WET BOPZ;
WAT HOUDT DIT IN?
Er kunnen situaties ontstaan, dat thuis wonen of zorgen thuis voor iemand met dementie niet langer kan en iemand
wordt opgenomen in een instelling. U krijgt dan te maken met de Wet Bopz.
In deze folder wordt uitgelegd wat de Wet Bopz inhoudt. Met speciale aandacht voor opname of verblijf voor mensen
met een dementie. Deze folder informeert u ook over de rol die het CIZ (Centrum Indicatiestelling zorg) hierbij speelt.

Wat is de wet BOPZ?
De Wet Bopz staat voor Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen. Deze wet is ook van toepassing
bij opnames van mensen met dementie. Deze opames kunnen plaatsvinden in verpleeghuizen, kleinschalige
woonvormen, op verpleegafdelingen in verzorgingshuizen en in behandelafdelingen, zoals de Geriant-kliniek. Een
kenmerk van deze afdelingen is dat de toegangsdeur gesloten is en dat bewoners alleen onder begeleiding de
afdeling kunnen verlaten.
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Wanneer is de wet BOPZ van toepassing?
De Wet Bopz is alleen van toepassing als mensen niet instemmen met de opname of als mensen niet goed kunnen
aangeven of ze opgenomen willen worden. Dit laatste komt veel voor bij mensen met dementie.

Wanneer geldt de wet BOPZ niet?
De Wet Bopz geldt niet als mensen instemmen met de opname. Dit heet een vrijwillige opname.

Wie voert de wet BOPZ uit?
De Bopz-procedure voor opname voor psychogeriatrische zorg (mensen met dementie) wordt uitgevoerd door het CIZ
(Centrum Indicatiestelling Zorg). Zij doen dit in combinatie met de indicatiestelling. Het CIZ zet de resultaten van het
onderzoek op papier en meldt het besluit schriftelijk aan de cliënt.

Na het CIZ-onderzoek zijn drie uitkomsten mogelijk:

1. Er is sprake van voldoende bereidheid om te worden opgenomen.
Opname of verblijf kan zonder toepassing van de Wet Bopz
2. Iemand toont geen bereidheid, maar ook geen verzet
De cliënt kan niet aangeven of sprake is van bereidheid of verzet. Opame of verblijf is nu mogelijk via artikel 60
van de Wet Bopz.
3. Er is sprake van verzet.
De cliënt wil niet opgenomen worden, of niet langer opgenomen blijven. Dit kan de cliënt zeggen of op een andere
manier duidelijk maken. Opname of verblijf kan dan niet via artikel 60 Wet Bopz. De enige mogelijkheid is dan de
gedwongen opname, via een Voorlopige Machtiging (VM) of een Inbewaring-stelling (IBS).
Een belangrijk uitgangspunt bij gedwongen opname is ‘het afwenden van gevaar’ voor de personen zelf, anderen
of hun omgeving. De VM en IBS is een aparte procedure. Deze wordt niet uitgevoerd door het CIZ. Incidenteel
komt een gedwongen opname voor. De casemanager kan u hier meer informatie over geven.

Eventuele kosten
Aan de indicatiestelling en de Bopz-procedure, die uitgevoerd wordt door het CIZ, zijn geen kosten verbonden.
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Meer informatie
Voor vragen over de Bopz kunt u contact opnemen met de casemanager van Geriant die u begeleidt.

WEBSITES
www.rijksoverheid.nl (zoekterm: zorg en dwang)
www.dwangindezorg.nl

Adressen
Geriant Kop van Noord-Holland

Geriant West-Friesland

tel. 0223 648 100

tel. 0229 741 741

info1@geriant.nl

info4@geriant.nl

Geriant Noord-Kennemerland Noord

Geriant kliniek

tel. 072 527 03 90

tel. 072 527 22 65

info2@geriant.nl

info3@geriant.nl

Geriant Noord-Kennemerland Zuid
tel. 072 514 66 66
info5@geriant.nl
Pagina 4

(c) Geriant, versie 21/06/2018

