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Beleidsnotitie BOPZ 
inclusief richtlijnen voor schriftelijke rapporteren aan de inspectie en stappenplan beoordeling 
wilsonbekwaamheid 
 
Onder deze notitie hangen verder nog: 

- Protocol uitvoering VBM’s 
- Notitie sluitplan BOPV-afdeling 
- Notitie vaststellen van verzet 
- Checklist aanschaf, logistiek en beheer VBM’s 

 

 
Inleiding  
Sinds begin 1994 is de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen 
(BOPZ) van kracht. Deze wet geldt niet alleen voor psychiatrische ziekenhuizen, 
maar is ook van toepassing op psychogeriatrische afdelingen van verpleeghuizen. 
De wet is inmiddels enkele malen geëvalueerd en er is een aantal aanpassingen 
gedaan. Uiteindelijke komen er een aantal duidelijke wijzigingen in de Wet Zorg en 
Dwang, die voor de sector V en V van toepassing zal zijn. De psychiatrie/GGZ krijgt 
zijn eigen wet. Een aantal principes van de nieuwe wet zullen reeds worden 
toegepast in de praktijk bij het werken met zeer kwetsbare, wilsonbekwame mensen. 
Met name het zoveel mogelijk vastleggen en cyclisch evalueren van onvrijwillige zorg 
in het ZLP met risicoweging en shared decision making (MO verband) zal worden 
doorgevoerd. Ook het terugdringen van VBM’s en de psychofarmaca zonder harde 
indicatie, zal in beleid worden vertaald en in de praktijk worden toegepast.  
Met ingang van 1 december 1999 kwamen verzorgingshuizen in aanmerking voor 
een BOPZ-erkenning; zij moeten dan wel aan speciale voorwaarden voldoen.  
Zorgcentrum Sint Franciscus heeft sinds 2009 een eigen verpleeghuiserkenning 
waaronder  een erkende BOPZ-afdeling die aan de gestelde voorwaarden voldoet. In 
2000 heeft Zorgcentrum St. Franciscus naast een verpleeghuis-erkenning een 
BOPZ-erkenning voor 11 bedden gekregen. In 2009 is deze erkenning uitgebreid 
naar 28 bedden.   
De BOPZ uitvoering en de BOPZ arts wordt sinds 1 januari 2016 geleverd door de 
specialisten ouderen geneeskunde van VOF GeriCare. 
 
Het kwaliteitssysteem Prezo beschrijft in D1.3 (thuiszorg: veiligheid in en om de 
woning), D 1.5 (intramurale zorg: veilige woon- en leefomgeving), D4.1.9 (intramurale 
zorg: vrijheidsbeperkende maatregelen), D4.1.10 (thuiszorg: vrijheidsbeperkende 
maatregelen), P1.1 en 1.2 (zorgleefplan inhoud en systematiek), V1.1 
(deskundigheid) en V2.2.1 (voldoende en bekwame medewerkers) relevante 
prestaties en voorwaarden. 
 
Doel van de wet BOPZ 
Doel van de wet is tweeledig. Als eerste doel staat het beschermen van het recht op 
zelfbeschikking van de cliënt. Tegelijk brengt de wet een kader aan waarbinnen 
ingegrepen kan en mag worden als de cliënt vanuit zijn autonomie keuzes maakt die 
aanwijsbaar het eigen belang van de cliënt schaden en de cliënt tevens niet in staat 
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is om dat adequaat te wegen. Dit doel komt voort uit de maatschappelijke opvatting 
dat de vrijheid om zelf te beslissen (‘autonomie’) een heel groot goed is. Deze 
autonomie mag niet zo maar aangetast worden, ook al meent de omgeving dat de 
cliënt niet meer in staat is voor het eigen belang op te komen. 
 
Uitwerking van de wet 
De wet BOPZ regelt in essentie twee zaken: 
1. Procedures rondom gedwongen opname van cliënten met een geestesstoornis 

(externe rechtspositie). 
2. Rechten van de cliënt tijdens de opname en het verblijf in de instelling (interne 

rechtspositie). 
 
Plaats van de wet in relatie tot de WGBO (wet op de geneeskundige 
behandelovereenkomst)  
Zowel de wet BOPZ als de wet WGBO hebben betrekking op de rechtspositie van de 
cliënt.   
De WGBO is een algemene wet die voor alle hulpverleners in de gehele 
gezondheidszorg van belang is. De wet omvat onder meer de diverse rechten  van 
de cliënten en de bijbehorende verplichtingen van hulpverleners bij het aangaan van 
de overeenkomst tot geneeskundige behandeling. In de wet WGBO staat onder meer 
dat alle cliënten goed geïnformeerd moeten worden  en om de toestemming voor een 
behandeling moeten worden gevraagd. 
De BOPZ is een bijzondere wet. Dat betekent dat voor mensen die onder de wet 
BOPZ vallen de WGBO op een aantal punten vervangen wordt door de BOPZ.  
 
De wet BOPZ geldt alleen voor niet vrijwillig opgenomen cliënten.  
De WGBO geldt voor alle cliënten op de afdeling, zowel vrijwillig als niet 
vrijwillig.  
 
BOPZ-indicatie voor opname 
Voor een cliënt, voor wie opname op een BOPZ-erkende afdeling in een 
verpleeghuis of verzorgingshuis nodig wordt geacht, moet bij het Centraal 
Indicatieorgaan Zorg (CIZ) een advies worden gevraagd. 
Het CIZ gaat na of: 
a. cliënt bereidheid vertoont tot opname of bezwaar maakt tegen opname; 
b. er een opnamenoodzaak aanwezig is; 
c. er een gevaarcriterium is als cliënt niet wordt opgenomen. 
 
Als cliënt bezwaar maakt tegen opname moet dit bezwaar: 
a. nadrukkelijk zijn; 
b. aanhoudend zijn; 
c. een reële betekenis hebben. Hiermee wordt gedoeld op de achtergrond van het 

bezwaar. 
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Bij verzet voor opname zal een crisisopname meestal geregeld worden via de GGZ 
afdeling ouderen, zie de protocollen Crisisregeling psychogeriatrie voor de 
betreffende regio’s.  
Als er na opname verzet is, zal met spoed  multidisciplinair moeten worden overlegd 
of aan het verzet gehoor gegeven moet worden of niet. Als het verzet reëel geacht 
wordt of er een diepgaand verschil van inzicht bestaat in het multidisciplinair overleg, 
wordt de GGZ afdeling ouderen ingeschakeld voor de beoordeling van het verzet.  
Voor toelichting over het begrip “verzet”, zie procedure starten van middelen en 
maatregelen, en protocol vaststellen van verzet. 
 
Het CIZ laat het aanvraagformulier door de cliënt tekenen. Mondeling bezwaar wordt 
aangetekend. Indien het formulier niet wordt ondertekend, wordt op het formulier 
vermeld wat daarvan de reden is. Is dit vanwege weigering om te tekenen dan wordt 
dit bezwaar in de beoordeling meegewogen. Het CIZ beoordeelt of iemand in staat is 
een beslissing te nemen over het worden opgenomen, dat wil zeggen instaat mag 
worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen in relatie tot de 
opname. Het CIZ stelt op grond van de verkregen gegevens en de beoordeling van 
de uitspraken van de cliënt over de opname een z.g. BOPZ-verklaring op. Hierin 
wordt de juridische status van de betrokken cliënt vastgelegd. De juridische status 
van de cliënt bepaalt welke onderdelen van de BOPZ op de betrokkene van 
toepassing zijn.  
 
