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Deze brochure geeft informatie over onvrijwillige 
opname, het toepassen van middelen en maatregelen, 
dwangbehandeling en de mogelijkheden die u heeft 
om hiertegen in beroep te gaan. Deze informatie is 
gebaseerd op wettelijke regelingen zoals vastgelegd 
in de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische 
ziekenhuizen (Wet Bopz, januari 1994).

HAAL HET BESTE UIT UW LEVEN

‘Jaarlijks maken meer dan 

34.000 mensen gebruik 

van onze zorg’
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Onvrijwillige opname
Een opname tegen uw wil kan alleen 
plaatsvinden wanneer u door uw geestelijke 
toestand een gevaar vormt (voor uzelf, 
voor anderen of voor de openbare orde), dit 
gevaar niet door tussenkomst van personen 
of instellingen buiten een psychiatrisch 
ziekenhuis kan worden afgewend en u niet 
bereid bent tot vrijwillige opname. Onder 
gevaar verstaat de Wet Bopz (Wet Bijzondere 
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) 
niet alleen daadwerkelijk gevaar, maar 
ook een grote kans op onheil. Voorbeelden 
van dit laatste zijn zelfdoding en ernstige 
verwaarlozing van uzelf en/of uw omgeving 
(waardoor verloedering dreigt).

Volgens de wet zijn er vier manieren om 
onvrijwillig te worden opgenomen in een 
psychiatrische instelling:
•  Een inbewaringstelling (IBS);
•  Een rechterlijke machtiging (RM);
•  Een zelfbindingsregeling;
•  Een voorwaardelijke machtiging die wordt 

omgezet in een rechterlijke machtiging.

Een inbewaringstelling (IBS)
Een inbewaringstelling is een spoedmaatregel, 
die door de burgemeester wordt afgegeven. 
Binnen drie werkdagen na opname 
wordt door de rechter getoetst of aan de 
voorwaarden voor een IBS is voldaan en of 
het nodig is dat de IBS wordt voortgezet. 
Er zijn termijnen vastgesteld waarbinnen 
men moet worden opgenomen en 
waarbinnen voortzetting van de IBS moet 
zijn geregeld. Dit staat beschreven in de 
procedure.

Voorwaarden IBS
Als u onvrijwillig wordt opgenomen met een 
IBS moet aan de volgende voorwaarden zijn 
voldaan:
•  Er bestaat een gegrond vermoeden dat 

u lijdt aan een psychische stoornis en u 
veroorzaakt een onmiddellijk dreigend 
gevaar (voor uzelf, voor anderen en/of voor 
de openbare orde);

•  Er bestaat een ernstig vermoeden dat er een 
verband bestaat tussen uw stoornis en het 
gevaar;

•  U bent niet bereid tot vrijwillige opname;
•  De dreiging van gevaar is dermate dringend 

dat niet kan worden gewacht op een 
uitspraak van de rechter; 

ONVRIJWILLIG OPGENOMEN
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•  Het gevaar kan niet op een andere manier, 
buiten een psychiatrisch ziekenhuis, worden 
afgewend;

•  U bent twaalf jaar of ouder.

Procedure IBS
De burgemeester (van de gemeente waar u 
op dat moment verblijft) stelt u in bewaring. 
Hij tekent de beschikking en brengt de 
volgende personen op de hoogte:
•  De Offi cier van Justitie;
•  Een advocaat;
•  De inspecteur voor de gezondheidszorg;
•  Uw naaste familie of relaties, of uw 

wettelijke vertegenwoordiger.

Binnen 24 uur na de inbewaringstelling regelt 
de burgemeester dat u een advocaat krijgt 
die u bijstaat.

De geneeskundige verklaring
Dit is een belangrijke verklaring, 
want hieruit moet blijken dat een IBS 
noodzakelijk is. Zonder deze verklaring 
kan geen IBS worden afgegeven en kunt 
u niet tegen uw wil worden opgenomen. 

Bij voorkeur schrijft een onafhankelijk 
psychiater een geneeskundige verklaring. 
Een psychiater is onafhankelijk als 
u bij deze behandelaar niet onder 
behandeling bent of het laatste jaar niet 
in behandeling bent geweest. Als er geen 
onafhankelijk psychiater beschikbaar is, 
kan in principe iedere arts een dergelijke 
geneeskundige verklaring opstellen. 

Uit de geneeskundige verklaring moet 
blijken dat er sprake is van onmiddellijk 
dreigend gevaar door uw geestelijke 
toestand. Ook moet uit de verklaring 
blijken dat u tegen uw zin wordt 
opgenomen.

‘ EEN INBEWARING-
STELLING IS EEN 
SPOEDMAATREGEL’

ONVRIJWILLIG OPGENOMEN
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Opname binnen vierentwintig uur
Een IBS moet binnen vierentwintig uur 
worden uitgevoerd. Zowel de geneeskundige 
verklaring als de beschikking van de 
burgemeester mag niet ouder zijn dan 
vierentwintig uur. U wordt dus binnen dat 
tijdsbestek opgenomen. De verklaring en 
de beschikking moeten aanwezig zijn bij 
opname.

