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1. Inleiding 

In 1994 is de wet BOPZ ingevoerd die kort gezegd de onvrijwillige opname "regelt" van 

mensen met 'een stoornis van hun geestvermogens' in een daartoe aangewezen 

inrichting en zij is gericht op rechtsbescherming van de betrokkene na zijn opname. 

De wet geeft aan bij wie, wanneer en onder welke voorwaarden het gerechtvaardigd is 

de vrijheid van mensen te beperken en zo nodig dwang of dwangbehandeling toe te 

passen. 

Zij omvat enerzijds procedures rondom onvrijwillige opneming, verlof en ontslag 

(externe rechtspositie) en anderzijds de rechten van de onvrijwillig opgenomen cliënt 

(interne rechtspositie). 

Uitgangspunt voor de regeling van de interne rechtspositie is, dat de zelfbeschikking 

van individuen - ook na onvrijwillige opneming - zoveel mogelijk gerespecteerd moet 

worden. Onvrijwillige opname rechtvaardigt dus nog geen gedwongen behandeling. 

Uitgangspunt voor de behandeling blijft het toestemmingsbeginsel en hiervan mag 

slechts worden afgeweken wanneer er sprake is van gevaar (voor de cliënt1 of voor de 

omgeving). 

 

Door o.a. Cees Hertogh, Anne Mei The en Jan Eefting is naar aanleiding van 

veldonderzoek gewezen op de discrepantie tussen de wet en de praktijk in de 

psychogeriatrische verpleeghuizen. 

Zij wijzen op het feit dat de uitvoering van de wet  in feite in belangrijke mate rust op 

de schouders van de ziekenverzorgenden, die vaak ter zake slecht geïnformeerd zijn en 

voor wie zorgzaamheid en geborgenheid als morele motieven centraal staan. 

Ten tweede de omstandigheid dat dementie gepaard gaat met het verlies van een 

gemeenschappelijk gedeelde betekeniswereld, waardoor toepassing van het 

begrippenkader van de Wet BOPZ toenemend problematisch wordt. 

Ten derde is er sprake van een spanning tussen het ethisch besef van de hulpverleners 

en de juridische norm van het recht. Waarbij wat goed hulpverlenerschap is voor de 

hulpverlener door de ogen van de jurist als dwang of vrijheidsbeperking wordt gezien. 

 

Het is vooralsnog onduidelijk of een toenemend besef van deze discrepantie ook op 

termijn tot aanpassing van de regelgeving voor de psychogeriatrische zorg zal leiden. 

De nota zoals die hier ligt is bedoeld om toepassing van de Wet BOPZ op de locaties 

kleinschalig wonen van Zorggroep Ena die BOPZ gemerkt zijn, een basis te geven. 

De praktijk zal vooral gevoed moeten worden door kennisoverdracht en een goede 

samenwerking tussen verzorgenden en behandelend artsen (en BOPZ-arts) in het 

belang van de bewoners.  

 

 

Mei  2013 

 

Beleidsteam Zorggroep Ena 

 

 

 

 

                                                      
1 Waar in de Wet BOPZ wordt gesproken over ‘patiënt’ geeft Zorggroep Ena er de voorkeur aan te spreken 

over cliënt of bewoner. Dit sluit beter aan bij de visie van Zorggroep Ena op de zorg en dienstverlening aan 
deze kwetsbare ouderen.  
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2. Visie 

Zorggroep Ena wil haar cliënten een woon- en leefklimaat bieden waarin hun 

mogelijkheden, hoe beperkt soms ook, optimaal tot hun recht komen. De bewoners 

wordt gestimuleerd deel uit te blijven maken van de samenleving in nauwe 

samenspraak met de mantelzorgers. We doen dit onder het motto “midden in het 

leven”. 

Een vraaggerichte houding van medewerkers naar cliënten en ingaan op non-verbale 

dan wel verbale communicatie zijn daarin onlosmakelijk verbonden. Scholing van 

medewerkers is daarom ook gericht op hun communicatieve vaardigheid  

Het uitgangspunt is dat de zorg zoveel als mogelijk moet aansluiten bij de behoeften en 

wensen zoals die door de cliënten en/of hun vertegenwoordigers zijn geuit. 

Daar waar mogelijk geldt dat ook voor BOPZ-cliënten. Een minimale inzet van 

vrijheidsbeperkende maatregelen, maar wel met een acceptabele borging van de 

veiligheid van de cliënt en zijn omgeving. 

 

Volgens de wet BOPZ mag er aan bepaalde cliënten, namelijk de cliënten die niet 

vrijwillig zijn opgenomen, verpleging, verzorging en behandeling gegeven worden 

zonder dat zij daar mee instemmen en zelfs als zij zich daartegen verzetten. Dit mag 

alleen als er sprake is van situaties die gevaar opleveren voor de cliënt en/of zijn 

omgeving. 

Zorggroep Ena streeft ernaar om in deze gevallen de behandeling zodanig te laten zijn 

dat deze enerzijds zo min mogelijk ingaat tegen de wensen van de cliënt en anderzijds 

een acceptabele mate van bescherming biedt aan de cliënt. De ingezette therapeutische 

middelen moeten geschikt zijn voor het beoogde doel (dit is het subsidiariteitprincipe) 

en moeten in verhouding staan tot de ernst/ zwaarte van het af te wenden gevaar (dit 

is het proportionaliteitsprincipe). 

In de komende jaren zal de nadruk blijven liggen op enerzijds het voorkomen van 

gevaarlijke situaties en anderzijds het accepteren van een zeker risico wanneer dat de 

autonomie en het welbevinden van de cliënt ten goede komt. 

Het zo min mogelijk  inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen, in het verlengde 

van landelijke afspraken, met name het gebruik van fixatiemateriaal, is speerpunt in 

het BOPZ-beleid.  

Dit willen we bereiken door: 

 Veel aandacht te geven aan preventie in het scholingsprogramma. Het 

scholingsprogramma heeft naast preventie aandacht voor een 

attitudeverandering bij medewerkers. 

 Inzet van middelen en maatregelen die zo min mogelijk belastend zijn voor de 

cliënten. 

 Structureel aandacht voor proportionaliteit en subsidiariteit van maatregelen bij 

de maandelijkse evaluatie voor het gebruik van Middelen en Maatregelen. 

 Multidisciplinair Overleg waarin de verschillende invalshoeken van de zorg en 

behandeling van de bewoner bij elkaar komen en oplossingen gezocht worden 

i.o.m. de familieleden   

 

Deze visie en het BOPZ- beleid wordt jaarlijks geëvalueerd door de Kwaliteitscommissie 

van Zorggroep Ena. 
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3. Wat is de wet BOPZ 

3.1. Wat  betekent de afkorting BOPZ? 

De letters BOPZ staan voor Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen. 

3.2. Wat regelt de Wet BOPZ? 

Deze wet bepaalt wanneer iemand tegen zijn wil in een instelling opgenomen mag 

worden voor behandeling en verzorging. Ook regelt de wet de rechten op bescherming 

van deze persoon en stelt vast wie hem of haar kan vertegenwoordigen. Tenslotte stelt 

de wet BOPZ regels vast waaraan de hulpverleners zich moeten houden. 

3.3. Voor welke instellingen geldt de wet? 

De Wet BOPZ geldt voor psychiatrische ziekenhuizen, maar ook voor (gesloten) 

afdelingen van verpleeghuizen en gesloten afdelingen van woonzorgcentra  

(verzorgingshuizen), die door de minister van Volksgezondheid zijn aangemerkt als 

BOPZ instellingen. 

3.4. Op welke personen is de Wet BOPZ van toepassing in een verpleeg- of  

verzorgingshuis? 

Om voor opname in aanmerking te komen wordt een indicatie aangevraagd bij het CIZ, 

Centraal indicatieorgaan Zorg. Als het CIZ vindt dat opname nodig is en een indicatie 

afgeeft, vraagt het CIZ aan de persoon in kwestie of hij of zij opgenomen wil worden.  

 

Op die vraag zijn drie antwoorden mogelijk: 

1.   De cliënt  stemt in met de opname en wordt vrijwillig opgenomen. Geen bijzondere 

maatregelen nodig. 

2. De cliënt maakt niet duidelijk of hij/ zij opgenomen wil worden, maar geeft ook niet 

duidelijk blijk dat hij/ zij niet wil (toont geen bereidheid maar ook geen bezwaar). 

Dit komt in de meeste gevallen voor als iemand op een psychogeriatrische 

(gesloten) afdeling  van een verpleeghuis of een zorgcentrum moet worden 

opgenomen. 

Het CIZ doet dan een zogeheten Artikel 60 BOPZ toets. Dit betekent dat een 

commissie van deskundigen van het CIZ toestemming geeft voor de opname. 

3. De cliënt  stemt niet in met de opname en verzet zich hiertegen De cliënt kan dan 

niet zonder meer worden opgenomen. Is de opname toch noodzakelijk in het belang 

van de cliënt – omdat deze een gevaar vormt voor zichzelf en /of zijn omgeving- 

dan kunnen familieleden, de huisarts of een medewerker van een instelling voor 

geestelijke gezondheidszorg, als deze is ingeschakeld, een RM (rechterlijke 

machtiging) aanvragen bij de rechter. 

Als een situatie ontstaat waarin acuut gevaar dreigt voor de cliënt of zijn omgeving, 

dan kan een IBS (In Bewaringstelling) worden aangevraagd bij de burgermeester 

van de gemeente waar de cliënt verblijft. De cliënt moet dan binnen 24 uur 

opgenomen worden. 