Voor psychogeriatrische afdelingen van verpleeghuizen kunnen de volgende 
categorieën worden onderscheiden: 
 
a. Cliënten die blijk geven van de nodige bereidheid tot opname; zij begrijpen wat 
opname inhoudt en zijn daartoe bereid. Dit zijn de vrijwillig opgenomen cliënten .
  
 
b. Cliënten die noch bereidheid tot, noch bezwaar tegen opname tonen. Zij maken 
geen bezwaar tegen opname maar tonen onvoldoende begrip van wat opname 
inhoudt 
 
c. Cliënten die blijk geven van bezwaar tegen opname of verblijf; de rechter moet dan 
beoordelen of opname (dan wel voortgezet verblijf) noodzakelijk is. Is dit het geval, 
dan wordt de cliënt met een rechterlijke machtiging (RM) opgenomen.  
 
In spoedeisende gevallen kunnen cliënten  met een inbewaringstelling worden 
opgenomen. Deze procedure loopt via de burgemeester. 
 
De BOPZ is van toepassing op psychogeriatrische cliënten die met een BOPZ-
indicatie (artikel 60 indicatie) zijn opgenomen of die met een RM of IBS zijn 
opgenomen.  
Het kan voorkomen dat bij cliënten  die aanvankelijk vrijwillig zijn opgenomen de 
situatie wijzigt, zodat alsnog de wet BOPZ van toepassing wordt. Het CIZ zal dan 
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alsnog de procedure van de BOPZ beoordeling en het vastleggen van de juridische 
status volgen.   
Als er sprake is van bezwaar zal er alsnog een RM of een IBS moeten komen. 
 
Rechterlijke machtiging  
De rechter kan een Rechterlijke Machtiging verlenen. Hiermee kan iemand die 
gestoord is in zijn geestvermogens tegen zijn wil op een BOPZ aangemerkte afdeling 
van een verpleeg- of verzorgingshuis worden opgenomen en verblijven. Als de 
betrokkene reeds vrijwillig op een BOPZ aangemerkte psychogeriatrische afdeling 
verblijft, sterkt de machtiging er toe het verblijf te laten voortduren.  
 
Voorwaarden voor het verlenen van de machtiging zijn: 

- Er is sprake van een stoornis van de geestvermogens; 

- De stoornis van de geestvermogens doet betrokkene gevaar veroorzaken voor 
zichzelf, voor anderen of voor de algemene veiligheid van personen of goederen; 

- Het gevaar kan niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een 
(aangemerkte) psychogeriatrische afdeling worden afgewend;  

- Betrokkene geeft geen blijk van de nodige bereidheid tot opneming of verder 
verblijf, maar verzet zich hier zelfs tegen.   

 
Opname vanuit de eerste lijn of het ziekenhuis op een psychogeriatrische 
verpleegafdeling via de wachtlijst gaat zelden vergezeld van een rechterlijke 
machtiging. Als (zeer) kort voor opname bezwaar blijkt, moet beoordeeld worden of 
dit bezwaar reëel is, nadrukkelijk en persistent. Zo ja, dan zal een rechterlijke 
machtiging aangevraagd moeten worden. Het CIZ  en de GGZ begeleiden deze 
aanvraag. Een rechterlijke machtiging vereist plaatsing binnen twee weken na afgifte 
daar anders de machtiging verloopt.  
 
Indien na het verlopen van de voorlopige machtiging (dat is zes maanden na afgifte 
ervan, zoals vermeld in de datum van de beschikking) opname nog steeds 
noodzakelijk is en de cliënt hiertegen nog steeds bezwaar maakt, moet zes weken 
voor het beëindigen van de voorlopige machtiging een machtiging voor voortgezet 
verblijf bij de Officier van Justitie worden aangevraagd. Degene die de indicaties 
bewaakt geeft het signaal aan de  verantwoordelijke arts. In onze organisatie is de 
teamleider samen met de arts hier verantwoordelijk voor. De specialist 
ouderengeneeskunde zorgt,  in overleg met de BOPZ-arts, dat de procedure in gang 
wordt gezet voor verlenging van de machtiging. 
 
Inbewaringstelling 
Bij een rechterlijke machtiging moet een cliënt binnen 14 dagen opgenomen worden. 
Soms kan er echter geen 14 dagen gewacht worden. In dat geval kan een 
Inbewaringstelling aan de burgemeester gevraagd worden. De  Inbewaringstelling 
maakt het mogelijk iemand met spoed tegen diens wil op te laten nemen.  
 
Voorwaarden voor het verlenen van Inbewaringstelling zijn: 
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- Betrokkene veroorzaakt gevaar en;  

- Er bestaat het ernstige vermoeden dat een stoornis van de geestvermogens 
van de betrokkene dat gevaar doet veroorzaken en; 

- Het gevaar is zo onmiddellijk dreigend dat een Rechterlijke machtiging niet 
kan worden  afgewacht en;  

- Het gevaar kan niet op een andere wijze worden afgewend.  
 
Plaatsing via een inbewaringstelling wordt beoordeeld en geregeld door de 
crisisdienst van de GGZ; plaatsingen worden, afhankelijk van de overheersende 
problematiek (psychiatrisch of psychogeriatrisch) op de GAPZ of op één van de 
crisisbedden in de regio gedaan (zie regelingen crisisopname voor Midden-Brabant 
en voor regio Breda). 
 
Deze Inbewaringstelling is maximaal 3 weken geldig. Er kan daarna nog een 
verlenging van maximaal 3 weken plaatsvinden. De procedure voor verlenging en/of 
het verkrijgen van een RM moet wel tijdig, in elk geval binnen de 3 weken, worden 
gestart. Dus in totaal kan een IBS maximaal 6 weken duren. Daarna kan de opname 
dus eventueel wel worden voortgezet, met een RM of als een BOPZ (noch 
bereidheid/ noch bezwaar) opname. 
Sporadisch zal het vervolg een vrijwillige opname zijn (Inbewaringstelling procedure). 
 
Visie van Zorgcentrum Sint Franciscus op vrijheid, beperking en dwang 
 
Zorgvisie 
De menselijke integriteit, het zelfbeschikkingsrecht en de behoefte aan 
zelfontplooiing en zingeving vormen belangrijke begrippen in de zorgvisie van onze 
organisatie. Binnen het verpleeghuis is de wet BOPZ van toepassing voor de groep 
cliënten met cognitieve stoornissen, bijvoorbeeld dementiesyndroom. Het vermogen 
tot zelfbeschikking is bij deze categorie cliënten in meer of minder belangrijke mate 
aangedaan. Toch is het streven in  onze organisatie altijd om ook bij de zorg aan 
deze cliënten dit zelfbeschikkingsrecht zoveel mogelijk inhoud te geven. Dit gebeurt 
door te streven naar zo min mogelijk toepassen van vrijheidsbeperkingen en 
dwangmaatregelen. Er wordt pas tot opname op een gesloten afdeling overgegaan 
als dit voor de veiligheid van de cliënt en/of diens omgeving noodzakelijk is. Ook het  
besluit een RM of IBS aan te vragen wordt alleen genomen als geen alternatieven 
aanwezig zijn.   
 
