
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Norschoten 

Klaverweide 1 

3773 AW Barneveld 

 

T 0342-40 40 00 

E info@norschoten.nl 

I www.norschoten.nl 

 

Voorlichting BOPZ   



 

 

 



 

 

 
1. Ter inleiding 
     
Sinds begin 1994 is de Wet Bijzondere Opnemingen in 
Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) van kracht. In tegenstelling tot 
wat men uit de naam van de wet zou afleiden, geldt deze niet alleen 
voor psychiatrische ziekenhuizen. De bepalingen uit de wet zijn ook 
van toepassing op verpleeghuizen, dat wil zeggen op 
psychogeriatrische verpleeghuizen en psychogeriatrische 
verpleegunits en psychogeriatrische afdelingen of woningen van 
gecombineerde verpleeghuizen. 
 
In de Wet Bopz  liggen zowel voor deze zorginstellingen als voor 
psychogeriatrische cliënten die daarin worden opgenomen, allerlei 
rechten en plichten vast. Die hebben te maken met 
opnameprocedures, met het verblijf, de behandeling en met het 
ontslag. Doel van de wet is de rechten te beschermen van cliënten 
die niet zelf voor opname in een instelling als een verpleeghuis 
gekozen hebben. Daarnaast geeft de wet aan wanneer de instelling 
vrijheidsbeperkende maatregelen mag toepassen en hoe ver die 
mogen gaan. 
 
De bepalingen uit de Wet Bopz gelden niet voor cliënten die 
vrijwillig in Norschoten zijn opgenomen, ook niet als het om 
psychogeriatrische cliënten gaat. Hun rechten worden wettelijk 
beschermd in de Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst (WGBO) die sinds 1 april 1995 van 
kracht is. Indien een cliënt onvrijwillig is opgenomen zijn de regels 
van de Wet Bopz van toepassing als het gaat om verzorging en 
verpleging in relatie tot de psychogeriatrische aandoening. Met 
betrekking tot somatische klachten van een onvrijwillig 
opgenomen patiënt hoeft er niet gekeken te worden naar de regels 
van de Wet Bopz maar alleen naar de regels van de WGBO. 
Indien een cliënt vrijwillig is opgenomen gelden alleen de regels van 
de WGBO. 



 

 

De Wet Bopz geldt alleen voor onvrijwillig opgenomen cliënten. De 
WGBO geldt voor alle cliënten op de afdeling, zowel vrijwillig als 
onvrijwillig opgenomen cliënten. 
 
Deze brochure gaat over de Wet Bopz zoals die wordt toegepast in 
Norschoten. De brochure is geschreven voor psychogeriatrische 
cliënten die verblijven in een Bopz-toegelaten afdeling/woning of op 
de verpleegunit van Norschoten worden opgenomen of worden 
behandeld, zonder dat zij daar zelf toestemming voor hebben 
gegeven alsmede voor hun (wettelijk) vertegenwoordigers, partners 
en andere relaties.  
Het doel van deze brochure is aan te geven wat de Wet Bopz 
betekent voor de rechtspositie van deze cliënten, voor hun 
(wettelijk) vertegenwoordigers en voor de handelwijze van 
medewerkers van Norschoten. 
In deze brochure is geprobeerd om die bepalingen uit de Wet Bopz 
toe te lichten, waarmee cliënten en hun familieleden het meest te 
maken hebben. Voor aanvullende informatie kan men altijd bij de 
specialist ouderengeneeskunde of de eerstverantwoordelijk 
verzorgende (EVV-er)/woonzorgbegeleider terecht. 
 
 

2. Bijzondere begrippen en uitdrukkingen 
 
Wet Bopz 
Wet die is gemaakt om de rechtspositie van niet-vrijwillig 
opgenomen cliënten te beschermen. De wet bevat zowel 
bepalingen over de externe rechtspositie (opname, verlof en 
ontslag) als over de interne rechtspositie (verblijf en behandeling). 
 
BOPZ-cliënten 
Cliënten die zijn opgenomen zonder dat ze daar uitdrukkelijk 
toestemming voor gegeven hebben, hetzij op basis van een speciaal 
besluit van de indicatiecommissie, hetzij via de 
rechterlijke machtiging, hetzij via een inbewaringstelling. 
 



 

 

De cliënt 
Waar in deze brochure cliënt staat, moet zo nodig gelezen worden: 
(wettelijk) vertegenwoordiger. Degene die zorg ontvangt van 
Norschoten gedurende 24 uur per etmaal of een gedeelte daarvan. 
 
