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Huishoudelijk reglement voor patiënten die gedwongen opgenomen 
zijn in het kader van de wetgeving van 26 juni 1990  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 1. Voor wie 

Dit reglement is voor patiënten die gedwongen opgenomen zijn in het kader van de wetgeving van 26 
juni 1990 betreffende de Bescherming van de Persoon van de Geesteszieke. 

De toepassing van deze beschermingsmaatregel vereist dat gelijktijdig aan drie voorwaarden wordt 
voldaan: 

 Betrokkene lijdt aan een geestesziekte (1),  

 waardoor er ernstig gevaar is voor de eigen gezondheid en veiligheid of een ernstige bedreiging 

van andermans leven of integriteit (onschendbaarheid) (2).  

 Bovendien is er geen mogelijkheid voor een andere geschikte behandeling (3). 

2. Opname en verblijf 

Door een beslissing van de vrederechter of van de procureur des Konings werd de directeur van het 
ziekenhuis verplicht om jou op te nemen ter observatie. Daartoe verblijf je gedurende maximaal veertig 
dagen op een gesloten afdeling onder het toezicht van de behandelende arts en een team van 
hulpverleners. 

De wet schrijft dat je tijdens deze periode “bewaakt, grondig onderzocht en behandeld” wordt. 

Wanneer jouw toestand dit zou vereisen, kan aan de vrederechter worden gevraagd om de gedwongen 
opname te verlengen met een termijn van maximaal twee jaar. Tijdens deze periode van verder verblijf 
word je, overeenkomstig de wet, verder “bewaakt en behandeld”.  

3. Vrijheidsbeperking 

De arts kan beslissen dat je tijdens de observatie, voor beperkte tijd, alleen of onder begeleiding, het 
ziekenhuis kan verlaten. Het is zelfs mogelijk dat overgegaan wordt naar een deeltijdse hospitalisatie. 
Tijdens het verder verblijf kan de arts bovendien toelating geven om buiten het ziekenhuis beroepsarbeid 
te verrichten. 

Tenslotte is het mogelijk dat we gedurende het verdere verblijf besluiten tot nazorg buiten de 
voorziening. De voorwaarden op het vlak van verblijfplaats, geneeskundige behandeling en dergelijke 
worden besproken en schriftelijk vastgelegd. De periode van nazorg duurt ten hoogste één jaar. 

4. Bijstand van een advocaat, vertrouwenspersoon en een arts 

Bij de start van de procedure wijst men je onmiddellijk een advocaat toe. Het staat je vrij om zelf een 
andere advocaat aan te duiden.  

Daarnaast heb je ook het recht om een vertrouwenspersoon aan te wijzen en je eigen psychiater te 
vragen om je tijdens de beraadslagingen met de vrederechter bij te staan. 

5. Register en medisch dossier 

Een aantal administratieve gegevens schrijft men in een register. 

Jouw advocaat en de arts die je gekozen hebt, kunnen beiden inzage vragen in dit register. 

Op zijn verzoek kan de door jou aangewezen arts jouw medisch dossier inkijken, in aanwezigheid van 
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jouw behandelende arts. 

6. Bezoek 

Tijdens jouw opname kan je altijd bezoek ontvangen van je advocaat en de door jou gekozen arts. 
Andere bezoekers, zoals jouw vertrouwenspersoon, houden zich aan de voorziene bezoekuren.  

7. Briefwisseling 

Er is uitdrukkelijk voorzien dat hier geen beperkingen worden opgelegd. 

8. Kosten 

De kosten van het vervoer en jouw verblijf in het ziekenhuis worden door jou gedragen, net zoals de 
erelonen voor de bijstand van jouw advocaat en de door jou gekozen arts. 

9. Beroep 

Ben je het niet eens met je gedwongen opname, dan kan je hoger beroep instellen. 

De uitvoering van de beschermingsmaatregel wordt ondertussen echter niet opgeschort. 

Binnen de vijftien dagen na het vonnis van de vrederechter kan je beroep aantekenen tegen de beslissing 
van de vrederechter bij de rechtbank van eerste aanleg. Deze rechtbank moet dan binnen drie maanden 
een definitief vonnis uitspreken. 

De termijn voor cassatie ten slotte, is één maand vanaf de kennisgeving van dit vonnis. 

Je overlegt best met je advocaat of je deze juridische procedures wil of niet. 

10. Herziening 

De vrederechter kan uit eigen beweging, of op verzoek van jou of een andere belanghebbende, overgaan 
tot een herziening van het vonnis. 

Het verzoek daartoe moet ondersteund worden door een geneeskundige verklaring.  

11. Einde van de maatregel 

Jouw gedwongen opname kan eindigen:  

a) vóór het einde van de observatieperiode:  

 door een beslissing van de vrederechter op jouw verzoek of dat van een belanghebbende 

 door de arts die in een gemotiveerd verslag vaststelt dat jouw toestand de maatregel niet langer 

rechtvaardigt. 

b) bij het einde van de observatieperiode en wanneer geen verder verblijf werd aangevraagd of 

     wanneer verder verblijf werd aangevraagd maar niet werd ingewilligd door de vrederechter. 

c) vóór het einde van het verder verblijf: 

 door een beslissing van de vrederechter op jouw verzoek of dat van een belanghebbende 

  door de arts die in een gemotiveerd verslag vaststelt dat jouw toestand de maatregel niet langer 

rechtvaardigt 

  wanneer binnen één jaar nazorg niet tot een heropname besloten werd. 

d) bij het einde van het verder verblijf tenzij de vrederechter beslist dat je gedurende een nieuwe 
periode (van ten hoogste twee jaar) in de instelling moet verblijven 

12. Tenslotte 
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Voor de behandeling van jouw problematiek heeft de vrederechter je toevertrouwd aan een ziekenhuis, 
waar de therapeutische omgeving als doel heeft uw herstel te bevorderen. 

Daarom is het belangrijk dat je ook rekening houdt met het algemene huishoudelijk reglement dat van 
toepassing is voor de afdeling waar je verblijft. 

Heb je vragen, dan kan je hiermee terecht bij de maatschappelijke werker of een teamlid van jouw 
afdeling. 
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