Kleinschalig wonen voor dementerenden
Informatie over BOPZ
U bent komen wonen in een kleinschalig wonen-unit bij Trimenzo. Hierdoor krijgt u te maken met de wet
BOPZ: de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen. Deze wet is bedoeld voor mensen
die onvrijwillig zijn opgenomen of - door dementie of een psychiatrische aandoening - niet meer zelf
beslissingen kunnen nemen.
Dit informatieblad informeert u over de wet BOPZ en de manier waarop deze binnen Trimenzo wordt
toegepast.
Indicatie voor kleinschalig wonen
Als het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie afgeeft voor psychogeriatrische zorg, wordt
aan u gevraagd of u instemt met opname. Eén van de onderstaande situaties is dan aan de orde:
1. U stemt in met de opname. Wij spreken dan ook wel van een vrijwillige opname.
2. U stemt niet in, maar bent ook niet tegen opname. Dit bepaalt het CIZ middels een BOPZ-toets.
3. U stemt niet in met de opname en verzet u hiertegen. In dit geval bepaalt de rechter of het nodig is
dat u wordt opgenomen. De opname vindt dan plaats via een RM (rechterlijke machtiging).
Het is ook mogelijk dat u al bij ons woont en aangeeft hier niet langer te willen blijven. Ook in dit geval
kan een RM worden aangevraagd.
Trimenzo neemt geen cliënten met een IBS (inbewaringstelling) op.
Vrijheidsbeperkende maatregelen
Trimenzo vindt dat de mens zoveel mogelijk de regie over eigen leven en lichaam moet kunnen voeren.
Het gebruik van een vrijheidsbeperkende maatregel wordt dan ook gezien als een uiterste noodgreep
in de verzorging en behandeling van de bewoner. Toepassing ervan zal pas plaatsvinden als alle andere
alternatieven geen oplossing bieden.
Het gebruik van een vrijheidsbeperkende maatregel is soms nodig om u of anderen te beschermen.
Wanneer het toch nodig blijkt om een vrijheidsbeperkende maatregel toe te passen, dan zoeken wij naar
de minst belastende oplossing voor u en vragen wij u of uw vertegenwoordiger hiervoor toestemming.
Een dergelijke maatregel wordt opgenomen in uw zorgleefplan.
Als u of uw vertegenwoordiger geen toestemming geeft, beslist de behandelend arts of de
vrijheidsbeperkende maatregel toch noodzakelijk is. In dit geval spreekt de wet BOPZ van een
dwangbehandeling en moeten wij dit melden bij de IGZ (Inspectie voor de Volksgezondheid).
Wanneer er sprake is van een noodsituatie, mag een vrijheidsbeperkende maatregel worden toegepast
zonder toestemming vooraf. Zo’n maatregel mag maximaal 7 dagen duren en moet direct door ons
worden gemeld aan de IGZ.
Trimenzo maakt gebruik van drie vormen van vrijheidsbeperkende maatregelen.
1. Fixeren is het verminderen van uw bewegingsvrijheid door bijvoorbeeld het plaatsen van bedhekken
of een rolstoelblad. Trimenzo maakt geen gebruik van onrustbanden.

2. Afzonderen op het eigen appartement zodat u minder prikkels uit de omgeving ontvangt.
3. Toedienen van medicatie onder dwang.
Zorgleefplan
Bij Trimenzo krijgt u een zorgleefplan, waarin staat welke zorg en diensten u ontvangt en hoe en
wanneer wij deze aan u leveren. Het plan wordt opgesteld in samenspraak met u, uw vertegenwoordiger,
uw contactverzorgende en de behandelend arts.
Wanneer een vrijheidsbeperkende maatregel bij u wordt toegepast, dan wordt dit opgenomen in het
zorgleefplan. Daarbij wordt vermeld welke afwegingen hebben geleid tot de keuze voor de maatregel. U
of uw vertegenwoordiger ondertekent het plan voor akkoord.
Vertegenwoordiger
Wanneer het u niet lukt om goed aan te geven wat u wilt ten aanzien van uw zorgverlening, dan treedt
een vertegenwoordiger op als belangenbehartiger. De vertegenwoordiger is meestal een familielid of
mantelzorger.
In sommige gevallen wijst de rechter een vertegenwoordiger aan. Dit heet dan mentorschap. Wie uw
vertegenwoordiger is, wordt vastgelegd in uw zorgleefplan.
Recht op contact
Wanneer u te maken krijgt met een vrijheidsbeperkende maatregel, dan heeft u altijd het recht om
contact op te nemen met de klachtencommissie, uw advocaat, de officier van justitie, de inspectie voor
de volksgezondheid of het bestuur van Trimenzo.
Klachten
Trimenzo zal altijd met u en uw vertegenwoordiger overleggen over de zorgverlening en de invulling
hiervan. Uw wensen en behoeften staan hierbij centraal.
Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. In dit geval is het belangrijk om uw klacht zo snel
mogelijk te bespreken.
Specifieke klachten die te maken hebben met de wet BOPZ - bijvoorbeeld als u het niet eens bent met
een vrijheidsbeperkende maatregel - worden behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie.
Deze worden altijd versneld behandeld.
Vragen
Heeft u nog vragen na het lezen van dit informatieblad, stel deze dan gerust aan uw
contactverzorgende.
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