Rechterlijke machtiging 
Een besluit van de rechter op grond waarvan een cliënt opgenomen 
kan worden of het verblijf kan worden voortgezet. 
 
Inbewaringstelling 
Een beslissing van de burgemeester, waardoor in spoedgevallen een 
cliënt zonder rechterlijke machtiging kan worden opgenomen. 
 
Indicatiecommissie 
De commissie die beoordeelt of opname in een verpleeghuis 
noodzakelijk is. Voor Norschoten is het Centraal Indicatiestelling 
Zorg (CIZ) in deze regio aangewezen als de Bopz-indicatiecommissie. 
De commissie kan op grond van de Wet Bopz ook een indicatie 
afgeven voor cliënten die geen blijk geven van instemming met een 
eventuele opname, maar zich daar ook niet tegen verzetten. 
 
Zorg(leef)plan/behandelplan 
Met iedere cliënt wordt een individueel zorgplan opgesteld, waarin 
vastligt wat de zorgvragen van de cliënt zijn. Het zorgplan is de 
leidraad voor de dagelijkse zorg- en dienstverlening en wordt 
regelmatig met de cliënt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 
 
Het zorgplan is een samenhangend geheel van alle vragen en 
behoeften van de cliënt en de daarbij vastgestelde resultaten op het 
gebied van behandelen, begeleiden, verplegen, verzorgen, welzijn 
en wonen. Alles is gericht op het realiseren van de door de cliënt 
bepaalde doelstelling(en). 
 
De cliënt heeft een actueel zorgplan dat is goedgekeurd door de 
cliënt. Als de cliënt het zorgplan heeft goedgekeurd is het definitief.  
 
 



 

 

Elektronisch cliëntendossier  
Op alle locaties in- en extern van Norschoten wordt gewerkt met 
een digitaal cliëntendossier, het elektronisch cliëntendossier (ECD). 
De visie van belevingsgerichte zorg en het werken vanuit de vier 
levensdomeinen van de cliënt zijn eveneens uitgangspunt in de 
opzet van het ECD. De vier levensdomeinen van de cliënt sluiten 
goed aan bij de belevingsgerichte visie en bij het kwaliteitskader 
Normen verantwoorde zorg, zoals ontwikkeld door onder andere 
ActiZ, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), 
beroepsorganisaties en cliëntenorganisaties. De vier 
levensdomeinen omvatten: woon- en leefomstandigheden, 
participatie, mentaal welbevinden en autonomie, gezondheid en 
lichamelijk welbevinden. 
 
Dwangbehandeling 
Er wordt over ‘dwangbehandeling’ gesproken als er toestemming is 
gevraagd voor een bepaalde maatregel, maar die toestemming 
wordt niet afgegeven door de cliënt of zijn wettelijk 
vertegenwoordiger. Er wordt ook over ‘dwangbehandeling’ 
gesproken als de toestemming is gegeven door de wettelijk 
vertegenwoordiger en vastgesteld in het zorgplan maar de cliënt 
verzet zich tegen uitvoering van de maatregel. Een 
dwangbehandeling wordt door de Bopz-arts gemeld bij de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg. 
 
Middelen en maatregelen in noodsituaties 
Als er in een noodsituatie gevaar dreigt waarin het zorgleefplan niet 
heeft voorzien en toch een middel of maatregel moet worden 
ingezet, dan spreekt men van ‘middelen en maatregelen in 
noodsituaties’.  
Voor het toepassen hiervan zal geprobeerd worden om zo snel 
mogelijk contact te leggen met de (wettelijk) vertegenwoordiger 
van de cliënt om te overleggen op welke wijze het best gehandeld 
kan worden. Lukt dat niet, of is de situatie zo dringend dat 
voorafgaand overleg niet mogelijk is, dan zal de specialist 
ouderengeneeskunde (SO) de besluiten nemen die hij noodzakelijk 



 

 

acht. De (wettelijk) vertegenwoordiger wordt dan zo spoedig 
mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur geïnformeerd. 
 
De middelen en maatregelen in een noodsituatie mogen maximaal 
zeven achtereenvolgende dagen worden toegepast en moeten door 
de Bopz-arts worden gemeld aan de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg. Als de toepassing van deze middelen en 
maatregelen langer dan de gestelde zeven etmalen nodig is, moet 
hiervoor toestemming worden gevraagd aan de  cliënt dan wel de 
(wettelijk) vertegenwoordiger. Weigert de vertegenwoordiger of 
cliënt dan wordt de M&M-noodsituatie omgezet in een 
dwangbehandeling. Stemt men in dat is het een middel /maatregel 
waarvoor toestemming wordt gegeven en hoeft niet meer gemeld 
te worden bij de IGZ. 
 