 In een verpleeg- of verzorgingshuis wordt zelden iemand met een RM of IBS 

opgenomen maar het is wel mogelijk. 
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De geneesheer-directeur (de BOPZ-arts)2 draagt zorg dat in het cliëntdossiers van een 

persoon die met toepassing van hoofdstuk II van de wet BOPZ in een psychiatrisch 

ziekenhuis verblijft aantekening wordt gehouden conform art. 56 van de wet BOPZ (zie 

bijlage 1, artikel 56 Wet BOPZ). 

3.5. Verlofregeling 

De cliënten die onder BOPZ vallen kunnen alleen de verpleegafdeling  verlaten voor 

verlof of vakantie met toestemming van de BOPZ arts. 

Hierover worden afspraken gemaakt met de wettelijk vertegenwoordiger. Deze 

afspraken worden vastgelegd in het BOPZ behandelplan. 

Wanneer de cliënt zich zonder begeleiding buiten de instelling begeeft, en de cliënt niet 

teruggehaald kan worden wordt de cliënt opgespoord. Bij het vermoeden van gevaar zal 

zo nodig de hulp van de politie worden in geroepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Voor Geneesheer-directeur zoals bedoeld in de wet BOPZ wordt in het vervolg van de notitie de term BOPZ-
arts gebruikt. 
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4. Externe en interne rechtspositie 

4.1. Externe rechtspositie: Opneming en verder verblijf 

Gedwongen opname in psychiatrische ziekenhuizen kan alleen plaatsvinden na 

machtiging van de rechter of – in geval van een spoedopneming – op last van de 

burgemeester. 

Voor de psycho-geriatrie (en voor de verstandelijk gehandicapten zorg) geldt dat ook 

tot opneming kan worden besloten middels een zogenaamde indicatiestelling (artikel 

60). 

In het verpleeghuis zullen de meeste cliënten op  de psychogeriatrische afdelingen dan 

ook met een artikel 60 verklaring opgenomen zijn.  

 

De wet BOPZ is alleen van toepassing op die afdelingen van de instelling die door de 

minister zijn “aangemerkt “als psychiatrisch ziekenhuis. Een afdeling kan alleen als 

“BOPZ”afdeling aangewezen worden wanneer deze geschikt is voor de opvang van de 

betreffende cliënten. 

Wanneer een afdeling niet is aangewezen als psychiatrisch ziekenhuis kan een cliënt 

met een machtiging of een artikel 60 indicatie daar niet verblijven. 

 

Opnemingscriteria: 

De omstandigheden waaronder opneming en voortzetting van gedwongen verblijf 

kunnen plaatsvinden zijn:  

 

1. een geestesstoornis; 

2. gevaar; 

3. causaal verband tussen beide ( de stoornis doet betrokkene gevaar 

veroorzaken); 

4. er is geen alternatief voor opneming; 

5. betrokkene is niet bereid zich vrijwillig te laten opnemen. 

 

Ad 1: Geestesstoornis 

De wet definieert de stoornis van de geestelijke vermogens als een gebrekkige 

ontwikkeling ( aanlegstoornis dan wel achterblijven door latere beschadiging) dan wel 

een ziekelijke stoornis ( tijdelijke of blijvende stoornis die zich manifesteert na 

aanvankelijk normale ontwikkeling) van die vermogens.  

Een stoornis is voor de wet alleen dan relevant als hij betrokkene gevaar doet 

veroorzaken. Bedoeld wordt dat de stoornis de gevaarvolle daden van betrokken 

overwegend moet beheersen.  

Voordat tot dwangopname kan worden gemachtigd moet eerst de aanwezigheid van 

een dergelijke gevaarvolle stoornis vastgesteld zijn. 

Alleen bij een inbewaringstelling – wat een spoedmaatregel is- volstaat dat “ het 

ernstige vermoeden bestaat” dat een geestesstoornis betrokkene (acuut) gevaar doet 

veroorzaken. 

 

Ad 2: Gevaar 

De wet BOPZ verstaat onder gevaar de kans op onheil voor een of meer personen – 

waaronder de cliënt zelf – of voor de algemene veiligheid voor personen of goederen. 

De rechter zal bij de beoordeling van de mate van gevaar in grote mate af moeten gaan 

op de beoordeling van deskundigen en /of behandelaars maar zich ook een eigen 

oordeel vormen omdat hij moet vaststellen of het gevaar zo groot is dat een 

vrijheidsbeneming wel gerechtvaardigd is. 

Er zijn twee belangrijke aspecten aan het gevaar: de te duchten schade is ingrijpend en 

er is een aanzienlijke kans dat het onheil intreedt. 
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Als het gaat om gevaar voor zichzelf betreft het met name de volgende vormen van 

onheil: 

 suïcide en automutilatie; 

 sociale en maatschappelijke ondergang( verlies van contacten en/ of 

maatschappelijke positie); 

 zelfverwaarlozing( niet voorzien in primaire levensbehoeften) en ernstige 

verwaarlozing van een bedreigende ziekte of aandoening; 

 opwekking van agressie van anderen. 

 

Als het gaat om gevaar voor anderen betreft het met name de volgende vormen van 

gevaar: 

 fysiek gevaar voor anderen; 

 psychisch gevaar voor anderen( bijv. ernstige overlast); 

 verwaarlozing van een ander ( bijv. een kind). 

 

Tenslotte is er gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen, waarbij 

het gaat om ongerichte ernstige bedreigingen. 

 

Ad 4: Geen alternatief 

Dwangopneming mag niet plaatsvinden indien het gevaar door personen of instellingen 

buiten de BOPZ-instelling kan worden afgewend. Het gaat bij dwangopneming om een 

laatste redmiddel (ultimum remedium). 

 

Ad 5: De nodige bereidheid 

Als het gevaar door vrijwillige opname kan worden afgewend mag er geen dwang 

plaatsvinden. Alleen als betrokkene geen blijk geeft van “de nodige bereidheid”om 

vrijwillig opgenomen te worden in een psychiatrisch ziekenhuis ( of een BOPZ afdeling 

van een verpleeghuis) of daar verder te verblijven kan tot een rechterlijke maatregel ( 

of een IBS of een artikel 60) worden beslist. 

 

Psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg: de indicatieprocedure 

De Wet BOPZ geeft in artikel 3 een afzonderlijke regeling voor opneming en verblijf in 

psychogeriatrische verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk 

gehandicaptenzorg.  

Hier is een driedeling aan de orde: naast de categorieën (a) vrijwillig en (b ) met een 

machtiging of inbewaringstelling opgenomen is er de categorie(c) waarbij het verblijf is 

gebaseerd op het fiat van een “indicatiecommissie”(artikel 60) . 

Categorie ( c) betreft de situatie waarin betrokkene geen uitdrukkelijke bereidheid 

toont, maar evenmin bezwaar (door de wet aangeduid als verzet) laat zien. 

Als een via het indicatiebesluit opgenomen persoon in een later stadium  bezwaar 

maakt (zich verzet), dient  er alsnog een machtiging te komen of  het verblijf moet 

beëindigd worden. 

 

Verlof en ontslag 

De BOPZ-arts is degene die nadat iemand middels een RM dan wel IBS of artikel 60 is 

opgenomen beslist over het al dan niet voortzetten van de dwangopneming, als mede 

over verlof ( en voorwaardelijk ontslag). 

Wanneer het gevaar dat door de stoornis wordt veroorzaakt en dat aanleiding was voor 

de gedwongen opname zodanig is verminderd dat het verantwoord is de cliënt tijdelijk 

buiten de instelling te laten verblijven, spreekt men van verlof. 
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4.2. Wilsbekwaamheid van de cliënt 

Een cliënt (ook een cliënt die onvrijwillig is opgenomen) dient als wilsbekwaam te 

worden beschouwd, totdat het tegendeel komt vast te staan. 

Een cliënt kan  wilsbekwaam worden beschouwd, als hij er blijk van geeft de op zijn 

bevattingsvermogen afgestemde informatie te begrijpen naar de mate die voor de aard 

en reikwijdte van de aan de orde zijnde beslissing noodzakelijk is. 

 

Deze informatie betreft een aantal elementen, die de cliënt moet kunnen begrijpen. Die 

elementen zijn: 

 De aard van zijn gezondheidstoestand; 

 De aard en het doel van de voorgestelde behandeling; 

 De aard en het doel van eventuele alternatieven; 

 De gevolgen van de behandelingen; 

 De gevolgen van eventueel niet behandelen. 

. 

Het is de behandelaar die conform artikel 38, lid 2 van de Wet BOPZ, de bevoegdheid 

heeft te beslissen dat de cliënt wilsonbekwaam is, ofwel “niet in staat kan worden 

geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake van de voorgestelde 

behandeling”. 

De beoordeling van de wilsonbekwaamheid dient altijd een toetsing van de 

bekwaamheid ten aanzien van en concrete beslissing of aangelegenheid te zijn, omdat 

onbekwaamheid partieel of tijdelijk kan zijn. De beoordelaar dient zich primair te 

richten op  het besluitvormingsproces en niet op de uitkomst van de beslissing. Het 

verdient aanbeveling een second opinion van een niet bij de behandeling betrokken 

hulpverlener te vragen alvorens de de cliënt wilsonbekwaam met betrekking tot de 

onderhavige beslissing te verklaren. 

Indien de cliënt door de behandelaar wilsonbekwaam wordt geacht, moet een 

vertegenwoordiger in zijn plaats toestemming voor de behandeling geven. 

