
De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders.

Opname 
of verblijf
 Over de Wet Bopz
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Heeft iemand in uw directe omgeving ernstige 
geheugenproblemen? Of is hij erg in de war? Is 
er sprake van gevaar wat niet is af te wenden? 
Misschien is hij dan beter op zijn plaats in een 
Bopz-aangemerkte zorginstelling.
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Kiest iemand er zelf voor om in een zorginstelling te gaan wonen, 
dan is dit een vrijwillige opname. Het kan ook zo zijn dat iemand 
deze keuze niet meer zelf kan maken. Bijvoorbeeld omdat deze 
persoon de eigen situatie niet meer goed kan overzien door 
ernstige geheugenproblemen, of door een verstandelijke beperking. 
Het is dan mogelijk dat hij (of zij) zonder eigen toestemming moet 
worden opgenomen in een zorginstelling. Deze opname valt onder 
de Wet Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen, de 
Wet Bopz. 

Wat is de Wet Bopz? 

In Nederland is het zelfbeschikkingsrecht in de wet geregeld. Dit 
geldt ook voor mensen met een geestesstoornis als gevolg van 
een ziekte, aandoening of handicap. Zij hebben het recht om hun 
mening te uiten als een opname in een instelling nodig is. Dit is 
vastgelegd in de Wet Bopz. Artikel 60 in de Wet Bopz beschermt 
de rechten van mensen vanaf twaalf jaar met een verstandelijke 
beperking of ouderen met een psychogeriatrische aandoening 
zoals dementie. Zij kunnen zelf niet aangeven hoe zij denken over 
wonen in een zorginstelling waar vrijheidsbeperkende maatregelen 
genomen kunnen worden. Het CIZ onderzoekt daarom de 
noodzaak voor opname en de mening en houding van de cliënt ten 
opzichte van opname of verblijf. Het gaat hier om een opname in 
een Bopz-aangemerkte zorginstelling (woonvorm voor ouderenzorg 
of gehandicaptenzorg).

Meer informatie over de Bopz vindt u ook op de website 
www.dwangindezorg.nl.
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Wat is een Bopz-aangemerkte zorginstelling?
Een Bopz-aangemerkte afdeling is een speciale woonplek in een 
zorginstelling of verpleeghuis, waar de behandelaar maatregelen 
kan nemen om voor de cliënt gevaarlijke situaties te voorkomen. 
Een voorbeeld is het sluiten van de deur indien er een gevaar 
is voor verdwalen. Voorbeelden van gevaarlijke situaties zijn: 
verwaarlozing door onvoldoende goede zorg voor zichzelf en 
woonomgeving en het veroorzaken van overlast.

Wie kan een Bopz-onderzoek 
aanvragen?

1. De cliënt zelf.
2. De partner of kinderen van de cliënt.
3. De gemachtigde van de cliënt.
4. De wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt. 
5.  De (huis)arts of zorgverlener van de cliënt. Dit mag hij in principe 

alleen doen als hij toestemming heeft van de cliënt, zijn familie of 
de wettelijke vertegenwoordiger.  

Hoe vraag ik een onderzoek aan? 
U kunt een aanvraag indienen bij het CIZ. Dit kunt u doen via 
onze website www.ciz.nl. Vervolgens benaderen we u schriftelijk 
of telefonisch om een afspraak in te plannen. De cliënt krijgt 
hiervan een bevestigingsbrief. We raden aan dat een familielid of 
mantelzorger aanwezig is bij dit gesprek. 
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Het onderzoek

In de Wet Bopz is vastgelegd dat een onafhankelijke commissie 
onderzoekt of de opname noodzakelijk is en wat de cliënt ervan 
vindt om in een beschermende woonomgeving te gaan wonen. Die 
onafhankelijke commissie bestaat uit een arts en een onderzoeker 
van het CIZ.