Specialist ouderengeneeskunde (SO) 
De SO is de arts die verantwoordelijk is voor de behandeling van een 
bepaalde cliënt. De Wet Bopz spreekt over ‘de voor de behandeling 
verantwoordelijke persoon’. 
 
Eindverantwoordelijke SO (Bopz-arts) 
De SO die belast is met de algemene gang van zaken op 
geneeskundig gebied in het verpleeghuis. De BOPZ spreekt over 
‘geneesheer-directeur’. In Norschoten is een van de SO-ers 
aangesteld als Bopz-arts. 
 
Mentor/bewindvoerder/curator 
De mentor is de wettelijke vertegenwoordiger voor mensen die hun 
persoonlijke belangen, tijdelijk of duurzaam, niet zelf kunnen 
behartigen. Een mentor wordt door de rechter benoemd, op 
verzoek van de betrokken persoon zelf, zijn echtgenoot/partner, of 
bepaalde bloedverwanten. Naast het mentorschap dat speciaal is 
toegesneden op beslissingen die genomen moeten worden rondom 
iemands gezondheid en behandeling, bestaat de 
onderbewindstelling (voor het geheel of gedeeltelijk behartigen van 
iemands financiële belangen) en het curatorschap (voor het 



 

 

behartigen van zowel de financiële als andere persoonlijke belangen 
van een persoon). 
 
De cliëntenraad 
Het onafhankelijk en zelfstandig orgaan dat de cliënten 
vertegenwoordigt en waarin de cliënten en/of de 
vertegenwoordigers van de cliënten zitting hebben. 
 
 

3. Opname 
 
De rechten en plichten van de Bopz-cliënt en van de instelling 
waarin hij is opgenomen hangen samen met de manier waarop hij 
wordt opgenomen. Daarom is het van belang de verschillende 
mogelijkheden te kennen. 
 
Via de indicatiecommissie 
Geen enkele cliënt wordt in Norschoten opgenomen, voordat het 
CIZ een uitspraak heeft gedaan over de noodzaak van die opname. 
De commissie oordeelt over de noodzaak tot opname wanneer de 
cliënt zelf opgenomen wenst te worden en ook wanneer een 
(psychogeriatrische) cliënt als gevolg van zijn geestelijke toestand 
niet kan aangeven of hij opgenomen wenst te worden. In het eerste 
geval gaat het om een vrijwillige opname en is de Wet Bopz niet van 
toepassing. In het tweede geval gaat het over een zogenaamde 
‘geen bereidheid/geen verzet’ en geldt de Wet Bopz wel. 
 
De tweede manier van opnemen, waarbij de betrokken cliënt noch 
instemt, noch verzet toont, komt het meest voor bij 
psychogeriatrische cliënten in Norschoten. Een opname volgens 
deze procedure (zogeheten artikel 60-Bopz-procedure) geschiedt in 
beginsel voor onbeperkte tijd. Het kan echter voorkomen, dat de 
cliënt na zijn opname zich alsnog verzet tegen zijn verblijf in het 
verpleeghuis. Dan moet, om dat verblijf te kunnen voortzetten, een 
rechterlijke machtiging worden aangevraagd. 

 
 



 

 

 
Met een rechterlijke machtiging 
Wanneer een psychogeriatrische cliënt zich duidelijk verzet tegen 
opname in Norschoten, of wanneer de curator of mentor van 
mening is dat opname niet noodzakelijk is, moet voor die opname 
een rechterlijke machtiging worden aangevraagd. Deze procedure 
begint met het aanvragen van een voorlopige machtiging bij de 
rechter, die vervolgens, eveneens door de rechter, in een definitieve 
machtiging kan worden omgezet. De machtiging moet worden 
aangevraagd door de officier van justitie. Deze kan dat doen op 
verzoek van de echtgenoot of partner, de ouder(s), meerderjarige 
kinderen, kleinkinderen, broers of zussen, de curator of mentor van 
de cliënt. De officier van justitie kan ook handelen op eigen 
initiatief. De wijze van aanvragen en de manier waarop de rechter 
een besluit neemt is in de Wet Bopz gedetailleerd geregeld. 
 
De voorlopige machtiging van de rechter verliest zijn geldigheid als 
de betrokken cliënt niet binnen twee weken na het verlenen van die 
machtiging wordt opgenomen. Vanaf het moment van opname 
heeft de machtiging een geldigheidsduur van zes maanden. Als na 
die periode opname nog steeds noodzakelijk wordt geacht en de 
cliënt zich blijft verzetten, moet een machtiging tot voortgezet 
verblijf worden aangevraagd. Wordt die door de rechter afgegeven, 
dan geldt die maximaal vijf jaar indien te verwachten valt, dat de 
stoornis van de geestesvermogens zal blijven bestaan. Hij kan 
steeds voor een periode van maximaal vijf jaar worden verlengd. 
 