4.3. Vertegenwoordiging 

In artikel 465 van de WGBO en artikel 38, lid 2, van de wet BOPZ worden de personen 

genoemd die bij wilsonbekwaamverklaring van de cliënt in aanmerking komen voor de 

functie van plaatsvervangend beslisser. Achtereenvolgens komen in aanmerking: 

- De wettelijk vertegenwoordiger ( curator, mentor); 

- De door de cliënt zelf schriftelijk gemachtigde; 

- De levensgezel/echtgenoot; 

- Ouder, kind, broer, zus. 

De hulpverlener komt zijn verplichtingen na jegens de vertegenwoordiger, tenzij die 

nakoming niet verenigbaar is met de zorg van een goed hulpverlener. 

4.4. De interne rechtspositie: behandeling en bejegening 

Met de interne rechtspositie van de cliënt wordt gedoeld op de rechten en 

verplichtingen in de verhouding cliënt – behandelaar/ ziekenhuis/verpleeghuis na een 

gedwongen opname volgens de BOPZ. 

Naast de BOPZ is ook de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) 

van kracht. Deze wet omvat een veelheid aan specifieke cliëntenrechten, die ook van 

toepassing bij een behandelrelatie die door gedwongen opname tot stand komt. 
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4.4.1. Behandeling en dwangtoepassing 

In de wet BOPZ wordt een betrokkene het recht op een passende behandeling geboden. 

De behandelverantwoordelijke  dient te zorgen voor een behandelingsplan. 

 

De regeling biedt ook en vooral de mogelijkheid tot verdere inbreuk op ( resterende) 

vrijheidsrechten. 

Hiervoor zijn aparte regelingen opgenomen in hoofdstuk III van de Wet BOPZ,die 

ondermeer voorzien in dwangbehandeling en het beperken van de bewegingsvrijheid in 

de instelling. 

Overigens biedt een inbewaringstelling of een rechterlijke machtiging alleen legitimatie 

voor het gedwongen opnemen van een cliënt en is geen vrijbrief voor het tegen de wil 

behandelen van de cliënt. 

4.4.2. Behandelverantwoordelijke en behandelingsplan 

Zo spoedig mogelijk na de dwangopneming wordt de voor de behandeling 

verantwoordelijke arts aangewezen. Deze stelt na overleg met de cliënt of 

vertegenwoordiger een behandelplan op. Dit is erop gericht de stoornis zodanig te 

verbeteren dat het gevaar dat de reden voor het onvrijwillig verblijf vormt wordt 

weggenomen dan wel dat gevaar anderszins weg te nemen. 

Voor overige geneeskundige interventies – bijv. somatische behandeling -  vormt niet 

de BOPZ maar de WGBO het wettelijk kader. 

4.4.3. Huisregels 

De cliënt en zijn bezoekers houden zich aan de huisregels die in het informatieboekje 

van Zorggroep Ena zijn opgenomen.  

4.4.4. De behandelverantwoordelijke beslist over toepassingen middelen en 

maatregelen 

De behandelverantwoordelijke arts is ook degene die beslist over de toepassing van 

dwangmiddelen en verdere vrijheidsbeperkende maatregelen.  

4.4.5. Dwangbehandeling 

Wanneer over het behandelingsplan geen overeenstemming bereikt wordt, kan er in 

beginsel geen behandeling toegepast worden; ook wanneer een cliënt(of zijn 

vertegenwoordiger) zich hiertegen verzet mag behandeling niet tegen zijn wil 

uitgevoerd worden.  

Het is dan niet van belang of cliënt wel of niet wilsbekwaam is in deze; ook 

wilsonbekwaam verzet is verzet. 

De wet biedt echter toch mogelijkheden voor dwangbehandeling maar pas dan als 

overleg plaats heeft gehad met de specialist ouderengeneeskunde. 

Dit wordt in de hoofdstukken 8 en 9 verder uitgewerkt.  

Voor de sector psycho-geriatrie en verstandelijk gehandicapten zorg geldt dat het 

behandelingsplan ondanks verzet of het ontbreken van overeenstemming toegepast kan 

worden “voor zover dit volstrekt noodzakelijk is om gevaar voor de cliënt of anderen, 

voortvloeiende uit de stoornis van de geestvermogens, af te wenden”. 
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4.4.6. Middelen of Maatregelen 

Na opname in het behandelplan verandert de status van een middel of maatregel. Was 

het eerst nog bedoeld als beveiligingsmiddel, na opname in het behandelplan wordt het 

oogmerk vooral opheffen van de oorzaak van het gevaar d.m.v. ingrijpen met een 

therapeutisch doel. Als op grond van de stoornis van een gedwongen opgenomen 

persoon een tijdelijke noodsituatie ontstaat, kunnen op grond van artikel 39 ter 

overbrugging ‘middelen of maatregelen’ toegepast worden. 

Voor maximaal zeven opeenvolgende dagen kan, buiten het behandelingsplan om, 

besloten worden tot afzondering, fixatie, medicatie of het toedienen van vocht of 

voedsel. ( separatie wordt in de psychogeriatrische zorg niet toegepast). 

De termijn van een week geeft voldoende gelegenheid om het behandelingsplan – 

indien nog nodig – aan te passen en – zo mogelijk- overeenstemming te bereiken met 

cliënt of vertegenwoordiger. 

 

Wanneer er sprake is van verzet( of ontbreken van overeenstemming) dan wordt de 

toepassing geduid als dwangbehandeling. (zie hoofdstukken 8 en 9) 

 

4.4.7. Vrijheidsbeperkingen 

De BOPZ biedt in artikel 40 de mogelijkheid tot vrijheidsbeperkingen: 

 

De belangrijkste vrijheidsbeperkende maatregel die binnen Zorggroep Ena wordt 

gebruikt is  beperking om zich in en om het verpleeghuis te bewegen. 

Wanneer deze vrijheid is beperkt, is er in het algemeen sprake van  gedwongen verblijf 

op een gesloten afdeling. 

De andere drie vrijheidsbeperkingen zijn gebonden aan drie voorwaarden: 

 er moet sprake zijn van vrees voor ernstige nadelige gevolgen voor de 

gezondheidstoestand van de cliënt  of direct gevaar voor personen in de 

omgeving van de cliënt of  

 er dreigt een verstoring van de orde in het verpleeghuis  of 

 het voorkomen van strafbare feiten 

 

In de praktijk zullen deze maatregelen niet of nauwelijks gehanteerd worden.  

 

Ook hier geldt dat de opgelegde maatregelen moeten voldoen aan de voorwaarden van 

proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid. 
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4.4.8. Klachtprocedure 

In artikel 41 en volgende en in het Besluit klachtenbehandeling BOPZ staan regels 

betreffende het klachtrecht. 

Dit klachtrecht is essentieel voor de voor de invulling en handhaving van de regels 

waarop de bejegening van gedwongen opgenomen cliënten moet plaatsvinden. 

 

De eerste die in aanmerking komt om een klacht in te dienen is natuurlijk de cliënt zelf 

(of zijn vertegenwoordiger) maar ook anderen, kunnen een klacht indienen in het 

belang van betrokkene. 

De klacht kan betrekking hebben op: 

1. een beslissing van de voor en behandeling verantwoordelijke persoon dat de 

cliënt niet in staat is zijn wil met betrekking tot een voorgestelde behandeling te 

bepalen; 

2. de toepassing van een behandelingsplan zonder instemming of bij verzet van de 

cliënt; 

3. het niet toepassen van een overeengekomen behandelingsplan; 

4. de toepassing van middelen of maatregelen; 

5. een beperking van bezoek, bewegingsvrijheid of telefoonverkeer. 

 

Uitgangspunt bij klachten is dat intern met betrokkenen (klager en beklaagde) naar 

oplossingen gezocht wordt. Indien dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de 

klacht voorgelegd worden aan de klachten commissie.  

Als de klacht niet ( of niet tijdig, namelijk binnen de beslistermijn van twee of vier 

weken) gegrond is verklaard, kan deze aan de rechtbank voorgelegd worden. 

Voor het behandelen van BOPZ gerelateerde klachten is Zorggroep Ena aangesloten bij 

de Externe Klachtencommissie Participantenoverleg regio Arnhem. De 

klachtencommissie beschikt over de specifieke expertise en ervaring voor de 

behandeling van BOPZ gerelateerde klachten. 

 

De klachtencommissie (of de rechtbank) kan de beslissing waartegen de klacht is 

gericht schorsen. Wanneer de klacht gegrond wordt verklaard kan zij de voor de 

behandeling verantwoordelijke persoon opdragen een nieuwe beslissing te nemen of 

een andere handeling te verrichten met inachtneming van de uitspraak. 

Op verzoek kan – als zij zich over een klacht uitspreekt – de rechtbank aan de cliënt 

een schadevergoeding toekennen. 

 



 

 

 
 

    

 

14 

5. Verantwoordelijkheden BOPZ-arts en Kwaliteitscommissie 

5.1. Verantwoordelijkheden BOPZ-arts 

De wet verstaat in artikel 1, lid 3 onder het begrip geneesheer-directeur mede de arts 

die, hoewel geen directeursfunctie bekledende, belast is met de zorg voor de algemene 

gang van zaken op geneeskundig gebied in de BOPZ gemerkte afdelingen bij Zorggroep 

Ena. De BOPZ-arts draagt de eindverantwoordelijkheid voor het BOPZ-beleid van 

Zorggroep Ena. Het BOPZ-beleid wordt minimaal 2 keer per jaar geagendeerd in het 

beleidsteamoverleg waarbij het BOPZ-beleid geëvalueerd wordt, de adviezen van de 

Kwaliteitscommissie beoordeeld worden en de ontwikkelingen ten aanzien van de 

toepassing van de wet BOPZ besproken worden3. In artikel 56 wordt de 

eindverantwoordelijkheid voor het cliëntdossier bij de BOPZ-arts gelegd. Hij bewaakt 

dat er in het cliëntdossier aantekening wordt gehouden van alle belangrijke 

beslissingen. Daaronder vallen het BOPZ-behandelingsplan, het gegeven dat de cliënt 

aan de uitvoering daarvan meewerkt c.q. de reden waarom er geen overeenstemming 

is bereikt en het gedane voorstel, de toepassing van middelen en maatregelen vanwege 

ernstig gevaar en de toepassing daarvan vanwege een acute noodsituatie. 

