Wat betekent
de wet BOPZ
voor mij?
Verrassend veel meer dan wonen!

Informatie voor cliënten met dementie
en hun vertegenwoordigers
Wie lijdt aan een vorm van dementie en verblijft
in een woning of verpleegunit in een zorg
instelling, krijgt te maken met de wet BOPZ*.
Wat deze wet inhoudt, hoe Zorgcentra De
Betuwe er invulling aan geeft en wat u daarvan
merkt in de praktijk, leest u in deze folder.

Toelichting op de wet BOPZ
De wet BOPZ biedt bescherming aan mensen die niet
vrijwillig in een zorginstelling wonen of mensen die
niet (meer) aan kunnen geven of zij in een zorginstel
ling wensen te wonen. Deze wet geldt ook voor
verpleeghuizen voor mensen met dementie, zoals bij
Zorgcentra De Betuwe. In de wet staan bijvoorbeeld
procedures voor onvrijwillige opname en verlof.
Daarnaast beschrijft deze de rechten van de cliënt.
De wet streeft naar het zo zorgvuldig mogelijk waar
borgen van het recht op eigen keuzes en zelfstandig
heid. De wet geeft ook aan wanneer de vrijheid
van mensen beperkt mag worden en wanneer er
gedwongen maatregelen mogen worden toegepast.

Het uitgangspunt ?

Je eigen
leven leven…

De Wet BOPZ bij Zorgcentra De Betuwe:
zorg en vrijheid
Uw ziekte kan beperkingen met zich meebrengen.
Heeft u hulp nodig, dan bieden wij u die. Altijd in
overleg en nooit meer dan waar u behoefte aan heeft.
Als blijkt dat u niet langer zelf kunt bepalen welke
zorg u nodig heeft, neemt een vertegenwoordiger
namens u die rol waar. Volgens de wet mogen
verschillende personen u vertegenwoordigen: uw
echtgenoot/partner, een ouder, kind, broer of zus,
een door u schriftelijk gemachtigde persoon of een
door de kantonrechter benoemde mentor of curator.
Als u niet meer zelf kunt bepalen welke zorg of
behandeling u nodig heeft, helpen wij u door extra
goed naar u te luisteren en te kijken. Met die
informatie kunnen we maatwerk in uw zorg bieden.
Uw omgeving en familie, maar ook onze vrijwilligers
zijn daarbij belangrijke gesprekspartners.

* De afkorting in Wet BOPZ staat voor Bijzondere Opnemingen
in Psychiatrische Ziekenhuizen.

Zorg en dwang
Er komen situaties voor waarin we u of uw omgeving
moeten beschermen. In ernstige gevallen kunnen dan
vrijheidsbeperkingen ingezet worden. Wij doen dat
alleen als het echt niet anders kan en dan binnen de
regels en kaders van de wet BOPZ.

Vrijheidsbeperking:
nooit de eerste keuze
Onze visie op het toepassen van vrijheidsbeperking
is dat dit nooit onze eerste keuze is. We zullen dus,
zo lang dat gaat, zoeken naar een andere oplossing.
Dat is een uitdaging voor alle medewerkers, en soms
betekent het dat we weloverwogen risico’s nemen,
uiteraard in goede afstemming met u en uw ver
tegenwoordiger. Pas wanneer alle mogelijkheden
voor alternatieve zorg uitgeput zijn, komt vrijheids
beperking als optie in beeld.

Een voorbeeld

Bij mevrouw De Groot is het risico op vallen hoog.
We kunnen een blad voor haar rolstoel plaatsen,
zodat ze niet zelf kan opstaan en dus niet valt.
Maar dat vinden wij een ernstige vorm van vrijheids
beperking. Dus willen we het plaatsen van het blad
vermijden en andere oplossingen overwegen en
uitproberen.
We bespreken het valrisico tijdig met mevrouw
De Groot en haar vertegenwoordiger. Tegelijkertijd
gaan we op zoek naar andere oplossingen om
het valrisico te beperken. We kunnen bijvoorbeeld
een bewegingsmelder zoals een sensor of een
belmat plaatsen.

Afgesloten, niet opgesloten
Als u gaat wonen in een woning of afdeling die afgesloten
is, bekijken we samen met u en uw vertegenwoordiger
naar de mogelijkheden voor vrije beweging. Met een
gps-ontvanger bijvoorbeeld, kunt u wellicht nog een
wandeling in de buurt maken. Zo bekijken we op welke
manier u maximaal uw vrijheid kunt behouden.

Goede zorg is
altijd
maatwerk
Vragen? Niet tevreden?
Heeft u een vraag of een klacht die te maken heeft met
de toepassing van de wet BOPZ? Bespreek die dan eerst
met een medewerker. Komt u er samen niet uit, dan kunt
u de klacht neerleggen bij onze klachtenfunctionaris of bij
de externe klachtencommissie. Uitgebreide informatie over
onze klachtenregeling vindt u op de website of in de folder
‘Klachtenregeling’.

Zorgcentra De Betuwe levert zorg en diensten – variërend van hulp bij het
huishouden tot intensieve verpleeghuiszorg – aan cliënten die thuis wonen,
in een woning met zorg, in onze zorgcentra of in een zorgappartement.

Zorgcentra De Betuwe
Postbus 225, 4100 AE Culemborg
0800 – 77 33 444 (gratis)
info@stzdb.nl
www.zorgcentradebetuwe.nl

Meer weten over Zorgcentra De Betuwe?
Bekijk gerust alle informatie op onze website www.zorgcentradebetuwe.nl,
stuur een e-mail aan klantenservice@stzdb.nl of bel met het gratis nummer:
(0800) 77 33 444.

Zorgcentra De Betuwe: verrassend veel meer dan wonen!