Een rechterlijke machtiging moet ook worden aangevraagd als een 
vrijwillig opgenomen cliënt aangeeft het verblijf te willen 
beëindigen, terwijl zijn naaste familieleden, de curator of mentor, of 
de officier van justitie dat niet verantwoord achten.  
 
De Bopz-arts kan officieel geen verzoek indienen tot een rechterlijke 
machtiging, maar hij kan indien nodig wel een signaal afgeven aan 
de officier van justitie. Deze kan dan vervolgens een verzoek 
indienen bij de rechter. 
 



 

 

 
Met een inbewaringstelling 
In noodsituaties kan de burgemeester ‘last geven tot 
inbewaringstelling’. Hij kan dat doen als hij van mening is, dat een 
cliënt, als gevolg van een stoornis in de geestesvermogens, acuut 
gevaar veroorzaakt, en opname op de psychogeriatrische afdeling 
van Norschoten de enige manier is om dat gevaar af te wenden. De 
rechter moet na opname beoordelen of een voortzetting van de 
inbewaringstelling nodig is. Een verzoek tot een dergelijke 
‘lastgeving’ kan door iedereen worden ingediend. 
Deze opnamevorm komt in Norschoten weinig voor. Als een cliënt 
reeds is opgenomen op de somatische afdeling van Norschoten en 
er is sprake van een noodsituatie zoals hierboven genoemd én de 
cliënt verzet zich tegen overplaatsing naar een psychogeriatrische 
afdeling dan wordt door de Bopz-arts een verzoek tot een dergelijke 
lastgeving tot inbewaringstelling ingediend. 
 
 

4. De zorgverlening 
 
De behandelend SO is verantwoordelijk voor de medische en 
specifieke psychogeriatrische behandeling. Norschoten deelt bij 
opname van een cliënt mee wie de behandelend SO is. De naam van 
deze SO wordt schriftelijk bekend gemaakt aan de cliënt en aan de 
(wettelijk) vertegenwoordiger. 
 
In Norschoten wordt aan iedere cliënt ook een speciale verzorgende 
toegewezen, de EVV-er of de contactverzorgende. Hij is 
verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg aan de cliënt. 
 
De zorgverlening in Norschoten vindt plaats op basis van een 
zorg(leef)plan, dat voor elke cliënt afzonderlijk wordt vastgesteld. 
Het zorg(leef)plan komt tot stand in overleg met de cliënt en voor 
de uitvoering ervan is diens instemming noodzakelijk.  
Indien over (onderdelen van) het zorg(leef)plan geen 
overeenstemming wordt bereikt met de cliënt, en deze zich verzet 
tegen de uitvoering van het plan, kan in beginsel geen behandeling 



 

 

plaatsvinden. In dat geval zal gezocht worden naar een alternatieve 
behandelvorm, waarover wel overeenstemming mogelijk is.  
 
Tóch uitvoeren van een behandeling waarover geen 
overeenstemming is, of waartegen de cliënt zich verzet, kan alleen 
indien dat noodzakelijk is ‘om ernstig gevaar voor de cliënt of voor 
anderen te voorkomen’. Ook hier is het de behandelend SO die 
beoordeelt of dat het geval is. 
 
Vertegenwoordiger 
Als een cliënt niet meer in staat is zelf over de zorgverlening mee te 
denken en mee te beslissen, wordt het overleg over het 
zorg(leef)plan uitgevoerd door iemand die dat namens hem kan 
doen. Het is de behandelend SO die beoordeelt of een cliënt nog 
voor zijn eigen belangen kan opkomen. Hij stelt de 
wilsonbekwaamheid dus vast.  De SO kan niet zelf de persoon 
kiezen met wie hij in plaats van de cliënt overlegt. Als voor de cliënt 
een curator of mentor is benoemd, dan moet de SO met hem het 
overleg voeren. Is die er niet, dan is de schriftelijk door de cliënt 
gemachtigde persoon de eerst aangewezene voor overleg. Heeft de 
cliënt niemand aangewezen, dan vindt het overleg plaats met de 
echtgenoot/levensgezel. Is er geen echtgenoot/levensgezel of kan 
deze niet namens de cliënt optreden dan kan de ouder, kind, broer 
of zus van de cliënt als vertegenwoordiger optreden. 
 