Verder bewaakt de BOPZ-arts dat er aantekening wordt gehouden van allerlei 

beslissingen, waaronder de beslissing op basis waarvan de cliënt is opgenomen en in 

het verpleeghuis verblijft, en dat de ontvangen en gegeven geneeskundige verklaringen 

en indicaties in het kader van de BOPZ in het dossier worden gevoegd. 

 

Daarnaast fungeert de BOPZ-arts als in- en extern aanspreekpunt voor collega-artsen 

en zorgmedewerkers waar het de BOPZ betreft. De BOPZ-arts creëert draagvlak, 

instrueert collega-artsen en zorgmedewerkers en geeft gevraagd en ongevraagd advies 

aan collega-artsen, zorgmedewerkers, management en het beleidsteam. 

5.2. Verantwoordelijkheden specialist ouderengeneeskunde 

De specialist ouderengeneeskunde zorgt dat in het cliëntdossier aantekeningen worden 

gemaakt van alle belangrijke beslissingen met betrekking tot de BOPZ. Daaronder 

vallen het BOPZ-behandelingsplan, het gegeven dat de cliënt aan de uitvoering daarvan 

meewerkt c.q. de reden waarom er geen overeenstemming is bereikt en het gedane 

voorstel, de toepassing van middelen en maatregelen vanwege ernstig gevaar en de 

toepassing daarvan vanwege een acute noodsituatie. 

Verder draagt de specialist ouderengeneeskunde er zorg voor dat aantekeningen 

worden gemaakt van allerlei beslissingen, waaronder de beslissing op basis waarvan de 

cliënt is opgenomen en in het verpleeghuis verblijft, en dat de ontvangen en gegeven 

geneeskundige verklaringen en indicaties in het kader van de BOPZ in het dossier 

worden gevoegd. 

  

                                                      
3 In de taakomschrijving van de verpleeghuisarts van Verenso (Vereniging voor specialisten 

ouderengeneeskunde) zijn de taken en verantwoordelijkheden uitvoerig beschreven. Zie bijlage 

3.  
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5.3. Verantwoordelijkheden van de manager Zorg & Behandeling 

De manager Zorg & Behandeling geeft leiding aan de onderdelen Zorg & Behandeling 

van Zorggroep Ena binnen het vastgestelde budget, de overeengekomen 

productieafspraken en het stichtingsbeleid, met als doel het realiseren van (een) 

hoogwaardige woonfunctie, verzorging, behandeling, verpleging en begeleiding in een 

efficiënt werkende organisatie. Hij doet dit in samenspraak met de manager Wonen & 

Welzijn en is lid van het beleidsteam van Zorggroep Ena.  

M.b.t. het BOPZ beleid bevordert en bewaakt de manager Zorg&Behandeling, het 

samenspel tussen de specialist ouderengeneeskunde en de zorgmedewerkers ten 

aanzien van de uitvoering van het BOPZ-beleid. Dit betekent dat de manager Zorg & 

Behandeling de voorwaarden creëert, zowel qua inrichting van de afdeling als qua 

personele bezetting, voor de juiste toepassing van het BOPZ-beleid op de betreffende  

afdeling. Ook heeft de manager Zorg & Behandeling een actieve rol in het signaleren 

van knelpunten in de uitvoering van het BOPZ-beleid door in regelmatig overleg met de 

teamleider te treden. 

5.4. Kwaliteitscommissie 

De Kwaliteitscommissie: 

 Ondersteunt de BOPZ-arts bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het 

BOPZ beleid; 

 Adviseert de directie m.b.t. het BOPZ-beleid; 

 Evalueert jaarlijks alle BOPZ-beleidstukken, protocollen en formulieren op 

inhoud, vorm en gebruik; 

 Stelt zich op de hoogte van de (wijzigingen in de) wet en regelgeving m.b.t. 

BOPZ en doet voorstellen dan wel adviseert om beleid aan te passen; 

 Bewaakt, o.m. door het (doen) uitvoeren van audits, of er in de praktijk 

gehandeld wordt overeenkomstig het BOPZ-beleid; 

 Maakt jaarlijks een verslag van haar werkzaamheden en een werkplan;  

 Is verantwoordelijk voor de inhoud van de BOPZ-scholing en levert daarvoor ook 

een inhoudelijke bijdrage.  

De samenstelling van de kwaliteitscommissie is geregeld in het Reglement 

Kwaliteitscommissie. De Kwaliteitscommissie werkt volgens het Reglement 

Kwaliteitscommissie. 
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6. Deskundigheidsbevordering 

 

EVV-ers vervullen een sleutelrol bij de uitvoering van het beleid en de toepassing van 

middelen en maatregelen conform de wet BOPZ. Deskundigheidsbevordering is met 

name op deze doelgroep gericht. Bekendheid met BOPZ, BIG, WGBO, KwaliteitsWet 

Zorginstellingen is hierin opgenomen.  

 

Er is een scholingplan opgesteld waar de BOPZ onderdeel van uitmaakt. Uitvoeren van 

Middelen en Maatregelen wordt opgenomen in het scholingsaanbod voorbehouden 

handelingen en deze gevolgde scholing wordt geregistreerd in het Personeelssysteem. 

In de deskundigheidsbevordering is er specifieke aandacht voor attitudevorming bij de 

medewerkers waarbij respect en cliëntgericht voorop staan. Daarnaast zal de scholing 

in de omgang met de gedragsproblematiek van de bewoners veel aandacht krijgen in 

het scholingprogramma.  
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7. BOPZ-behandelplan 

7.1. Totstandkoming van het BOPZ-behandelplan 

Bij opname op de verpleegafdeling wordt een voorlopig zorgplan en een multidisciplinair 

behandelplan opgemaakt. Binnen zes weken wordt in het Multi Disciplinair Overleg 

(MDO) / het multidisciplinair spreekuur (MDS), het definitieve behandelplan opgesteld, 

waarover met de cliënt of diens vertegenwoordiger overeenstemming dient te worden 

bereikt. Tevens staat beschreven over welke onderdelen van het zorgleefplan wel 

overeenstemming is bereikt en welke niet.  

 

Bij een opname op een psychogeriatrische afdeling wordt een speciaal BOPZ gedeelte in 

het medisch dossier opgenomen. Dit gedeelte bestaat uit de vermelding of de cliënt al 

of niet vrijwillig is opgenomen, de BOPZ toets of de RM of IBS en het BOPZ-

behandelplan. Dit behandelplan wordt ingevuld door de behandelend arts en 

ondertekend door cliënt en/of diens vertegenwoordiger. 

Doorgaans zal de cliënt niet in staat zijn de inhoud van het zorg- en behandelplan te 

beoordelen en daarover een mening te vormen. Af en toe is dit voor bepaalde 

onderdelen nog wel mogelijk, zoals het wel of niet deelnemen aan bepaalde activiteiten. 

De cliënt is dan gedeeltelijk wilsbekwaam. 

De behandelend arts moet dan zo nauwkeurig mogelijk vaststellen en vastleggen in het 

zorgleefplan/ behandelplan waar de cliënt wel/ niet handelingsbekwaam voor is. Bij 

wilsonbekwaamheid neemt de vertegenwoordiger van de cliënt alle rechten, waarover 

de cliënt niet zelf kan oordelen, waar. 

In artikel 56 wordt aangegeven welke gegevens in elk geval in het zorgdossier 

opgenomen moeten worden. Zo moet er onder andere aantekening gehouden worden 

van: 

 Het op grond van artikel 38 opgestelde BOPZ-behandelplan; 

 De medewerking van betrokkene aan de uitvoering van dit plan; 

 Indien over een behandelingsplan geen overeenkomst is bereikt, de reden 

daarvoor alsmede het daartoe door de voor behandeling verantwoordelijke 

persoon gedane voorstel of de daartoe gedane voorstellen; 

 Indien de dwangbehandeling toepassing heeft gevonden, de behandeling die is 

toegepast en de redenen die hiertoe hebben geleid; 

 De toepassing van middelen en maatregelen in een tijdelijke noodsituatie ten 

aanzien van betrokkene en de redenen die hiertoe hebben geleid; 

 Andere beslissingen als bedoeld in de hoofdstukken III en IV van de Wet BOPZ4 

en de gronden waarop deze beslissingen zijn genomen; 

 Ontvangen afschriften van rechterlijke beslissingen (RM en IBS), geneeskundige 

verklaringen en afschriften van de BOPZ-beoordeling (art. 60 BOPZ) door het 

CIZ. 

7.2. Toestemming voor het uitvoeren van het BOPZ-behandelplan 

Het BOPZ-behandelplan wordt in overleg met de cliënt of de vertegenwoordiger 

vastgesteld. Vroeger had het cliëntdossier vrijwel uitsluitend een zorginhoudelijke 

functie. De afgelopen tijd heeft het cliëntdossier tevens een juridische functie gekregen. 

Tegen deze achtergrond is het van belang om in het cliëntdossier zichtbaar te maken 

dat er van de kant van de cliënt of de vertegenwoordiger sprake is van “informed 

consent”.  Hiertoe wordt het BOPZ-behandelplan ondertekend. 

