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SAMENVATTING RICHTLIJN ISOLATIE 

DWANG EN ZORG 

 

Zie ook de bijlage : “Meer dan 80 alternatieven voor dwang in de zorg”!!   

Artikel 60 procedure (‘geen bereidheid, geen verzet’)  

 Artikel-60 procedure i : “geen bereidheid, geen verzet” 

o Het gaat om patiënten met een verstandelijke beperking of dementie 

o Ze zijn niet in staat om zich buiten een instelling zelfstandig te 

handhaven 

o Ze zijn ook niet meer in staat om zelf aan te geven, dat ze opgenomen 

willen worden  

o Ze verzetten zich niet actief tegen opname 

o Er is sprake van “geen bereidheid, geen verzet”  

o De indicatie wordt niet afgegeven door een rechter, maar door het CIZ 

( centrum indicatiestelling zorg)  

o Als patiënt aangeeft vrijwillig opgenomen te worden, vervalt de grond 

voor artikel 60 

o Als patiënt zich actief verzet tegen opname, vervalt de grond voor 

artikel 60 : er zal dan een IBS of RM aangevraagd moeten worden.  
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Rechterlijke Machtiging (RM)   

 RM (Rechterlijke Machtiging) ii 

o Beslissing van de rechter dat iemand gedwongen opgenomen moet 

worden 

o Geen spoedmaatregel maar een langzame procedure 

o Er is een geneeskundige verklaring nodig (van de arts, meestal een 

psychiater) 

 Is patiënt acuut gevaarlijk voor zichzelf, anderen of zijn 
omgeving? 

 Is het gevaar het gevolg van een stoornis van de 
geestvermogens? 

 Weigert patiënt vrijwillige opname ? 
 Is een opname echt nodig om het gevaar weg te nemen ? (geen 

lichtere maatregel mogelijk?)  
o De rechter beslist binnen 4 weken 

o De RM is maximaal 6 maanden geldig en wordt dan opnieuw getoetst 

(als behandelaar voortzetting nodig acht) 

 

  In Bewaring Stelling (IBS)  

 IBS (In Bewaring Stelling)  
o Spoedmaatregel om iemand op te nemen in een instelling 
o Er is sprake van uiterste nood : gevaar voor zichzelf of anderen 
o Er is sprake van tijdsdruk : het gevaar is zo onmiddellijk dreigend dat 

er niet op een rechterlijke machtiging kan worden gewacht. 
o Er is een geneeskundige verklaring nodig (van de arts, meestal een 

psychiater) 
 Is patiënt acuut gevaarlijk voor zichzelf, anderen of zijn 

omgeving? 
 Is het gevaar het gevolg van een stoornis van de 

geestvermogens? 
 Weigert patiënt vrijwillige opname ? 
 Is een opname echt nodig om het gevaar weg te nemen ? (geen 

lichtere maatregel mogelijk?)  
o Er is toestemming van de burgemeester nodig 
o Na toestemming van de burgemeester wordt patiënt naar een BOPZ 

instelling overgebracht 
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o Na 3 dagen beoordeelt de rechter of de IBS nog nodig is. Zoja, dan 
wordt de IBS met 3 weken verlengd 

o Na deze drie weken kan de behandelaar besluiten om een rechterlijke 
machtiging aan te vragen om de gedwongen opname te kunnen 
voortzetten 
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i  https://www.dwangindezorg.nl/procedures/gedwongen-opname/artikel-60-procedure/wat-is-een-artikel-60-
procedure  
ii https://www.dwangindezorg.nl/psychiatrische-problemen/procedures/gedwongen-opname/rm/beslisschema-
rechterlijke-machtiging-tot-voortgezet-verblijf  
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