
Wanneer is opname of verblijf noodzakelijk?

Als iemand bijvoorbeeld dement is, niet goed meer voor 
zichzelf kan zorgen of erg in de war is, moet die persoon 
soms gedwongen opgenomen worden in een instelling.

In de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen 

(Bopz) staat hoe dit in zijn werk gaat. Deze folder informeert u over 

de rol die het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) binnen de Wet 

Bopz heeft.

Wet Bopz
De Wet Bopz gaat over psychiatrische ziekenhuizen. Maar ook be-

paalde verpleeghuizen en afdelingen voor bijzondere zorg (of meer-

zorgafdelingen) in verzorgingshuizen en instellingen voor verstande-

lijk gehandicapten vallen hieronder. Het CIZ beoordeelt aan de hand 

van de Wet Bopz of gedwongen opname of verblijf van iemand in 

deze verpleeghuizen, verzorgingshuizen en instellingen noodzakelijk 

is. Als een cliënt zich verzet tegen noodzakelijke opname of verblijf 

moet een rechter of burgemeester daar een beslissing over nemen.

Artikel 60
Artikel 60 Wet Bopz beschermt de rechten van iemand die gedwon-

gen opgenomen wordt. Gedwongen opname is soms noodzakelijk 

om gevaarlijke situaties voor een persoon of diens omgeving te 

voorkomen. Dit gebeurt wanneer deze geen bereidheid of verzet 

tegen de opname of het verblijf vertoont.

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of 

mensen recht hebben op zorg vanuit de Wet langdurige 

zorg (Wlz). Het CIZ doet dit in het besef dat de regels 

voor iedereen gelijk zijn, maar dat mensen wel van 

elkaar verschillen. Om die reden onderzoeken medewer-

kers van het CIZ persoonlijk de individuele zorgbehoefte 

van een aanvrager van langdurige zorg. Het onderzoek is 

onafhankelijk en vindt plaats met objectieve criteria, zo-

dat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Deze 

criteria zijn gebaseerd op richtlijnen van het ministerie 

van VWS.

Meer informatie
Op www.ciz.nl vindt u veel informatie over het CIZ en het 

indicatiebesluit. Als u na het lezen van deze folder en 

de informatie op de website nog vragen heeft over het 

indicatiebesluit of een reeds ingediende aanvraag, neem 

dan contact op met het CIZ. U kunt ons bellen via het 

algemene informatienummer: 088 789 1000. Of stuur 

een e-mail via het contactformulier op www.ciz.nl. 

Deze folder is een uitgave van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).
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Opname of verblijf: 
soms is het nodig

Over de Wet Bopz



Wat onderzoekt het CIZ als het gaat om de Wet Bopz? Na onderzoek drie uitkomsten mogelijk

Bereidheid noch verzet
Het CIZ beoordeelt - onafhankelijk - of opname in een Bopz-aange-

merkte instelling noodzakelijk is voor iemand met een psychogeria-

trische aandoening of een verstandelijke handicap. Ook kijkt het CIZ 

of degene om wie het gaat het eens is met opname of verblijf in een 

instelling. Als die persoon dat niet zelf duidelijk kan maken, is sprake 

van ‘bereidheid noch verzet’. Dan is artikel 60 Wet Bopz van toepassing.

Onderzoek
Een commissie van het CIZ onderzoekt en beoordeelt of opname 

of verblijf via artikel 60 Wet Bopz noodzakelijk is. Deze commissie 

bestaat altijd uit een onderzoeker en een arts van het CIZ. 

Het CIZ onderzoekt:

•	 Of	er	mogelijkheden	zijn	om	opname	of	verblijf	te	voorkomen;

•	 Waarom	de	cliënt	eventueel	niet	buiten	een	instelling	kan	wonen.		

 Bijvoorbeeld, omdat de cliënt wegloopt en gaat dwalen of zichzelf  

	 verwondt.	Opname	is	dan	noodzakelijk;

•	 Hoe	de	cliënt	over	opname	of	verblijf	denkt.

Rechten
De onderzoeker van het CIZ neemt voorafgaand aan het onderzoek 

contact op met de cliënt of diens vertegenwoordiger. Daarna maakt 

hij een afspraak om bij de cliënt op bezoek te komen. De cliënt krijgt 

hiervan een bevestigingsbrief. Daar staat onder meer in dat hij op 

ieder moment aan het CIZ kan laten weten dat hij het niet eens is 

met de opname of verblijf. De onderzoeker legt tijdens het bezoek 

verder uit wat precies de bedoeling is. En hij vertelt wat de rechten 

van de cliënt zijn.

Resultaten onderzoek
Na het CIZ-onderzoek zijn drie uitkomsten mogelijk:

1 Er is sprake van voldoende bereidheid om te worden opgenomen.

 Opname of verblijf kan zonder toepassing van artikel 60 Wet Bopz.

2 Er is sprake van verzet.

 De cliënt wil niet opgenomen worden of niet langer opgenomen  

 blijven. Dit kan de cliënt gewoon zeggen. Of, als dat niet lukt, op  

 een andere manier duidelijk maken. Opname of verblijf kan dan  

 niet via artikel 60 Wet Bopz. Wel kan een Rechterlijke Machtiging  

 (RM) of een Inbewaringstelling (IBS) worden aangevraagd. 

3 Iemand toont geen bereidheid, maar ook geen verzet.

 De cliënt kan niet aangeven of sprake is van bereidheid of verzet.  

 Opname of verblijf is dan mogelijk via artikel 60 Wet Bopz.

Het CIZ moet de resultaten van het onderzoek altijd op papier zetten 

en het besluit schriftelijk aan de cliënt melden.

Artikel 60 Wet Bopz beschermt de rechten van iemand die 
gedwongen opgenomen wordt. In deze folder leest u hoe 
het CIZ omgaat met dit wetsartikel. Daarnaast vindt u in 
deze folder meer informatie over de Wet Bopz.

Waar opgenomen? Opname via de Wet Bopz mag alleen in speciaal daarvoor 

aangewezen instellingen of afdelingen. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of een speciale 

afdeling in een verzorgingshuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten.

Bezwaar tegen besluit Tegen het Bopz-besluit is geen bezwaar mogelijk. 

Natuurlijk kan de cliënt het CIZ laten weten het niet eens te zijn met het besluit. 

Waarmee de cliënt direct aangeeft dat sprake is van verzet. Het CIZ-besluit heeft 

dan direct geen betekenis meer. Het besluit kan dan niet toegepast worden om 

de cliënt op te nemen of opname te verlengen. Dat is alleen mogelijk met een 

Rechterlijke Machtiging of een Inbewaringstelling (IBS).


