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1. nl.ggznederland.crisismaatregelv-0.3 
 
1.1 Concept 
Met de crisismaatregel staat de burgemeester een zorgverantwoordelijke toe onmiddellijk verplichte 
zorg te verlenen bij een crisissituatie, een situatie waarin sprake is van onmiddellijk dreigend ernstig 
nadeel voor betrokkene of derden, ten gevolge van de psychiatrische stoornis.  
 
1.2 Mindmap 
1.3 Purpose 
Doel van de crisismaatregel is om geschikte verplichte zorg toe te passen en de crisis af te wenden. 
 
1.4 Patient Population 
Elke betrokkene waarvoor door de burgemeester een crisismaatregel wordt opgelegd. 
   
1.5 Evidence Base 
Op grond van 7:1 Wvggz kan voor de betrokken persoon een crisismaatregel worden genomen 
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. 
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1.6 Information Model 
 

 
  
«rootconcept» Crisismaatregel   
Definitie <languages xml:space="preserve"> 

<nl-NL>Rootconcept van de bouwsteen crisismaatregel. Dit rootconcept bevat 
alle gegevenselementen van de bouwsteen Crisismaatregel.</nl-NL> 
<en-US>Root concept of information model crisis measure. This root concept 
contains all data elements of information model crisis measure.</en-US> 
</languages> 

Datatype  
DCM::ConceptId NL-CM:  
DCM::DefinitionCode GGZNL: GGZNL2029  

 

Opties  
 
«data» Aanvrager crisismaatregel    
Definitie Door wie is de crisismaatregel aangevraagd?  
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Datatype ST 
DCM::DefinitionCode GGZNL: GGZNL2040  

 

Opties  
 
«data» Contactgegevens Burgemeester   
Definitie Contactgegevens van de burgemeester die de CM afgeeft. 

 
Datatype ST 
DCM::DefinitionCode GGZNL: GGZNL2041  

 

Opties  
 
«context» Zib: Patiënt   
Definitie Zib Patiënt voor persoonsgegevens van de betrokkene.  

 
Datatype  
 
Opties  
 
«data» CrisismaatregelDocument   
Definitie De medische verklaring is altijd aanwezig, die bevat de medisch inhoudelijke 

onderbouwing. Daarnaast is de burgemeester verplicht zo mogelijk te horen. 
De inhoud van een eventueel hoorverslag neemt de burgemeester mee in 
zijn/haar beslissing. Die afweging (medische verklaring versus hoorverslag) zou 
hier tot een juridische onderbouwing moeten leiden tot wel of niet nemen van 
de crisismaatregel. 
De rapporten en beslissing worden samengebundeld tot het Crisismaatregel-
document. Voor de zorg is het nodig het ontvangen schriftelijke document 
waarin de crisismaatregel wordt opgelegd op een toegankelijke manier vast te 
leggen. Dit kan bijvoorbeeld een gescand document als PDF, JPG o.i.d.. Het 
kan ook een link zijn naar een weblocatie waar het document voor bevoegden 
te lezen is.  

Datatype ED 
DCM::DefinitionCode GGZNL: GGZNL2053  

 

Opties  
 
«data» MedischeVerklaring   
Definitie Verklaring van een onafhankelijk arts met daarin de actuele 

gezondheidstoestand. 
Datatype ED 
DCM::DefinitionCode GGZNL: GGZNL2050  

 

Opties  
 
«data» Startdatum CM   
Definitie <languages xml:space="preserve"> 

<nl-NL>Geldigheidsduur van de Crisismaatregel Crisismaatregel is geldig 
van [datum en tijdstip]. 
</nl-NL> 
<en-US></en-US> 
</languages> 
 

Datatype TS 
DCM::ConceptId NL-CM:  
DCM::DefinitionCode LOINC: 63936-9 Start date of treatment or therapy 

 

Opties  
 
«data» Stopdatum CM   
Definitie <languages xml:space="preserve"> 

<nl-NL>Geldigheidsduur van de Crisismaatregel Crisismaatregel is geldig 
tot en met [datum en tijdstip]. </nl-NL> 
<en-US></en-US> 
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</languages> 
 

Datatype TS 
DCM::ConceptId NL-CM:  
DCM::DefinitionCode LOINC: 63939-3 End date of treatment or therapy 

 

Opties  
 
«data» Toestemming data delen PVP   
Definitie <languages xml:space="preserve"> 

<nl-NL>Is er toestemming om persoonsgegevens van patient te delen met 
stichting PVP</nl-NL> 
<en-US></en-US> 
</languages> 

Datatype CD 
DCM::ConceptId NL-CM:  
DCM::DefinitionCode GGZNL: GGZNL2030  
DCM::ValueSet ToestemmingPVP OID: OID: 

2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.14 
 

Opties  
 
«data» Crisismaatregel   
Definitie Tot welke vorm van verplichte zorg machtigt de crisismaatregel?  