Verblijf 
Voor verhuizing - of anders uiterlijk de dag van verhuizing – wordt de vastgestelde 
informatie gegeven zoals hoort bij de zorgverleningsovereenkomst. Deze is 
vastgelegd in de informatiemap voor nieuwe cliënten Deze map bevat informatie die 
specifiek is voor de toepassing van de wet BOPZ, als wat een RM en IBS inhouden, 
zijn er huisregels, bezoektijden, hoe is de vertegenwoordiging geregeld, wijze van 
zorgverlening (inclusief zorgleefplan), klachtenregeling, enz. Op de dag van 

http://openims/ufc/file2/volckaert_sites/alambermon/2189e491b356fec284eb887fc2f0c375/pu/In_Bewaring_Stelling_procedure.doc
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verhuizing vindt altijd een gesprek plaats met de verzorgende. In dit overleg worden 
de afdelingsregels en –afspraken medegedeeld. 
 
Na verhuizing naar een gesloten afdeling (ook kleinschalig wonen valt hieronder) 
wordt de cliënt zo veel mogelijk vrijheid gegeven. Behalve het verblijf op een 
gesloten afdeling zijn er voor cliënten in principe geen overige opgelegde 
beperkingen. Huisregels worden voor verhuizing overlegd; bijvoorbeeld dat de post 
naar de vertegenwoordiger wordt gestuurd. De bezoekregeling en de mogelijkheden 
om te telefoneren worden in de informatiemap beschreven.  
Op individuele basis kunnen sporadisch andere beperkende maatregelen worden 
afgesproken, echter alleen na overleg in het multidisciplinaire team en bij voorkeur 
met instemming van de vertegenwoordiger en vastgelegd in het zorgleefplan. Bij 
ingrijpende beperkingen dient ook de BOPZ-arts zijn toestemming te geven.   
Bij het inzetten van een maatregel/middel is de intentie van deze maatregel/middel 
van belang als het gaat om het bepalen of het om een VBM gaat. (bv bedhekken kan 
als warme zorg worden ingezet. We spreken dan niet van VBM. Wel worden de 
bedhekken in het zorgleefplan vastgelegd). 
 
Verzet tegen verblijf of zorgverlening 
Als de cliënt consistent uiting geeft aan verzet tegen opname en het multidisciplinaire 
team  eensluidend is in het oordeel dat er sprake is van verzet, dan zal om te 
beginnen door het team in overleg met de cliënt en vertegenwoordiger gezocht 
moeten worden naar mogelijke oplossingen, bijvoorbeeld een andere zorgsetting. Is 
dit niet mogelijk dan zal een Rechterlijke Machtiging of eventueel een IBS moeten 
worden aangevraagd. 
Als er bij de uitvoering van onderdelen van het zorgleefplan gedrag aanwezig is of 
ontstaat wat zou kunnen wijzen op verzet, wordt dit zorgvuldig gewogen. Het beleid 
bij het omgaan met vormen van verzet is vastgelegd in het protocol vaststellen van 
verzet. 
 
Ontslag 
Ontslag zal in de praktijk alleen voorkomen bij crisisopnames. 
 
Verlofregeling  
Voor het verlaten van de afdeling voor verlof of vakantie is toestemming nodig van de 
BOPZ arts. De BOPZ arts beoordeelt of en voor hoelang het verantwoord is om de 
cliënt buiten de instelling te laten verblijven. De BOPZ arts vraagt voor de 
beoordeling advies aan de specialist ouderengeneeskunde en de medewerkers van 
de afdeling. Afspraken over het verlof worden besproken met de wettelijk 
vertegenwoordiger en vastgelegd in het BOPZ behandelplan. 
 
Wils(on-)bekwaamheid 
In principe wordt de cliënt zoveel mogelijk betrokken bij alle besluitvorming.  
De cliënt is wilsbekwaam wanneer deze in staat is tot een redelijke waardering van 
zijn belangen. De cliënt moet de informatie begrijpen die op zijn of haar 
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bevattingsvermogen is afgestemd en hierover keuzes kan maken. Deze informatie 
omvat de beoordeling van de gezondheidstoestand, aard en doel van de 
voorgestelde behandeling, mogelijke alternatieven  en de gevolgen van de 
voorgestelde behandeling dan wel het niet behandelen.   
De vraag of de cliënt wel of niet wilsbekwaam is, moet per situatie worden bekeken 
en expliciet door de behandelaar worden beoordeeld. De BOPZ arts is 
verantwoordelijk voor het toezicht op deze wilsbekwaamheidsbeoordeling.  
Het is mogelijk dat sprake is van gedeeltelijke wilsonbekwaamheid: de cliënt is dan 
voor het ene onderdeel van de behandeling wel wilsbekwaam en voor het andere 
onderdeel niet.  
Zo kan iemand bijvoorbeeld door gebrek aan ziekte-inzicht het belang van een 
medicamenteuze behandeling niet onderkennen en voor dit onderdeel 
wilsonbekwaam worden bevonden. Per onderdeel van het zorgleefplan wordt 
nagegaan of overleg met de cliënt nog mogelijk is en toestemming van de cliënt kan 
worden verkregen. Als de cliënt voor bespreking van een of meer onderdelen van het 
zorgleefplan wilsonbekwaam is, moet er met de vertegenwoordiger van de cliënt 
worden overlegd. De vertegenwoordiger moet dan toestemming geven voor de 
behandeling.  
 
Zorgdossier 
Op basis van de WGBO moet er een zorgdossier van elke cliënt aangelegd worden.  
In dit dossier worden aantekeningen van de gezondheid van de cliënt  en de 
uitgevoerde verrichtingen bijgehouden. Ook het zorgleefplan met daarin doelen en 
middelen voor de behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding van de cliënt is 
onderdeel van het zorgdossier. Dit zorgleefplan wordt multidisciplinair opgesteld in de 
eerste 6 weken na verhuizing en wordt met de cliënt/cliëntvertegenwoordiger  
besproken. De cliënt moet met het zorgleefplan instemmen. In geval van 
wilsonbekwaamheid van de cliënt moet de (wettelijke) vertegenwoordiger instemmen 
met het zorgleefplan.  
Het zorgleefplan is een dynamisch en multidisciplinair document waarin alle 
afspraken rondom de behandeling, zorg, wonen en welzijn van de cliënt worden 
ingezet. Het zorgleefplan wordt zo nodig aangepast als de situatie van de cliënt 
verandert (gezondheid, wonen, etc).  
Het zorgleefplan wordt twee keer per jaar geëvalueerd met de cliënt of diens 
vertegenwoordiger. Voor de cliënten die onder de wet BOPZ vallen is dit tevens het 
BOPZ-behandelplan.  
 
Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen 
Doel van de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen is  het behoeden van de 
cliënt en anderen voor ernstig lichamelijk letsel en psychische beschadigingen (bv 
valgevaar, agressie). 
Middelen en maatregelen zijn vrijheidsbeperkende maatregelen die in beginsel 
tijdelijk van aard zijn. Voor een juiste toepassing van deze vrijheidsbeperkende 
maatregelen wordt verwezen naar de procedure starten van middelen en/of 
maatregelen. 
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Onderscheid in middelen en maatregelen 
a. Middelen en maatregelen nood 

Soms is het nodig om acuut vrijheidsbeperkende maatregelen of dwang toe te 
passen.  
Dan spreken we van Middelen en Maatregelen in noodsituaties. De wet BOPZ 
staat toe dat deze maximaal zeven dagen worden toegepast.  Het gaat daarbij 
om de volgende middelen of maatregelen: afzondering, fixatie, toediening van 
vocht en/of voeding en medicatie. 

 
Middelen en Maatregelen in noodsituaties mogen alleen worden toegepast in de 
volgende omstandigheden:  

- Er is sprake van een tijdelijke noodsituatie die zijn oorzaak vindt in de toestand 
van de cliënt. Externe omstandigheden zoals tijdelijk te weinig personeel op 
een afdeling zijn geen redenen om vrijheidsbeperking toe te passen. Het moet 
gaan om niet te verwachten gevaar. Te verwachten gevaar moet worden 
voorkomen door middel van in het zorgleefplan opgenomen interventies.  

- Alleen de hierboven genoemde middelen en maatregelen mogen worden 
toegepast waarbij steeds de minst ingrijpende, meest effectieve methode 
wordt gekozen.   

 
 Dit gebeurt ter overbrugging van een noodsituatie voor maximaal zeven 

achtereenvolgende dagen. De wettelijke vertegenwoordiger of de naaste 
(familie)betrekking alsmede de inspecteur en de BOPZ-arts worden hiervan zo 
spoedig mogelijk op de hoogte gesteld door de behandelend arts.  

      In die zeven dagen moet, als de arts het middel langer dan zeven dagen wil 
inzetten, het zorgleefplan worden bijgesteld. Dit kan betekenen dat de 
toegepaste VBM uitdrukkelijk in het zorgleefplan worden opgenomen als VBM 
akkoord.  

 
b. Middelen en maatregelen akkoord 
 Dit is het uitvoeren van een maatregel in het kader van het zorgleefplan.  

- Met de cliënt of diens echtgeno(o)t(e), wettelijke vertegenwoordiger of naaste 
(familie)betrekking is overeenstemming bereikt over de toepassing. 

- De cliënt geeft toestemming en/of verzet zich niet tegen 
behandelingsmiddelen of –maatregelen.  

 
c. Dwangmiddelen en –maatregelen  

Indien de cliënt geen toestemming geeft c.q. zich verzet tegen een behandeling, 
ofwel als de wettelijk vertegenwoordiger of naaste (familie)betrekking geen 
toestemming geeft en de behandelend arts het toch noodzakelijk vindt de M&M 
toe te passen, is er sprake van dwangbehandeling. Ook kan het voorkomen dat 
een cliënt of diens vertegenwoordiger wel heeft ingestemd met het zorgplan, 
maar dat de cliënt zich toch op enig moment verzet tegen de in het zorgleefplan 
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afgesproken behandeling. De behandelend arts kan advies vragen aan de BOPZ 
arts.   
Alleen indien de dwangbehandeling noodzakelijk is om ernstig gevaar voor de 
cliënt of anderen af te wenden, mag het (voorgestelde) zorgleefplan worden 
uitgevoerd ondanks verzet van de betrokkene cliënt of bij het ontbreken aan 
overeenstemming.  
Een dwangbehandeling moet altijd worden gemeld bij de Inspectie en de BOPZ-
arts en er moet een registratieformulier worden ingevuld (voor de inspectie en in 
het zorgdossier van de cliënt).  Een dwangbehandeling moet een keer per 
kwartaal geëvalueerd worden. Het beëindigen van dwangbehandeling wordt 
eveneens aan de Inspectie gemeld.  

 
Alleen de specialist ouderengeneeskunde kan en mag beslissen over de 
toepassing van Vrijheidsbeperkende Middelen en Maatregelen.   
In zeer spoedeisende situaties kan de dienstdoende verpleegkundige naar bevinding 
van zaken handelen. De arts hoort zo snel mogelijk geraadpleegd worden.  
Bij dwangbehandeling en noodsituaties overlegt de behandelend arts indien mogelijk 
altijd met de BOPZ arts.   
 
Type middelen en maatregelen 
Type Toelichting 

 

- afzonderen - het weghalen van de cliënt uit de 
groep en plaatsen in een aparte 
ruimte 

 
- het nadrukkelijk toedienen van 

medicatie onder dwang 
 

 
- de chemische dwangbuis/fixatie hoort 

hierbij 

- fixatie 
 - gordel in (rol)stoel 
 - blad op (rol)stoel 
    -   sensor of andere domotica 
    -   bedhekken  
    -   poseybed 
 
 

 
 
 
 
 
 

-   het nadrukkelijk toedienen van 
voeding/vocht onder dwang 

 

  
Opmerkingen 

- Chemische dwangbuis/fixatie: hiermee wordt bedoeld dat gekozen is voor een 
zodanige medicatie tegen gedragsstoornissen dat de onvermijdbare bijwerkingen 
geaccepteerd worden. 
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Zorgvuldigheidseisen bij toepassen van middelen en maatregelen onder de wet 
BOPZ 
De wet BOPZ moet begrepen worden naar de intentie die de wet heeft: het 
beschermen van de (bewegings)vrijheid van een cliënt door het formuleren van 
procedures en regels waaraan voldaan moet worden wil een zorgverlener in kunnen 
grijpen in die vrijheid.  
Om de wet in de praktijk operationeel te maken heeft een toetsingsgroep van 
specialisten ouderengeneeskunde in Midden-Brabant een aantal jaren geleden 
zorgvuldigheidseisen geformuleerd. Deze hebben de vorm van een vragenlijst. Deze 
vragenlijst is verwerkt tot de “Checklist bij de start van VBM’s. Bij de start met een 
VBM wordt deze lijst door de verantwoordelijk arts ingevuld. Ook zal de arts die de 
beslissing neemt moeten overwegen of het toepassen van de betreffende VBM de 
enige mogelijkheid is. 
 
Bespreking in het multidisciplinair zorgoverleg en bij de artsenvisite 
1. Tijdens het multidisciplinair zorgoverleg worden de middelen en maatregelen 

structureel besproken en vastgelegd in het zorgleefplan. 
2. Bij de start van een VBM wordt uiterlijk na 1 week geëvalueerd, of zoveel eerder 

als de specialist ouderengeneeskunde noodzakelijk acht, en gericht 
gerapporteerd. Zo nodig zal hij ook overleggen met de BOPZ arts.  

3. Daarna worden ongeveer eenmaal per kwartaal  op een vast moment, in overleg 
tussen de specialist ouderengeneeskunde en de afdeling te bepalen,  per bewoner 
de middelen en maatregelen geëvalueerd. Met name wordt beoordeeld of de 
middelen en maatregelen gestopt kunnen worden.  