Huisregels 
Verpleeghuizen hebben als uitgangspunt, dat aan cliënten zo veel 
mogelijk individuele vrijheid moet worden gelaten. Niettemin is een 
aantal huisregels uit organisatorisch oogpunt noodzakelijk. De Wet 
Bopz bepaalt, dat deze huisregels zo spoedig mogelijk na de 
opname schriftelijk bekend moeten worden gemaakt aan de cliënt. 
In Norschoten worden deze huisregels aan de nieuwe cliënt 
verstrekt vóór de opname bij het kennismakingsbezoek van de 
medewerker van Norschoten. 
De huisregels zullen doorgaans een zekere beperking inhouden van 
de bewegingsvrijheid in en om Norschoten. Ze mogen echter niet 
gebruikt worden voor het aanbrengen van beperkingen die nodig 



 

 

zijn als gevolg van de aandoening van de cliënt. Dergelijke 
beperkingen zijn immers individueel bepaald en horen thuis in het 
zorg(leef)plan. Met andere woorden: huisregels mogen alleen 
algemene beperkingen van de bewegingsvrijheid omvatten die voor 
een ordelijke gang van zaken noodzakelijk zijn en waarvan de 
noodzaak niet voortvloeit uit de aandoening van de cliënt. Heel 
strak is het onderscheid overigens niet te maken. Zo zal het 
aanbrengen van een codeslot op afdelingsdeuren gerekend worden 
tot de maatregelen die uit organisatorisch oogpunt noodzakelijk 
zijn. Maar in de huisregels mag bijvoorbeeld niet staan, dat de 
bewegingsvrijheid wordt ingeperkt van cliënten die hinderlijk 
gedrag vertonen. 
 
 

5. Overige regels en beperkingen 
 
De opname van BOPZ-cliënten is met heel veel wettelijke 
zorgvuldigheidseisen omgeven, om te voorkomen dat iemand 
zonder instemming wordt opgenomen als dat niet echt noodzakelijk 
is. Ook tijdens het verblijf van BOPZ-cliënten kunnen maatregelen of 
regels nodig zijn die de vrijheid van de cliënt beperken. De wet 
bepaalt hoe die maatregelen tot stand kunnen komen en hoe ver ze 
mogen gaan.  
 
Zo mogen bijvoorbeeld gevaarlijke voorwerpen worden afgenomen. 
Bij opname of tijdens het verblijf kan een medewerker van 
Norschoten voorwerpen van de cliënt afnemen die een gevaar 
kunnen opleveren voor zijn veiligheid of voor de goede gang van 
zaken in Norschoten.  
De betreffende voorwerpen worden zo spoedig mogelijk aan de 
(wettelijk) vertegenwoordiger afgegeven. 
 
In bijzondere situaties kunnen voor individuele cliënten ook de 
huisregels worden aangescherpt. Een bijzondere situatie doet zich 
bijvoorbeeld voor bij een dreigende verstoring van de orde, 
wanneer de medewerker strafbare feiten probeert te voorkomen of 
ernstige gevolgen vreest voor de gezondheidstoestand van de 



 

 

cliënt. In die gevallen kunnen nadere regels worden gesteld met 
betrekking tot bewegingsvrijheid. Bij cliënten die met een 
rechterlijke machtiging of inbewaringstelling zijn opgenomen 
kunnen ook beperkingen aangebracht worden in het recht op 
correspondentie, bezoek en telefoonverkeer. 
 
De Wet Bopz spreekt verder over ‘middelen en maatregelen’. Deze 
mogen worden toegepast in situaties, die worden veroorzaakt door 
de ziekte van de cliënt. De toepassing gebeurt onder 
verantwoordelijkheid van de behandelend SO en is in overleg met 
de (wettelijk) vertegenwoordiger in het zorg(leef)plan opgenomen.  
 
Onder middelen en maatregelen worden verstaan: 

 Afzondering: het voor behandeling, verpleging en verzorging 
apart zetten van de cliënt.  

 Fixatie: het op enigerlei wijze beperken van de cliënt in zijn 
bewegingsvrijheid. 

 Medicatie: het onder dwang toedienen van geneesmiddelen. 

 Vocht en voeding: Het onder dwang toedienen van vocht of 
voedsel. 