                                                      
4 Hoofdstuk III: Verlof en ontslag 

  Hoofdstuk IV: Rechten van onvrijwillig verblijvende cliënten. 
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Tevens wordt met de cliënt en diens wettelijk vertegenwoordiger besproken wat de aard 

is van te nemen middelen of maatregelen, welk gevaar zij afwenden, welke 

alternatieven overwogen zijn en wat het te bereiken effect is. 

7.3. Invullen BOPZ-behandelplan 

De behandelend arts vult het BOPZ-behandelplan in, bespreekt dit met de wettelijk 

vertegenwoordiger van de cliënt en vraagt de vertegenwoordiger voor akkoord te 

tekenen. Het formulier wordt bewaard vooraan in het artsengedeelte van het 

cliëntdossier. Bij elke wijziging wordt een nieuw formulier ingevuld, een aantekening 

van de wijziging gemaakt in de voortgangsrapportage van de arts waarna het oude 

formulier wordt verwijderd. 

De juridische status van de cliënt moet worden doorgegeven aan het medisch 

secretariaat waar overzichten worden gemaakt voor de BOPZ-arts in de zin van de wet. 

De geneesheer directeur in de zin van de wet is één van de behandelend artsen. 

7.4. Controle op BOPZ-behandelplan 

De BOPZ-arts in de zin van de wet is verantwoordelijk voor invulling en uitvoering van 

het behandelplan. Hij voert steekproefsgewijs controle uit op het invullen van het 

BOPZ-behandelplan (volgens het formulier: BOPZ- behandelplan). Hij is bevoegd om 

medewerkers en artsen aan te spreken op het niet goed invullen van respectievelijk het 

registratieformulier Middelen en Maatregelen en het BOPZ-behandelplan en daarnaast 

de consequenties ten aanzien van de uitvoering van de BOPZ-maatregelen. 

De geneesheer directeur controleert ten minste 1 keer per jaar elke locatie op correct 

ingevulde behandelplannen en M&M formulieren. 

7.5. Evaluatie 

Het BOPZ-behandelplan wordt minimaal twee keer per jaar geëvalueerd, tijdens het 

Multidisciplinair Overleg. Nadat het geëvalueerd is, wordt het nieuwe BOPZ 

behandelplan besproken met de cliënt en diens wettelijk vertegenwoordiger en wordt 

gevraagd te tekenen voor akkoord. 

De ingezette Middelen en Maatregelen worden iedere maand geëvalueerd. Na evaluatie 

wordt dit opnieuw ter accordering aan de wettelijk vertegenwoordiger voorgelegd. Bij 

de evaluatie van middelen en maatregelen wordt minimaal gekeken naar:  

 Bestaat het af te wenden gevaar nog? 

 Is de maatregel proportioneel? 

 Is er een minder belastende maatregel of middel, waarmee hetzelfde doel kan 

worden bereikt?  

 

 

 

 



 

 

 
 

    

 

19 

8. Instemming of verzet 

Wat te doen wanneer iemand, die al vrijwillig opgenomen is op een gesloten afdeling, 

zich alsnog verzet en niet langer wil blijven? 

Er moet sprake zijn van gevaar voor de veiligheid of gezondheid van de cliënt wanneer 

hij of zij de afdeling zou verlaten. Dit wordt beoordeeld door de verantwoordelijke arts. 

Als deze wens langdurig van aard is - dus niet in een opwelling of kortdurende 

gemoedstoestand - én de cliënt is duidelijk in zijn of haar verzet, dan moet een 

procedure voor een RM of IBS worden opgestart.  

Dit is wel eens een moeilijk punt, bijvoorbeeld als een cliënt aangeeft naar huis te 

willen, maar verder geen verzet pleegt. In het algemeen wordt dit niet opgevat als 

verzet tegen het verblijf. 

Ook de situatie van een cliënt die bij de buitendeur van de afdeling staat en aangeeft 

weg te willen, wordt niet onmiddellijk opgevat als verzet zoals bedoeld in de wet. 

Komen deze omstandigheden echter regelmatig voor en spreekt er verzet uit de gehele 

houding en woorden van de cliënt, dan moet een RM of IBS aangevraagd worden. 

 

8.1. Verzet tegen behandeling 

 In het geval een wilsonbekwame vrijwillig opgenomen cliënt zich verzet tegen een 

ingrijpende verrichting die betrekking heeft op een somatische aandoening van de cliënt 

en waarvoor de vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven, zal de hulpverlener die 

verrichting alleen mogen uitvoeren om ernstig nadeel/gevaar voor de cliënt te 

voorkomen ( artikel 466 WGBO ). 

De hulpverlener dient zich dan echter meteen af te vragen of er wel voldoende 

bereidheid bij de cliënt aanwezig is om op vrijwillige basis in de instelling te blijven. 

Indien dit niet het geval is dient de opname te worden voortgezet op basis van een IBS 

of Rechterlijke Machtiging. Het is namelijk niet mogelijk om op basis van de WGBO 

middelen en maatregelen toe te passen zonder toestemming van de cliënt 

De Wet BOPZ spreekt over dwangbehandeling als een behandelingsplan wordt 

uitgevoerd ondanks het ontbreken van overeenstemming over het plan of ondanks 

verzet ertegen. 

Ook het verzet van een wilsonbekwame cliënt, leidt ertoe dat de behandeling in 

beginsel moet worden gestaakt.  

Voor het maken van bezwaar of het blijk geven van verzet geldt geen vormvereiste, 

volgens de richtlijnen van de Minister. Duidelijk is in ieder geval dat verzet verbaal of 

non-verbaal kan zijn, waarbij fysiek verzet als een vorm van non-verbaal verzet kan 

worden aangemerkt. 

 

8.2. Vrijheidsbeperkende maatregelen bij vrijwillige opname 

Bij een vrijwillig opgenomen cliënt kunnen – ter voorkoming van gevaar in het uiterste 

geval - bepaalde maatregelen nodig zijn die de cliënt in zijn vrijheid beperken. Ook hier 

zal de arts een zorgvuldige afweging maken van ziekte, gevaar en de relatie tussen 

beiden, alvorens tot de noodzaak van een beperkende maatregel te besluiten.  

(zie hoofdstuk 9) 
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9. Dwangbehandeling, noodsituatie en middelen en maatregelen  

9.1. Middelen en Maatregelen 

Onder M&M wordt verstaan het toepassen van Middelen en/of Maatregelen die in de wet 

BOPZ worden genoemd. Dit is een handelswijze die betrekking heeft op het afzonderen 

van een cliënt, het beperken van de bewegingsvrijheid van de cliënt, het geven van 

medicatie voor beïnvloeding van het geestelijk functioneren en/of het geven van vocht- 

en/of voeding onder dwang. 

Aangezien het feit dat de toepassing van middelen en maatregelen een bijzonder 

ingrijpende interventie is, dient één van de doelstellingen van de instelling gericht te 

zijn op het zoveel mogelijk beperken van de toepassing van middelen en maatregelen. 

Uitgangspunt dient daarom te zijn dat de toepassing van middelen en maatregelen 

moet voldoen aan de rechtsbeginselen van subsidiariteit, proportionaliteit en 

doelgerichtheid. Deze beginselen houden het volgende in: 

 subsidiariteit: bij het bestaan van een keuzemogelijkheid moet de voorkeur 

gegeven worden aan de minst ingrijpende maatregel. Wat het minst 

ingrijpende middel is, is niet steeds gemakkelijk te bepalen. In een concreet 

geval kan bij de keuze worden meegewogen, welk middel de cliënt zelf als 

het minst ingrijpend ervaart; 

 proportionaliteit: de aard van de interventie moet qua duur en aard in 

verhouding staan tot de ernst van het af te wenden gevaar; 

 doelgerichtheid: de toegepaste maatregel hoort geschikt te zijn om het 

beoogde doel te bereiken.    

Er zijn drie soorten M&M te onderscheiden: 

9.1.1.    M&M zorgleefplan / akkoord 

Dit houdt in dat een handelswijze (Middel en / of Maatregel) die in de wet BOPZ 

genoemd wordt, geen verzet oplevert bij de cliënt en dat de vertegenwoordiger van 

de cliënt met de handelswijze kan instemmen en voor akkoord heeft getekend. Het 

M&M zorgleefplan / akkoord wordt in het BOPZ behandelplan opgenomen en 

maandelijks geëvalueerd. Met motivatie mag dit ook eens in 3 maanden 

geëvalueerd worden. 

9.1.2.   M&M nood 

Dit houdt in dat een handelwijze (Middel en/of maatregel) die in de BOPZ wordt 

genoemd, bij een cliënt in een zwaarwegende noodsituatie wordt toegepast, zonder 

dat er van tevoren met de vertegenwoordiger of de cliënt overeenstemming was 

over het toepassen van deze handelwijze. M&M nood wordt geregistreerd in het 

BOPZ behandelplan. 

M&M nood mag maximaal gedurende zeven dagen worden toegepast. In deze zeven 

dagen dient de vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk (d.w.z. liefst direct maar 

tenminste op de eerstvolgende werkdag) geïnformeerd te worden en dient het 

zorgleefplan zo nodig aangepast te worden en de maatregel gewijzigd te worden in 

een M&M zorgleefplan / akkoord. 

Indien de cliënt zich verzet tegen de handelswijze wordt het toepassen van de M&M 

nood zo spoedig mogelijk gemeld bij de Inspectie van Volksgezondheid. 

 

9.1.3.   M&M dwang 

Dit houdt in dat een handelwijze (Middel en/of Maatregel) die in de wet BOPZ 

genoemd wordt, verzet oplevert bij de cliënt en/of dat de vertegenwoordiger van de 
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cliënt met de handelswijze niet kan instemmen. De M&M dwang wordt in het BOPZ 

behandelplan opgenomen en geëvalueerd. 

