming 
verplichte zorg’.

Termijnen:
• CM: Drie dagen, tenzij OvJ tijdig 

verzoek tot voortzetting. OvJ doet 
dit ambtshalve. Rechter beslist 
over voortzetting CM;

• Machtiging voortzetting CM: Drie 
weken. Mogelijk uitloop van drie 
weken bij tijdig verzoek OvJ tot 
omzetting naar zorgmachtiging.

Zorgverantwoordelijke bij 
machtiging voorzetting CM: 
• Ontvangt van Bureau 

Geneesheer-directeur de vraag 
tot wenselijkheid omzetting tot 
zorgmachtiging;

• Bereidt zorgplan en zorgkaart voor 
binnen twee weken;

• Zie informatiekaart ‘Voorbereiding 
zorgmachtiging’ met uitzondering 
van ‘Eigen plan van aanpak’ en de 
termijnen.

Geneesheer-directeur:
• Informeert patiënt en 

vertegenwoordiger 
over advies en bijstand 
patiëntvertrouwenspersoon (PVP);

• Verstrekt met toestemming 
informatie aan PVP;

• Informeert onafhankelijk 
psychiater.

procedure aanvraag 
crisismaatregel

tijdelijke verplichte 
zorg voorafgaand aan 

crisismaatregel
uitvoeren crisismaatregel

• GGD voert horen van betrokkene 
namens de burgemeester uit;

• Burgemeester besluit over afgifte 
CM en verzendt besluit via 
Kohnraad.

Waarom?
Het doel van de crisismaatregel is dat verplichte zorg kan worden verleend zodat een crisissituatie kan 
worden afgewend als deze wordt veroorzaakt door iemand die vermoedelijk lijdt aan een psychische 
stoornis en daardoor onmiddellijk dreigende ernstig nadeel veroorzaakt of dreigt te veroorzaken voor 
zichzelf, voor anderen of goederen.