 
Het beleid van Norschoten is er in principe op gericht om zeer 
terughoudend te zijn met vrijheidsbeperkende middelen.  
Het uitgangspunt van Norschoten is dat cliënten vrij kunnen leven 
en hun eigenwaarde kunnen bewaren ook als zij in het verpleeghuis 
of op een verpleegunit in het verzorgingshuis wonen. Dit houdt in 
dat zorgverleners op een zorgvuldige manier omgaan met de 
vrijheid van de cliënt. Ondanks de eerder geschetste problematiek 
van onrust en verward gedrag, is er binnen de verpleeghuiszorg een 
scala van mogelijkheden om de vrijheidsbeleving van cliënten recht 
te doen.  
 
Concreet betekent dit dat er alleen middelen en maatregelen 
worden toegepast als er geen andere alternatieven zijn, en deze 
moeten zorgvuldig zijn afgewogen. 
 
 



 

 

Binnen Norschoten geldt dat: 

 Er geen sprake is van gedwongen toediening van voeding en/of 
vocht, tenzij op individueel cliëntniveau een andere afweging 
wordt gemaakt. 

 Washandjes om de handen, hansoppen, diepe stoelen, 
tafelbladen en het plaatsen van de cliënt strak tegen de tafel 
alleen in uitzonderingsgevallen worden ingezet. 

 
Bovenstaande kan dus alleen worden ingezet nadat alle 
alternatieven overwogen zijn, op een juiste wijze toestemming is 
verkregen en het is vastgelegd in het zorg(leef)plan. 
 
Een volledige lijst van middelen en maatregelen die toegepast 
kunnen worden is op te vragen via de SO. 
 
Domotica in het verpleeghuis 
Binnen de verpleeghuiszorg kan domotica gebruikt worden om 
toezicht op de cliënten te houden. Er kan dan onder andere gedacht 
worden aan bewegingssensoren, chip in kleding of deurverklikkers 
en belmatje (Nivel, 2010). 
 
Domotica in Norschoten 
In Norschoten volgen we de kaders die in het wetsvoorstel Zorg en 
dwang (de opvolger van de Wet Bopz) staan: 
 

 de cliënt of zijn vertegenwoordiger wordt om toestemming 
gevraagd 

 toestemming wordt verleend na het geven van begrijpelijke 
informatie 

 de beslissing om domotica in te zetten wordt multidisciplinair 
genomen 

 toepassing van domotica wordt verantwoord in het zorgplan, 
met vermelding van indicatie en het doel 

 toepassing van domotica wordt regelmatig geëvalueerd.  
 



 

 

In Norschoten wordt domotica wel vastgelegd als een 
vrijheidsbeperkende maatregel, de inzet van domotica wordt 
maandelijks geëvalueerd en besproken in het MDO.  
 
Cliëntgegevens 
Norschoten heeft een elektronisch cliëntendossier aangelegd van 
alle opgenomen cliënten. Voor Bopz-cliënten is de verplichting tot 
het aanleggen van een cliëntendossier wettelijk vastgelegd. Het 
cliëntendossier moet in elk geval gegevens bevatten over: 

 de formele opnemingsprocedure en formele besluiten over 
voortzetting of beëindiging van het verblijf (met daarbij 
behorende afschriften van beschikkingen van de rechter, 
burgemeester of arts) 

 het zorg(leef)plan en gegevens over de gezondheid van de cliënt 

 gegevens over de medewerking van de cliënt aan de uitvoering 
van het zorg(leef)plan 

 indien over het zorg(leef)plan geen overeenstemming met de 
cliënt is bereikt, de redenen daarvan en de voorstellen die zijn 
gedaan om tot overeenstemming te komen 

 de voortgang (per maand) van de uitvoering van het 
zorg(leef)plan 

 behandelingen en vrijheidsbeperkende maatregelen, die zonder 
toestemming van de cliënt zijn uitgevoerd 

 een opsomming van voorwerpen die van de cliënt zijn 
afgenomen omdat zij gevaar kunnen opleveren en wanneer zij 
zijn afgegeven aan de (wettelijk) vertegenwoordiger 

 andere beslissingen die met betrekking tot de cliënt zijn 
genomen. 

 
Het cliëntendossier valt onder de regels van de  Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) en de WGBO. Het moet zorgvuldig 
worden bewaard en is niet voor iedereen toegankelijk. Het mag 
worden ingezien door de cliënt zelf, door zijn (wettelijk) 
vertegenwoordiger en door degenen die direct bij de zorgverlening 
aan de cliënt betrokken zijn. 
 