Voortzetting IBS
Nadat u bent opgenomen, stuurt de 
burgemeester zijn beschikking samen met 
de geneeskundige verklaring naar de Offi cier 
van Justitie. Deze beoordeelt of het terecht is 
dat u een IBS heeft. Zo niet, dan wordt de IBS 
beëindigd en mag u de instelling verlaten. Zo 
ja, dan legt hij de stukken voor aan de rechter. 
De rechter beslist daarna over voortzetting 
van de IBS. 

Voordat hij die beslissing neemt, moet hij u 
horen. Dit gebeurt binnen drie werkdagen 
na de dag dat u bent opgenomen. U krijgt bij 
dit gesprek (gratis) hulp van een advocaat. 
De advocaat neemt zelf contact met u op, 
voordat de rechter komt. Hij helpt u 
bij de rechterlijke procedure en Iet 
erop dat alles volgens de regels 
verloopt. Het is aan u om al dan niet 
gebruik te maken van de hulp van 
deze advocaat.

De gesprekken met de advocaat en de rechter 
kunt u gebruiken om alles over uw opname 
te bespreken. Ook wanneer u het niet eens 
bent met uw opname of de geneeskundige 
verklaring of als u een verzoek wilt indienen 
om een andere deskundige te horen, kunt 
u dit met hen bespreken. Als u dat wilt, kan 
de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) 
aanwezig zijn bij dit gesprek. 

NA EEN INBEWARINGSTELLING
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U vindt achter in deze brochure de naam en 
het telefoonnummer van de PVP.

Vanaf de dag dat de rechter u hoort en de 
rechter besluit tot voortzetting van de IBS, is 
een IBS drie weken geldig.

Als uw psychiater vindt dat u het ziekenhuis 
na deze drie weken nog niet kunt verlaten, 
vraagt hij binnen deze periode een 
(voorlopige) rechterlijke machtiging (RM) 
aan. De IBS duurt in dat geval tot de rechter 
u weer hoort en een beslissing neemt over 
de RM-aanvraag. Dat kan ten hoogste drie 
weken later zijn.

Van vrijwillige naar onvrijwillige opname
Ook wanneer u vrijwillig opgenomen 
bent, kan uw behandelaar, na overleg 
met een (andere) psychiater, besluiten 

dat een onvrijwillige opname nodig 
is. Wanneer er sprake is van een acute 

noodsituatie kan dit met een IBS. Een arts, 
die niet uw behandelaar is of het laatste 

jaar is geweest, beoordeelt uw situatie. 
Vervolgens stelt hij een geneeskundige 
verklaring op en verzoekt de burgemeester 
een IBS af te geven. 
U krijgt gratis hulp van een advocaat en een 
rechter komt met u praten. 

U volgt dus de normale gang van zaken van 
een inbewaringstelling, zoals hierboven 
beschreven. 

Gevolgen van een IBS
Als u met een IBS bent opgenomen, heeft 
dat gevolgen voor uw rechtspositie. U bent 
in uw bewegingsvrijheid beperkt. U mag de 
instelling niet zonder toestemming verlaten. 
Doet u dit toch, dan kan GGZ Friesland u, 
eventueel met hulp van de politie, terughalen. 
De IBS is een noodmaatregel waarin verlof 
wel is toegestaan, maar in het algemeen niet 
past.

Opheffi ng van een IBS
Om een IBS te laten beëindigen zijn er 
verschillende mogelijkheden. In de Wet Bopz 
is hierbij een belangrijke rol weggelegd 
voor de geneesheer-directeur. Dat is een 
psychiater, die er voor GGZ Friesland op 
toeziet dat alle vormen van dwang volgens 
wettelijke regels verloopt.

•  Uw behandelend psychiater of arts 
oordeelt dat een IBS niet langer nodig is 
(omdat de stoornis en/of het gevaar is 
geweken of omdat u de behandeling in het 
ziekenhuis vrijwillig wenst voort te zetten). 
De geneesheer-directeur moet hiermee 
akkoord gaan en stelt u, de burgemeester en 
de Offi cier van Justitie op de hoogte.

NA EEN INBEWARINGSTELLING
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•  U vraagt schriftelijk aan de geneesheer-
directeur om ontslagen te worden. Hij heeft 
wettelijk de mogelijkheid om een IBS op te 
heffen en u ontslag te verlenen. Wanneer 
de geneesheer-directeur de IBS niet wil 
opheffen, kunt u een brief sturen naar de 
Offi cier van Justitie. In die brief vraagt u de 
IBS op te heffen.

•  U vraagt de rechter de IBS niet voort te 
zetten. Dit kunt u doen op het moment dat 
de rechter met u komt praten. U vertelt 
hem waarom u vindt dat de IBS onterecht 
is. Tijdens dit gesprek krijgt u hulp van uw 
advocaat. Hij kan u met uw vraag aan de 
rechter helpen.

Een rechterlijke machtiging (RM)
De tweede manier is het aanvragen 
van een RM.  Deze machtiging is geen 
spoedprocedure, zoals de IBS. 

Een RM is een beslissing van een rechter 
om u - hoewel u zich daartoe niet bereid 
hebt verklaard - op te laten nemen in een 
psychiatrische instelling. 