Het CIZ onderzoekt het volgende:
• Of er mogelijkheden zijn om opname of verblijf te voorkomen.
• Waarom de cliënt niet buiten een Bopz-aangemerkte instelling 

kan wonen. Bijvoorbeeld omdat de cliënt wegloopt en gaat 
dwalen, of niet op kan komen voor zijn belangen.

• De mening en houding van de cliënt ten opzichte van opname of 
verblijf.

Het CIZ maakt gebruik van de aangeleverde informatie waaronder 
het medisch onderzoek dat de huisarts of specialist heeft gedaan. 
Daarnaast komt de onderzoeker van het CIZ op bezoek en gaat met 
de cliënt zelf in gesprek.

Na het onderzoek zijn er drie verschillende uitkomsten 
mogelijk:

1.  De cliënt toont voldoende bereidheid om te worden 
opgenomen.

  De cliënt stemt in met vrijwillige opname of verblijf. Uit 
het onderzoek blijkt dat de cliënt zich bewust is van de 
consequenties van de opname op de Bopz-aangemerkte 
afdeling. De opname is mogelijk zonder toepassing van artikel 60 
Wet Bopz. 

2. De cliënt verzet zich tegen opname.
  De cliënt verzet zich door ‘nee’ te zeggen of op een andere 

manier te laten merken dat hij bedenkingen heeft tegen deze 
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opname. Voor zijn eigen veiligheid, of dat van anderen, 
is een opname wel noodzakelijk. Opname via artikel 60 
Wet Bopz is dan niet mogelijk. Wel kan een gedwongen 
opname met een rechterlijke machtiging (rm) of in 
crisissituaties een inbewaringstelling (ibs) aan de 
orde zijn. Een rechter of burgemeester moet hier een 
beslissing over nemen. 

3. De cliënt toont geen bereidheid, maar ook geen verzet.
  De cliënt kan niet aangeven of hij het eens is met de 

opname. Of hij geeft aan het eens te zijn met opname 
maar is niet in staat een goed zijn oordeel te geven over 
de noodzaak hiervan. Hij uit geen verzet of bedenkingen 
tegen verhuizing naar of blijven wonen op de Bopz-
aangemerkte afdeling. Opname of verblijf is mogelijk via 
artikel 60 Wet Bopz. 

Is het mogelijk om bezwaar te 
maken tegen het besluit?

Nee, u kunt geen bezwaar maken tegen het besluit. 
Natuurlijk kunt u of de cliënt het CIZ laten weten het niet 
eens te zijn met het besluit. Als de cliënt dit aangeeft, 
wordt dit gezien als een veranderde houding. Het CIZ-
besluit vervalt dan. Bij verzet kan de cliënt alleen worden 
opgenomen met een rechterlijke machtiging (rm) of een 
inbewaringstelling (ibs).  

Het is wel mogelijk een klacht in te dienen over hoe u bent 
behandeld.
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Meer over ons
Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op 
zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en enkele 
subsidieregelingen. Daarnaast beoordeelt het CIZ of 
mensen kunnen worden opgenomen op basis van de 
Wet Bopz (Bijzondere opnemingen in psychiatrische 
ziekenhuizen). Wij doen dit in het besef dat de regels 
voor iedereen gelijk zijn, maar dat mensen wel van elkaar 
verschillen. Het onderzoek is onafhankelijk en objectief. 
Wij doen dit volgens richtlijnen van het ministerie van 
VWS. 

Privacy
Het CIZ gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Op onze 
website www.ciz.nl kunt u lezen hoe wij dat doen. Ook 
vindt u daar welke gegevens wij van u verwerken en welke 
rechten u heeft.

Contact
Op www.ciz.nl vindt u meer informatie over ons. 
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. 
Wij helpen u graag. U kunt uw vraag stellen op de website 
of ons bellen op het telefoonnummer 088 789 1000. 

Deze folder is een uitgave van het CIZ. 
Aan de tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Januari 2019.

www.ciz.nl / 088 789 1000
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