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Disclosure belangen spreker

Geen (potentiële) 
belangenverstrengeling

-

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties1 -

• Sponsoring of onderzoeksgeld2

• Honorarium of andere (financiële) 
vergoeding3

• Aandeelhouder4

• Andere relatie, namelijk …5

• -

• -

• -

• -



Agressie

• Gevaarlijke situaties

• Vaak acuut

• Veel problemen in sociale kring

• Belangrijke oorzaak voor opname

Ingrijpen nodig? 

Wat zegt de wet?
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Complex
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Grondwet 
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Vrijheid is universeel recht 

Vrijheid van meningsuiting
Bewegingsvrijheid
Vrijheid om  eigen leven in te richten



Strafrecht
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1. Overtredingen
2. Misdrijven
- Opzetdelicten 
- Schulddelicten
- Klachtdelicten 



Uit Trouw, 2 mei 2018

“Weet u waar deze rechtszaak over gaat?”, 
vraagt de rechter aan Peter D. (47). De 

magere man met een knalgroene broek zit 
ineengedoken tegenover een meervoudige 

kamer. “Over mij”, zegt hij, amper hoorbaar. 
“Wat heeft u gedaan?” Het blijft stil. De 

rechters wachten. Peter D. is geen gewone 
verdachte.
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Wet BOPZ

• Doel: rechtsbescherming bij 

- gedwongen opname

(rechterlijke machtiging / in 
bewaringstelling)

- opname obv geen bereidheid, geen bezwaar

• Mogelijkheid tot dwanghandeling

• Zorgplan verplicht
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WGBO

• Informed consent

• Ingrijpen zonder toestemming mag bij

- Ernstig gevaar

- Ter zake wilsonbekwaam

- Staat los psychische stoornis
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Wet BOPZ

• Stopt op 1 januari 2020

• Gaat over in 

➢ Wet zorg en Dwang

➢ Wet Verplichte GGZ

➢ Wet Forensische Zorg  
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Wet Verplichte GGZ

• Regelt de rechten van mensen die te maken 
hebben met verplichte zorg in de GGZ. 

• Verplichte zorg ook buiten een instelling

• Dwang voorkomen
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Wet Zorg en Dwang

• Regelt de rechten van mensen met een 
psychogeriatrische aandoening (zoals 
dementie) die onvrijwillige zorg krijgen

• Nee tenzij ….

• Stappenplan
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Nog veel onduidelijk

13

Wat kan wel;
- Ontwikkel visie op vrijheid
- Ga in gesprek met elkaar
- Registratie VBM 



Wordt het WZD of WVGGZ?
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Wij zijn de experts, 
bundel onze kracht,

vertoon leiderschap!



Vragen?
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