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De BOPZ

BOPZ of Wet BOPZ is de Wet Bijzondere 

Opname in een Psychiatrisch Ziekenhuis. 

In deze wet staan de regels voor opname 

en behandeling van cliënten die niet 

meer zelf kunnen beslissen. Bijvoorbeeld 

omdat ze dementerend zijn of een 

andere geestelijke beperking hebben.  

Deze folder legt uit wat de BOPZ 

betekent voor de rechten van cliënten.

Visie van Atlant

Mensen met dementie of een andere 

geestelijke beperking hebben veel baat 

bij wonen in een vertrouwde en veilige 

Mag je iemand opnemen in een zorginstelling zonder zijn of haar toestemming?

Mag je een cliënt een ‘onrustband’ omdoen zodat hij niet wegloopt en verdwaalt? 

Wat doe je als een cliënt niet in staat is een weloverwogen beslissing te nemen?  

Of als hij een gevaar vormt voor zichzelf en zijn omgeving? 
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omgeving. Daar houdt Atlant Zorggroep 

rekening mee. We stemmen de zorg zo 

goed mogelijk af op wat u nodig heeft  

}en luisteren naar uw wensen. Op elke 

afdeling streven we ernaar dat iedere 

cliënt zoveel mogelijk vrijheid en 

zelfstandigheid heeft. 

Alleen als het echt niet 
anders kan

In de BOPZ gaat het over ‘gedwongen 

opname’ en ‘vrijheidsbeperkende’ 

maatregelen. Dat zijn woorden die niet 

lijken te passen in de zorg. Toch is het 

soms noodzakelijk iemand op te nemen 

of maatregelen te nemen die iemands 

vrijheid inperken. Bijvoorbeeld: een 

onrustband gebruiken bij een cliënt die 

wegloopt en in gevaarlijke situaties 

belandt. Of medicijnen voorschrijven  

die een cliënt rustig maken. 

Atlant doet dit alleen als het écht niet 

anders kan. Dus: als er ernstig gevaar 

dreigt of als de cliënt ernstig nadeel heeft 

van de situatie. En alleen als vaststaat 

dat andere maatregelen niet hebben 

geholpen. Wij maken in elke situatie  

de afweging over wat zwaarder weegt:  

de veiligheid aan de ene kant of vrijheid 

en kwaliteit van leven aan de andere 

kant. Ons uitgangspunt is: zorg zonder 

banden en zo min mogelijk gebruik van 

medicijnen die het gedrag beïnvloeden.

Atlant biedt unieke zorg voor unieke mensen.  
Respect en persoonlijke aandacht voor onze  
cliënten staan voorop. Ons uitgangpunt is:  
zorg zonder banden en zo min mogelijk gebruik  
van medicijnen die het gedrag beïnvloeden.



Wanneer wel, wanneer 
niet BOPZ?

De BOPZ geldt niet voor alle cliënten  

bij Atlant. Het hangt af van de manier 

waarop iemand is opgenomen. Er zijn 

drie mogelijkheden:

1.  De cliënt is het eens met opname  

en behandeling en wordt vrijwillig 

opgenomen. 

2.  De cliënt is het er niet mee eens.  

Dan kan er een rechterlijke machtiging 

worden aangevraagd. Dat betekent 

dat de rechter besluit of een cliënt 

tegen zijn wil opge nomen kan worden 

of tegen zijn wil opgenomen blijft.  

Met een rechterlijke machtiging kan 

een cliënt dus alsnog gedwongen 

worden opgenomen.

3.  De cliënt stemt er niet mee in, maar 

maakt ook geen bezwaar. Dan geeft 

Het toepassen van de BOPZ betekent niet dat u als cliënt  

geen rechten meer heeft. U heeft altijd recht op goede zorg.
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het Centrum Indicatiestelling Zorg 

(CIZ) een indicatie af op grond van de 

Wet BOPZ (artikel 60). In de praktijk 

komt dit het meeste voor bij cliënten 

die zijn opgenomen op een ‘gesloten’ 

verpleeghuisafdeling. De BOPZ geldt 

alleen voor cliënten onder mogelijk-

heden 2 en 3. Dus niet voor cliënten 

die vrijwillig in een zorgcentrum  

zijn komen wonen, ook niet als ze 

demen terend zijn. Zij beslissen zelf 

over opname, behandeling en vertrek. 

