Wet BOPZ (Bijzondere
Opnemingen in Psychiatrische
Ziekenhuizen)
De Wet BOPZ is een wet die de
rechten regelt van vaak kwetsbare
mensen die niet vrijwillig in
instellingen worden opgenomen of
niet zelf over hun opname kunnen
beslissen. Het doel van deze
wetgeving is om deze mensen te
beschermen en het recht op
zelfbeschikking zoveel mogelijk te
waarborgen. Deze wet geldt alleen
op speciale BOPZ-afdelingen. De
verpleegafdeling van De
Gelderhorst, de ‘Horizon’, is zo’n
afdeling. Op de Horizon mogen
onder bepaalde voorwaarden
middelen en maatregelen worden
toegepast die de vrijheid beperken.
BOPZ Commissie
Op de Horizon is een BOPZ
Commissie werkzaam om beleid te
ontwikkelen, implementeren en
evalueren. De Commissie ziet ook
toe op een juiste toepassing van de
wet BOPZ.

Deze commissie is samengesteld uit
de directeur, de teamleider van de
Horizon, de Teamleider Zorg, de
Specialist oudergeneeskunde en de
BOPZ-arts. Op de Horizon is een
specialist oudergeneeskunde
werkzaam. Zij werkt waar nodig
samen met de BOPZ arts. Zij is
belast met de zorg voor de
algemene gang van zaken op
geneeskundig gebied, en samen
met de BOPZ arts verantwoordelijk
voor de uitvoering van de wet
BOPZ, waarbij de BOPZ-arts
eindverantwoordelijk is. Als er
klachten zijn op het gebied van de
BOPZ kunt u terecht bij deze
commissie of rechtstreeks bij de
BOPZ-arts.
Het begrip wilsonbekwaamheid
De Gelderhorst beschouwt de
cliënten van de Horizon als
wilsbekwaam totdat het tegendeel
komt vast te staan. Als een cliënt
wilsonbekwaam wordt geacht en als
zodanig geregistreerd staat,
betekent dit niet dat hij/zij op alle
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terreinen wilsonbekwaam is.
Daarom is het voor medewerkers
van de Horizon belangrijk om steeds
na te gaan of de cliënt er blijk van
geeft de op zijn
bevattingsvermogen afgestemde
informatie te begrijpen: een cliënt is
wilsbekwaam als hij/zij informatie
begrijpt die nodig is om een besluit
te nemen. Dit moet per beslissing
bekeken worden. De specialist
oudergeneeskunde bepaalt wanneer
en op welke gebieden een cliënt
wilsbekwaam is. Aan iedere cliënt is
een eerstverantwoordelijk
verzorgende (EVV-er) toegewezen.
De EVV-er is er verantwoordelijk
voor dat de cliënt die zorg krijgt die
hij/zij wenselijk vindt en die bij
hem/haar past zoals beschreven in
het leefplan. Deze EVV-er is er ook
voor verantwoordelijk dat de
informatie met betrekking tot
middelen en maatregelen op een
correcte manier met de cliënt of de
familie/vertegenwoordiger wordt
besproken.

Zorgvisie en beperkende
middelen en maatregelen
De Gelderhorst gaat uit van de
emancipatorische zorgvisie, waarin
de cliënt in staat wordt gesteld
vanuit zijn eigen perspectief zijn
leven inhoud te geven: zorg en
communicatie op maat.
De Gelderhorst gaat uit van het
unieke van ieder mens en een
respectvolle benadering daarvan.
Beleving, levensverhaal, wensen en
gewoonten van de cliënt vormen
het kader van het handelen van de
medewerkers. In deze visie wordt
gestreefd naar het gebruik van zo
min mogelijk beperkende middelen
en maatregelen die in het kader van
de wet BOPZ wel mogen worden
toegepast, maar de individuele
vrijheid beperken.
De medewerkers van De
Gelderhorst worden regelmatig
geschoold in het omgaan met
beperkende middelen en
maatregelen.

Deze trainingen zijn bedoeld om
bewust te worden wat alternatieven
kunnen zijn voor het gebruik van
beperkende maatregelen. Daarnaast
is er aandacht voor het signaleren
van verzet tegen beperkende
maatregelen.
Voor meer informatie over de wet
BOPZ en de toepassing hiervan in
De Gelderhorst of bij klachten op
het gebied van de BOPZ, kunt u
terecht bij BOPZ Commissie, de
specialist oudergeneeskunde of
rechtstreeks bij de BOPZ-arts.
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