 
Rapportage in het dossier 
1. De risicoweging van wel of niet toepassen van een maatregel wordt zowel in het 

behandel- als zorgleefplan in het dossier vastgelegd. Het uiteindelijke besluit om 
een maatregel toe te passen, wordt voor iedere cliënt afzonderlijk geregistreerd in 
het zorgdossier/zorg(leef)plan en vastgelegd op het formulier middelen en 
maatregelen waar ook de evaluaties en de eventuele beëindiging gemotiveerd 
worden beschreven. Dit kan ook in Ysis gebeuren. 

2. De specialist ouderengeneeskunde bepaalt in overleg met de cliënt of diens 
vertegenwoordiger en de verpleging wat de intentie is van de te nemen maatregel.  

    Is de intentie dat de bewoner wordt beperkt in zijn vrijheid of zelfbeschikkingsrecht, 
dan wordt deze maatregel geregistreerd als VBM. 

3. De teamleider is samen met de contactverzorgenden en het overige verplegend 
personeel, verantwoordelijk voor een goede rapportage van de reacties van de 
cliënt op de genomen maatregelen en voor de juiste registratie op het M&M 
formulier en in het zorgleefplan en is er verantwoordelijk voor dat door alle 
betrokken partijen getekend is. 

4. De arts kan de bestaande VBM’s op elk gewenst moment middels een 
verzamelstaat uitdraaien vanuit Ysis. Deze gegevens en trends van verloop 
worden ieder kwartaal besproken in de BOPZ commissie. Daarnaast wordt 2 x per 
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jaar door de apotheker het psychofarmacagebruik aangeleverd voor de BOPZ-arts 
en de –commissie ter evaluatie. 

 
Informeren 
1. Over de toepassing van een noodmiddel en/of –maatregel wordt de 

echtgeno(o)t(e), de wettelijke vertegenwoordiger of de naaste familiebetrekking 
geïnformeerd en om een handtekening gevraagd ter bevestiging. 

2. Indien een noodmiddel en/of -maatregel of een dwangmiddel en/of –maatregel 
wordt toegepast, stelt de BOPZ-arts naar aanleiding van de rapportage van de 
behandelend arts de inspectie op de hoogte. Bij nood uiterlijk binnen 7 dagen, bij 
een dwang binnen 24 uur. 

 
In  Zorgcentrum Sint Franciscus zijn er meerdere werkgroepen die zich bezig houden 
met preventie, zoals de BOPZ commissie, MIC commissie en de ARBO-commissie. 
 
Een valrisico-protocol wordt gebruikt met daarin een inventarisatie risicolijst. Deze 
lijst wordt twee keer per jaar standaard ingevuld, en eventueel bij valincidenten, om 
de risico’s voor het vallen in kaart te brengen en om het inzetten vaneen VBM te 
toetsen en te evalueren.   
 
Alle toepassingen van VBM en/of dwangbehandeling worden zorgvuldig 
geëvalueerd, bij de start ervan frequent en later in elk geval ongeveer eenmaal per 
kwartaal en in elk MDO waarin de cliënt wordt besproken. De evaluatie vindt zoveel 
mogelijk in nauw overleg met de vertegenwoordiger plaats. Dit om te waarborgen dat 
er waar mogelijk gehandeld wordt in lijn met de beleving, wensen en voorkeuren van 
de cliënt. Bij de evaluatie zijn in elk geval de behandelend arts en iemand van het 
verplegend personeel betrokken, zo nodig andere leden van het multidisciplinaire 
team. In het belang van een zinvolle evaluatie wordt door het verzorgend team 
nauwkeurig geobserveerd op en gerapporteerd over de reactie van de cliënt op de 
afgesproken toepassing(en). Daarbij wordt gebruik gemaakt van een systeem dat 
garandeert dat de benodigde gegevens snel terug zijn te vinden in de rapportage. 
Doel van de evaluaties is de toepassingen waar mogelijk te vervangen door minder 
ingrijpende maatregelen en zodra dit verantwoord is te stoppen. 
 
Beëindiging van een maatregel 

1. De maatregel(en) word(t)(en) beëindigd, indien de indicatie niet meer geldt of 
de afgesproken tijdsduur is verstreken. 

2. Bij twijfel of beëindiging verantwoord is, kan een proefperiode worden 
ingesteld door de behandelend arts, waarin de maatregelen geleidelijk wordt 
verminderd. 

3. Beëindiging van dwangbehandeling en VBM nood wordt aan de inspectie 
gemeld dmv de daartoe geëigende formulieren. 
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Veiligheid van toegepaste materialen 
De toepassing van vrijheidsbeperkende middelen of maatregelen wordt zoveel 
mogelijk beperkt. Als toch toepassing noodzakelijk is dan is zorgvuldig gebruik en 
een keus voor deugdelijke en veilige materialen noodzakelijk. Binnen Zorgcentrum 
Sint Franciscus zijn de wijze van toepassing van de diverse materialen vastgelegd in 
een aantal protocollen. De keus voor bepaalde materialen wordt in multidisciplinair 
verband gemaakt. De teamleider is ervoor verantwoordelijk dat deugdelijke en veilige 
materialen in voldoende hoeveelheid beschikbaar zijn. Het dagelijks beheer van de 
materialen valt onder verantwoordelijkheid van teamleider.  
 

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN  

 
BOPZ-arts 
De wet BOPZ eist dat er in het verpleeghuis een arts is, die ‘belast is met de 
algemene gang van zaken op medisch gebied’. Binnen onze organisatie is dat de 
BOPZ-arts. 
 
Taken van BOPZ-arts: 
1. Toezicht houden op naleving van de regels van de Wet BOPZ inzake opname, 

voortzetting    
van verblijf, verlof en ontslag op de psychogeriatrische afdeling/groepswoningen in 
Zorgcentrum Sint Franciscus. 

2. Verantwoordelijkheid dragen  voor de kwaliteit van de psychogeriatrische zorg en 
in het bijzonder ervoor zorgen dat: 
 zorgleefplannen worden opgesteld en uitgevoerd, specifiek gericht op de 

psychogeriatrische problemen; 
 dwang en vrijheidsbeperkingen verantwoord worden toegepast en 

geëvalueerd; 
 een systematische dossiervorming plaatsvindt; 
 hij/zij op de hoogte is van klachten en de wijze van afhandelen. De BOPZ-arts 

wordt door de afdelingsleiding en/of de afdelingsarts geïnformeerd over elke 
klacht van een cliënt uit het verpleeghuis, die in het kader van de wet BOPZ is 
ingediend.  

3. Toezicht houden op het verstrekken van de benodigde informatie aan de cliënt en 
zijn  naasten met betrekking tot:  
 rechten van de cliënt en zijn vertegenwoordiger; 
 toegepaste dwang en vrijheidsbeperkingen; 
 huisregels en de klachtenregeling; 
 het op te stellen en bij te stellen zorgleefplan. 

4. Het (laten) formuleren van beleid ten aanzien van de BOPZ.  
5. Het toetsen van de uitvoering van de wet BOPZ. 
6. Het toezicht houden op en verantwoording afleggen volgens de Wet BOPZ aan de     
    Inspectie  van de Gezondheidszorg, en in het bijzonder zorgen voor: 

 de registratie en maandelijkse evaluatie van middelen en maatregelen; 
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 de melding van starten en staken van dwangbehandeling en toepassing van 
noodmiddelen en maatregelen aan de Inspectie; 

 melding van opname van bewoners met een RM of IBS, evenals hun ontslag 
of overlijden. Bij een IBS wordt na beëindiging ervan altijd een kort verslag van 
het verloop van de IBS aan de inspectie gezonden. 