Atlant mag in dit geval alleen vrij - 

heidsbeperkende maatregelen nemen 

als de cliënt ermee instemt. De Wet  

op de geneeskundige behandelings-

overeenkomst beschermt de rechten 

van deze cliënten.

Stappenplan

Een vrijheidsbeperkende maatregel 

toepassen is ingrijpend. Daarom is 

zorgvuldigheid heel belangrijk.  

Atlant heeft de regels vastgelegd in  

een stappenplan. Elke medewerker  

van Atlant moet zich hieraan houden. 

Dit zijn de belangrijkste regels:

•  De behandelend arts moet altijd 

toestemming geven.

•   Atlant streeft ernaar de maatregel  

zo snel mogelijk op te heffen. 

•  Er is altijd vooraf overleg tussen het  

zorgteam en de cliënt en zijn of haar  

vertegenwoordiger. 

Daarnaast vinden wij het belangrijk  

om regelmatig met u of uw vertegen-

woor diger een gesprek te hebben over 

deze maatregel.

Zorgleefplan

Atlant maakt voor elke cliënt een 

zorgleefplan, waarin alle afspraken  

over de zorg worden vastgelegd. 

Onderdeel van het zorgleefplan is het 

behandelplan. BOPZ-maatregelen staan 

hier ook in. De behandelend arts stelt 

het behandelplan op. Bij Atlant is  

dat meestal een specialist ouderen-

geneeskunde. De BOPZ spreekt over de  

“voor de behandeling verantwoordelijke 

persoon”.

Als client van Atlant Zorggroep heeft u een eigen 
zorgleefplan. Hierin staan de afspraken over de 
zorg die u krijgt. 
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Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent over de zorg, 

kunt u een beroep doen op de Wet 

klachtrecht cliënten zorgsector. Die wet 

geldt voor alle cliënten in de zorg.  

Er staat bijvoorbeeld in dat elke zorg-  

instelling een klachtenregeling moet  

hebben. Over de klachtenregeling van 

Atlant kunt u meer lezen in de folder 

Niet tevreden over Atlant? U vindt deze 

folder in het rek bij de receptie van al 

onze locaties.

BOPZ-klachten

Behalve de gewone klachtenregeling  

is er ook een speciaal klachtrecht  

voor de Wet BOPZ. Dat recht staat  

in artikel 41 van de wet. Het gaat  

om klachten over: de beslissing over 

wilsonbekwaamheid; het toepassen  

van dwangbehandeling; het toepassen 

van vrijheidsbeperkende middelen  

en maatregelen; het beperken van  

de bewegingsvrijheid van de cliënt;  

het niet toepassen van het overeen-

gekomen zorgleefplan; beperkingen  

van post, bezoek, bewegingsvrijheid  

en telefoonverkeer. Informatie over de 

klachtenregling vindt u in de ‘Klachten-

regeling cliënten!’, te verkrijgen bij  

de klachtenfunctionaris, te bereiken 

via klachtenfunctionaris@atlant.nl 

of 06-51557005

Klachtenfunctionaris

Meestal worden klachten meteen 

opgelost in een gesprek tussen de klager 

en de verantwoordelijke medewerker. 

Maar soms is zo’n gesprek niet mogelijk 

of het leidt niet tot een oplossing. 

Daarom heeft Atlant Zorggroep een 

klachtenfunctionaris. Bent u niet tevreden 

over de zorg? Dan kunt u - of uw 

vertegenwoordiger - contact opnemen 

met de klachtenfunctionaris. Die doet 

zelf geen uitspraak, maar geeft advies 

over hoe en bij wie u een klacht kunt 

indienen. U kunt de klachtenregeling 

opvragen bij de klachtenfunctionaris.

Voor de Wet BOPZ is er een speciaal klachtrecht.  
Het staat in artikel 41 van de wet. 
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Atlant Zorggroep

Telefoon: 

(055) 506 74 56

Postadres: 

Postbus 10, 7300 AA Apeldoorn

Mailadres: 

bureauzorgentree@atlant.nl

Website: 

www.atlant.nl