 



 

 

6. Klachtenregeling 
 
De Wet Bopz bevat een aantal bepalingen over de regeling van 
klachten van psychogeriatrische cliënten die niet vrijwillig zijn 
opgenomen. Het klachtrecht is voor alle cliënten verder geregeld in 
de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
Norschoten wil er voor zorgen dat cliënten op een professionele 
manier verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding kunnen 
ontvangen. Elke medewerker draagt hiertoe een steentje bij en 
dient aan de kwaliteit van deze zorg- en dienstverlening een hoge 
prioriteit te geven. Toch kan het gebeuren dat cliënten niet 
tevreden zijn over de hen geboden zorg- of dienstverlening en 
hierover een klacht willen indienen. 
 
Regeling klachten cliënten Norschoten 
Om ervoor te zorgen dat cliënten op een voor hen bevredigende 
wijze hun klacht kunnen indienen is er een Regeling klachten 
cliënten Norschoten. Vaak denken mensen bij klachten aan fouten. 
Maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Soms voldoet iets niet 
aan de verwachting die iemand heeft. Het begrip klacht moet dus 
ruim worden opgevat. Een klacht is een uiting van onvrede van een 
cliënt over de zorg- of dienstverlening. Hij geeft daarmee aan dat hij 
iets onplezierig, onjuist of onterecht vindt. 
 
Het accent in de Regeling klachten cliënten Norschoten ligt vooral 
op de klachtenopvang en de bemiddeling bij klachten. Norschoten 
stelt het op prijs als u uw klacht met de betreffende zorgverlener of 
behandelaar, of eventueel de leidinggevende uitpraat. Klachten 
kunnen meestal op deze wijze worden opgelost. Klachtenopvang 
heeft als doel de cliënt de mogelijkheid te bieden om vragen of 
gevoelens van onvrede over de zorg- en dienstverlening met 
iemand te bespreken, zonder dat of alvorens een officiële klacht 
ingediend wordt. 
Soms levert dat niet het door u gewenste resultaat op. Het kan ook 
gebeuren dat u juist liever niet op deze wijze uw ongenoegen 
uitpraat. U kunt dan contact opnemen met de klachtenfunctionaris 
van Norschoten. 



 

 

 
Klachtenfunctionaris 
De regeling voorziet ook in een mogelijkheid om de klacht te uiten 
bij de klachtenfunctionaris van Norschoten. Zij heeft tot taak de 
klacht met de cliënt te bespreken en hem de weg te wijzen naar een 
oplossing.  
Die oplossing kan gelegen zijn in een gesprek met de ‘veroorzaker’ 
van de klacht dan wel in de verwijzing naar de te volgen procedure 
voor de indiening van een klacht. 
Leiden opvang en bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing 
voor een klacht, dan kan de klacht worden ingediend voor een 
formele behandeling door de klachtencommissie.  
 
De externe klachtencommissie en de geschillencommissie VVT 
Norschoten is voor de behandeling van klachten aangesloten bij de 
Externe klachtencommissie / Bopz-klachtencommissie verpleeg- en 
verzorgingshuizen Regio Arnhem. Een exemplaar van het reglement 
van deze commissie ligt ter inzage in Norschoten bij de 
klachtenfunctionaris en/of bij de cliëntenraad. 
 
Het adres waaronder de klachtenfunctionaris of de bestuurder 
bereikbaar voor klachten is:  
Klaverweide 1, 3773 AW Barneveld.  
 
Het adres waar de klacht kan worden ingediend bij de (Bopz) 
klachtencommissie is: Externe klachtencommissie Regio Arnhem, 
Antwoordnummer 2147, 6710 VA, Ede.  
 
Als lid van Actiz heeft Norschoten zich ook geregistreerd bij de 
Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg. Deze 
commissie behandelt geschillen tussen consumenten en de 
zorgaanbieder, tenzij de commissie zich daartoe niet bevoegd acht 
of de consument niet-ontvankelijk verklaart. De zorgaanbieder 
verplicht zich de kosten van de door de commissie behandelde 
klachten voor zijn rekening te nemen. Bij geschillen doet de 
commissie uitspraak bij wege van bindend advies.  
 



 

 

Het adres van de geschillencommissie is als volgt: 
De Geschillencommissie 
Postbus 90600 
2509 LP DEN HAAG 
tel. 070-3105310  
www.degeschillencommissie.nl 
 
De Wet Bopz legt Norschoten voor de behandeling van klachten van 
psychogeriatrische cliënten een aantal verplichtingen op. Die 
verplichtingen hebben te maken met de volgende klachtgronden: 

 klachten over vrijheidsbeperkende maatregelen 

 behandelingen zonder toestemming van de cliënt 
(dwangbehandeling of toepassen middelen en maatregelen in 
noodsituaties) 

 niet toepassen van een overeengekomen zorg(leef)plan 

 de beslissing dat een cliënt niet in staat is om zijn wil te bepalen 
ten aanzien van een behandeling. 