Wanneer u onvrijwillig bent opgenomen, 
betekent dit dat u in de instelling moet 
verblijven. GGZ Friesland is in dat geval 
gemachtigd u te beletten de instelling te 
verlaten. Wanneer u toch zou vertrekken, dan 
kan GGZ Friesland u, eventueel met hulp van 
de politie, laten terughalen.

Voorwaarden RM
Als u onvrijwillig wordt opgenomen met een 
RM moet aan de volgende voorwaarden zijn 
voldaan:
•  U lijdt aan een psychische stoornis 

waardoor u gevaar (voor uzelf, voor anderen 
of voor de openbare orde) veroorzaakt;

•  Het gevaar kan niet buiten een 
psychiatrische instelling worden afgewend;

•  U vertoont geen bereidheid tot opname; 
•  U bent 12 jaar of ouder.

ZONDER SPOEDPROCEDURE
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Van IBS naar RM
Soms gebeurt het dat iemand eerst met 
een inbewaringstelling (IBS) gedwongen 
wordt opgenomen. Tijdens de eerste weken 
kan blijken dat hij langer gedwongen 
opgenomen moet blijven. Een psychiater 
of de geneesheer-directeur stelt dan een 
geneeskundige verklaring op. Indien de 
geneesheer-directeur de verklaring niet 
zelf opstelt, dient hij deze wel (mede) te 
ondertekenen, om aan te geven dat hij 
verantwoordelijk is voor een zorgvuldige 
gang van zaken. 

Na een beslissing van de rechter kan de 
betreffende persoon vervolgens langer tegen 
zijn wil opgenomen blijven. Deze procedure 
moet dan wel in gang gezet worden vóór het 
afl open van de IBS.

Procedure RM
Volgens de wet kunnen de volgende personen 
een verzoek tot machtiging aanvragen bij de 
Offi cier van Justitie:
•  Uw echtgeno(o)t(e) of levenspartner;
•  Ouders (tenzij zij uit de ouderlijke macht 

zijn gezet);
•  Meerderjarige bloedverwanten in de rechte 

lijn (grootouder, kinderen, kleinkinderen); 
•  Bloedverwanten tot en met de tweede 

graad (zoals broers en zusters);
•  Voogd of curator.
Meestal wordt dit door hen als belastend 
ervaren en kan de instelling om een 
machtiging verzoeken. U kunt ook zelf een 
machtiging aanvragen.
Ook de Offi cier van Justitie kan zelfstandig 
bij de rechter een machtiging vorderen. De 
rechter beslist of u tegen uw wil opgenomen 
moet worden / blijven. Voordat de rechter 
een beslissing kan nemen, moeten een aantal 
stappen worden genomen.

Ten eerste dient bij een verzoek om een 
RM een geneeskundige verklaring te zijn 
gevoegd, opgesteld door een onafhankelijk 
psychiater of de geneesheer-directeur. 
Uit deze verklaring moet blijken dat de 
machtiging nodig is.

‘ BIJ ONVRIJWILLIGE 
OPNAME MOET U 
IN DE INSTELLING 
VERBLIJVEN’

ZONDER SPOEDPROCEDURE
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Vervolgens beslist de rechter offi cieel of 
u een machtiging krijgt. Hij neemt deze 
beslissing pas nadat hij zich een goed 
beeld heeft gevormd van uw situatie, 
dat wil zeggen nadat hij met u en uw 
advocaat heeft gesproken. Als de rechter 
het nodig vindt, roept hij ook andere 
personen op, zoals vroegere hulpverleners, 
bepaalde familieleden of wettelijke 
vertegenwoordigers. 
U krijgt een advocaat toegewezen via 
de Raad voor Rechtsbijstand die u gratis 
juridische bijstand verleent gedurende de 
hele procedure. Als de rechter heeft besloten 
dat een machtiging noodzakelijk is, is er geen 
hoger beroep mogelijk op deze uitspraak. 
Binnen twee weken na de uitspraak van de 
rechter moet u zijn opgenomen. Daarna 
vervalt de machtiging. 

DE RECHTER BESLIST
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Duur RM
Voorlopige machtiging
De eerste keer nadat de rechterlijke 
machtiging is aangevraagd, is deze maximaal 
een half jaar geldig. Dit heet een voorlopige 
machtiging. De rechter kan bepalen dat de 
termijn korter is.

Rechterlijke machtiging tot voortgezet verblijf
Als uw psychiater na het eerste half jaar 
van mening is dat u langer opgenomen 
moet blijven, stelt de geneesheer-directeur 
opnieuw een geneeskundige verklaring op. 
Indien de geneesheer-directeur de verklaring 
niet zelf opstelt, dient hij deze wel (mede) 
te ondertekenen. Hieruit blijkt dat hij 
verantwoordelijk is voor een zorgvuldige 
gang van zaken. De verklaring wordt samen 
met een kopie van uw behandelingsplan 
naar de Offi cier van Justitie gestuurd, die 
vervolgens de rechter inschakelt.

De rechter beoordeelt of verlenging van de 
machtiging noodzakelijk is. Dit leidt tot een 
rechterlijke machtiging tot voortgezet verblijf. 
Voordat de rechter de machtiging verlengt, 
moet hij een gesprek met u hebben. Bij dit 
gesprek krijgt u gratis hulp van een advocaat. 
Deze neemt zelf contact met u op. De 
verlenging kan per keer tot maximaal een jaar 
duren. Een verlenging kan telkens opnieuw 
aangevraagd worden door uw psychiater. 

