
   
   augustus 2017 

 

 

 
 

Bopz-kader bij afwijken huisregels 
 

In de brochure ‘Informatiegids voor cliënten’ zijn de algemene huisregels van Norschoten 
opgenomen. De meest actuele versie hiervan is te vinden op de website: www.norschoten.nl.  
Onderstaand zijn de afwijkingen beschreven zoals de wet Bopz die vereist.  
 
 
Juridisch kader 

De Wet Bopz (art. 37 Bopz) verplicht  Norschoten een schriftelijk overzicht van de in Norschoten 

geldende huisregels te overhandigen aan de cliënt, de echtgenoot, de wettelijke vertegenwoordiger en 

de naaste familie. Ook dient de voor de behandeling verantwoordelijke persoon er zorg voor te dragen 

dat de cliënt of de wettelijke vertegenwoordiger een mondelinge toelichting krijgt op de huisregels.  

Verder geeft de wet Bopz in artikel 40 aan wanneer in individuele gevallen inbreuk gemaakt mag 

worden op de in de huisregels opgenomen mogelijkheden met betrekking tot het ontvangen van 

bezoek, de bewegingsvrijheid in en om Norschoten en telefoonverkeer.  

 

Bezoek 

Norschoten mag bezoek van Bopz-cliënten alleen weigeren om de volgende redenen (artikel 40 Wet 

Bopz):  

 Indien naar het oordeel van de voor de behandeling verantwoordelijke persoon van het bezoek 

ernstige nadelige gevolgen moeten worden gevreesd voor de gezondheidstoestand van de cliënt. 

 Indien dit ter voorkoming van verstoring van de orde in Norschoten zoals die in de huisregels is 

beschreven, of ter voorkoming van strafbare feiten noodzakelijk is.  

 

Deze beperking geldt alleen voor gedwongen - dus met een IBS of een RM opgenomen - cliënten. Deze 

beperking geldt niet voor vrijwillig opgenomen cliënten en cliënten die zijn opgenomen via een artikel 

60 Bopz-indicatieprocedure, tenzij zij daarvoor toestemming hebben gegeven. 

De gronden voor het beperken van het recht op het ontvangen van bezoek worden niet in de huisregels 

vermeld omdat het een beperking is van de vrijheid van de Bopz (cliënt). Deze gronden worden met de 

cliënt persoonlijk besproken en in het zorgleefplan vastgelegd. De Bopz-arts moet hiervan in kennis 

worden gesteld. 

 

Het ontvangen van (en het telefoneren met) de volgende personen mag de cliënt niet geweigerd 

worden: de advocaat die als raadsman van de cliënt optreedt, dan wel een justitiële autoriteit, de 

hoofdinspecteur of de inspecteur voor de gezondheidszorg. 

 

Poststukken 

De mogelijkheid van Norschoten om de poststukken te controleren op meegezonden voorwerpen is 

alleen van toepassing op onvrijwillig opgenomen cliënten (artikel 40 Wet BOPZ). Bij vrijwillig 

opgenomen cliënten is controle mogelijk op basis van gegeven toestemming. Verdere beperkingen van 

het recht op vrij postverkeer zijn niet mogelijk. 

http://www.norschoten.nl/
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Gevaarlijke voorwerpen 

Cliënten die zijn opgenomen met een IBS, RM of op grond van artikel 60 Bopz (dit laatste is op basis van 

artikel 61 lid 1 Bopz) kunnen bij opname of op een later tijdstip, slechts die voorwerpen worden 

ontnomen die: 

 een gevaar kunnen opleveren voor hun veiligheid of 

 de goede gang van zaken op de woning.  

 

Deze cliënten kunnen daartoe worden onderzocht aan de kleding of aan het lichaam, wanneer er een 

redelijk vermoeden bestaat dat cliënten zulke voorwerpen in hun bezit hebben. Indien de cliënten deze 

voorwerpen worden ontnomen, wordt een bewijs van ontvangst afgegeven, waarin de voorwerpen 

staan omschreven. De voorwerpen worden voor de cliënt bewaard voor zover dit niet in strijd is met 

enig wettelijk voorschrift (artikel 36 Wet BOPZ). In het laatste geval worden de ingenomen zaken of 

voorwerpen anoniem bij de politie ingeleverd. Bij vrijwillig opgenomen cliënten mag alleen met 

toestemming van de cliënt gefouilleerd worden. Is er echter een sterk vermoeden van het bezit van 

gevaarlijke voorwerpen en cliënt is niet bereid het tegendeel aan te tonen, dan kan van Norschoten niet 

worden verwacht dat deze het risico/gevaar hiervan voor de personen binnen Norschoten aanvaard; 

dan kan de cliënt de toegang tot Norschoten worden geweigerd en in het uiterste geval de 

zorgovereenkomst opzeggen. Deze sanctie hoort echter niet thuis in de huisregels.  

 

Beperken telefoonverkeer 

Het recht op vrij telefoonverkeer kan worden beperkt als: 

 naar het oordeel van de voor de behandeling verantwoordelijke persoon van de uitoefening van het 

recht op vrij telefoonverkeer ernstige nadelige gevolgen moeten worden gevreesd voor de 

gezondheidstoestand van de cliënt, dan wel, 

 indien dit ter voorkoming van verstoring van de orde in Norschoten, zoals die in de huisregels is 

beschreven, of ter voorkoming van strafbare feiten noodzakelijk is. 

 

Deze beperking geldt alleen voor de gedwongen, dus met een IBS of een RM opgenomen cliënt (artikel 

40 lid 4 Wet Bopz) en dus niet voor vrijwillig opgenomen cliënten en cliënten die zijn opgenomen via 

art. 60 indicatieprocedure tenzij zij daarvoor toestemming hebben gegeven. 

 

De eventuele inperking van dit recht dient met de cliënt persoonlijk besproken te worden en met de 

redenen ervoor in het dossier te worden vastgelegd. De Bopz-arts moet hiervan in kennis worden 

gesteld. 

 

Beperkingen in bewegingsvrijheid 

Beperkingen in het recht op bewegingsvrijheid in en rond Norschoten kunnen alleen worden 

opgelegd op grond van artikel 40 lid 3 wet Bopz: 

 indien naar het oordeel van de voor de behandeling verantwoordelijke persoon van de uitoefening 

van het recht op de bewegingsvrijheid ernstige nadelige gevolgen moeten worden gevreesd voor de 

gezondheidstoestand van de cliënt; 

 indien dit ter voorkoming van verstoring van de orde in Norschoten of ter voorkoming van strafbare 

feiten noodzakelijk is. 
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Wel dient duidelijk te zijn dat deze beperking alleen kan worden opgelegd aan gedwongen 

opgenomen cliënten dus met een IBS of een RM en de cliënten die zijn opgenomen via de art. 60 Bopz- 

indicatieprocedure. En dus niet op vrijwillig opgenomen cliënten, tenzij zij daarvoor toestemming 

hebben gegeven. Als bijvoorbeeld een woning of een locatie de deur op slot wil houden zodat cliënten 

niet zonder toestemming of begeleiding de deur uit kunnen, zal per cliënt hierover een beslissing 

moeten worden genomen. 

 

Het beperken van het recht op bewegingsvrijheid in en rond Norschoten staan niet in de huisregels 

omdat het een beperking is van de vrijheden van de (Bopz) cliënt. De eventuele 

inperking van dit recht dient met de cliënt persoonlijk besproken te worden en met de redenen ervoor 

te worden vastgelegd in het dossier. De Bopz-arts moet hiervan in kennis worden gesteld. 


