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Waarom een verplichte opname? 
 

Uw behandelaar en mensen uit uw omgeving zijn bezorgd om u. Zij 

zien dat u ziek bent. Daarbij is er een groot risico dat u een gevaar 

bent voor uzelf of voor uw omgeving. U bent nu verplicht 

opgenomen op de afdeling Psychiatrie van het Albert Schweitzer 

ziekenhuis. Dat gebeurt alleen als het écht niet anders kan. 

 

We realiseren ons dat een verplichte opname voor u en mensen uit 

uw omgeving ingrijpend is. Daarom zullen we er alles aan doen om 

er in deze periode zo goed mogelijk voor u te zijn en u goed te 

behandelen.  

 

Per 1 januari 2020 kunnen mensen onder de ‘Wet verplichte GGZ’ 

verplicht worden opgenomen. We vinden het belangrijk dat u goed 

weet wat dat betekent en wat u van ons kunt verwachten. In deze 

folder kunt u lezen hoe dit nu precies gaat. 

 

Vrijheden 

Een verplichte opname betekent niet dat u geen rechten meer heeft 

of dat al uw rechten inlevert. U mag gewoon bezoek ontvangen en 

rondlopen op onze afdeling Psychiatrie. Dat noemen we 

‘basisvrijheden’. Maar u mag de afdeling niet af en niet weg uit het 

ziekenhuis zonder toestemming.  

 

Goede zorg 

Misschien heeft u het gevoel dat u volledig bent overgeleverd aan 

uw behandelaar en de andere hulpverleners. U heeft altijd - net als 

ieder ander - recht op goede zorg. We doen ons uiterste best om zo 

goed mogelijk voor u te zorgen. We proberen daarbij ook zo veel 

mogelijk rekening te houden met uw wensen en behoeften. 
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Manieren van verplichte opname 
 

Er zijn twee manieren waarop iemand verplicht kan worden 

opgenomen: 

1. Verplichte opname met een crisismaatregel 

2. Verplichte opname met een zorgmachtiging 

 

Wat dat betekent leest u hierna.  

 

 

1. Wat is een crisismaatregel? 
 

Een crisismaatregel is een spoedmaatregel om verplichte zorg te 

kunnen geven. In uw geval is de verplichte zorg onder andere een 

opname op de afdeling Psychiatrie. 

 

Wanneer kunt u een crisismaatregel krijgen? 

Het aanvragen van een crisismaatregel kan worden gestart als: 

 Mensen uit uw omgeving vinden dat u een acuut gevaar bent 

voor uzelf of uw omgeving en u niet vrijwillig opgenomen wilt 

worden. 

 Als u al vrijwillig bent opgenomen op een psychiatrische afdeling 

en u bijvoorbeeld met ontslag wilt en uw behandelaar dit nog niet 

verantwoord vindt. Zolang de crisismaatregel in aanvraag is mag 

u niet weg van de afdeling. 

 Als er een noodsituatie is op de afdeling Psychiatrie en gevaar 

voor u of anderen moet worden tegengegaan. De crisismaatregel 

is dan nodig om u tijdelijke verplichte zorg te geven. 
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Een crisismaatregel wordt niet zomaar genomen. De criteria 

hiervoor zijn als volgt:   

 Er is sprake van onmiddellijk en dreigend ernstig nadeel.  

 Er is een ernstig vermoeden dat uw gedrag het gevolg is van een 

psychische stoornis en dat dit dreigend ernstig nadeel 

veroorzaakt. 

 De crisismaatregel moet het ernstig nadeel wegnemen. 

 De crisis of het nadeel is zo ernstig dat de procedure voor een 

zorgmachtiging niet kan worden afgewacht. 

 Als u zich verzet tegen de noodzakelijke zorg. 

 

Hoe gaat het in zijn werk? 

U wordt beoordeeld door een onafhankelijke psychiater. Deze stelt 

daarna een medische verklaring op. Deze medische verklaring gaat 

naar de burgemeester van Dordrecht. Soms wil de burgemeester u 

spreken om zelf te horen wat uw eigen voorkeuren zijn. De 

burgemeester neemt daarna de beslissing of u wel of niet verplicht 

mag worden opgenomen. U kunt binnen 3 weken tegen de 

beslissing van de burgemeester in beroep gaan. 