Selecteer uit de waardenlijst. 
 

Datatype CD 
DCM::DefinitionCode GGZNL:Tijdel03  

 

DCM::ValueSet Zorg die noodzakelijk is om 
de crisissituatie af te wenden 

OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.12 

Opties  
 
«context» ZIB: Zorgaanbieder   
Definitie Waar wordt de zorg verleend: Zib Locatie of locatiecomponent zib 

Zorgaanbieder.  
 

Datatype  
 
Opties  
 
«container» Verantwoordelijk Zorgverlener   
Definitie De arts die verantwoordelijk is voor de zorg. 
Datatype  
 
Opties  
 
«container» Geneesheer Directeur   
Definitie De geneesheer-directeur onder wiens verantwoordelijkheid de verplichte 

zorg wordt verleend. 
Datatype  
 
Opties  
 
«container» Onafhankelijk Psychiater   
Definitie De psychiater die onafhankelijk is en de medische verklaring aan de 

burgemeester verstrekt.  
Datatype  
 
Opties  
 
«context» ZIB: Zorgverlener   
Definitie Er zijn drie zorgverleners bij de procedure betrokken, die rollen zijn allen 

expliciet aanwezig.  



nl.ggznederland.crisismaatregel-v0.3.docx   pagina 7 

 
Datatype  
 
Opties  
 
«container» Horen Patiënt   
Definitie Dit moet worden ingevuld door de burgemeester, want de burgemeester of 

iemand namens hem/haar moet betrokkene zo mogelijk horen. Dus ook de 
burgemeester, of iemand namens hem/haar moet dat invullen.  
Rechters willen weten waarom niet is gehoord want in de MvT bij de wet 
staat dat de burgemeester niet te snel mag aannemen dat het niet mogelijk 
is berokkenen te horen. Hij/Zij moet zijn/haar best doen daarvoor. 
 

Datatype  
 
Opties  
 
«data» Is patient gehoord?    
Definitie Is betrokkene gehoord? Ja/Nee. Bij nee waarom niet (reden).  

 
Datatype BL 
DCM::DefinitionCode GGZNL: GGZNL2055  

 

Opties  
 
«data» Ja, gehoord door:    
Definitie Bij ja toevoegen: door wie de patiënt is gehoord? 

 
Datatype ST 
DCM::DefinitionCode GGZNL: GGZNL20555  

 

Opties  
 
«data» Nee, reden niet gehoord:   
Definitie Bij nee, toevoegen van de reden waarom de patiënt niet is gehoord.  
Datatype ST 
DCM::DefinitionCode GGZNL: GGZNL20552  

 

Opties  
 
«document» ToestemmingPVP   
Definitie De waardenlijst met soorten toestemming aan PVP. 
Datatype  
DCM::DefinitionCode   
DCM::ValueSetId   

 

Opties  
ToestemmingPVP OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.10 
Concept Name Concept 

Code 
CodeSys. 
Name 

CodeSystem OID Description 

Ja Y   HL7 http://terminology.hl7.or
g/CodeSystem/v2-0136 
2.16.840.1.113883.21.7
2 

Yes 

Nee N HL7 http://terminology.hl7.or
g/CodeSystem/v2-0136 
2.16.840.1.113883.21.7
2 

No 

Niet gevraagd NASK HL7 v3 Code 
System 
NullFlavor 

2.16.840.1.113883.5.10
08 

Null Flavor Not Asked. 
https://www.hl7.org/fhir/v3
/NullFlavor/cs.html  
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«document» Crisismaatregel   
Definitie De waardenlijst met mogelijke maatregelen.  
Datatype  
DCM::DefinitionCode   
DCM::ValueSetId   

 

Opties  
 Zorg die noodzakelijk is om de 

crisissituatie af te wenden 
OID: 
2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.
12 

WVG
GZ 

Concept Name Concept 
Code 

CodeSys. 
Name 

CodeSystem OID Descripti
on 

3.1 Het 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 

 SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 

 

3.1.1. Vocht en Voeding  SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 

Maatregelen 
rondom 
toedienen van 
vocht en 
voeding 

3.1.2 Toedienen van 
medicatie 

 SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 

Maatregelen 
rondom het 
toedienen van 
medicatie 

3.1.2.
1 

orale medicatie  SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 

 

3.1.2.
2 

intramusculaire 
medicatie 

 SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 

 

3.2.2.
3 

intraveneuze medicatie  SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 

 

 Overige 
toedieningsvormen 

OTH HL7 Null 
Flavor 

2.16.840.1.113883.5.
1008 

Een andere 
waarde die niet 
in de 
waardenlijst 
beschikbaar is 

3.1.3 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 

 SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 
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somatische 
aandoening.) 