7. De BOPZ-arts verstrekt informatie aan de Inspectie over beslissingen op klachten 
van de  BOPZ-klachtencommissie en onderneemt in overleg met de betrokkenen 
acties naar aanleiding van een uitspraak van de BOPZ-klachtencommissie. 

 
 

Specialist ouderengeneeskunde  
In Zorgcentrum Sint Franciscus zijn een aantal specialisten ouderen geneeskunde 
van VOF GeriCare werkzaam voor alle medische dienstverlening. Een van die artsen 
is benoemd tot BOPZ arts. De specialist ouderengeneeskunde heeft een functionele 
relatie met de leiding en de medewerkers van de verpleegafdeling en is bevoegd tot 
het geven van bindende adviezen in het kader van de wet BOPZ. De specialist 
ouderengeneeskunde voert op de verpleegafdeling de dagelijkse taken uit 
betreffende de wet BOPZ, volgens het vastgestelde beleid. Hij of zij levert een 
bijdrage aan de evaluatie en bijstelling van het BOPZ-beleid. De arts komt regelmatig 
op de verpleegafdeling om lopende problemen te bespreken. Ook zaken die 
betrekking hebben op de wet BOPZ komen dan aan de orde, zoals het starten en 
evalueren van VBM’s. 
 

Taken van de specialist ouderengeneeskunde ten aanzien van de wet BOPZ 

Opname: 
- Nagaan wat de juridische status is van elke nieuwe bewoner aan de hand van de 

volgende vragen:  

 Is cliënt bereid tot opname? Zo ja, dan is geen BOPZ-verklaring nodig. 

 Heeft cliënt noch bezwaar, noch bereidheid tegen opname?  
    Zo ja, dan is BOPZ-verklaring van het CIZ nodig. 

 Verzet cliënt zich tegen opname? Zo ja, dan is aanvraag RM of IBS      
         nodig. 

- Nagaan of de benodigde stukken ten aanzien van de juridische status aanwezig 
zijn: BOPZ-verklaring van het CIZ dan wel alle verklaringen met betrekking tot de 
RM of IBS (zie hiervoor de betreffende protocollen). 

- Indien de cliënt  zich bij opname onverwacht alsnog verzet tegen de verhuizing, 
dan moet eventueel alsnog een RM of IBS worden aangevraagd (zie ook BOPZ 
Beleidsnotitie en Rechterlijke Machtiging procedure en Inbewaringstelling 
procedure).  
De specialist ouderengeneeskunde of diens vervanger wordt dan terstond door 
de teamleider of diens vervanger geconsulteerd. Zo mogelijk wordt in het 
multidisciplinaire team een besluit genomen over de noodzaak van een RM of 
IBS.  

http://openims/ufc/file2/volckaert_sites/alambermon/f7a598788afbaaf3a5ae3486ecaae86c/pu/BOPZ_beleidsnotitie.doc
http://openims/ufc/file2/volckaert_sites/alambermon/f7a598788afbaaf3a5ae3486ecaae86c/pu/BOPZ_beleidsnotitie.doc
http://openims/ufc/file2/volckaert_sites/alambermon/60c107753b76ab573be49dee56fa4d1a/pu/Rechterlijke_machtiging_procedure.doc
http://openims/ufc/file2/volckaert_sites/alambermon/2189e491b356fec284eb887fc2f0c375/pu/In_Bewaring_Stelling_procedure.doc
http://openims/ufc/file2/volckaert_sites/alambermon/2189e491b356fec284eb887fc2f0c375/pu/In_Bewaring_Stelling_procedure.doc
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In elk geval zijn bij het besluit de specialist ouderengeneeskunde en de 
teamleider/contactverzorgende betrokken, dan wel de vervangers van (één van) 
beiden. 

- De aanvraag van een IBS of RM loopt volgens de afgesproken procedures via de 
(crisisdienst van) de GGZ. 
 

Verblijf: 
- De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de inhoud van het 

multidisciplinaire zorgleefplan. Dit zorgleefplan wordt door de specialist 
ouderengeneeskunde in concept opgesteld bij verhuizing. De specialist ouderen-
geneeskunde beoordeelt en evalueert de noodzaak van het toepassen van 
vrijheidsbeperkende maatregelen en overlegt met de cliënt/vertegenwoordiger 
over de inhoud van het zorgleefplan. Het concept zorgleefplan wordt met het 
MDO-team besproken en met de cliënt/vertegenwoordiger, waarna het wordt 
vastgesteld, ca. zes weken na verhuizing. Vervolgevaluaties vinden minimaal 
tweemaal per jaar en zo nodig vaker plaats.  
In het zorgleefplan staat eventueel onbegrepen gedrag omschreven met de 
afgesproken acties, zoals toegepaste Middelen of Maatregelen en/of 
dwangbehandeling. Verder wordt vastgelegd op welke manier dagstructuur dan 
wel een zinvolle dagbesteding wordt geboden. Ook het gebruik van een rolstoel 
met blad voor de zithouding (niet te beschouwen als VBM) worden op het 
zorgplan vermeld.  

- De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor op het opstellen en 
actueel houden van het medisch dossier.  

- De specialist ouderengeneeskunde evalueert per kwartaal de 
vrijheidsbeperkende maatregelen en twee keer per jaar in het multidisciplinaire 
overleg (MDO) en ziet toe op de uitvoering hiervan en de juiste registratie van 
vrijheidsbeperkende maatregelen in het zorgdossier.   

- Op het moment dat sprake is van verzet tegen verblijf (RM of IBS) dan wel verzet 
tegen de gangbare zorgverlening, en/ of verzet tegen de toepassing van VBM’s, 
d.w.z. bij de toepassing van dwanghandelingen, overlegt de arts met de BOPZ-
arts en zet de benodigde procedures in gang. De specialist ouderengeneeskunde 
overlegt (zo mogelijk) met het multidisciplinaire team dan wel minimaal met de 
leidinggevende van de verpleegafdeling. Dit om zorgvuldig tot een besluit te 
komen en eventuele alternatieven te overwegen. 
 

Ontslag (bijvoorbeeld na crisisopname) 
- Met name bij het bestaan van een RM of een IBS dient de vervolgzorg voldoende 

garanties voor de juiste uitvoering daarvan te bieden. Ook moet erop worden 
toegezien dat de betreffende documenten naar de instelling die de zorg 
overneemt, worden overgedragen.  
De specialist ouderengeneeskunde informeert BOPZ-arts over het ontslag. 

 
Vervangingsregeling bij afwezigheid  
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Buiten de kantooruren of afwezigheid van de afdelingsartsen kan de dienstdoende 
specialist ouderengeneeskunde geraadpleegd worden.  
Bij afwezigheid van de BOPZ-arts, kan een van de andere artsen de taken tijdelijk 
overnemen.  