Als u vijf jaren achtereen onvrijwillig 
opgenomen bent geweest, kan de rechter een 
verlenging voor maximaal twee jaar geven.

Machtiging op eigen verzoek
In bepaalde omstandigheden kunt u zelf 
de Offi cier van Justitie verzoeken om een 
machtiging. Bijvoorbeeld als u verslaafd bent 
en inziet dat er iets moet gebeuren om van de 
verslaving af te komen.
Als u op eigen verzoek met een machtiging 
bent opgenomen, kunt u de instelling ook 
niet zomaar verlaten.

Net als bij een onvrijwillige opname 
beoordeeld de rechter of u gevaar 
veroorzaakt en of het gevaar alleen in 
een psychiatrische instelling kan worden 
afgewend. De procedure is anders als bij 
het instellen van een gewone machtiging. 
De instelling moet bereid zijn tot opname 
en er moet overeenstemming zijn over het 
behandelingsplan. 

De machtiging op eigen verzoek duurt 
minimaal een half jaar en maximaal een 
jaar en kan niet verlengd worden. U kunt 
wel vrijwillig opgenomen blijven. Als u dit 
niet wilt, maar uw psychiater is van mening 
dat verdere behandeling en verblijf nodig 
is, moet een gewone machtiging worden 
aangevraagd.

DE RECHTER BESLIST
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Zelfbindingsregeling
De derde mogelijkheid is de zelfbindings-
regeling. De regeling bestaat uit het opmaken 
van een zelfbindingsverklaring en de 
aanvraag voor een zelfbindingsmachtiging. 
De regeling wordt hier kort uitgelegd.

Als u eerder opgenomen bent geweest in een 
psychiatrisch ziekenhuis, kunt u afspraken 
maken over een volgende onvrijwillige 
opname. Deze afspraken legt u vast in een 
zelfbindingsverklaring, die u opstelt met 
de psychiater van de kliniek waar u wordt 
opgenomen. In deze verklaring worden 
de omstandigheden opgesomd die tot 
een onvrijwillige opname kunnen leiden. 
Vastgelegd wordt wie uw contactpersonen 
zijn, die uw behandelend psychiater kunnen 
waarschuwen als deze omstandigheden zich 
voordoen. En tenslotte staat in de verklaring 
hoe u in het ziekenhuis behandeld wil 
worden.

Met deze verklaring maakt u een afspraak 
met de geneesheer-directeur. Deze 
beoordeelt of u op dat moment in staat 
(wilsbekwaam) bent om de verklaring 
op te stellen en of de afspraken over de 
behandeling een goede kans op herstel 
geven. De geneesheer-directeur legt dit 
vast in een geneeskundige verklaring. 
Tevens ondertekent hij de zelfbindings-
verklaring. U ontvangt het origineel van de 
zelfbindingsverklaring en een afschrift van 
de geneeskundige verklaring.

Als het vervolgens niet goed met u gaat 
en de omstandigheden zich voordoen, 
zoals deze in de zelfbindingsverklaring zijn 
beschreven, kunnen uw contactpersonen 
of uw behandelend psychiater (via de 
geneesheer-directeur) een verzoek doen tot 
een zelfbindingsmachtiging. 
Op dat moment moet een onafhankelijk 
psychiater verklaren dat de omstandigheden 
zich inderdaad voordoen en dat u niet 
vrijwillig wilt worden opgenomen. 

AFSPRAKEN VASTLEGGEN

‘   U LEGT AFSPRAKEN VAST IN EEN 
ZELFBINDINGSVERKLARING’
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De geneesheer-directeur doet het verzoek 
en binnen vijf dagen moet de rechter een 
beslissing nemen. Deze procedure is dezelfde 
als bij een gewone RM. 

Als de rechter besluit tot een zelfbindings-
machtiging, dan kunt u maximaal zes weken 
met deze machtiging worden opgenomen. 
Daarna wordt de behandeling vrijwillig 
voortgezet of wordt een gewone RM 
aangevraagd.

Voorwaardelijke machtiging
De vierde mogelijkheid tot gedwongen 
opname is een opname nadat de rechter 
een voorwaardelijke machtiging heeft 
uitgesproken. Met een voorwaardelijke 
machtiging kan worden voorkomen dat u 
gedwongen wordt opgenomen. 

Een voorwaardelijke machtiging kan leiden 
tot een gedwongen opname, als u de 
afgesproken voorwaarden niet nakomt. Het 
leidt tot een gedwongen opname, als het 
gevaar dat uit uw stoornis voortkomt, niet 
meer buiten het psychiatrisch ziekenhuis kan 
worden afgewend. De geneesheer-directeur 
beslist hierover en stelt u schriftelijk van zijn 
beslissing op de hoogte. Meer informatie 
hierover vindt u in de Postbus 51 folder 
‘Voorwaardelijke machtiging’.

De gevolgen van een machtiging
Wanneer u met een machtiging bent 
opgenomen, heeft dat een aantal gevolgen. 
Het belangrijkste is dat u de instelling niet 
mag verlaten, tenzij u toestemming heeft van 
de geneesheer-directeur. Dit kan in de vorm 
van verlof of een voorwaardelijk ontslag. 

