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Presentatie W&T thema Bopz op 9 mei 2016 

Opzet: 

 Korte uiteenzetting presentatie “Goede zorg aan onze (psychogeriatrische) 

ouderen” 

 Persoonlijke kennistoets deelnemers 

 Presentatie waarin antwoorden volgen op de stellingen kennistoets 

 Ruimte voor vragen  

 Afronding 

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze 

presentatie 

en die van toepassing is op cliënten met psychogeriatrische aandoeningen die 

samenhangen met cognitieve problemen en die zorg en behandeling ontvangen 

via een zorgaanbieder: 

 Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) 

 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)  

 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) 

Wgbo 

Het doel van de Wgbo: 

De rechtspositie van de patiënten te versterken en te verduidelijken. 

De hoofdlijnen van de Wgbo (1995): 

Patiëntenrechten: 

 Recht op informatie 

 Toestemmingsvereiste 

 Informed consent  

 Recht op inzage van het dossier 

 Recht op een afschrift van het dossier 

 Recht op het aanvullen van gegevens 

 Recht om verzoek te doen om (een deel van) het dossier te laten 

vernietigen 

 Recht op het respecteren van de persoonlijke levenssfeer (o.a. geen 

inlichtingen aan anderen verstrekken) 

 Vertegenwoordiging bij minderjarigheid en bij wilsonbekwaam zijn 

Patiëntenplichten:  

 Bij instemming met de behandeling: het verlenen van medewerking 

 Het verstrekken van informatie die voor de behandeling nodig is  

Plichten voor beroepsbeoefenaren (en zorgaanbieders): 

 Vastleggen van patiëntengegevens in een dossier 

 Bewaarplicht van het dossier (15 jaar) 

 Geen inlichtingen aan anderen verstrekken 

 Verrichtingen moeten buiten het zicht van anderen worden uitgevoerd 
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 De beroepsbeoefenaar moet goed hulpverlenerschap laten zien (ook op 

basis van persoonlijke verantwoordelijkheid) en werken volgens de 

professionele standaard. 

Reikwijdte goed hulpverlenerschap 

Het begrip vrijheidsbeperking komt in de Wgbo niet voor. Toch komt dit op basis 

van goed hulpverlenerschap wel voor. 

 Vrijheidsbeperking is (volgens Legemaate1) elke beperking of 

belemmering van de bewegingsvrijheid 

 Vrijheidsbeneming is volgens hem de onmogelijkheid om een instelling 

of een afdeling daarvan, te verlaten 

Onder de Wgbo is het dus niet mogelijk om structureel een voordeur op slot te 

doen. 

Wanneer een patiënt (tijdelijk) wilsonbekwaam is, kan op basis van goed 

hulpverlenerschap, onder de Wgbo een dwanghandeling worden toegepast om 

ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen. Dit hoeft, in tegenstelling tot de 

Wet Bopz, niet gemeld te worden bij de IGZ.  

Werken volgens professionele standaarden is een basisnorm van de Wgbo. 

Een aantal professionele standaarden (met name gericht op dossiervoering en 

verantwoording): 

 Beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden, leidraad voor je 

handelen als professional, januari 2015, V&VN e.a. 

 Richtlijn: verpleegkundige en verzorgende verslaglegging, 8 september 

2011, V&VN 

 Nota medische verslaglegging, dossiervoering door de specialist 

ouderengeneeskunde, 2009, Verenso 

 

Wkkgz 

De Wkkgz is sinds 1 januari 2016 van kracht en is de opvolger van de 

Kwaliteitswet zorginstellingen (1996) en van de Wet klachtrecht cliënten 

zorgsector (Wkcz).  

2016 is een overgangsjaar voor wat betreft de Wkcz (1995). De verplichting voor 

zorgaanbieders om aangesloten te zijn bij een klachtencommissie vervalt maar 

als het zorgaanbieders de afgelopen jaren goed bevallen is om gebruik te maken 

van een klachtencommissie en ze willen dit continueren, dan kan dat. 