 

Als de burgemeester besluit om een crisismaatregel af te geven, 

dan zal hij: 

 Aangeven welke vormen van verplichte zorg mogen worden 

gegeven. 

 Uw persoonsgegevens aan de patiëntenvertrouwenspersoon 

geven. Maar dat wordt alleen gedaan als u daarvoor 

toestemming geeft. 

 Ervoor zorgen dat u een advocaat krijgt. 

 Een kopie van de crisismaatregel en de medische verklaring 

sturen naar u, uw advocaat, de geneesheer-directeur, de 

inspectie, de officier van justitie en eventueel uw 

vertegenwoordiger. 
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Geven van verplichte zorg 

A. Voordat een crisismaatregel officieel ingaat, is tijdelijke verplichte 

zorg mogelijk. Maximaal 18 uur voorafgaand aan een crisis-

maatregel mogen artsen, ambulance en politie verplichte zorg 

verlenen.  

B. De crisismaatregel moet binnen 24 uur na afgifte van de 

maatregel gestart worden.  

C. De crisismaatregel duurt maximaal 3 dagen, maar kan door de 

rechter verlengd worden met 3 weken. Om de verlenging te 

beoordelen vindt er een hoorzitting in het ziekenhuis plaats. 

D. Als de rechter beslist dat de crisismaatregel niet mag worden 

voortgezet dan wordt de verplichte zorg gestopt.  

 

In beroep 

Als u het niet eens bent met de crisismaatregel, dan kunt u in 

beroep gaan bij de rechter. Als het nodig is dan krijgt u nog steeds 

de verplichte zorg totdat de rechter uitspraak heeft gedaan.    

 

 

2.  Wat is een zorgmachtiging? 
 

Een zorgmachtiging is een machtiging van de rechter. Hiermee kan 

verplichte zorg gegeven worden aan iemand met een psychische 

stoornis die ernstig nadeel tot gevolg heeft.  

De rechter doet dit alleen als vrijwillige zorg niet mogelijk is, terwijl u 

wel zorg nodig heeft om het ernstig nadeel weg te nemen.  

 

Bijvoorbeeld:  

 Als er langere tijd nodig is om uw geestelijke gezondheid te 

herstellen of te stabiliseren en als er geen mogelijkheid is voor 

vrijwillige zorg.  

 Als u zichzelf lichamelijke schade toebrengt door een psychische 

stoornis.  
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Hoe gaat het in zijn werk? 

Het aanvragen van een zorgmachtiging kan zowel thuis als in het 

ziekenhuis worden gestart.  

Bent u opgenomen op de afdeling Psychiatrie? Dan vraagt uw 

behandelaar aan de officier van justitie om een aanvraag voor een 

zorgmachtiging op te starten. U kunt uw eigen wensen over uw 

behandeling vastleggen in een zorgkaart. Op de afdeling kunnen we 

u hierover meer vertellen.  

 

Beslissing door de rechter 

De rechter bepaalt binnen 3 weken of u een zorgmachtiging krijgt. 

De rechter doet dat alleen als er bij u sprake is van een 

psychiatrische stoornis die leidt tot ernstig nadeel voor uzelf of 

andere personen en als vrijwillige zorg niet mogelijk is. In ieder 

geval moet aan deze eisen zijn voldaan: 

 Uit de medische verklaring blijkt dat u een psychische stoornis 

heeft. 

 De psychische stoornis veroorzaakt gedrag dat leidt tot ernstig 

nadeel voor uzelf, voor andere personen en/of voor goederen. 

 Dat ernstig nadeel kan alleen worden weggenomen of 

verminderd door het geven van verplichte zorg. Zorg op vrijwillige 

basis is niet (meer) mogelijk. 

 De verplichte zorg moet doelmatig en niet meer dan noodzakelijk 

zijn. Bovendien moet uw veiligheid en die van de zorgverleners 

zo veel mogelijk worden geborgd. 

De rechter luistert naar u en uw advocaat (als u dat wilt) en houdt bij 

het beslissen over een zorgmachtiging rekening met uw wensen. In 

de zorgmachtiging beschrijft de rechter welke vormen van verplichte 

zorg mogen worden gegeven.  

