Vragen
In het Sint-Franciscusziekenhuis hechten wij veel
belang aan veiligheid en communicatie. Wanneer
u vragen heeft betreffende uw behandeling , kan u
hiervoor terecht met uw arts.
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Gedwongen opname
(Collocatie)

Gedwongen opname

Gewone procedure

Spoedprocedure

Gedwongen opname (vroeger collocatie genoemd)
is bedoeld als beschermingsmaatregel voor wie
een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen.
Dit kan leiden tot een gedwongen opname op een
psychiatrische afdeling.
Een gedwongen opname is in eerste instantie
slechts mogelijk voor maximum 40 dagen. Hierna
kan de vrederechter of de procureur beslissen om
tot verlenging van de opname over te gaan.

De gewone procedure voor een gedwongen
opname start met het indienen van een
verzoekschrift bij de vrederechter.

Er kan een spoedprocedure worden opgestart
als er sprake is van een acute situatie of van
hoogdringendheid waarbij een onmiddellijke
opname noodzakelijk is.

Meestal wordt al na 10 dagen een evaluatie gedaan
door de vrederechter of de procureur. Indien er
dan geen ‘geestesziekte’ wordt vastgesteld, kan de
betreffende persoon het ziekenhuis verlaten.

Binnen de 24 uur na de indiening van het
verzoekschrift bepaalt de vrederechter de dag en
het uur van zijn bezoek aan de persoon wiens
opname wordt gevraagd.
Daarna beslist de vrederechter of de persoon voor
observatie wordt opgenomen of niet.

Wanneer kan een gedwongen opname:
• als er is sprake van een ‘geestesziekte’. De wet
geeft hier geen duidelijke definitie over, een
arts bepaalt of iemand geestesziek is of niet.
• Wanneer iemand zich zo gedraagt dat hij/zij
een gevaar is voor zichzelf of voor anderen.
• of als iemand zijn eigen gezondheid en
veiligheid zeer ernstig in gevaar brengt.
Er zijn twee procedures om tot een gedwongen
opname te komen, een gewone procedure en een
spoedprocedure.

Iedere belanghebbende kan dergelijk verzoekschrift
indienen. Aan dit verzoekschrift moet een medisch
verslag worden toegevoegd (bijvoorbeeld van
de huisarts). In dit verslag beoordeelt de arts de
noodzaak en dringendheid van de opname.

De politie neemt in dat geval contact op met de
Procureur des Konings.
Voor meer informatie over de spoedprocedure kan
u contact opnemen met het vredegerecht of de
politie in uw gemeente.

