Een niet vrijwillige opname
in het verpleeghuis

Ouderen

Een niet vrijwillige opname
in het verpleeghuis
Introductie

Op dit moment is uw
dementerend familielid
in behandeling bij Mondriaan
Ouderen van Mondriaan.
U heeft deze folder ontvangen
omdat uw familielid over enige
tijd opgenomen wordt in een
verpleeghuis.

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis
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Hoe verloopt de rechterlijke
procedure of RM?
De noodzakelijke zorg kan niet meer
thuis geboden worden. Het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft een
indicatie voor opname afgegeven.
Uw familielid geeft echter aan dat hij/
zij niet opgenomen wíl worden.
Opname mag in dat geval alleen
plaatsvinden met toestemming van
de rechter. In deze folder wordt de
rechterlijke procedure van een niet
vrijwillige opname uitgelegd. Als u
na het lezen van deze folder nog
vragen heeft, kunt u terecht bij de
behandelaar van Mondriaan Ouderen,
Mondriaan.
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De rechterlijke procedure voor een
niet vrijwillige opname kan pas
worden opgestart op het moment
dat er een bed in het verpleeghuis
ter beschikking komt. De behandelaar
van Mondriaan Ouderen zal u of een
ander familielid vragen een verzoek
schrift voor een gedwongen opname
te ondertekenen.
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Geneeskundige verklaring

De hoorzitting

Korte tijd later komt een psychiater
van Mondriaan uw familielid bezoeken
om de situatie te beoordelen.
De psychiater mag niet eerder bij
de behandeling betrokken zijn en is
dus onafhankelijk. Na het bezoek
schrijft hij/zij ten behoeve van de
rechtbank een geneeskundige verkla
ring uit. Hierin staat de diagnose
en de reden waarom een opname
noodzakelijk is. Het criterium hierbij
is dat er gevaar is voor de gezondheid
van uw familielid en/of de verzorgers
wanneer de cliënt thuis zou blijven
wonen. De psychiater zal de genees
kundige verklaring samen met het
door u ondertekende verzoekschrift
opsturen naar de officier van Justitie
van de rechtbank in Maastricht. Door
de rechtbank wordt een hoorzitting
gepland op de plaats waar uw
familielid verblijft. Meestal is dit in
de thuissituatie. De rechtbank wijst
uw familielid een advocaat toe om
haar of zijn belangen van juridische
aard te behartigen.

Binnen enkele dagen ontvangen
de advocaat en de behandelaar
van Mondriaan Ouderen bericht van
de rechtbank wanneer de rechter uw
familielid thuis zal bezoeken. Zij
brengen u hiervan op de hoogte.
Bij de hoorzitting zijn aanwezig: de
rechter, de griffier en de advocaat.
Ook de behandelaar van Mondriaan
Ouderen is hierbij aanwezig. Tijdens
dit bezoek zal de rechter uw familielid,
eventueel aanwezige familieleden
en degene(n) die het verzoekschrift
hebben ondertekend, horen. Hij zal
ook met de behandelaar van
Mondriaan Ouderen en eventuele
andere betrokken hulpverleners
praten. Op grond van deze informatie
en het pleidooi van de advocaat, zal
de rechter ter plaatse beslissen of uw
familielid gedwongen opgenomen
mag worden. Gaat de rechter akkoord
met een gedwongen opname dan legt
hij dit schriftelijk vast in een document
dat rechterlijke machtiging (RM)
wordt genoemd. Na de toestemming
van de rechter dient uw familielid
binnen twee weken te worden opge
nomen. Vindt de opname niet plaats
binnen deze termijn dan vervalt de
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RM. Vandaar dat het zo belangrijk is
dat de procedure voor een RM pas
opgestart wordt als er ook daadwer
kelijk een bed beschikbaar is. De be
handelaar van Mondriaan Ouderen zal
in overleg met u en het verpleeghuis
de opname verder coördineren.