 
Indien de klacht betrekking heeft op bovengenoemde 
klachtgronden wordt de klager zo snel mogelijk doorverwezen naar 
de externe klachtencommissie. De Bopz-klacht kan worden 
ingediend door de cliënt zelf of, namens hem, door zijn (wettelijk) 
vertegenwoordiger, door mede cliënten, zijn echtgenoot/partner, 
ouders, kinderen of kleinkinderen, broers en zussen. Dat moet 
schriftelijk gebeuren. Indien de klacht nog actueel is, komt de 
externe klachtencommissie binnen twee weken met een uitspraak. 
Voor klachten over beslissingen die inmiddels geen gevolgen meer 
hebben, is de termijn vier weken.  
De bestuurder van Norschoten bepaalt binnen twee dagen na de 
uitspraak van de Bopz-klachtencommissie op welke wijze inhoud 
wordt gegeven aan de uitspraak en brengt die beslissing schriftelijk 
ter kennis van de klager, de betrokken cliënt, de aangeklaagde, de 
behandelend (verpleeghuis) arts en aan de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg.  
 
Als deze klachten niet in behandeling worden genomen, (deels) 
ongegrond worden verklaard of als daarover niet binnen twee c.q. 

https://norschoten.iprova.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=93f1b419-f55a-4366-8fd0-7c3907c30084


 

 

vier weken wordt beslist, kan de klager een beslissing van de rechter 
vragen over de klacht. Een dergelijk besluit is bindend. 
 
De afspraken die intern in Norschoten zijn gemaakt rondom 
klachtenbehandeling liggen vast in een regeling. Elke regeling gaat 
uit van de intentie klachten serieus op te pakken en tot een 
bevredigende oplossing te brengen. Dat laat echter onverlet het 
recht van een klager zich te wenden tot een andere bevoegde 
instantie, zoals de regionaal inspecteur voor de Gezondheidszorg, 
het tuchtcollege of de rechter. Dat recht geldt in beginsel voor alle 
soorten klachten, naast de bepalingen die in de Wet Bopz zijn 
opgenomen. 
 
Informatie over de klachtenregeling van Norschoten kunt u krijgen 
bij de klachtenfunctionaris. Ook is de klachtenregeling te 
downloaden/raadplegen via de website van Norschoten.  
 
 

7. Verlof, ontslag en overplaatsing 
 
Beperkingen ten aanzien van verlof en ontslag kunnen alleen 
worden opgelegd aan cliënten die met een rechterlijke machtiging 
of een inbewaringstelling zijn opgenomen. 
 
Verlof 
Cliënten die met een rechterlijke machtiging, artikel 60 of een 
inbewaringstelling zijn opgenomen, moeten toestemming van de 
Bopz-arts hebben om Norschoten te kunnen verlaten. Hij toetst aan 
het criterium of het verlof verantwoord is om de cliënt buiten de 
instelling te laten verblijven. Hij zal bijvoorbeeld moeten nagaan of 
degene bij wie de cliënt het verlof doorbrengt, in staat is de cliënt 
de noodzakelijke zorg te bieden en toezicht op de cliënt te houden. 
Als aan die voorwaarden niet wordt voldaan of als er andere 
dringende redenen zijn, kan het verlof worden ingetrokken.  
 
 
 



 

 

Ontslag 
Als de gronden voor een gedwongen opname zijn vervallen, 
verleent de Bopz-arts de betrokken cliënt ontslag. Hij moet de 
echtgenoot, de vertegenwoordiger en de naaste 
(familie)betrekkingen van de cliënt daarvan tevoren op de hoogte 
stellen. De Bopz-arts kan ook op verzoek besluiten een cliënt te 
ontslaan. Een verzoek in die richting kan worden gedaan door de 
cliënt zelf, zijn (wettelijk)vertegenwoordiger, de inspecteur en de 
officier van justitie. Tegen afwijzing van een dergelijk verzoek is 
beroep mogelijk bij de arrondissementsrechtbank in Arnhem. 
 
Overplaatsing 
Als een cliënt of zijn (wettelijk) vertegenwoordiger dat wenst, kan 
hij een overplaatsing regelen naar een ander verpleeghuis. Hij kan 
ook de SO verzoeken voor hem een overplaatsing te regelen. Als 
deze meent, dat overplaatsing naar een ander verpleeghuis niet 
mogelijk is, deelt hij dat, met opgaaf van redenen, mee. Een 
afschrift van die mededeling gaat naar de inspectie, die vervolgens 
alsnog een overplaatsing kan bewerkstelligen. 
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