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Met deze folder geven we u inzicht in het beleid van
De Wever met betrekking tot opname op een BOPZ-afdeling 

(een afdeling waar zo nodig de voordeur op slot is).
Het is een aanvulling op het gesprek met de zorgadviseur en 

behandelend arts/verpleegkundig specialist. 
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Opname op een BOPZ-afdeling 

Door dementie of  een hersenbeschadiging kan het zijn
dat u meer behoefte hebt gekregen aan begeleiding en
verzorging waardoor opname in een zorginstelling nodig is. 
Een opname in een zorginstelling is voor u en uw naasten 
vaak een emotionele gebeurtenis.
Er zijn vaak problemen aan voorafgegaan voordat het
thuis niet meer lukt. 

Deze folder geeft uitleg over de totstandkoming van
een opname op een BOPZ-afdeling met uw
toestemming, of  zonder uw toestemming als u door 
uw ziekte niet meer in staat bent om daarvoor uw 
toestemming te geven. 
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DE WEVER

We vinden het bij De Wever belangrijk dat u zoveel als mogelijk zelf
keuzes maakt. Die keuzes bepalen de begeleiding en zorg die we bieden.
Als u zelf  die keuzes niet goed kunt maken overleggen we met uw
vertegenwoordiger. 

U kunt op verschillende manieren denken over een opname.  
- U bent het eens met de opname
 Als u het eens bent met een opname in onze zorginstelling dan stellen  
 we samen met u een zorg- en behandelplan op. Daarbij kunnen we ook  
 afspraken maken over uw veiligheid. 
- U kunt de noodzaak van een opname niet overzien
 Het kan zijn dat u door de dementie of  hersenbeschadiging niet meer  
 in staat bent het belang van een opname te overzien. Dan kan een   
 opname volgen met een artikel-60-indicatie. De noodzaak voor het   
 aanvragen van een dergelijke indicatie doet zich voor als u als gevolg  
 van uw aandoening niet meer veilig thuis kunt wonen. Een speciale   
 commissie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) houdt zich   
 bezig met het toe- of  afwijzen van een artikel-60 indicatie. 
- U bent het niet eens met de opname
 Het kan zijn dat u verzet vertoont tegen een opname bij De Wever. De  
 Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet   
 BOPZ) beschrijft aan welke voorwaarden een dergelijke opname dient  
 te voldoen. Deze wet beschrijft ook de plichten van de zorginstelling   
 bij het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen. 
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DE WEVER

Hoe verloopt een opname op een BOPZ-afdeling?

Als we u opnemen dan neemt een verpleegkundig specialist, 
basisarts of  specialist ouderengeneeskunde de medische 
behandeling van uw huisarts over.
U mag de afdeling waarop u bent opgenomen niet zelfstandig 
verlaten. Dit mag enkel na toestemming van de arts en meestal 
onder begeleiding van uw naasten of  zorgverleners.
De toestemming leggen wij vast in uw zorgdossier. 
De arts/verpleegkundig specialist maakt samen met u of  uw 
vertegenwoordiger een zorg/behandelplan. 

Daarin staat in elk geval
- dat u vrijwillig of  onvrijwillig bent opgenomen en onder  
 welke voorwaarden u de afdeling mag verlaten.
- een beschrijving van uw behandeling.
- het doel van uw behandeling en verzorging

U of  uw vertegenwoordiger mag altijd uw zorgplan inzien.
Het zorgplan leggen we na goedkeuring door u of  uw
vertegenwoordiger vast in uw zorgdossier. 
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Binnen de visie van De Wever 
is er in principe geen plaats voor 

vrijheidsbeperkende
maatregelen. Deze zullen we dan 

ook alleen toepassen als er geen 
andere mogelijkheden zijn om gevaar 

voor u of  uw omgeving af  te wenden.
De afweging bespreken we binnen

De Wever altijd in een multidisciplinair
overleg, tenzij er sprake is van een

noodsituatie waarbij direct handelen
noodzakelijk is. 