Als u de instelling zonder toestemming 
verlaat of u houdt zich niet aan de gestelde 
voorwaarden, dan kan GGZ Friesland de 
politie inschakelen om u terug te halen. 

Verlof
Als u met een machtiging bent opgenomen, 
kunt u alleen met verlof gaan als u hiervoor 
toestemming heeft van de geneesheer-
directeur. Een verlof korter dan 60 uur is 
mogelijk, als uw behandelend psychiater 
hiermee akkoord is. 

Bij een verlof langer dan 60 uur krijgt u 
schriftelijke toestemming tot verlof van 
de geneesheer-directeur. Aan dit verlof 
mogen voorwaarden worden verbonden, 
bijvoorbeeld dat u uw medicijnen inneemt. 
Als het niet goed met u gaat, kan het verlof 
weer worden ingetrokken. Verlof dat steeds 
goed verloopt, is een goede reden om 
opheffi ng van de machtiging te krijgen of 
met voorwaardelijk ontslag te gaan.

AFSPRAKEN VASTLEGGEN
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Voorwaardelijk ontslag
De geneesheer-directeur kan u ontslag op 
voorwaarden verlenen als het gevaar, dat 
oorzaak was voor uw gedwongen opname, 
voldoende is verminderd. De voorwaarden 
kunnen betrekking hebben op een bepaalde 
vorm van nazorg / toezicht. 

Als het gevaar weer toeneemt, dan kan het 
voorwaardelijk ontslag worden ingetrokken. 
Hier geldt de mogelijkheid om in beroep te 
gaan bij de rechter. Gaat alles een tijdlang 
goed, dan wordt de machtiging opgeheven en 
volgt het defi nitieve ontslag.

Soms zal de psychiater in samenspraak met 
de geneesheer-directeur aan de rechter 
verzoeken de machtiging te verlengen terwijl 
de patiënt met voorwaardelijk ontslag is. 
Dit gebeurt als de kans groot wordt geacht 
dat beëindiging van de machtiging leidt tot 
afbreken van de behandeling en terugval in 
een nieuwe periode van gevaar. In dit geval 
zal een voorwaardelijke machtiging moeten 
worden aangevraagd.

Opheffen van een machtiging
Na overleg met uw behandelend psychiater 
kunt u uw machtiging laten opheffen door 
de geneesheer-directeur. Een verzoek om 
de machtiging op te heffen, kan bij de 
geneesheer-directeur worden ingediend 
door uzelf, uw partner of bloedverwanten, 
de Offi cier van Justitie of de inspecteur 
voor de gezondheidszorg. De patiënten-
vertrouwenspersoon (PVP) kan u hierbij 
behulpzaam zijn.

Wanneer de geneesheer-directeur dit verzoek 
afwijst, kunt u via de Offi cier van Justitie 
de rechter verzoeken om opheffi ng van de 
machtiging. U heeft daarbij recht op gratis 
bijstand van uw advocaat. Voordat de rechter 
een besluit neemt, zal hij met u praten.

Het behandelingsplan
Zo snel mogelijk na uw opname wordt een 
behandelingsplan opgesteld, op basis van 
de gegevens uit de onderzoeksfase. Het 
behandelingsplan wordt opgesteld door de 
psychiater of arts die verantwoordelijk is 
voor de behandeling. Dit gebeurt in overleg 
met u, de instelling of met de psychiater 
waar u eerder in behandeling was en met uw 
huisarts.

EEN BEHANDELINGSPLAN
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Het uitgangspunt van het behandelingsplan 
is uw zelfbeschikkingsrecht. De behandeling 
kan slechts plaatsvinden op basis van 
een behandelingsplan waarmee u zelf 
instemt. Voorafgaand aan onderzoek en/ 
of behandeling wordt u geïnformeerd over 
de aard en het doel van de behandeling, de 
eventuele gevolgen of risico’s en mogelijke 
alternatieve vormen van onderzoek en/ of 
behandeling.

Omdat het meestal niet mogelijk is in korte 
tijd een volledig beeld van uw problemen 
te hebben, is het eerste plan een voorlopig 
plan. In het behandelingsplan wordt een 
samenvatting gegeven van uw problemen. 
Het vermeldt het doel van uw behandeling en 
het programma dat u gaat volgen.
Het plan wordt met u besproken door uw 
behandelaar. 

Als er meer inzicht is in uw problemen 
of als er zich veranderingen voordoen in 
uw situatie, wordt het behandelingsplan 
bijgesteld en opnieuw met u besproken.

EEN BEHANDELINGSPLAN
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In overeenstemming met de Wet 
Bopz moet het behandelingsplan 
therapeutische middelen bevatten. Dit zijn 
behandelmogelijkheden, waaronder ook 
dwangmiddelen vallen, die kunnen worden 
toegepast om een noodsituatie te kunnen 
beheersen of een gevaarsituatie af te wenden 
(zie ‘Middelen en Maatregelen’). Zo’n situatie 
kan voorkomen als gevolg van uw stoornis.