Het is voor zorgaanbieders die Bopz-zorg aanbieden, nog wel verplicht om bij 

een Bopz- klachtencommissie aangesloten te zijn.  

 

 

                                                           
1 J. Legemaate, De verhouding tussen de Wgbo en de Wet Bopz, Tijdschrift voor vGR, 2004/7  
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Goede zorg 

Werd er in de Kwaliteitswet zorginstellingen gesproken over verantwoorde zorg, 

met de Wkkgz is het begrip goede zorg geïntroduceerd. Dit is uitgebreider dan 

verantwoorde zorg.  

Onder goede zorg (artikel 2) wordt verstaan: zorg van goede kwaliteit en van 

een goed niveau en in ieder geval: 

 Veilig 

 Doeltreffend 

 Doelmatig 

 Cliëntgericht 

 Tijdig 

Rechten van cliënt: 

 De zorgaanbieder moet de rechten van [de individuele] cliënt zorgvuldig in 

acht nemen 

 en de cliënt met respect behandelen 

De Wkkgz beoogt onder meer de positie van cliënten te verbeteren door deze 

met respect te behandelen en de aangeboden zorg op verzoek van een cliënt 

inzichtelijk te maken zodat een cliënt [vooraf] een weloverwogen keuze kan 

maken. Zo moet hij laten weten o.a. door voorlichting aan cliënten: 

 wat zijn tarieven zijn 

 welke kwaliteit hij levert 

 wat de ervaringen van andere cliënten zijn met de aangeboden zorg 

 of de werkzaamheid van de aangeboden zorg wetenschappelijk 

onderbouwd is 

 of er een wachttijd is en zo ja hoe lang deze is 

De Wkkgz bevat verschillende aandachtspunten. Vanwege de beperkt 

beschikbare tijd zal nu niet alles worden besproken. Zie voor meer informatie: 

website van de overheid m.b.t. wetgeving. 

Met oog op de kennistoets: 

De zorgaanbieder dient op basis van de Wkkgz (artikel 9) een schriftelijke 

procedure vast te stellen, waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe de 

zorgaanbieder omgaat met signalen van incidenten (VIM). De zorgaanbieder 

dient de kennis te bevorderen evenals het gebruik van deze procedure.  

Overigens is het belang om te weten dat deze informatie niet mag worden 

gebruikt als bewijs in een bestuursrechtelijke-, civielrechtelijk of tuchtrechtelijke 

procedure of voor disciplinaire maatregelen. In uitzonderingen kan deze 
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informatie worden gebruikt als bewijs in een strafrechtelijke procedure maar 

alleen als het bewijs op geen enkele andere manier kan worden verkregen.  

 

Wet Bopz 

De Wet Bopz (1994) voorziet in een wettelijk kader als het gaat om onvrijwillig 

opgenomen cliënten in de psychiatrie, verstandelijk gehandicapten zorg en de 

psychogeriatrie.  

Cliënten die een Bopz-indicatie hebben: een RM, IBS of artikel 60 indicatie zijn 

allen onvrijwillig opgenomen in een hiervoor aangemerkte locatie/afdeling. Er 

kan uitsluitend onder de Wet Bopz zorg en behandeling worden geboden als de 

betreffende locatie/afdeling voldoet aan specifieke criteria. Als een cliënt vrijwillig 

verblijft op een Bopz-aangemerkte locatie/afdeling dan kunnen er bij deze cliënt 

geen interventies worden uitgevoerd onder de Wet Bopz.  

De Bopz aanmerking is gekoppeld aan een locatie/afdeling en aantal 

plaatsen/bedden en er kan een aanmerking worden aangevraagd via het 

Ministerie van VWS. Als een cliënt met een Bopz-indicatie in een niet 

aangemerkte Bopz-locatie verblijft, kan hij geen zorg en behandeling krijgen 

onder vlag van deze wet.  