 
BOPZ commissie: 
De BOPZ-arts is eindverantwoordelijk proceseigenaar van de BOPZ gerelateerde 
protocollen en instructies en in het kader daarvan verantwoordelijk voor een 
regelmatige evaluatie van al deze protocollen en het doen van voorstellen aan de 
directie voor aanpassing ervan.  
In het managementteam van St. Franciscus en in het kwaliteitssysteem worden deze 
taken gedelegeerd en vertegenwoordigd door de teamleider KSW. Er is ook een 
gereguleerd overleg tussen de directie en de BOPZ arts (minimaal 2 keer per jaar). 
De BOPZ-commissie ondersteunt de directie en het MT in het maken en evalueren 
van het BOPZ-beleid. 
De BOPZ arts is voorzitter van de BOPZ commissie en heeft regelmatig overleg met 
artsen en behandelaars om de diverse uitvoeringsaspecten zo goed mogelijk af te 
stemmen.  
 
De BOPZ-commissie bestaat naast de BOPZ-arts uit specialist 
ouderengeneeskunde, Teamleider BOPZ-afdeling, psycholoog en 2 verzorgenden 
werkzaam op de BOPZ-afdeling.  
Eénmaal per kwartaal toetst de BOPZ-commissie steekproefsgewijs de registraties 
van de VBM’s (VBM akkoord). 
 
Klachten 
Voor het klachtrecht ex artikel 41 Wet BOPZ wordt verwezen naar het desbetreffende 
reglement. Zorgcentrum Sint Franciscus is aangesloten bij de regionale 
klachtencommissie t.b.v. de BOPZ te Breda.  
Voor klachten in het kader van De WKCZ kunnen cliënten of hun vertegenwoordiger 
gebruik maken van de algemene klachtenregeling van Zorgcentrum Sint Franciscus. 
In de instelling is een cliënten  vertrouwenspersoon aangesteld. De cliënt ontvangt bij 
verhuizing informatie hierover. 
  
 
Scholing medewerkers 
Minstens om het jaar wordt een scholing georganiseerd voor medewerkers betrokken 
bij de zorg aan psychogeriatrische cliënten. In deze scholing wordt uitleg gegeven 
van de wet BOPZ en de WGBO. Verder vindt instructie plaats voor het juist en veilig 
toepassen van fixatiematerialen en wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de 
consequenties die het toepassen van VBM’s voor de cliënten hebben.  
 
Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen onder de WGBO? 
In principe zijn middelen en maatregelen ook bij vrijwillig opgenomen mensen (onder 
de WGBO) mogelijk voor een korte periode  (<7 dagen). Mits dit als goed 
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hulpverlener (arts beoordeelt; rechter toetst eventueel achteraf) wordt gedaan in een 
noodsituatie bij een (tijdelijk) wilsonbekwame cliënt om ernstig gevaar af te wenden 
op een BOPZ of niet BOPZ-erkende afdeling. Dit dient goed vastgelegd te worden 
binnen het zorgleefplan. Bij een BOPZ-erkende afdeling dient wel een spoed-BOPZ 
beoordeling plaats te vinden door het CIZ binnen 48 uur. Bij een somatische afdeling 
(b.v. in een ziekenhuis) dient bij dreigende overschrijding van de zeven dagen een 
spoedplaatsing op een BOPZ-erkende afdeling en een spoedbeoordeling door het 
CIZ plaats te vinden, bij verzet mogelijk gevolgd door een beoordeling door de 
psychiater of er grond is voor een IBS of RM.  
Blijft belangrijk dit allemaal goed vast te leggen in een zorgleefplan. Dit loopt vooruit 
op de nieuwe wet Zorg en Dwang, waarbij Middelen en Maatregelen vallen onder 
onvrijwillige zorg, of dit nu op een BOPZ erkende of niet BOPZ-erkende afdeling 
wordt toegepast. Het transparant, toetsbaar, cyclisch zorgleefplan is hierbij een 
essentieel verantwoordingsdocument of iemand nu onvrijwillige zorg krijgt met een 
vrijwillige status, art.60 of verzet. Bij Middelen en Maatregelen onder de WGBO 
dienen zoveel mogelijk dezelfde zorgvuldigheidscriteria als bij de BOPZ (zie boven) 
te worden gehanteerd.  
  
 
 
De beleidsnotitie BOPZ is in werking getreden in november 2013.  
Bij evaluatie op 5 november 2014 zijn er wijzigingen aangebracht. De voorliggende 
beleidsnotitie BOPZ is per 5 november 2014 van kracht.  
Bij de evaluatie in december 2015 zijn geen wijzigingen aangebracht. 
In augustus 2016 zijn een aantal wijzigingen toegepast met name tav de 
veranderingen in de medische dienstverlening in ST. Franciscus en BOPZ arts en de 
voorgenomen intenties vooruitlopen op de nieuwe wetgeving Zorg en Dwang. 
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Richtlijnen voor schriftelijk rapporteren aan de inspectie 
 
De overzichten van de ingezette vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen gaan 
naar de BOPZ-arts van GeriCare. 
 
Aan de inspectie dient de BOPZ-arts de volgende zaken te rapporteren: 
- VBM nood 
- VBM dwang (binnen 24 uur) 
(voor de omschrijving zie eerder in deze notitie onder kopje: onderscheid in middelen 
en maatregelen) 

 De BOPZ-arts doet een digitale melding door middel van formulier Ysis, of via 
de website van de inspectie (voorkeur) 

 De BOPZ-arts accordeert de melding en stuurt deze naar de inspectie. 
 De BOPZ-arts bewaart de melding in het dossier van de bewoner. 
 Bij beeindiging van de nood- of dwangsituatie meldt de BOPZ-arts dit 

wederom digitaal. 
 In principe worden alle M&M nood- en dwangmaatregelen getoetst door de 

inspectie. 
 
De richtlijnen voor schriftelijk rapporteren aan de inspectie zijn in werking getreden 
op 11 april 2009. Bij evaluatie op 5 november 2014 zijn er enkele wijzigingen 
aangebracht. Bij evaluatie in december 2015 zijn er geen wijzigingen aangebracht. In 
september 2016 zijn er tekstuele aanpassingen gedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stichting Verzorging St. FranciscusStichting Verzorging St. Franciscus

 

 

 
  

Titel: beleidsnotitie BOPZ Akkoord CR d.d.: n.v.t. 

Proceseigenaar: teamleider KSW Akkoord OR d.d.: n.v.t. 

Versiedatum: 7 november 2016 Pagina 18 van 20 
 

 
 
STAPPENPLAN BEOORDELING WILSONBEKWAAMHEID 
BIJ PSYCHOGERIATRISCHE CLIENTEN DOOR DE ARTS1,2 

 
STAP 1: 
 
Stel jezelf voor en beoordeel 
hierbij het bewustzijn van de 
cliënt. 
 
 
 

Cliënt is niet helder  
kijk in het dossier en raadpleeg 
de verpleging 

Cliënt heeft altijd een niet helder 

bewustzijn  
conclusie: cliënt is niet wilsbekwaam 
 

Cliënt heeft een wisselend bewustzijn 

 
spreek een tweede consult af en begin 
dan weer bij stap 1 
 

 Cliënt is helder  ga naar stap 2 
 

STAP 2: 
 
Beoordeel de communicatie op de 
volgende punten: 
 
 Gehoor 
 Visus 
 Taalbegrip (mondeling en 

schriftelijk) 
 Taalexpressie (mondeling en 

schriftelijk) 
 Non-verbale expressie 

(mimiek/gebaren) 

Er is geen communicatie mogelijk  conclusie: cliënt is niet wilsbekwaam 

Er is wel communicatie 

mogelijk  
is de cliënt coöperatief 
om mee te werken aan 
verder onderzoek? 