Hoe vindt de opname plaats?
In overleg met u zal de behandelaar
van Mondriaan Ouderen afspreken
hoe het vervoer naar het verpleeghuis
zal plaatsvinden. Soms is het mogelijk
dat u of andere mantelzorgers uw
familielid kunnen brengen. Soms
is het noodzakelijk dat uw familielid
per ambulance wordt vervoerd.
In dit geval maakt de behandelaar
daarvoor afspraken met het
ambulancepersoneel. In alle gevallen
zullen de behandelaar van Mondriaan

Ouderen, het ambulancepersoneel
en de medewerkers van het verpleeg
huis waar uw familielid wordt
opgenomen hun uiterste best doen
de niet vrijwillige opname zo soepel
mogelijk te laten verlopen en uw
familielid zoveel mogelijk gerust te
stellen. Na opname behoudt de RM
zijn geldigheid voor de duur die door
de rechter is aangegeven. Meestal is
dit zes maanden. Na die tijd is deze
meestal niet meer nodig omdat
de meeste cliënten zich dan thuis
voelen in het verpleeghuis en gewend
zijn aan hun nieuwe situatie.
Is dit niet het geval dan wordt een
verlenging van de RM aangevraagd
door het verpleeghuis.

De rechtbank
wijst uw familielid
een advocaat toe
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Meer informatie
Wij hopen dat u door het lezen
van deze folder duidelijkheid heeft
gekregen over hoe een niet vrijwillige
opname voor een dementerende
cliënt verloopt. Uiteraard zal
de behandelaar van Mondriaan
Ouderen u ook nog mondeling
informatie verstrekken. Daarnaast
zijn er ook folders beschikbaar zoals:
‘Omgaan met dementerende mensen’
en ‘En… hoe gaat het met u?’. Deze
zijn speciaal bedoeld voor familie
leden. Deze folders kunt u krijgen
via de behandelaar of het secretariaat
van Mondriaan Ouderen. Wellicht
heeft u meer vragen dan deze folder
kan beantwoorden of roept de folder
nieuwe vragen op. Aarzel niet om deze
te stellen. We staan u graag te woord.

Contactgevens
Mondriaan Ouderen
Locatie Heerlen
Kloosterkensweg 10
6419 PJ Heerlen
T 088 506 63 63
Locatie Maastricht
Vijverdalseweg 1
6226 NB Maastricht
T 088 506 63 63

Heeft u nog vragen,
bel ons dan gerust:
088 573 63 63
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Over Mondriaan
Mondriaan is een instelling voor geeste
lijke gezondheidszorg in Limburg met
ruim 40 locaties. Jaarlijks bieden we
zorg aan 13.500 mensen. We hebben
speciale behandelingen voor kinderen,
jeugdigen, volwassenen en ouderen met
psychische of psychiatrische klachten
en voor mensen met verslavingsproble
matiek. Daarnaast biedt Mondriaan
forensische psychiatrie. Onze belangrijk
ste taak is mensen te helpen die door
psychische aandoeningen gedurende
kortere of langere tijd belemmerd
worden in hun welzijn en functioneren.
Ons uitgangspunt daarbij is: thuis als
dat kan, opgenomen als dat echt moet.
Onze aanpak is oplossings- en samen
werkingsgericht en zoveel mogelijk
op de persoon afgestemd. Met 2.300
medewerkers is Mondriaan één van de
grotere werkgevers in Limburg. We zijn
een erkend opleidingsinstituut voor
psychiaters, psychologen en verpleeg
kundig specialisten. Opleiden en weten
schappelijk onderzoek staan in dienst
om, op basis van de nieuwste inzichten,
onze zorg continu te verbeteren.
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Mondriaan Ouderen behandelt
mensen van 65 jaar en ouder met
psychische en/of psychiatrische
problemen, zoals depressiviteit,
angsten, fobieën, ernstige vergeet
achtigheid, spanningsklachten, onrust
of verwardheid. Daarnaast kunnen
patiënten jonger dan 65 jaar waarbij
de problematiek aansluit bij ouderen
tot onze doelgroep behoren. Onze
behandelingen worden ambulant,
klinisch en in deeltijd aangeboden.
Op het gebied van preventie geven
we voorlichting en cursussen.
Tevens adviseren en ondersteunen
wij familieleden en mantelzorgers
van onze patiënten. Ook professionele
zorgverleners en instellingen kunnen
een beroep doen op ons voor advies,
ondersteuning of overname van
behandeling. Mondriaan Ouderen
biedt de hulpverlening aan vanuit de
locaties Parkstad en Maastricht.

Postbus 4436
6401 CX Heerlen
www.mondriaan.eu
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