Mocht u of  uw vertegenwoordiger van mening 
zijn dat er minder belastende mogelijkheden 
zijn die niet (voldoende) zijn onderzocht, dan 
willen we daarover graag met u in gesprek 
gaan. Het is onze wens om samen met u en 
uw vertegenwoordiger te komen tot een voor u 
optimale kwaliteit van leven.

Echter het kan zijn dat u door uw aandoening 
uzelf  of  anderen in gevaar brengt. Om dit te 
voorkomen kunnen we maatregelen nemen.

Voorkomende maatregelen 
- U verblijft op een gesloten afdeling.
- U bent in een stoel gefixeerd met een
 onrustband of  een blad. 
- U heeft bedhekken of  een andere belem- 
 mering zodat u niet uit bed kunt stappen,  
 of  een extra laag bed waaruit u niet kunt  
 opstaan.
- U krijgt medicatie die uw gedrag beïnvloedt. 
 Voorbeelden zijn antipsychotica, anti-  
 depressiva of  rustgevende medicijnen.  
- Er gelden voor u vriiheidsbeperkende   
 leefregels met betrekking tot uw leefstijl en/ 
 of  sociale omgang.
- U maakt gebruik van een extra diepe of    
 gekantelde stoel.
- U draagt nachtkleding die u niet zelfstandig  
 uit kunt doen.
- Er kan sprake zijn van verlies van privacy.

Vrijheidsbeperkende
maatregelen
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Als we één van deze maatregelen inzetten
dan kijken we regelmatig of  die nog nodig is
en of  we die kunnen vervangen door een
minder ingrijpende maatregel. 

Wie beslist er over het nemen van een
vrijheidsbeperkende maatregel?

Als uw behandelteam van mening is dat een 
vrijheidsbeperkende maatregel nodig is, zullen 
zij dit met u bespreken. Als u dit niet kunt be-
grijpen door uw aandoening dan bespreken we 
het met uw vertegenwoordiger. U of  uw verte-
genwoordiger dient toestemming te geven en 
de arts is eindverantwoordelijk. 
Soms ontstaat een noodsituatie, waardoor de 
zorgverlener geen tijd heeft om volgens het 
zorgplan te werken. Dan mag een verzorgende 
of  verpleegkundige bij hoge uitzondering zelf  
beslissen u in uw vrijheid te beperken. Zij licht 
de behandelend arts en uw vertegenwoordiger 
dan zo snel mogelijk in.  

Als u zich hebt verzet tegen de opname of 
behandeling

Volgens de Wet BOPZ mag je iemand alleen 
tegen diens wil opnemen of  behandelen als 
er ernstig gevaar dreigt voor hem- of  haarzelf  
of  anderen. Er is een inbewaringstelling (IBS) 
of  rechterlijke machtiging (RM) nodig om een 
opname of  behandeling mogelijk te maken.

Indien u zich verzet tegen een behandeling 
kunnen we deze alleen onder speciale voor-
waarden inzetten en melden we dat aan de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

Hebt u behoefte aan meer informatie
 
Indien u vragen hebt, stel deze dan gerust aan 
de zorgadviseur, behandelend arts,
teammanager of  verpleegkundig specialist. 
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De Wever
Dr. Deelenlaan 6
5042 AD  TILBURG
www.dewever.nl

Wilt u meer weten over dwang en vrijheidsbeperkende 
maatregelen in de zorg? Op www.dwangindezorg.nl vindt 
u informatie over vrijheid en dwang in de zorg, gezien 
vanuit cliënten, directbetrokkenen en professionals.
Op de site staan veel vragen en antwoorden vanuit de 
praktijk. U kunt ook lezen welke rechten en plichten alle 
betrokken hebben. 

De Wever heeft een BOPZ-klachtenregeling.
Deze vindt u op onze site.

Wilt u meer weten over De Wever dan kunt u terecht op
www.dewever.nl