Het behandelingsplan moet zo zijn opgesteld 
dat een regelmatige toetsing mogelijk is 
van de therapeutische middelen die erin 
zijn opgenomen. Toetsing gebeurt aan de 
hand van bereikte resultaten. U kunt een 
klacht indienen als het overeengekomen 
behandelingsplan niet wordt toegepast. 

Onvrijwillige behandeling
Bent u door uw stoornis zelf niet in 
staat invloed uit te oefenen op het 
behandelingsplan, dan vindt het overleg 
plaats met uw echtgenoot, wettelijk 
vertegenwoordiger of (naaste) familie. Uw 
behandelend psychiater of arts beslist of u 
al dan niet in staat bent uw wil te bepalen. 
U kunt tegen deze beslissing een klacht 
indienen.

Mocht u zich tegen behandeling verzetten, 
dan kan deze in principe niet binnen de 
instelling worden toegepast, tenzij dit 
volstrekt noodzakelijk is om u of anderen te 
beschermen. Dit kan door het toepassen van 
middelen en maatregelen voor het afwenden 
van een acute noodsituatie of door het 
toepassen van dwangbehandeling voor het 
afwenden van ernstig gevaar.

Wanneer u tegen uw wil wordt behandeld, kunt 
u daarover een schriftelijke klacht indienen 
bij de klachtencommissie van GGZ Friesland. 
Een dergelijke behandeling moet door de 
geneesheer-directeur van GGZ Friesland 
of diens plaatsvervanger worden gemeld 
aan de inspecteur voor de gezondheidszorg 
met vermelding van de redenen en de 
verantwoordelijke personen. Toepassing 
van middelen en maatregelen moet zo snel 
mogelijk worden gemeld aan de inspecteur.

MIDDELEN EN MAATREGELEN

‘   TOETSING GEBEURT 
AAN DE HAND VAN 
BEREIKTE RESULTATEN’
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Indien er dwangbehandeling wordt 
toegepast, moet dit vooraf worden gemeld 
bij de inspecteur. Na beëindiging van een 
behandeling waartegen u zich verzet, kan de 
inspecteur onderzoeken of de beslissing om 
tot de behandeling over te gaan zorgvuldig 
is genomen en of de uitvoering ervan 
zorgvuldig is geweest.

Middelen en maatregelen
Middelen en maatregelen zijn noodmaat-
regelen. Er zijn vijf middelen en maatregelen: 
afzondering, separatie, fi xatie, gedwongen 
voeding en gedwongen medicatie.

Middelen en maatregelen kunnen 
worden toegepast in situaties waarin 
het behandelingsplan niet voorziet. 
Er moet dan sprake zijn van een acute 
noodsituatie. Dit is een situatie waarin 
uw gedrag een direct gevaar oplevert voor 
uzelf en/ of uw omgeving, bijvoorbeeld in 
geval van agressiviteit, geweld of neiging 
tot zelfbeschadiging. Bij toepassing van 
middelen en maatregelen wordt u achteraf 
op de hoogte gesteld van de redenen.

Voor uw behandeling kan het 
soms nodig zijn om, in overleg met 
u, soortgelijke noodmiddelen en 
noodmaatregelen bij voorbaat op te 
nemen in het behandelingsplan. Het 
kan namelijk zijn dat noodsituaties te 
voorzien zijn. De met u overeengekomen 
middelen en maatregelen worden 
toegepast indien zich zo’n noodsituatie 
voordoet, tenzij u zich hiertegen verzet. 
Er is dan juridisch gezien sprake van een 
overeengekomen behandeling. Van het 
gebruik hiervan wordt geen melding 
gedaan aan de inspecteur, tenzij u zich 
verzet tegen de tenuitvoerlegging ervan. 

MIDDELEN EN MAATREGELEN
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Wanneer middelen en maatregelen?
De behandelend psychiater of arts 
beslist of middelen en maatregelen 
moeten worden toegepast om daarmee 
een noodsituatie beheersbaar te maken. 
Eén en ander is ook vastgelegd in een 
interne procedure over de toepassing 
van middelen en maatregelen. De 
eindverantwoordelijkheid voor het 
toepassen van middelen en maatregelen 
ligt bij de geneesheer-directeur.

Duur van de maatregelen
De toepassing van middelen en 
maatregelen mag niet langer dan 
zeven dagen achtereen duren. 
Binnen deze periode moet er met u 
overeenstemming bereikt worden over 
uw behandelingsplan (inclusief het 
opnemen of bijstellen van middelen en 
maatregelen hierin). Wanneer middelen 
en maatregelen moeten worden 
toegepast, blijft het behandelingsplan 
van kracht. De toepassing van middelen 
en maatregelen wordt beëindigd 
als het gevaar dat aanleiding was 
voor de toepassing van middelen en 
maatregelen voldoende geweken is.

Indien na het wettelijk bepaalde maximum 
van zeven dagen uw psychische conditie 
onvoldoende is verbeterd en er nog steeds 
gevaar bestaat, kunnen de middelen 
en maatregelen worden omgezet in 
dwangbehandeling. De middelen en 
maatregelen moeten dan worden getoetst 
aan de daarvoor geldende regels. 

