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U bent tegen uw zin opge
nomen in onze kliniek.
We mogen u niet zomaar
gedwongen opnemen.
Daarom zijn er strenge regels.
Daarin staat wat wel of niet
mag. In deze folder leest u de
belangrijkste zaken over een
gedwongen opname.

Er zijn twee vormen van gedwongen
opname in een psychiatrisch ziekenhuis:
 Een inbewaringstelling
 Een rechterlijke machtiging
Voordat u gedwongen opgenomen
kunt worden, komt er een psychiater
bij u langs. Deze probeert antwoord te
krijgen op de volgende vragen:
 Bent u een gevaar voor uzelf of
anderen?
 Komt dit door een psychiatrische
aandoening?
 Is een opname de enige manier om dit
gevaar te stoppen?
Vindt de psychiater dat u opgenomen
moet worden? Dan geeft hij een geneeskundige verklaring af.

Inbewaringstelling (IBS)
Wat gebeurt er nadat de psychiater een
geneeskundige verklaring afgegeven
heeft?
 De burgemeester besluit of u
opgenomen moet worden. Dit
gebeurt binnen 24 uur.
 Binnen 3 werkdagen komt een
rechter bij u langs. Hij beslist of uw
opname langer moet duren. Tijdens
dit gesprek krijgt u gratis hulp van een
advocaat. Deze neemt contact met u
op, voordat de rechter komt. Hij helpt
u en let er op dat alles volgens de
regels verloopt.
 De rechter kan de IBS verlengen met
maximaal 3 weken.
Wat gebeurt er wanneer de IBS is
afgelopen?
 U mag naar huis, of u blijft nog
langer, omdat u uw behandeling wilt
afmaken. U blijft dan vrijwillig.
 Is uw situatie nog steeds niet veilig?
Dan vragen we een voorlopige rechterlijke machtiging aan. U blijft dan
nog steeds gedwongen opgenomen.
Ook hiervoor gelden strenge regels.
Bent u al opgenomen? Ook dan kunt
u te maken krijgen met een IBS.
Bijvoorbeeld wanneer u weg wilt, terwijl
de psychiater vindt dat er sprake is van
gevaar.

Rechterlijke machtiging (RM)
Bij een rechterlijke machtiging is er geen
sprake van een noodsituatie, zoals bij een
IBS. Er zijn verschillende soorten rechterlijke machtigingen. De meest gebruikte
RM’s zijn:
 De voorlopige rechterlijke machtiging:
deze duurt maximaal 6 maanden.
U kunt deze machtiging krijgen na een
IBS. Maar u kunt hem ook krijgen als
u nog thuis bent. Of als u vrijwillig in
onze kliniek verblijft.
 Kunt u na afloop van de voorlopige
rechterlijke machtiging nog niet naar
huis? Dan kunnen we de rechter
om een rechterlijke machtiging tot
voortgezet verblijf vragen. Deze duurt
maximaal 1 jaar. Heeft u deze machtiging al 5 jaar achter elkaar? Dan kan de
RM 2 jaar duren.
 Bij een voorwaardelijke rechterlijke
machtiging behandelen wij u zonder
gedwongen opname. Er zijn dan
afspraken met u gemaakt, waar u
zich van de rechter aan moet houden.
Houdt u zich niet aan de afspraken, of
gebeuren er toch gevaarlijke dingen?
Dan kan onze geneesheer-directeur
besluiten u op te laten nemen.
Daarom vertellen wij u dit in deze
folder over gedwongen opname.
Wat gebeurt er bij een rechterlijke
machtiging:
 De rechter beslist of hij u een RM
oplegt. Daarvoor bezoekt hij u eerst.
Hierbij is ook een advocaat aanwezig.
Die advocaat ondersteunt u gratis
tijdens deze procedure.

 Meestal krijgt u de beslissing van de
rechter meteen te horen. U krijgt deze
ook altijd nog op papier.
 Bent u nog niet opgenomen?
Dan moet dit binnen 2 weken na de
uitspraak van de rechter. Anders is de
RM niet meer geldig.
Wat mag u wel of niet bij een
inbewaringstelling of rechterlijke
machtiging?
 U mag alleen met onze toestemming
de kliniek verlaten.
 Verlaat u onze kliniek zonder toestemming, dan kunnen wij u tegen uw
zin ophalen. Soms met hulp van de
politie.
 Begrijpt u de informatie niet goed, of
kunt u geen goede beslissing maken,
omdat u psychische problemen heeft?
Dan besluit de arts dat u (tijdelijk)
wilsonbekwaam bent. Hij bespreekt
dan uw behandeling met uw echtgenoot, naaste familie of wettelijk
vertegenwoordiger.
 We behandelen u alleen met uw
toestemming. Ook wanneer u
gedwongen opgenomen bent. We
behandelen u alleen tegen uw wil in
gevaarlijke situaties. Of wanneer u
anders te lang opgenomen
moet blijven. Meer informatie
hierover leest u in de folder
‘Dwangtoepassingen’.
 Om u of andere mensen te
beschermen, kunnen we gevaarlijke
voorwerpen afnemen.

Belangrijk
 Uw rechten tijdens een gedwongen
opname staan in de wet Bijzondere
Opnemingen in Psychiatrische
Ziekenhuizen (BOPZ).
 U krijgt een gratis advocaat toegewezen die u helpt.
 We nemen u alleen gedwongen op
zolang dat nodig is.
 We kunnen een aantal zaken
beperken, zoals bezoek, telefoneren
of vrij rondlopen.
 Uw partner, wettelijk vertegenwoordiger of andere direct betrokkenen
krijgen bericht dat u gedwongen bent
opgenomen.
 U mag altijd contact hebben met uw
advocaat, het bestuur van Antes, de
patiëntenvertrouwenspersoon, de
officier van justitie, de Inspecteur voor
de Gezondheidszorg of de rechter. Dit
mag ook wanneer u een telefoon- of
bezoekverbod heeft.
 U kunt de patiëntenvertrouwenspersoon om advies vragen over
gedwongen opname én over de voorwaardelijke rechterlijke machtiging.
 Als u vindt dat een gedwongen
opname niet meer nodig is, bespreek
dit dan met uw behandelaar of advocaat. U kunt onze geneesheer-directeur om ontslag vragen.
Heeft u vragen?
Een gedwongen opname is een ingrijpende gebeurtenis. Heeft u daarom na
het lezen van deze folder vragen?
Stel deze gerust aan uw behandelaar.
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