
 
Als er stukjes 
gaan ontbreken…

Geriant: hulp bij dementie

Wanneer er sprake is van een vorm van dementie komen er ineens een heleboel 

vragen op u af. Wat is dementie eigenlijk? Is er wat aan te doen? Wie stelt vast 

om welke vorm van dementie het gaat? Met wie krijgen wij tijdens de 

behandeling te maken? Welke instantie biedt hulp? Op welke wettelijke en 

financiële regelingen kunnen wij een beroep doen? Bij wie kunnen wij terecht 

met al onze vragen?

Deze folder geeft alvast antwoord op de belangrijkste vragen. U leest wat dementie 

is, wat er aan te doen is en bij wie u terecht kunt voor onderzoek, begeleiding, 

ondersteuning en voorlichting.



Wat is dementie?
Dementie is een hersenziekte met ingrijpende gevolgen, zowel voor de cliënt als voor 

diens naaste omgeving. De ziekte leidt niet alleen tot geheugenverlies. Ook treden er 

op den duur gedragsveranderingen op. Bovendien gaat de lichamelijke conditie 

achteruit. De cliënt raakt geleidelijk de grip op het bestaan kwijt. Alles wat vertrouwd 

was, wordt vreemd.

Welke vormen zijn er?
Er zijn verschillende vormen van dementie. De meest voorkomende vorm is 

de ziekte van Alzheimer. Maar er kan ook sprake zijn van vasculaire dementie, 

frontotemporale dementie of andere vormen.

Bij wie komt het voor?
Dementie komt het meest voor bij ouderen. Vijf tot tien procent van de 

Nederlanders boven de 65 jaar lijdt aan een vorm van dementie. Bij elkaar zijn dat 

ongeveer 270.000 mensen. Naarmate de bevolking ’grijzer’ wordt, zal dat aantal nog 

verder toenemen. Soms treedt dementie al op jongere leeftijd op.

Wat Geriant voor u kan doen
Geriant biedt hulp aan mensen met dementie en hun naasten. 

Van onderzoek en behandeling tot begeleiding en ondersteuning. 

Hulpverlening in uw eigen vertrouwde omgeving, zoals u dat wilt.



Adressen 
Geriant Kop van Noord-Holland 

Maelsonstraat 1,  
1624 NP Hoorn 
T 0229 741 741 
E info4@geriant.nl 

Geriant-kliniek 
Titanialaan 15a,  
1702 AZ Heerhugowaard 
T 072 527 22 65 
E info3@geriant.nl 

Geriant (bedrijfsbureau en directie) 
Titanialaan 15a,  
1702 AZ Heerhugowaard 
T 072 527 03 90 
E info@geriant.nl

Drs. F. Bijlweg 4,  
1784 MC Den Helder 
T 0223 648 100 
E info1@geriant.nl

Geriant Noord-Kennemerland Noord 
Titanialaan 15a,  
1702 AZ Heerhugowaard 
T 072 527 03 90 
E info2@geriant.nl 

Geriant Noord-Kennemerland Zuid 
James Wattstraat 10a,  
1817 DC Alkmaar 
T 072 514 66 66 
E info5@geriant.nl 

Geriant West-Friesland 

Kop van Noord-Holland

Hoorn

West-Friesland

Werkgebied

Noord-Kennemerland

Heerhugowaard

Alkmaar

Den Helder





 

Gedwongen opname 
in de Geriant-kliniek 
Over de wet Bopz

Helaas kan het bij iemand met de ziekte dementie gebeuren dat de ziekte 

zodanig gevorderd is, dat de patiënt – soms tijdelijk - de grip op het bestaan 

verliest. Daardoor kan zelf-verwaarlozing optreden of gevaar voor het leven door 

bijvoor-beeld dwalen. Familie wil de gedesoriënteerde naaste daarvoor 

behoeden. Een opname in een beschermende omgeving zou dan ideaal zijn. 

Maar wat te doen als de patiënt het daar niet mee eens is en er blijk van geeft 

niet opgenomen te willen worden in een zorginstelling?



De wet
De Geriant-kliniek beschikt over een zogenaamde BOPZ-aanwijzing. Dat betekent, 

dat daar mensen tegen hun zin opgenomen kunnen worden als aan de voorwaarden 

in de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) is voldaan. 

Rechter
Zo’n opname kan niet zo maar. Daarvoor moet een officiële procedure voor worden 

doorlopen waarmee een onafhankelijke arts en de rechter zich bemoeien. Als het 

om een spoedop-name gaat – dat heet in de wet BOPZ een IBS – dan moet ook de 

burgemeester zijn toestemming geven voor de opna-me.

Alle informatie over de wet
In deze informatiemap is zo compleet mogelijke informatie opgenomen over hoe het 

gaat bij een opname onder dwang en wat de rechten en plichten zijn van de cliënt, 

maar ook van andere betrokkenen zoals de zorgaanbieder waar de cli-ent 

opgenomen gaat worden.

Het is ingewikkelde, juridische informatie. Wilt u een toelichting, dan kunt u altijd 

contact opnemen met bijvoorbeeld de arts of de klinisch casemanager van de 

Geriant-kliniek. 

 

Bron
De brochures in deze BOPZ-informatiemap zijn overgenomen van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. U kunt ze ook op de website van dat ministerie 

vinden en down-loaden.

Toch even anders
In het materiaal van het ministerie is opgenomen dat zorg-aanbieders in de ggz over 

een patiëntenvertrouwenspersoon moeten beschikken, de zogenaamde PVP’er. 

Omdat die onaf-hankelijke PVP’ers alleen door de cliënt zelf ingezet kunnen worden 

en niet door de familie, heeft Geriant vooralsnog geen PVP’er aangetrokken. Onze 

cliënten kunnen namelijk niet zelf-standig gebruik maken van zo’n PVP’er. Geriant is 



wel in ge-sprek met de Stichting PVP om na te gaan of hier voor men-sen met 

dementie een uitzondering kan worden gemaakt. Dan zou Geriant op termijn toch 

ook ondersteuning door een PVP’er kunnen aanbieden, bijvoorbeeld als u een klacht 

wilt indienen omdat u vindt dat Geriant de wet BOPZ niet juist heeft toegepast in uw 

situatie. 

Klacht
U kunt – als u vindt dat de wet BOPZ niet juist is toegepast door Geriant in uw 

situatie – een officiële klacht indienen bij de externe klachtencommissie.  

Daarvoor is een aparte bro-chure beschikbaar evenals een klachtenreglement en 

een klachtenformulier. U kunt brochure, reglement en formulier verkrijgen via uw 

klinisch casemanager of via het directiese-cretariaat van Geriant,  

telefoon 072 527 03 90. 

U kunt de informatie ook verkrijgen via de externe klachten-commissie:

Klachtencommissie GGZ Noord-Holland-Noord, GGZ Dijk  
en Duin, GGz-centrum Westfriesland en stichting Geriant
Ambtelijk secretaris: 

mevrouw W. Dekker

Postbus 18

1850 BA Heiloo

072 531 23 40

Organisatie 
Geriant: 

Titanialaan 15A

1702 AZ HEERHUGOWAARD

Tel. 072 527 03 90

info@geriant.nl

Geriant-kliniek
Titanialaan 15A

1702 AZ HEERHUGOWAARD

Tel. 072 527 22 65

Info3@geriant.nl

www.geriant.nl