De behandelaar neemt de dwangbehandeling 
gemotiveerd op in het behandelingsplan. Hij 
overlegt met de geneesheer-directeur, die 
met dwangbehandeling moet instemmen. 
Eventueel komt de geneesheer-directeur uw 
situatie beoordelen of vraagt hij een andere 
psychiater dit te doen. U wordt schriftelijk op 
de hoogte gesteld van de mogelijkheid om 
met hulp van de PVP een klacht in te dienen 
bij de onafhankelijke Klachtencommissie. De 
geneesheer-directeur doet vooraf melding 
aan de Inspectie voor de Volksgezondheid. 

‘   DE BEHANDELEND 
PSYCHIATER OF 
ARTS BESLIST’

MIDDELEN EN MAATREGELEN

GGF1043 boekje onvrijwillige opname bij GGZ.indd   18 28-04-11   09:30



19

Melding en registratie
Wanneer middelen en maatregelen worden 
toegepast, moet daarna zo spoedig mogelijk 
melding worden gedaan aan de inspecteur 
voor de gezondheidszorg. Deze kan achteraf 
controleren of alles volgens de regels is 
gegaan.
Een kopie van het formulier komt in het 
patiëntendossier. Het formulier zelf gaat naar 
de geneesheer-directeur. De behandelend 
psychiater of arts brengt zo spoedig mogelijk 
uw echtgenoot, wettelijk vertegenwoordiger 
of, als deze ontbreken, uw naaste familieleden 
op de hoogte.

Dwangbehandeling
Wanneer geen overeenstemming kan 
worden bereikt over uw behandelingsplan, 
terwijl er op de afdeling gevaar dreigt 
op grond van de stoornis, dan kan tot 
dwangbehandeling worden overgegaan 
als dit noodzakelijk is om het gevaar af te 
wenden. We noemen dit ‘intern gevaar’. 
Als er gevaar was in de (thuis)situatie vóór 
de opname (‘extern gevaar’), dan kan in 
maximaal drie maanden bekeken worden of 
een dwangbehandeling de stoornis, die het 
gevaar brengt, kan worden behandeld.

Dit geldt ook als u zich verzet tegen 
uitvoering van uw overeengekomen 
behandelingsplan. De middelen bij (dwang)
behandeling moeten in het schriftelijke 
behandelingsplan zijn opgenomen, ook al 
bent u het er niet mee eens. De geneesheer-
directeur moet vooraf instemmen 
met dwangbehandeling. Melding van 
dwangbehandeling moet vooraf plaatsvinden 
aan de inspecteur.
Ingeval van dwangbehandeling moet aan de 
volgende eisen zijn voldaan:
•  De patiënt is een gevaar voor zichzelf en/of 

voor zijn/ haar omgeving; 
•  De toepassing van het behandelingsplan 

moet volstrekt noodzakelijk zijn om dat 
gevaar af te wenden.

Voorkomen van middelen of maatregelen en 
dwangbehandeling
GGZ Friesland wil zich tot het uiterste 
inspannen om gedwongen toepassing van 
een behandeling zoveel mogelijk te beperken. 
Het personeel is opgeleid en voorbereid 
om zo veel als mogelijk een dergelijke 
onaangename situatie te voorkomen. 

MIDDELEN EN MAATREGELEN

GGF1043 boekje onvrijwillige opname bij GGZ.indd   19 28-04-11   09:30



20

Zo kan met u een signaleringsplan worden 
opgesteld om dreigend gevaar zo vroeg 
mogelijk op het spoor te komen en er acties 
op te ondernemen. Om de situatie met u 
onder controle te krijgen wordt gebruik 
gemaakt van andere ruimtes, zoals uw eigen 
kamer, de binnenplaats of een rustkamer. Het 
personeel is goed getraind om zo verstandig 
mogelijk met agressie om te gaan. Ook 
kunnen wij uw familie of vrienden vragen ons 
te helpen met hun ervaringen in moeilijke 
situaties.  
Mocht het toch tot een gedwongen 
toepassing komen, dan krijgt u de 
gelegenheid en wordt u uitgenodigd om de 
toepassing achteraf te bespreken. 

Rol van de familie/
naastbetrokkenen
Psychiatrische problemen hebben vaak een 
ingrijpende invloed op het leven van zowel 
patiënten als familieleden. Informatie over 
de gang van zaken en het wel en wee van 

de patiënt is dan meer dan welkom 
bij familie en naastbetrokkenen. 

Ook de behandelaren vinden 
betrokkenheid van familie en 

naastbetrokkenen belangrijk. 
De behandeling verloopt 

DE ROL VAN BETROKKENEN
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veelal soepeler, vragen worden gemakkelijker 
gesteld en eventuele klachten kunnen beter 
afgehandeld worden.
Rekening houdend met de wettelijke 
bepalingen die hiervoor gelden, heeft 
GGZ Friesland in samenwerking met de 
familieraad richtlijnen vastgesteld waarlangs 
wij de familie informeren en betrekken bij de 
behandeling. 