Het toepassen van de M&M dwang wordt z.s.m. gemeld bij de Inspectie van 

Volksgezondheid. (zie 9.3) 

9.2. Middelen 

Een beperkt aantal middelen mag volgens de BOPZ toegepast worden: 

 

Afzondering houdt in dat de cliënt apart wordt gezet. In het verpleeghuis betekent dit 

meestal dat de cliënt naar zijn eigen zit-slaapkamer wordt gebracht en daar voor enige 

tijd apart van de andere bewoners verblijft. De opzet is dat de cliënt zo  minder onrust 

en prikkels ervaart en tot rust kan komen. Dit kan zowel bedoeld zijn om zichzelf dan 

wel de overige cliënten te ontlasten. De cliënt wordt wel alleen gelaten maar niet 

zonder toezicht. 

 

Het gebruik van materialen die de bewegingsvrijheid van de cliënt belemmeren (b.v. 

het gebruik van bedhekken, bedhekbeschermers, en zorgpyama) 

 

Gedwongen toediening van medicijnen houdt in het aan de cliënt toedienen van 

geneesmiddelen. Langdurige depotinjecties mogen in het kader van artikel 39 niet 

worden toegepast, hoogstens psychofarmaca met een werkingsduur van enkele dagen. 

 

Gedwongen toediening van voedsel en vocht aan de cliënt 

In de Nota van toelichting wordt aangegeven dat bij toediening van voeding of vocht 

niet hoeft te worden afgewacht tot er van uitdroging sprake is; ernstig gevaar op 

uitdroging is al voldoende. 

 

Afzondering in het kader van het behandelings/ zorgleefplan. 

Naast dwangbehandeling en middelen of maatregelen ter overbrugging van een 

noodsituatie kan het toepassen van afzondering ook worden overeengekomen met de 

cliënt of diens vertegenwoordiger. Indien het gaat om een vrijwillig opgenomen cliënt is 

artikel 450 van de WGBO van toepassing. Bij een onvrijwillig opgenomen cliënt wordt 

een en ander overeengekomen in het kader van artikel 38 van de Wet BOPZ. De 

toepassing middelen en maatregelen met instemming dient in beide gevallen te worden 

opgenomen in het behandelingsplan. 

Toestemming voor de toepassing van dergelijke maatregelen mag niet worden 

verondersteld maar moet voorafgaand aan de behandeling expliciet worden gegeven. 

De cliënt of zijn vertegenwoordiger behoudt het recht om op een eenmaal gegeven 

toestemming terug te komen of zich te verzetten tegen de uitvoering van het 

behandelplan. 

De BOPZ-arts is volgens de Wet BOPZ niet verplicht om overeengekomen maatregelen 

aan de Inspectie te melden. Dit neemt overigens niet weg dat er wel degelijk een 

voortdurende toetsing van dergelijke maatregelen moet plaatsvinden. Bij de geringste 

twijfel over de instemming van de cliënt of diens vertegenwoordiger met een 

noodzakelijk geachte behandeling of bij verzet dient de rechtspositie van de cliënt in 

acht te worden genomen. 
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9.3. Toepassing van dwangbehandeling en middelen en maatregelen 

Norm: 

Naast dwangbehandeling en middelen en maatregelen ter overbrugging van een 

noodsituatie kan het toepassen van middelen en maatregelen ook worden 

overeengekomen met de cliënt of diens vertegenwoordiger. 

 

De Wet BOPZ kent één uitzondering op de hoofdregel dat bij het ontbreken van 

overeenstemming over het behandelingsplan of bij verzet niet mag worden behandeld, 

namelijk voor zover het uitvoeren van het behandelingsplan “Volstrekt noodzakelijk is 

om ernstig gevaar voor de cliënt of anderen, voortvloeiende uit de stoornis van de 

geestvermogens af te wenden”. Wil dwangbehandeling gelegitimeerd zijn, dan moet dus 

aan een aangescherpt gevaarcriterium zijn voldaan. 

 

Middelen of maatregelen ter overbrugging van een tijdelijke noodsituatie zijn 

aangewezen in onvoorziene, acuut gevaarlijke situaties die door de geestesstoornis van 

de cliënt worden veroorzaakt. In het schriftelijke behandelingsplan zijn geen afspraken 

voorhanden, het zijn situaties waarin het behandelingsplan niet voorziet. Van een 

noodsituatie kan ook sprake zijn, indien de meer dan normale kans bestaat dat een 

dergelijke situatie zich zal gaan voordoen. Bij dwang ter overbrugging van een 

noodsituatie is dan ook veel meer sprake van beveiliging. De behandelaar ziet geen 

andere mogelijkheid dan middels de toepassing van middelen of maatregelen het acute 

gevaar af te wenden. 

9.3.1. Dwangbehandeling 

De hoofdregel omtrent het uitvoeren van een behandeling in de Wet BOPZ is dat er met 

de cliënt of vertegenwoordiger overeenstemming moet zijn over het behandelingsplan. 

Bij het ontbreken van overeenstemming over het behandelingsplan of bij verzet mag 

niet worden behandeld. Hierop kent de wet één uitzondering, namelijk voor zover het 

uitvoeren van het behandelingsplan “volstrekt noodzakelijk is om ernstig gevaar voor 

de  patiënt of voor anderen, voortvloeiend uit de stoornis van de geestvermogens, af te 

wenden”( artikel 38, lid 5, van de Wet BOPZ). Wil dwangbehandeling gelegitimeerd zijn, 

dan moet er dus aan het (ernstig) gevaarscriterium zijn voldaan. Het ernstig gevaar 

hoeft zich niet te manifesteren als een acute noodtoestand, maar kan zich eveneens 

voordoen als en voortdurende achteruitgang van de cliënt. 

Dwangbehandeling is gericht op verbetering/genezing van de stoornis waaraan iemand 

lijdt of op tegengaan van verdere achteruitgang. De behandelaar speelt als het ware in 

op de (dreigende) gevaarlijke situatie door het middel waarmee hij de situatie te lijf wil 

gaan in het behandeling plan op te nemen. Het gaat dus om situaties waarop men in 

het behandelingsplan heeft kunnen anticiperen. 

In de wet wordt niet geregeld welke therapeutische interventies onder dwang toegepast 

mogen worden. Het zal in de praktijk vooral gaan om toepassing van dezelfde middelen 

en maatregelen die in artikel 39 worden opgesomd, maar het kan ook gaan om andere 

interventies. 

De BOPZ-arts meldt de dwangbehandeling uiterlijk bij het begin ervan aan de Inspectie. 

Dwangbehandeling is niet gebonden aan een wettelijk vastgestelde maximumtermijn, 

maar afhankelijk van het voortbestaan van het ernstige gevaar. Het streven zal erop 

gericht moeten zijn om de dwangbehandeling weer zo spoedig mogelijk om te zetten in 

de normale uitvoering van een behandelingsplan waarover overeenstemming is bereikt.  

 

Soms verzet een wilsonbekwame cliënt zich tegen onderdelen uit het zorgleefplan/ 

behandelplan. De cliënt wil bijvoorbeeld geen medicijnen innemen. In een dergelijke 

situatie beslist de behandelend arts of medicijnen noodzakelijk zijn en of medicatie 

onder dwang moet worden verstrekt.  
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Wanneer een cliënt zich niet tegen de behandeling verzet, maar de wettelijk 

vertegenwoordiger stemt niet in, is er eveneens sprake van dwangbehandeling. 

In deze situaties is het standpunt van de cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger dus 

niet meer bepalend en dwangbehandeling moet door de behandelend arts worden 

gemeld bij de Inspecteur voor de Gezondheidszorg. 

 

De behandelend arts wikt en weegt de noodzaak voor het toepassen van een 

dwangbehandeling zorgvuldig; hij/ zij zal altijd uit moeten gaan van het belang van de 

cliënt en zal daarnaast goed moeten luisteren naar diens wettelijk vertegenwoordiger.  

De behandeling of maatregelen moeten wel het welzijn, de veiligheid of gezondheid van 

de cliënt dienen. Gekozen dient te worden voor de minst belastende maatregel. 

Deze behandeling en of veiligheidsmaatregelen worden in de BOPZ Middelen en 

Maatregelen genoemd. Juist omdat ze de vrijheid van de cliënt beperken, moeten de 

maatregelen in het zorgleefplan zijn opgenomen en mogen ze niet langer dan strikt 

noodzakelijk worden toegepast. 

De registratie van dwangbehandeling vindt plaats op het Meldingsformulier 

Dwangbehandeling van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en tevens toegezonden 

aan de inspectie. Het betreft het Meldingsformulier bij aanvang van de 

dwangbehandeling (nr 594010) en het Meldingsformulier bij beëindiging (nr 594011).  

 

9.3.2. Middelen of Maatregelen ter overbrugging tijdelijke noodsituatie 

Wanneer een onvoorziene acuut gevaarlijke situatie ontstaat, die door de 

geestestoestand van de cliënt wordt veroorzaakt, dient onmiddellijk te worden 

ingegrepen om het gevaar weg te nemen. 

De toepassing van een maatregel die niet in het zorgleefplan is opgenomen (en dus niet 

is overlegd met cliënt of vertegenwoordiger) noemt men een "Middel of Maatregel in 

een noodsituatie". Van een noodsituatie kan ook sprake zijn als de meer dan normale 

kans bestaat dat een dergelijke situatie zich zal voordoen. Bij dwang ter overbrugging 

van een noodsituatie is dan ook veel meer sprake van beveiliging .De behandelaar ziet 

geen andere mogelijkheid dan middels de toepassing van middelen of maatregelen het 

acute gevaar af te wenden. 

