
Wij informeren u graag over de wet BOPZ en de manier waarop deze binnen Rosengaerde wordt 
toegepast. 
 
De wet BOPZ maakt de volgende onderverdeling: 
▪ Vrijheid beperkende maatregelen in het kader van een overeengekomen Thuisplan met het doel 

verdere achteruitgang tegen te gaan. Deze maatregelen zijn in het Thuisplan opgenomen in 
overleg met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger en de cliënt verzet zich niet. 

▪ Dwangbehandeling: hierbij staat óf overeenstemming met cliënt/vertegenwoordiger in het 
Thuisplan, maar de cliënt en/of vertegenwoordiger verzet zich bij toepassing, óf er is geen 
overeenstemming over het Thuisplan. De dwangbehandelingen mogen alleen toegepast worden 
indien gevaar afgewend moet worden voor de cliënt zelf, voor anderen of voor de algemene 
veiligheid. 

▪ Vrijheidsbeperkende maatregelen in het kader van een noodsituatie: deze worden toegepast in 
een onvoorziene noodsituatie waarin het Thuisplan (nog) niet voorziet. Deze mogen maximaal 7 
dagen worden toegepast. In die tijd dient het Thuisplan bijgesteld te worden. Bij geen 
overeenstemming of verzet kan bij dreigend ernstig gevaar alsnog tot dwangbehandeling worden 
overgegaan. 

 
Indicatie voor wonen in het verpleeghuis 
Als het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie afgeeft voor psychogeriatrische zorg, wordt 
aan u gevraagd of u instemt met opname. Eén van de onderstaande situaties is dan aan de orde: 
1. U stemt in met de opname. Wij spreken dan ook wel van een vrijwillige opname. 
2. U stemt niet in, maar bent ook niet tegen opname. 

Dit wordt bepaald middels een BOPZ-toets, naar aanleiding van een persoonlijk gesprek tussen u 
en de CIZ medewerker. 

3. U stemt niet in met de opname en verzet u hier tegen. In dit geval bepaalt de rechter of het 
nodig is dat u wordt opgenomen. De opname vindt dan plaats via een RM (rechterlijke 
machtiging). 

Het is ook mogelijk dat u al bij ons woont en aangeeft hier niet langer te willen blijven. Ook in dit 
geval kan een RM worden aangevraagd. Rosengaerde  neemt geen cliënten met een IBS (in bewaring 
stelling) op. 
 
Bezwaar tegen besluit 
Tegen het BOPZ beleid is geen bezwaar mogelijk. Natuurlijk kan de cliënt het CIZ laten weten het niet 
eens te zijn met het besluit. Waarmee de cliënt direct aangeeft dat er sprake is van verzet.  
Het CIZ besluit heeft dan direct geen betekenis meer. Het besluit kan dan niet toegepast worden om 
de cliënt op te nemen of opname te verlengen. Dit is alleen mogelijk met een RM Rechterlijke 
Machtiging of een IBS In Bewaar Stelling.  
 
Beleid Rosengaerde: Geen vrijheidsbeperkende maatregelen tenzij……… 
Rosengaerde vindt dat de cliënt zoveel mogelijk de regie over eigen leven en lichaam moet kunnen 
voeren.  Er wordt in Rosengaerde een niet-fixatiebeleid gevoerd. Dit houdt in dat cliënten nimmer 
vastgebonden worden. Voortdurend zal worden gezocht naar alternatieve oplossingen om uw 
veiligheid en de veiligheid van anderen te waarborgen.  
Wanneer toch vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn, wordt gezocht naar de minst belastende 
oplossing voor de cliënt en vragen wij de cliënt of zijn vertegenwoordiger om toestemming.  
Wanneer een cliënt voor zichzelf of zijn/haar omgeving een gevaar vormt  zal de specialist 
ouderengeneeskunde en de contactverzorgende  in overleg met de cliënt zelf of diens 
vertegenwoordiger een risicoafweging maken en alternatieve bedenken of voorstellen doen die 
minder ingrijpend zijn voor de cliënt. Ook wensen en of ideeën van familie kunnen worden betrokken 
bij de afweging om wel of niet over te gaan tot een vrijheidsbeperkende maatregel.  



De fundamentele rechten van de cliënt 

Naast de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen kan er sprake zijn van eventuele 
beperkingen van de fundamentele rechten van de cliënt zoals die zijn vastgelegd in, respectievelijk 
voortvloeien uit de Grondwet. 
Tot deze rechten behoren het ontvangen en verzenden van post, het ontvangen van bezoek, vrijheid 
van beweging en vrijheid van telefoonverkeer. 
 
De wet Bopz geeft in artikel 40 de mogelijkheid om in individuele gevallen beperkingen in deze 
rechten aan te brengen. Dit betreft: 
1. Recht op correspondentie: 

Cliënten moeten onbelemmerd kunnen corresponderen. Hierin kunnen geen beperkingen 
worden aangebracht. Wel is er een mogelijkheid poststukken gericht aan of afkomstig van een 
cliënt te controleren op meegezonden voorwerpen zoals drugs. 

2. Overige rechten: 
Het recht op bezoek, de vrijheid van beweging en het telefoonverkeer mogen op de volgende 
gronden worden beperkt: 
- als er de angst bestaat dat de uitoefening van het recht nadelige gevolgen kan hebben voor de 

gezondheidstoestand van de cliënt; 
- ter voorkoming van verstoring van de orde in het verpleeghuis; 
- ter voorkoming van strafbare feiten. 

 
Als er sprake is van de hierboven genoemde gronden mag overgegaan worden tot het toe passen van 
de beperkingen ook al is er geen overeenstemming over het Thuisplan of ook al heeft de cliënt zijn 
instemming weer herroepen. 
Beperking van bezoek en telefoonverkeer is niet mogelijk m.b.t. een advocaat of procureur die als 
raadsman optreedt, een justitiële autoriteit of de inspectie. 
Indien wordt overgegaan tot deze beperkingen wordt hiervan direct melding gedaan bij de eerste 
specialist ouderengeneeskunde/BOPZ arts. 
Voor psychogeriatrische cliënten met een artikel 60-indicatie geldt dat alleen beperking in het recht 
op bewegingsvrijheid mogelijk is. 

 
Bereikbaarheid bestuur Rosengaerde 
Wanneer u klachten heeft over de uitvoering van een behandeling waar u het niet mee eens bent, of 
beslissingen over het gebruik van vrijheid beperkende middelen of maatregelen kunt u zich wenden 
tot de contactverzorgende of vervanger. Deze neemt contact op met de leidinggevende die vervolgens 
contact zoekt met het bestuur van Rosengaerde. U kunt zich ook evt. schriftelijke wenden tot het 
bestuur. St. Rosengaerde,  t.a.v. bestuurder van Rosengaerde, Pastoriestraat 1, 7721 CT Dalfsen. 

 


