
 
Brochure Informatie over de BOPZ 
 
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. 
 
Behandelplan 
Uw behandelingsplan maakt onderdeel uit van het zorgplan. De voortgang hiervan evenals uw 
medewerking hieraan is opgenomen in uw dossier, ook de informatie en eventuele afschriften van 
beslissingen over uw opname, en eventuele toepassing van dwangbehandeling of vrijheid 
beperkende middelen of maatregelen en de redenen die hiertoe geleid hebben, maken deel uit van 
het zorgdossier. Voor het behandelplan en thuisplan hebben wij uw instemming nodig. Als u het niet 
eens bent met de voorgestelde behandeling kunnen wij het behandelingsplan alleen toepassen als 
dit volstrekt noodzakelijk is gevaar voor u of anderen af te wenden. 
 
Kan de zorg- en dienstverleningsovereenkomst worden beëindigd?  
Een indicatie op grond van artikel 60 Wet Bopz (geen bereidheid, geen bezwaar) vervalt zodra u of 
de cliënt zich verzet tegen opname bij ons in verpleeghuis Rosengaerde op een BOPZ afdeling. 
Dan is er geen geldige indicatie meer en kunnen wij de zorg- en dienstverleningsovereenkomst 
conform de Algemene voorwaarden opzeggen. Eventueel kan dan door Rosengaerde een procedure 
voor een RM (Rechterlijke Machtiging) voor opname worden gestart.  
 



Klachtenregeling. 
Er is een specifieke klachtenregeling BOPZ van toepassing die is te vinden in onze brochure 
klachtenprocedure. 
 
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. 
 
Dwaaldetectie in het verpleeghuis 
Sommige ouderen met het ziektebeeld dementie hebben een beschermende omgeving nodig om 
veilig te kunnen wonen, dit bijvoorbeeld in verband met dwaalgedrag. In verband hiermee is 
Rosengaerde voorzien van een zogenaamd dwaaldetectiesysteem. Dit detectiesysteem is bedoeld 
om cliënten die dwaalgedrag vertonen binnen de leefcirkels gecontroleerd te kunnen laten dwalen. 
Cliënten met dwaalgedrag binnen Rosengaerde wonen op de eerste verdieping van het verpleeghuis 
dit is een gesloten afdeling. 
 
Wat is dwaaldetectie? 
Dwaaldetectie is een geautomatiseerd systeem waarbij de toegangsdeuren voor de desbetreffende 
cliënten gesloten blijven. 
Rosengaerde heeft gekozen voor een systeem met twee leefcirkels. De eerste cirkel bevindt zich op 
de eerste verdieping. De tweede cirkel bevindt zich op de begane grond. 
 
Hoe werkt het dwaaldetectiesysteem in Rosengaerde? 
Een dwalende cliënt draag een zogenaamde “tag”( bandje welke om de pols of enkel gedragen kan 
worden). Als de cliënt met dwaalgedrag gaat wandelen en in de buurt komt van de bovengenoemde 
deuren, herkent het systeem de tag en wordt de deur vergrendeld zodat de cliënt niet verder kan. 
Als de cliënt weer wegloopt bij de deur, zal de deur weer worden ontgrendeld. Mocht een cliënt met 
dwaalgedrag toch de leefcirkel verlaten dan wordt er een alarm op de telefoon van de verzorgenden 
geactiveerd.  
 
Hoe komt u als familie binnen en buiten de zogenaamde leefcirkels ? 
De eerste cirkel: de eerste verdieping 
Naar boven kan altijd, maar naar beneden kan alleen door middel van een zogenaamde “druppel” 
die tegen een ontvanger ( systeem aan de deurpost)  dient te worden aangehouden.  .   
De tweede cirkel: de begane grond 
U kunt de ruimten vrij in- en/of uitlopen. Het kan voorkomen dat u bij een deur komt die gesloten 
blijft doordat de dwaaldetectie actief is. Wij vragen u om geduld en te wachten totdat de deur weer 
ontgrendeld is. Als het te lang duurt, kunt u een medewerker om hulp vragen.  Bij de voordeur zit 
een bel die u kunt gebruiken als u niet naar binnen kunt. 
 
Bezit en/of gebruik “druppels” 
De familie ontvangt bij inhuizing een eigen sleutel en druppel. Wij verzoeken u hiervan zoveel 
mogelijk gebruik te maken. 
 
Voor bezoek: 
- Tijdens aanwezigheid van een receptiemedewerker (van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 

16.30 uur) bestaat de mogelijkheid, om een druppel te vragen. Uw naam wordt genoteerd. Bij 



het verlaten van Rosengaerde levert u de druppel weer in. De receptie medewerker tekent voor 
ontvangst. 

- Buiten kantooruren bent u vanzelfsprekend altijd welkom! Wij verzoeken u bij het verlaten van 
de eerste verdieping een medewerker, die aanwezig is in de huiskamer(s), te vragen om de deur 
voor u te openen. 

 
Naast de uitgangen zijn “groene kastjes geplaatst” deze dienen om in een noodsituatie de afdeling 
te kunnen verlaten. Wij verzoeken u dringend deze niet te gebruiken, deze zijn uitsluitend voor 
noodsituaties.  
 
Begeleidingstag. 
De verzorgenden zijn in het bezit van een begeleidingstag waarmee de tag van de cliënt ‘overruled’ 
kan worden. De zorgmedewerker kan er voor zorgen dat de deur wel open kan als er een 
“dwalende” cliënt in de buurt is. Bent u familie/ bezoek van een cliënt met dwaalgedrag en wilt u 
met hem/ haar naar buiten? Natuurlijk kan dat gewoon. De zorgafdeling kan altijd de deur voor u 
openen. Zo weten zij ook dat een cliënt met dwaalgedrag naar buiten gaat en dat er niets aan de 
hand is.  
 
Vragen 
Heeft u nog vragen na het lezen van dit informatieblad, stel deze dan gerust aan uw 
contactverzorgende of de leidinggevende van de afdeling. 
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