Deze mogen ten hoogste zeven opeenvolgende dagen worden toegepast.  

Is langere toepassing noodzakelijk dan moet dit in het behandelplan worden 

opgenomen en overlegd met cliënt en /of vertegenwoordiger. 

Het besluit tot toepassing van middelen of maatregelen ter overbrugging van een 

tijdelijke noodsituatie wordt genomen door de behandelende arts. Als deze afwezig is, 

zal het zijn vervanger zijn die beslist of tot toepassing moet worden overgegaan. Het 

kan voorkomen dat een arts niet terstond aanwezig kan zijn om beslissingen te nemen. 

In dat geval is de manager Zorg & Behandeling de aangewezen persoon om de 

maatregelen te treffen  teneinde de noodsituatie beheersbaar te maken. ( In dit laatste 

geval blijven de geldende beperkingen in de beroepsuitoefening onverlet van kracht). 

Het is zaak dat in alle gevallen een arts zo snel mogelijk de verantwoordelijkheid voor 

de beslissing overneemt.   

De BOPZ-arts geeft de toepassing van Middelen of Maatregelen in noodsituaties  zo 

spoedig mogelijk na het begin ervan door aan de Inspectie. 

9.4. Stappen bij toepassing Middelen en Maatregelen 

 Een verzorgende constateert een mogelijk gevaar voor een cliënt ten gevolge 

van gedrag of zorgtekort. 

 Het gevaar wordt door de verzorgende gemeld bij leidinggevende en /of de 

behandelend arts. 
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 De arts beoordeelt: Kan het gevaar afgewend worden zonder de cliënt te 

belasten? Zo ja neemt de arts deze noodzakelijke maatregelen. 

 Zo nee, wat is de voor de cliënt de minst belastende behandeling/maatregel 

 De arts bespreekt deze behandeling met de cliënt en /of zijn vertegenwoordiger 

en indien deze voor akkoord tekent, wordt de behandeling opgenomen in het 

BOPZ- behandelplan. 

 De arts registreert het af te wenden gevaar, welke alternatieven zijn overwogen 

en de te nemen maatregel en het wel of niet akkoord van de client en/ of 

vertegenwoordiger op het M&M formulier. 

 De arts vraagt zo spoedig mogelijk de cliënt of vertegenwoordiger het formulier 

te ondertekenen. (Dit verzoek tot ondertekenen kan de arts delegeren aan de 

verzorging). 

 De verantwoordelijke verzorgende en arts ondertekenen beiden; 

 Daarna wordt het formulier in het dossier opgenomen De arts registreert de 

toepassing van midden en maatregelen in het (digitale) medische dossier van de 

betreffende cliënt. Hij geeft een uitdraai aan de EVV die een en ander archiveert 

in het zorgleefplan. 

 De BOPZ-arts controleert of het formulier juist is ingevuld en of de Middelen en 

Maatregelen op juiste manier en op de juiste gronden zijn toegepast.  

 

Bij toepassing van middelen of maatregelen als met name afzondering en fixatie geldt 

dat een goede zorg meebrengt dat op een of andere manier is voorzien in doorlopend 

toezicht. Dit kan zijn persoonlijk toezicht, doch – afhankelijk van de aard van de 

maatregel – ook toezicht via een gesloten televisiecircuit of andere 

communicatiemogelijkheden. 

9.5. Registratie en melding 

De BOPZ-arts geeft uiterlijk bij het begin van een dwangbehandeling daarvan kennis 

aan de inspecteur. Hij vermeldt daarbij tenminste welke persoon verantwoordelijk is 

voor de beslissing om tot dwangbehandeling over te gaan en de redenen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen. Ook vermeldt hij of de cliënt in staat kan worden geacht 

gebruik te maken van de klachtenregeling vervat in artikel 41 van de Wet BOPZ. 

Voorts geeft hij zo spoedig mogelijk na het begin van de dwangbehandeling daarvan 

kennis aan de vertegenwoordiger (Wettelijk vertegenwoordiger, of gemachtigde, of 

echtgenoot/levensgezel, of ouder/kind/broer/zus) van de cliënt (artikel 38, lid 6 van de 

Wet BOPZ). 

 

De BOPZ-arts geeft zo spoedig mogelijk na het begin van de toepassing van een middel 

of maatregel ter overbrugging van een noodsituatie daarvan kennis de 

vertegenwoordiger of, ingeval deze ontbreken, de naaste (familie) betrekkingen en aan 

de inspecteur. 

 

In artikel 57 wordt bepaald dat de BOPZ-arts er zorg voor moet dragen dat van elke 

toepassing van middelen of maatregelen in een tijdelijke noodsituatie en van de 

redenen die daartoe hebben geleid aantekening wordt gehouden in een register. 

Een adequate registratie en verzameling van gegevens is eveneens van belang in 

verband met de in de artikelen 38, lid 6 en 39, lid 3 voorgeschreven melding van 

dwangbehandeling en middelen of maatregelen in een tijdelijke noodsituatie aan de 

inspectie. 

 

Registratie is van belang om het toepassen van middelen en maatregelen inzichtelijk en 

controleerbaar te maken. 
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Registratie vindt plaats op een speciaal daarvoor ontworpen formulier dat landelijk 

gebruikt wordt (formulier middelen en maatregelen BOPZ ), wat wordt gearchiveerd 

door de EVV. Controle op juiste toepassing geschiedt door de BOPZ-arts. 

Dwangbehandeling wordt gemeld aan de inspectie door de BOPZ-arts. IBS en RM 

worden gemeld zodra deze zijn toegekend door de rechtbank. 

 

9.5.1. Procedure invullen formulier middelen en maatregelen 

 De behandelend arts vult het M&M-formulier in bij toepassing middelen en 

maatregelen; 

 M&M wordt besproken met en voor akkoord getekend door wettelijk 

vertegenwoordiger en dienstdoende arts; 

 Een kopie wordt via Datacare automatische doorgestuurd naar de BOPZ-arts; 

 Formulier wordt beoordeeld door BOPZ-arts; 

 Formulier wordt gearchiveerd in het cliëntendossier door de EVV; 

 M&M worden binnen één week opgenomen in het behandelplan middels een 

MDO/MDS; 

 Maandelijks worden de behaalde resultaten de noodzaak van de M&M 

geëvalueerd en zo nodig heroverwogen; 

 Vervolgens wordt bovenstaande procedure weer gevolgd. 

 

De procedure is daarmee onderdeel van het MDO/MDS waardoor de kwaliteit van de 

toepassing van middelen en maatregelen bewaakt/geborgd is. 
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10. Bijlagen  

10.1. Taakfunctie omschrijving BOPZ arts 

 

Onderstaande taakomschrijving is de model taakomschrijving van Verenso5. 

 

TAAKOMSCHRIJVING BOPZ-ARTS IN HET VERPLEEGHUIS 

 

INLEIDING 

De Wet BOPZ kent een belangrijke rol toe aan de geneesheer directeur. Deze functie is 

vrijwel niet aanwezig in de verpleeghuiszorg. Als alternatief is geïntroduceerd de 

"BOPZ-arts" of de "geneeskundige belast met de algemene gang van zaken op 

geneeskundig gebied in de instelling, inclusief de uitvoering van de wet BOPZ (art. 1 lid 

3 wet BOPZ). Het formele takenpakket van de BOPZ-arts is niet zonder meer in te 

passen in het vigerende zorg- en organisatiemodel in de verpleeghuizen. Er bestaat 

behoefte aan verduidelijking. Het management van de organisatie is gehouden aan het 

schriftelijk vastleggen van het formele takenpakket van de BOPZ-arts. Verenso beoogt 

hieraan tegemoet te komen door het beschikbaar stellen van dit model: 

taakomschrijving van de BOPZ-arts. 

 

1. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN EXTERNE RECHTSPOSITIE 

De BOPZ-arts is verantwoordelijk voor invoering, verlenging en beëindiging van de 

wettelijke maatregelen IBS en RM en het aanvragen van een BOPZ-oordeel 

overeenkomstig art. 60. (1)(7). 

 

2. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN INTERNE RECHTSPOSITIE 

De BOPZ-arts heeft de volgende hoofdtaken, zoals in de wet aangegeven: 

• De BOPZ-arts draagt zorg voor het opstellen van een zorg/behandelplan in overleg 

met de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger en het verkrijgen van toestemming 

voor de uitvoering daarvan (art. 38). 

• De BOPZ-arts heeft de eindverantwoordelijkheid bij de uitvoering van de 

dwangbehandeling en de melding daarvan aan de inspectie gezondheidszorg (art 38). 

• De BOPZ-arts heeft de eindverantwoordelijkheid bij het toepassen en beëindigen van 

middelen en maatregelen (art. 39, derde lid) en de melding daarvan aan de inspectie 

voor de gezondheidszorg. 

• De BOPZ-arts draagt tevens zorg voor dossiervorming ten aanzien van de geestelijke 

en lichamelijke toestand van de cliënt, de toegepaste behandeling en de effecten van de 

behandeling. De dossiervorming is dusdanig dat het een duidelijk inzicht geeft in het 

ziekteverloop (art. 37a en art. 56). 

• De BOPZ-arts geeft de cliënt welke met een IBS of RM is opgenomen verlof voor zover 

en voor zolang het verantwoord is hem buiten de inrichting te laten verblijven (art. 46a 

en art. 61 lid 1). 