3.1.3.
1 

ECT  SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 

 

 Overige controles en 
handelingen 

OTH HL7 Null 
Flavor 

2.16.840.1.113883.5.
1008 

Een andere 
waarde die niet 
in de 
waardenlijst 
beschikbaar is 

3.2 Beperken van 
bewegingsvrijheid 

 SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 

 

3.2.1 Fixatie. (Het beperken 
van een betrokkene in 
zijn 
bewegingsmogelijkhed
en van (onderdelen 
van) het lichaam) 

 SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 

 

3.2.1.
1 

Fysieke fixatie  SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 

 

3.2.1.
2 

Mechanische fixatie  SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 

 

 (Beperken van de 
bewegingsvrijheid 
door) Plaatsing op een 
gesloten afdeling. 

 SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 

 

 Overige beperking van 
de bewegingsvrijheid 

OTH HL7 Null 
Flavor 

2.16.840.1.113883.5.
1008 

een andere 
waarde die niet 
in de 
waardenlijst 
beschikbaar is 

3.3 Insluiten   SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 

 

3.3.1 in een separeerverblijf  SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 

 

3.3.2 in een Extra Beveiligde 
Kamer (EBK) 

 SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 

 

3.3.3 in een 
afzonderingsruimte 

 SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 

 

3.3.4 in de eigen kamer 
/verblijfsruimte van de 
betrokkene 

 SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 

 

 Overige vormen van 
insluiten/ overige 
ruimte 

OTH HL7 Null 
Flavor 

2.16.840.1.113883.5.
1008 

een andere 
waarde die niet 
in de 
waardenlijst 
beschikbaar is 

3.4 Uitoefenen van toezicht 
op betrokkene 

 SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 

 

3.4.1 Cameramonitoring  SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 

 

3.4.2. Andere elektronische 
middelen  

OTH HL7 Null 
Flavor 

2.16.840.1.113883.5.
1008 

Een andere 
waarde die niet 
in de 
waardenlijst 
beschikbaar is 

3.5 Onderzoek aan kleding 
of lichaam 

 SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 

 

3.6 Onderzoek van woon-
/verblijfruimte op 

 SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 
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gedrag-beïnvloedende 
middelen en 
gevaarlijke 
voorwerpen. 

3.7 Controleren op de 
aanwezigheid van 
gedrag-beïnvloedende 
middelen 

 SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 

 

3.8 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
) 

 SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 

 

3.8.1 Beperking in gebruik 
communicatiemiddelen  

 SnomedCT 2.16.840.1.113883.6.
96 

 

 Overige beperkingen 
(eigen leven inrichten) 

OTH HL7 Null 
Flavor 

2.16.840.1.113883.5.
1008 

Een andere 
waarde die niet 
in de 
waardenlijst 
beschikbaar is 

3.9 Beperken van het recht 
op het ontvangen van 
bezoek 

    

3.10 Opnemen in een 
accommodatie 

    

3.11 Ontnemen van de 
vrijheid van betrokkene 
door hem over te 
brengen naar een 
plaats die geschikt is 
voor tijdelijk verblijf 

    

    
 
1.7 Example Instances  
 
1.8 Instruction 
Bij de uitvoering van de crisismaatregel is het belangrijk dat de patiënt wordt gevraagd of zij/hij van 
een patiënten vertrouwenspersoon gebruik wil maken voor ondersteuning. 
De mogelijkheid van advies en bijstand door een patiënten vertrouwenspersoon PVP. 
 
De patiënt heeft altijd de mogelijkheid om advies en bijstand te vragen van een Patiënten 
vertrouwenspersoon (PVP). 
De pvp is te bereiken via de helpdesk op 0900 – 444 8888, helpdesk@pvp.nl of via de chat op 
www.pvp.nl 
   
1.9 Example of the Instrument 
1.10 Interpretation 
1.11 Issues 
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De Snomed CT codes voor de maatregelen zijn in een afgerond stadium en zullen bij 
beschikbaarheid hier worden toegevoegd.  
 
