
BIJZONDERE MODULE 

4. BOPZ (en module Zorg met Verblijf is van toepassing)

Gelden er aanvullende informatieverplichtingen voor 
ons dan genoemd in de Algemene module?
Ja, als u op basis van een indicatie op grond van de Wet 

Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 

(Wet Bopz) zorg ontvangt geven wij u zo snel mogelijk na 

uw opname: 

• onze huisregels; 

•  het beleid dat wij voeren over vrijheidsbeperkende 

interventies; 

•  informatie over de rechten die u op grond van de Wet 

Bopz heeft; 

•  hoe en op welk adres ons bestuur bereikbaar is voor 

klachten over uitvoering van een behandeling waar u 

het niet mee eens bent, of beslissingen over het gebruik 

van vrijheidsbeperkende middelen of maatregelen. 

Gelden er andere eisen aan het zorgdossier dan 
genoemd in de Algemene module? 
Ja, naast de onderwerpen die worden genoemd in de 

Algemene module, nemen wij in het zorgdossier ook op:

• het behandelingsplan dat onderdeel is van het zorgplan;

•  de voortgang van het behandelingsplan per maand en 

uw medewerking aan de uitvoering van dit plan;

•  informatie (inclusief afschriften van beslissingen) over 

uw opname, eventuele toepassing van 

dwangbehandeling of vrijheidsbeperkende middelen of 

maatregelen en de redenen die hiertoe hebben geleid. 

Moet het behandelingsplan binnen dezelfde termijn 
gereed zijn als het zorgplan genoemd in de Algemene 
module?
Nee, bij opname op grond van de Wet Bopz moet het 

behandelingsplan zo snel mogelijk na uw opname worden 

opgesteld. 

Moet u het eens zijn met het behandelingsplan?
Ja, voor de uitvoering van de behandeling is uw 

instemming nodig.

Wat doen wij als u het niet eens bent met het 
behandelingsplan?
Als u het niet eens bent met het voorgestelde 

behandelingsplan, dan kunnen wij het behandelingsplan 

alleen toepassen als dat volstrekt noodzakelijk is om 

gevaar voor u of anderen af te wenden. 

Gelden er andere regels over het klachtrecht dan 
genoemd in de Algemene module? 
Ja, er geldt een aanvulling op de klachtenregeling waar in 

de Algemene module naar wordt verwezen. Er is een 

specifieke klachtenregeling Bopz van toepassing die is te 

vinden op onze website en/of in een folder.

Kan de zorg- en dienstverleningsovereenkomst op een 
ander moment eindigen dan opgesomd in de 
Algemene module? 
Nee. Wel is het goed om te weten dat een indicatie op 

grond van artikel 60 Wet Bopz (geen bereidheid, geen 

bezwaar) vervalt zodra u zich verzet tegen opname bij ons. 

Dan is er geen geldige indicatie meer en kunnen wij de 

zorg- en dienstverleningsovereenkomst conform de 

Algemene module opzeggen. Eventueel kan dan een 

procedure voor een rechterlijke machtiging voor opname 

worden gestart. 
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