• De BOPZ-arts geeft (overeenkomstig art. 58) eens per maand aan de inspecteur en 

officier van justitie de namen van de cliënten door: 

- die opgenomen zijn in het kader van een IBS, RM of andere wettelijke bepaling voor 

gedwongen opname zoals bedoeld in art. 53; 

- die een verlof langer dan 60 uren aaneengesloten hebben of voorwaardelijk ontslag 

na opname met een rechterlijke machtiging; 

- die opgenomen zijn met een rechterlijke machtiging en bij wie het verleende verlof 

weer is ingetrokken als gevolg van gevaar voor zich zelf of zijn omgeving; 

- aan wie ontslag is verleend na opname met een rechterlijke machtiging; 
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- die zijn gestorven, onder mededeling van de doodsoorzaak. 

 

• De BOPZ-arts zendt aan de inspecteur voor de gezondheidszorg, overeenkomstig art 

58, eens per maand een afschrift van het register (ingericht naar een door de minister 

vast te stellen model) met toepassingen van middelen en maatregelen ter overbrugging 

van tijdelijke noodsituaties bij opname met een rechterlijk machtiging. Hierbij wordt de 

aanleiding tot het nemen van de middelen en maatregelen vermeldt. 

• De BOPZ-arts zendt de inspecteur eens per maand een verslag met betrekking op 

cliënten bij wie in die maand de IBS is beëindigd. In het verslag worden de behandeling 

en het verloop hiervan bij de cliënt gedurende de in bewaringstelling kort vermeldt. 

• De BOPZ-arts meldt direct aan de inspecteur van volksgezondheid en officier van 

Justitie indien een cliënt welke is opgenomen met een rechterlijke machtiging wordt 

vermist, zonder dat hem verlof is verleend. Van de terugkeer van een cliënt zonder 

geoorloofd verlof wordt ook direct melding gemaakt. 

 

Bovenstaande zou als volgt praktisch vertaald en aangevuld kunnen worden: 

1. Voor zover het gaat om BOPZ-zaken draagt de BOPZ-arts zorg voor en ziet toe op 

een zorgvuldige besluitvormingsprocedure en vastlegging hiervan in het 

zorg/behandelplan. Dit laatste dient actueel te zijn. 

2. De BOPZ-arts toetst de indicatiestelling van M&M-dwang, accordeert de 

meldingsformulieren en meldt de toepassing aan de Inspectie. 

3. Na toepassing van M&M-nood toetst de BOPZ-arts de indicatiestelling en uitvoering, 

ziet toe op een multidisciplinair overleg binnen de door de wet voorgeschreven termijn 

van 7 dagen en doet terstond mededeling aan de Inspectie. 

4. De BOPZ-arts adviseert gevraagd en ongevraagd het management van de instelling 

over het gevoerde en te voeren BOPZ-beleid. De BOPZ-arts houdt toezicht op het 

verloop van de implementatie van het BOPZ-beleid. De BOPZ-arts adviseert de 

betrokken lijnverantwoordelijken, gevraagd en ongevraagd over de invoering van de 

BOPZ binnen de instelling. 

5. De BOPZ-arts maakt bij voorkeur deel uit van de M&M-commissie van de instelling. 

Een deel van de taken van de BOPZ-arts, welke betrekking hebben op toetsing en 

toezicht op M&M-maatregelen, worden in samenwerking met de M&M-commissie 

uitgevoerd. 

De uitvoering van deze taken kan opgedragen worden aan anderen, mits dit duidelijk 

vastgelegd is en regelmatige toetsing door de BOPZ-arts plaatsvindt. 

Indicatiestelling tot dwangvoeding en dwangmedicatie kan alleen door een arts gesteld 

worden. 

M&M-maatregelen genomen ter overbrugging van een noodsituatie, dienen in overleg 

met een arts plaats te vinden. Indien er geen voorafgaand overleg plaats kan hebben, 

in situaties waarbij direct gehandeld dient te worden voortvloeiend uit de verplichting 

tot een 

goed hulpverlenerschap, dient er overleg met de arts plaats te vinden zodra de situatie 

het toelaat. 

 

3. BEVOEGDHEDEN 

1. De BOPZ-arts heeft toegang tot de zorgdossiers. 

2. Dwangmaatregelen kunnen slechts uitgevoerd worden na accorderen door de BOPZ-

arts. 

Indien mogelijk dient dit voorafgaande aan het ingaan van de maatregel plaats te 

vinden. 

3. De BOPZ-arts heeft toegang tot alle materiële en procedurele voorzieningen (zoals 

gebruikte middelen, ruimten en beleidsstukken met betrekking op de BOPZ) die 

gebruikt worden in het kader van de Wet BOPZ. 

4. De BOPZ-arts heeft ten behoeve van signalering en advisering een rechtstreekse lijn 

naar het management van de instelling; er vindt minimaal 1 x per jaar overleg plaats 
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met de Raad van Bestuur voor advisering en rapportage t.a.v. het BOPZ-beleid binnen 

de instelling. 

5. De BOPZ-arts kan andere zorgverleners/medewerkers binnen de instelling 

aanwijzingen geven voor zover deze voortvloeien uit bovengenoemde taken en 

verantwoordelijkheden of het management hierom verzoeken. 

 

4. ORGANISATORISCHE INKADERING 

De bovengenoemde taken kunnen zowel door een arts werkzaam in dienstverband als 

door een arts werkzaam op basis van een contract worden uitgevoerd. Op grond van 

wetstekst, jurisprudentie en toelichting ligt een koppeling van de functies 

geneeskundige belast met de algemene gang van zaken op geneeskundig gebied in de 

instelling en BOPZ-arts voor de hand. 

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die de BOPZ-arts heeft binnen de 

instelling en die door de wet aan de BOPZ-arts wordt gesteld, worden schriftelijk door 

de Raad van Bestuur van de instelling vastgelegd. 

Het management voorziet de BOPZ-arts van de voorzieningen die deze nodig heeft ter 

uitoefening van zijn taak. Tevens draagt de instelling zorg voor deskundig personeel en 

overige voorwaarden voor de uitvoering van M&M-maatregelen op verantwoorde wijze. 

 

5. DE BOPZ-ARTS ALS BEHANDELAAR 

Gezien de feitelijke situatie zal een scheiding tussen BOPZ-arts en behandelend arts 

vaak niet mogelijk zijn. In een toetsing van de consequenties van deze dubbele 

verantwoordelijkheid dient voorzien te zijn. Te denken valt aan een samenwerking in 

deze met een collega-instelling. Bij een aanvraag voor een IBS of een RM is het 

noodzakelijk, behoudens in de uitzonderingssituaties die in de Wet BOPZ genoemd zijn, 

dat een niet behandelend arts (m.n. een specialist ouderengeneeskunde of psychiater) 

voor de medische verklaring zorg draagt. 

 

BENOEMBAARHEIDSEISEN VOOR DE BOPZ-ARTS IN HET VERPLEEGHUIS 

 

INLEIDING 

De Wet-BOPZ bepaalt dat er binnen een BOPZ-instelling een arts aangesteld moet 

worden die belast wordt met de algemene gang van zaken op geneeskundig gebied, 

inclusief de uitvoering van de wet-BOPZ. 

Door Verenso is een Model taakomschrijving BOPZ-arts in het verpleeghuis vastgesteld. 

In de wet en in deze taakomschrijving worden geen eisen gesteld aan het kennisniveau 

van de aan te stellen arts ten aanzien van de BOPZ of enige ervaring in deze. Vanuit 

het veld komen signalen dat hieraan wel behoefte bestaat. 

Aan onderstaande criteria dient een arts te voldoen om tot BOPZ-arts te kunnen worden 

benoemd. 

Dit om te kunnen waarborgen dat desbetreffende arts voldoende inzicht, kennis en 

ervaring heeft om naar behoren te kunnen voldoen aan de eisen die de Wet-BOPZ stelt 

aan deze functie. 

1. De arts is geregistreerd als specialist ouderengeneeskunde. 

2. De arts heeft minimaal 3 jaar werkervaring als arts binnen de verpleeghuiszorg, met 

een minimale aanstelling van 16 uur per week. 

3. De arts is deskundig omtrent de strekking en reikwijdte van de Wet BOPZ. Hij heeft 

hiertoe minimaal twee dagdelen scholing gevolgd of kan aantonen dat hij zich op 

andere wijze in voldoende mate op het terrein van wet- en regelgeving heeft geschoold 

4. De arts beschikt over een door de Raad van Bestuur van de instelling waarbinnen hij 

werkzaam is vastgestelde taakomschrijving. De Raad van Bestuur zoekt bij het 

opstellen van deze taakomschrijving aansluiting bij de hierboven genoemde Model 

taakomschrijving BOPZ-arts in het verpleeghuis. 

5. De BOPZ-arts is voor minimaal 16 uur per week werkzaam binnen de 

verpleeghuiszorg. 
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10.3. Gebruikte afkortingen 

 

AWBZ   Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
BT   Beleidsteam 
CIZ   Centrum Indicatiestelling Zorg 
ECD   Elektronisch Cliëntendossier 

EVV   Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 
IBS   In Bewaringstelling 
MDO   Multidisciplinair Overleg 
MDS   Multidisciplinair Spreekuur 
MIC-cie   Melding Incidenten Cliëntenzorg-Commissie 
RM   Rechterlijke  machtiging 
RvB   Raad van Bestuur 
RvT   Raad van Toezicht 
SOG   Specialist Ouderen Geneeskunde 
VPU   Verpleegunit 
VV&T   Verpleging, Verzorging & Thuiszorg sector 
VWS   Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
Wet BOPZ  Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen 
ZB-team  Zorg&Behandel team 

ZZP   Zorgzwaartepakket  (1 t/m 10) 
  