1.12 Care Process 
 
1.13 Constraints 
1.14 References 
Informatieproduct crisismaatregel.   
https://www.dwangindezorg.nl/wvggz/crisismaatregel/wat-is-een-crisismaatregel    
 
1.15 Traceability to other Standards 
1.16 Disclaimer 
GGZ Nederland in de rol van opdrachtgever en Results4Care B.V. als uitvoerder besteden de 
grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze Zorg 
Informatie Bouwsteen (zib). Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. GGZ 
Nederland en Results4Care zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of 
onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen 
veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of 
onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door GGZ 
Nederland of Results4Care, of door u aan GGZ Nederland of Results4Care via een website van 
GGZ Nederland of Results4Care of via e-mail, of anderszins langs elektronische weg. 
 
Tevens aanvaarden GGZ Nederland en Results4Care geen aansprakelijkheid voor eventuele 
schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt 
door of namens GGZ Nederland of Results4Care via deze zib. GGZ Nederland en Results4Care 
aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie in deze zib waarnaar of 
waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. 
 
In geval van tegenstrijdigheden in de genoemde zib-documenten en bestanden geeft de meest 
recente en hoogste versie van de vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de 
desbetreffende documenten weer. 
 
Indien informatie die in de elektronische versie van deze zib is opgenomen ook schriftelijk wordt 
verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dit geldt indien de 
versieaanduiding en datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft prioriteit echter boven 
een conceptversie. Een gereviseerde versie heeft prioriteit boven een eerdere versie. 
   
 
1.17 Terms of Use 
De gebruiker mag de informatie van deze Zorginformatiebouwsteen kopiëren, verspreiden en 
doorgeven, onder de voorwaarden, die gelden voor Creative Commons licentie Naamsvermelding-
NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland (CC BY-NC-SA-3.0).De inhoud is beschikbaar onder 
de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 (zie ook 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/). 
 
The user may copy, distribute and pass on the information in this Health and Care Information 
Model under the conditions that apply for Creative Commons license Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 3.0 Netherlands (CC BY-NCSA-3.0). The content is available under Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 (see also http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/3.0/nl/) 
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1.18 Copyrights 
Op de verplichte formulieren berust geen copyright. Die kunnen altijd worden toegepast.  
     
  



nl.ggznederland.crisismaatregel-v0.3.docx   pagina 13 

2. Metainformatie nl.ggznederland.crisismaatregelv-0.3  
 
 
CoderList -W Goossen 
Contact Information -- 
ContactInformation.Address -- 
ContactInformation.Name -- 
ContactInformation.Telecom info@ggznederland.nl 
ContentAuthorList -- 
CreationDate 20-01-2020 
DefinitionCode -- 
DefinitionCode1 -- 
DefinitionCode2 -- 
DeprecatedDate -- 
DescriptionLanguage -- 
EndorsingAuthorityAddress -- 
EndorsingAuthorityName -- 
EndorsingAuthorityTelecom -- 
Id 2.16.840.1.113883.3.3210.14.1.7 
KeywordList crisismaatregel 
LifecycleStatus 001 
ModelerList -- 
Name nl.ggznederland.crisismaatregel 
note De Wvggz crisismaatregel. Welke gegevens moeten 

discreet in het dossier komen en in ketens kunnen 
worden uitgewisseld.  

PublicationDate -- 
PublicationStatus first draft 
ReviewerList -- 
Revision History -- 
RevisionDate -- 
Supersedes -- 
template_id nlggznederlandcrisismaatregel 
Type -- 
Version 0.3 
 
 
2.1 Revision History 
Eerste conceptversie 0.1 gemaakt op basis informatieproduct Wvggz voor crisismaatregel.  
V0.2 klasse toegevoegd om ook het door de burgemeester of de rechter gestuurde document een 
plaats te geven. Datatype ED (Encapsulated Data) om integrale documenten als een PDF te 
kunnen opslaan. 
V0.3 review commentaar Jaap Schrieke, Alexandra Reijerse en redactieraad zibs ggz verwerkt.  
- alle teksten, betere omschrijving 
- splitsen eerste afgifte door burgemeester en evt. latere verlenging door rechter  
- data-elementen preciezer benoemd, o.a. altijd medische verklaring  
Uitsplitsing rollen via zib Zorgverlener die in drie rollen kan deelnemen, waar telkens een andere 
persoon is.  
 
 
 
 