Een belangrijk gegeven hierbij is of de patiënt 
toestemming heeft gegeven. Als dit het geval 
is, wordt de familie uitgenodigd aanwezig te 
zijn bij het opnamegesprek. Daarna wordt 
de familie geïnformeerd over de afdeling 
en voorgesteld aan de behandelaar. Ook 
wordt op de afdeling een contactpersoon 
aangewezen. Bij voorkeur worden de 
familieleden/naastbetrokkenen betrokken 
bij het opstellen en uitvoeren van het 
behandelplan en het crisisinterventieplan. 
De familieleden/naastbetrokkenen worden 
ingelicht over de verlofregeling. Als er sprake 
is van overplaatsing en bij ontslag worden 
de familieleden/naastbetrokkenen hierbij 
betrokken. 

Als de patiënt geen toestemming heeft 
gegeven zal de behandelaar zich inspannen 
om het contact tussen de patiënt en de 
familie te herstellen. 

De hulpverlener noteert in het patiënten-
dossier welke informatie aan de familie is 
verstrekt. 

Klachtenregeling bij 
onvrijwillige opname
Het kan zijn dat u klachten heeft over 
uw behandeling of over gedragingen 
van medewerk(st)ers. U kunt dan contact 
opnemen met degene om wie het gaat en/
of met de leiding van de afdeling en/of met 
de directeur behandelzaken. Meestal kan de 
klacht dan worden opgelost.

Als u niet tevreden bent over de behandeling 
van uw klacht, kunt u een klacht indienen bij 
de Klachtencommissie van GGZ Friesland. 
De PVP kan u bij het indienen en behandelen 
van een klacht ondersteunen.

Wie kunnen klagen:
•  De patiënt zelf;
•  Elke andere opgenomen patiënt;
•  De echtgeno(o)t(e) of partner;
•  Een van de ouders;
•  Een volwassen bloedverwant (tot in de 2e 

graad);
•  De wettelijke vertegenwoordiger. 
 

DE ROL VAN BETROKKENEN
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Waarover kan geklaagd worden:
•  Wilsonbekwaamheid; 
•  Het uitvoeren behandelingsplan tegen de 

wil van de patiënt om ernstig gevaar af te 
wenden; 

•  Toepassing van middelen en maatregelen 
ter overbrugging van een tijdelijke 
noodsituatie;

•  Toepassen van dwangbehandeling;
•  Beperkingen in postverkeer, bezoek, 

bewegingsvrijheid en telefoonverkeer;
•  Het niet toepassen van het 

overeengekomen behandelingsplan of de 
overeengekomen zelfbindingsverklaring.

Procedure
Als u een klacht heeft ingediend bekijkt 
de commissie samen met u of er een 
bemiddelingspoging kan worden gedaan. 
Als dit mogelijk is kan de klacht onderling 
worden opgelost. Wilt u dit niet, dan moet 
de Klachtencommissie binnen twee weken 
na ontvangst van de klacht schriftelijk 
laten weten wat de beslissing is van de 
Klachtencommissie. Deze beslissing moet 
met redenen zijn omkleed.

Als de Klachtencommissie binnen twee 
weken na ontvangst van de klacht geen 
beslissing heeft genomen kunt u de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg in Zwolle schriftelijk 
vragen een verzoekschrift in te dienen bij de 
rechter om op deze manier een beslissing 
over uw klacht te krijgen.

Als u zelf de klager bent, kunt u ook recht-
streeks een verzoekschrift bij de rechter 
indienen.

Schorsing
Tegelijk met het indienen van een klacht 
kan om schorsing van de maatregel worden 
verzocht. Dit betekent dat de uitvoering van 
de maatregel kan worden opgeschort tot 
aan de uitspraak van de klachtencommissie. 
De klachtencommissie onderzoekt of 
opschorting verantwoord is.

ALS ER KLACHTEN ZIJN
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Algemene informatie
Kosten
De door GGZ Friesland geboden zorg wordt 
betaald uit de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) of de basisverzekering. 
Wel kan hiervoor een eigen bijdrage of een 
eigen risico worden berekend. Zorgkantoor 
Friesland of uw zorgverzekeraar kan u hier 
meer over vertellen.

Rechten
Meer informatie over uw rechten rondom 
behandelingsplan, behandeling en dossier 
kunt u vinden in de folder ‘Patiëntenrechten’. 
De folder ‘Ontevreden? Laat het ons weten!’ 
maakt u duidelijk waar u terecht kunt bij 
eventuele klachten. Deze folders kunt u 
opvragen bij GGZ Friesland.

ALS ER KLACHTEN ZIJN
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Uw behandelaar is:
Naam

Telefoonnummer

Uw psychiater is:
Naam

Telefoonnummer

Uw patiëntenvertrouwenspersoon is *:

  Hans Floor (locaties Harlingen en Franeker)
Tel:   0517  398 914
Mob: 06  559 102 69

  Bert Hofma (regio Dokkum, Leeuwarden,  
Sneek,  Drachten en Heerenveen)
Tel  : 058  253 91 95 of 0513  619 080
Mob: 06  489 811 31

* aankruisen wie in de regio werkzaam is.

Meer weten?
GGZ Friesland
Postbus 932
8901 BS Leeuwarden
Telefoon: (058) 28 48 888

Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden 
Tel: 058  28 48 888 
e-mail: pr@ggzfriesland.nl

www.ggzfriesland.nl

‘Wij bieden zorg dichtbij 

onze patiënten’
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GGZ Friesland heeft locaties door heel Friesland
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