
Voorlopige machtiging, 
wat houdt dit in?

Demen� e is een erns� ge ziekte, waarbij de behoe� e aan  zorg en begeleiding steeds verder toeneemt. Zo 

kan de situa� e ontstaan, dat thuis wonen met demen� e niet langer kan en uw familielid wordt opgenomen 

in een instelling (psychogeriatrisch verpleeghuis of Geriant-kliniek). U krijgt dan te maken met de Wet Bopz.  

Soms verze� en mensen met demen� e zich tegen de opname. De persoon met demen� e kan dit zeggen of 

op een andere manier duidelijk maken. 

De enige mogelijkheid, om mensen tegen hun wil op te nemen is de gedwongen opname, via een 

Voorlopige Mach� ging (VM) of een Inbewaringstelling (IBS). 

De Voorlopige Machtiging (VM) is een vorm van 

Rechterlijke Machtiging
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Wanneer u als familie te maken krijgt met de aanvraag van een VM is dit een ingrijpende procedure, voor 

zowel de persoon met demen� e, de mantelzorgers als andere betrokkenen en hulpverleners. 

Bij een VM vindt een complete rechtszi�  ng thuis plaats bij de cliënt met demen� e. Hierbij is naast de 

cliënt een rechter, griffi  er, advocaat, familie, arts en casemanager van Geriant aanwezig. De uiteindelijke 

beslissing of een Voorlopige Mach� ging wordt afgegeven ligt bij de rechter. 

Bij de voorlopige mach� ging is er sprake van een opname tegen de wens van de pa� ënt op grond van:

1. een psychiatrische stoornis

2. die stoornis veroorzaakt gevaar

3. het gevaar is niet af te wenden door andere maatregelen dan de opname

Deze drie punten kunnen vertaald worden naar de situa� e van Geriant:

1. de stoornis is demen� e

2. het gevaar is over het algemeen:

 ► zelfverwaarlozing en/of dwalen

 ► brandgevaar en andere gevaarlijke situa� es in huis 

 ► erns� ge overbelas� ng van de mantelzorg

3. geprobeerd wordt het gevaar af te wenden met bijvoorbeeld zorg thuis, medica� e en dagbehandeling 

Werkwijze bij Voorlopige Machtiging (VM)

• Bij de overweging een VM-procedure te starten is al� jd sprake van intensief overleg tussen familie 

(mantelzorg), casemanager, arts en andere betrokken zorgverleners zoals de thuiszorg. Meestal gebeurt 

dit op het kantoor van Geriant. De persoon met demen� e is bij dit familiegesprek niet aanwezig. 

Daarnaast wordt overlegd met de huisarts. 

• In het familiegesprek gaat het over de drie punten stoornis, gevaar en onafwendbaarheid. Bij het punt 

gevaar gaat het zowel om de ernst (hoe erg) als de frequen� e (hoe vaak en wanneer). De casemanager 

vraagt ook aan u en de medewerkers van bijvoorbeeld de thuiszorg  dit bij te houden. Zo kan precies 

aan de rechter verteld worden wat er aan de hand is en wat geprobeerd is om de opname van de 

dementerende te voorkomen.

• Om de procedure Voorlopige Mach� ging te starten is een geneeskundige verklaring nodig. Een 

psychiater of specialist ouderengeneeskunde, die niet betrokken is bij de behandeling van de persoon 
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met demen� e, bezoekt de cliënt thuis, beoordeelt de situa� e en beslist of die verklaring afgegeven 

wordt. Dan wordt ook besloten wie de aanvrager van de VM wordt. De aanvrager van de VM is bij 

voorkeur de familie, vooral als sprake is van overbelas� ng van de familie. 

• Het aanvraagformulier en de geneeskundige verklaring worden door de ona� ankelijk psychiater of 

specialist ouderengeneeskunde verstuurd naar de offi  cier van jus� � e van het Arrondissementsparket 

Alkmaar. De offi  cier van jus� � e vordert de opname. 

• De casemanager legt contact met de griffi  e om de zi�  ngsdatum en � jd te plannen en informeert de 

familie. Ongeveer een week na de aanvraag vindt de zi�  ng plaats. Hierbij zijn de casemanager en arts 

aanwezig.

• Kort nadat de VM is afgegeven vindt opname in het verpleeghuis of Geriant-kliniek plaats. Hierbij is het 

niet mogelijk om rekening te houden met een eventuele voorkeur voor een verpleeghuis.

Vragen
De aanvraag van een VM levert vaak vragen op. Neem hiervoor contact op met de casemanager.

Als u meer informa� e wil lezen over de Wet Bopz kunt u via uw casemanager de brochure “Wet Bopz; wat 

houdt dit in?” verkrijgen.

Websites
www.rijksoverheid.nl (zoekterm: voorlopige mach� ging)
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Adressen

Geriant Kop van Noord-Holland

tel.  0223 648 100 

info1@geriant.nl

Geriant Noord-Kennemerland Noord

tel. 072 527 03 90

info2@geriant.nl

Geriant  Noord-Kennemerland Zuid

tel. 072 514 66 66

info5@geriant.nl 

Geriant West-Friesland

tel. 0229 741 741

info4@geriant.nl  

Geriant kliniek

tel. 072 527 22 65

info3@geriant.nl