Cliënt is niet 

coöperatie  raadpleeg 
het dossier en de 
verpleging 

Cliënt is nooit 

coöperatief  
conclusie: cliënt is niet 
wilsbekwaam 
 

Cliënt is wisselend 

coöperatief  
spreek een tweede 
consult af en begin 
dan weer bij stap 1 
 

 Cliënt is wel coöperatief  ga naar stap 3 

STAP 3: 
 
Observatie van het kritische 
vermogen: 
Vraagt de cliënt spontaan naar de 
reden van het bezoek van de arts? 
 

Cliënt doet dit niet  volg werkwijze 1, zie achterzijde van dit formulier en 
ga naar stap 4 
 
 

Cliënt doet dit wel  volg werkwijze 2, zie achterzijde van dit formulier en 
ga naar stap 4 

STAP 4: 
 
Check de bevindingen van het 
onderzoek in het dossier van de 
cliënt 
 

Door bestudering van het dossier wordt de conclusie die getrokken is 
bevestigd. 
 

Door bestudering van het dossier wordt de conclusie die getrokken is niet 
bevestigd. 

 
WERKWIJZE 1: 

 
1. Begin bij stap a. en stel de vragen verder in de aangegeven volgorde. 

                                            
1 Ontleed aan Brink J.M.A. van de, e.a. Beoordeling van wilsonbekwaamheid in het kader van een 

onderbewindstelling. Voorstel van een toetsingsgroep voor een praktische aanpak. TVV sept. 2001. 
 
2 Aangepast op basis van: Stappenplan beoordeling wilsonbekwaamheid bij psychogeriatrische cliënten door de 

arts, verpleeghuis de Riethorst Geertruidenberg. 
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2. Wanneer de cliënt de vragen van een stap niet kan beantwoorden, wordt het onderzoek  afgesloten en 
wordt de conclusie getrokken dat cliënt niet wilsbekwaam is. 

 
 
WERKWIJZE 2: 

 
I. Begin bij stap c. en stel de vragen verder in de aangegeven volgorde. 
II. Wanneer de cliënt de vragen van een stap niet kan beantwoorden, wordt het onderzoek afgesloten en 

wordt de conclusie getrokken dat cliënt niet wilsbekwaam is. 
III. Wanneer de cliënt de vragen tot het eind toe kan beantwoorden, wordt de conclusie getrokken dat cliënt 

wel wilsbekwaam is. 
 
 
 
STAP A, beoordeling van de cognitie: 

 

Naam  

Geboortedatum  

Leeftijd  

Weet de cliënt wie hij/zij is?  

Is cliënt tevreden over het verblijf?  

 
 
 
STAP B, stukje levensloop: 

 

Krijg je hiermee contact met cliënt?  

Stel vragen m.b.t. de oorspronkelijke situatie thuis 
(wonen, bezigheden, hobby’s, oorspronkelijk beroep, 
etc.); de aanwezige problemen t.a.v. de gezondheid en 
hoe cliënt dit ervaart en wat er aan gedaan is. 

 

Probeer zicht te krijgen op het netwerk van cliënt.  

 
 
 
STAP C, (terugkeer naar) de realiteit: 

 

Uitleg van de reden van het bezoek, hoe reageert 
cliënt hierop? 

 

Stel vragen met betrekking tot het actuele verblijf e.o. 
de zorg 

 

 
 
 
STAP D, nog enkele praktische punten: 

 

Controleer of cliënt niet kan lezen  

Controleer of cliënt kan schrijven  

Controleer of cliënt kan rekenen  
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Vragen, die ondersteunende informatie kunnen geven m.b.t. beoordelen 
wils(on)bekwaamheid 
 
1. Begrip: 
 

- Kunt u iets vertellen over de aandoening, die u heeft? 

- Kunt u iets vertellen over het onderzoek/behandeling, die/dat de arts heeft voorgesteld? 

- Wat zijn volgens u de voor- en nadelen hiervan? 
 
2. Uitdrukken van een keuze: 

 

- Kiest u ervoor om u wel of niet te laten onderzoeken/behandelen? 
 
3. Redeneren: 
 

- Waarom kiest u ervoor om u (niet) te laten onderzoeken/behandelen? 

- Kunt u iets meer over uw afwegingen zeggen? 
 
4. Waarderen: 
 

- Wat voor gevolgen heeft deze situatie voor u? Wat vindt u van deze situatie? 

- Wat voor invloed heeft het wel of niet doen van dit onderzoek of deze behandeling op uw  
 gezondheid? 

- Wat vindt uw familie van uw situatie, denk t? 
 
Je kunt per vraag scoren met een puntensysteem, bijv.: 
0 = er wordt geen juist antwoord gegeven 
1 = er wordt deels een juist antwoord gegeven 
2 = er wordt een juist antwoord gegeven 
 
Hierdoor kan ook evt. partiële wils(on)bekwaamheid worden ingeschat. 
 
Uit: Denkbeeld, Tijdschrift voor Psychogeriatrie, december 2001, jaargang 13, nummer 6. 

“Astrid Vellinga; Een nieuwe meetmethode voor wilsbekwaamheid. Weten door meten?” 
 

Tips voor een gesprek over wils(on)bekwaamheid: 
 

- Stel de vraag of de cliënt in staat is tot een redelijke waardering van de voorliggende keuzes. Laat alle 
betrokken hun mening met voorbeelden verduidelijken. 

- Heb oog voor emotionele aspecten, die voortvloeien uit bezorgdheid of bijzondere ervaringen in 
vergelijkbare omstandigheden. Benoem deze en vraag of er inderdaad sprake van is. 

- Stel de vraag wat men ervan zou vinden als het om een belangrijkere of juist een minder belangrijke 
kwestie ging. 

- Laat alle betrokkenen zoveel mogelijk de belangen benoemen, die in dit concrete geval een rol spelen. 
Stel de vraag of er sprake is van botsende belangen. 

- Zoek naar wat alle betrokkenen gemeenschappelijk hebben bij de zorg voor de cliënt. Neemt dit als 
basis voor verder overleg. 

 
Uit: Denkbeeld, Tijdschrift voor Psychogeriatrie, december 2001, jaargang 13, nummer 6. 

“Mr. Robert Helle; Wilsbekwaamheid in de praktijk. Botsende belangen?” 

 
Het protocol “Stappenplan beoordeling wilsonbekwaamheid bij PG-cliënten door een arts” is in 
werking getreden in april 2009. Bij evaluatie op 5 november 2014 zijn er geen wijzigingen 
aangebracht. Het voorliggende protocol Het protocol “Stappenplan beoordeling wilsonbekwaamheid 
bij PG-cliënten door een arts” is per 5 november 2014 van kracht.  
Bij evaluatie in december 2015 zijn geen wijzigingen aangebracht. Ook in september 2016 zijn geen 
wijzigingen aangebracht. 