Voor psychogeriatrische ouderen geldt dat als zij zich niet kunnen handhaven 

buiten een instelling, zij in aanmerking komen voor een opname-indicatie onder 

de Wet Bopz. Een multidisciplinaire afweging en verantwoording is noodzakelijk 

om het besluit te rechtvaardigen een cliënt met een Bopz-indicatie niet in een 

Bopz-aangemerkte locatie/afdeling te laten verblijven. De vraag die dan gesteld 

zou moeten worden is of deze cliënt de zorg krijgt die hij nodig heeft (artikel 2 

Wkkgz). In niet Bopz-aangemerkte locaties mogen vrijheidsbeperkende 

interventies niet tegen de wil van cliënten worden toegepast.  

Bescherming van rechten van cliënten onder de Wet Bopz:  

 De locatie/afdeling waar zij verblijven, moet aan de vereiste criteria 

voldoen (Bopz-arts, de locatie is passend bij de doelgroep om gevaar af te 

wenden, voldoende en bekwaam personeel inclusief toezicht op cliënten 

voor wie dat noodzakelijk is, cliëntendossiers ingericht conform de 

wettelijke vereisten, beleid en toegespitste protocollen/werkinstructies) 

 Interne rechtspositie: schriftelijke informatie over huisregels, 

cliëntenrechten, adres Bopz-klachtencommissie en over cliëntendossier, 

Bopz-behandelplan/zorgplan en de aanwezigheid van een Bopz-

klachtencommissie 

 Bepaalde interventies moeten digitaal worden gemeld bij de IGZ 

www.igz.nl (bijvoorbeeld dwangbehandelingen). Er is sprake van een 

dwangbehandeling als de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzetten 

tegen de genomen maatregel. Een voorbeeld is het verdekt toedienen van 

gedragsregulerende medicatie.  

 

 

 

http://www.igz.nl/
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Een aantal professionele standaarden in relatie tot de specifieke zorg aan 

psychogeriatrische ouderen: 

 Omgaan met onbegrepen gedrag, Vilans en Trimbos instituut, augustus 2013 

 Domotica, een handreiking voor zorginstellingen, 2012, VUmc Amsterdam 

 Beroepsprofiel en competenties, specialist ouderengeneeskunde, 2012, 

Verenso 

 Handreiking Taakdelegatie, 2012, Verenso 

 Model taakomschrijving Bopz-arts in het verpleeghuis, Verenso 

 De Veilige principes in de medicatieketen, verpleging-verzorging-thuiszorg, 

maart 2012, Actiz e.a. 

 Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg,  

6 januari 2010, KNMG e.a. 

 Richtlijn Omgaan met afweergedrag bij eten en drinken van bewoners met 

dementie, 2009, ZonMw/LEVV 

 Richtlijn probleemgedrag, 2008, NVVA 

 Beginselen en vuistregels bij wilsonbekwaamheid, 2008, NVVA 

 Handreiking verantwoord gebruik van vrijheidsbeperkende interventies, in 

het verpleeg- en verzorgingshuis, april 2004, Arcares 

 Website IGZ: www.igz.nl melden Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische 

ziekenhuizen (Bopz)  

Er is tijdens een vorige bijeenkomst van de themagroep Bopz van W&T 

aangegeven dat er nauwelijks veldnormen zijn waarin is opgenomen wat er in 

het dossier van de cliënt vastgelegd moet worden over vrijheidsbeperkende/ 

vrijheidsverruimende interventies, door welke discipline dit moet worden 

vastgelegd, over welke aspecten specifiek en met welke frequentie?  

In bovenstaande veldnormen en de veldnormen die eerder genoemd zijn in 

bovenstaande tekst over de Wgbo zijn een aantal aspecten voor een belangrijk 

deel terug te vinden. De selectie is niet volledig en uitputtend maar is slechts als 

hulpmiddel bedoeld om antwoorden te vinden op bovenstaande vragen .  

 

 

http://www.igz.nl/