 

Hoe lang duurt de zorgmachtiging? 

De eerste zorgmachtiging duurt maximaal 6 maanden. Daarna  

kan de officier van justitie weer een zorgmachtiging aanvragen. 
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Uw heeft zelf invloed 

In de Wet verplichte GGZ is vastgelegd dat patiënten zo veel 

mogelijk regie houden. Daarvoor zijn verschillende manieren: 

 U kunt verplichte zorg voorkómen door een eigen plan van 

aanpak te maken. 

 U kunt zelf aangeven welke verplichte zorg onder welke 

omstandigheden het minst schadelijk is. Dat kan met een 

zorgkaart of een zelfbindingsverklaring. 

 

 

Verplichte zorg tijdens uw opname 
 

Tijdens uw opname kunnen er verschillende vormen van verplichte 

zorg worden gegeven. Het doel is altijd om ernstig nadeel door een 

psychische stoornis te voorkomen. Er zijn verschillende vormen van 

verplichte zorg mogelijk. En nogmaals; dat gebeurt alleen als er 

echt geen andere oplossing is. Het kan gaan om het volgende: 

 

Verplichte opname 

Vooruitlopend op een crisismaatregel kunt u alvast naar de afdeling 

Psychiatrie worden overgeplaatst. 

 

Geven van vocht en voedsel 

U krijgt onder dwang vocht of voedsel via een infuus of een 

slangetje via de neus naar de maag (sonde).  

 

Medicijnen 

U krijgt medicijnen. 

 

Medische controles en handelingen 

Er worden onder dwang medische controles of handelingen verricht. 

 

 

 

https://www.dwangindezorg.nl/wvggz/patientenrecht/eigen-plan-van-aanpak
https://www.dwangindezorg.nl/wvggz/patientenrecht/eigen-plan-van-aanpak
https://www.dwangindezorg.nl/wvggz/patientenrecht/zorgkaart
https://www.dwangindezorg.nl/wvggz/patientenrecht/zelfbindingsverklaring
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Beperking in de vrijheid 

U wordt beperkt in het gebruik van een mobiele telefoon en het 

ontvangen van bezoek.    

 

Toezicht 

We houden u extra in de gaten met cameratoezicht op uw kamer. 

 

Onderzoek van lichaam, kleding en verblijfsruimte 

We controleren u, uw kleding en de ruimte waarin u bent op 

middelen die uw gedrag kunnen beïnvloeden en/of gevaarlijke 

voorwerpen.  

 

Fixatie 

U bent vastgebonden op een stoel of in een bed.   

 

Separatie 

U verblijft in een kale ruimte met een matras en een deken. De deur 

is op slot.  

 

 

Hulp nodig, vragen of een klacht? 
 

Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon 

U kunt met de stichting Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) of de 

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon (LSFVP) contact 

opnemen als u hulp nodig heeft, vragen heeft en/of u een klacht wilt 

indienen over uw behandeling. Deze informatie kunt u ook lezen in 

de flyer over de PVP en LSFVP die u heeft gekregen. 

 Stichting PVP, tel. 0900 444 8888 

Website: www.pvp.nl 

 De LSFVP, tel. 0900 333 2222  

Website: www.lsfvp.nl 

 

 

https://www.pvp.nl/BOPZ/
https://www.lsfvp.nl/
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Klachtencommissie 

Ondanks dat de hulpverleners hun best doen om uw situatie zo 

optimaal mogelijk te maken, kunt u klachten hebben over uw 

behandeling. U en/of uw familie kunnen contact opnemen met de 

klachtencommissie van ons ziekenhuis. De klachtencommissie 

probeert met klachtenbemiddeling een verbetering te zoeken voor 

de klachten die u heeft. Meer informatie vindt u in onze folder 

‘Klachtenbemiddeling’.  

 

 

Tot slot 
 

Ondanks dat u onvrijwillig bent opgenomen, hopen we dat u 

vertrouwen kunt houden in ons behandelteam. Wij doen ons uiterste 

best om aan uw wensen tegemoet te komen zodra de veiligheid dit 

toelaat. Het belangrijkste is dat u kunt herstellen, zodat het voor u 

en/of uw omgeving weer veilig is om te functioneren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/ 

 

http://www.asz.nl/foldertest/
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