
HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEDWONGEN OPNAME 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

MET BETREKKING TOT PERSONEN VOOR WIE EEN WETTELIJKE BESCHERMINGSMAATREGEL WERD 

GENOMEN 

 

I. Toepassingsgebied 

Artikel 1 

Dit huishoudelijk reglement, opgelegd door artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 18 juli 1991, is 

enkel van toepassing op de personen voor wie een maatregel is uitgevaardigd in het kader van de 

wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke. 

II. Opnamemodaliteiten 

Artikel 2 

Personen die het voorwerp uitmaken van een procedure bepaald in hoofdstuk 2 van de wet van 26 

juni 1990 kunnen alleen worden opgenomen voor zover het ziekenhuis een rechterlijke beslissing 

heeft ontvangen van de Vrederechter, de Rechtbank van Eerste Aanleg of de Procureur des Konings. 

Artikel 3 

Elke persoon voor wie een beschermingsmaatregel is uitgevaardigd wordt opgenomen op een 

gesloten zorgdivisie met verhoogd toezicht. Dit kadert in de beveiligings- en bewakingsopdracht van 

het ziekenhuis. De behandelende geneesheer kan tijdens het verblijf oordelen en beslissen welke 

dienst (verder) aangewezen is en welke de modaliteiten zijn. 

III. Intekening in het register 

Artikel 4 

Onder de verantwoordelijkheid van de Directeur van de instelling zal een register worden 

bijgehouden dat, overeenkomstig artikel 10 van de wet van 26 juni 1990 en artikel 11 van het 

Koninklijk Besluit van 18 juli 1991, alle daarin vernoemde informatie bevat. 

Artikel 5 

Conform artikel 11, laatste lid van het Koninklijk Besluit van 18 juli 1991 kunnen de Procureur des 

Konings, de Vrederechter en de Geneesheer-Inspecteur inzage nemen van het volledige register. Op 

grond van artikel 11, eerste lid van hetzelfde besluit hebben de advocaat, de psychiater en de 

vertrouwenspersoon van de patiënt enkel recht op inzage van de gegevens uit het register die 



betrekking hebben op de patiënt in wiens belang ze werden aangewezen of gekozen. Bij het 

uitoefenen van dit inzagerecht dient de uurregeling van de administratieve dienst van het ziekenhuis 

gerespecteerd te worden. 

Artikel 6 

Voor iedere patiënt wordt een medisch dossier opgesteld, overeenkomstig de ter zake geldende 

bepalingen van de Wet op de Ziekenhuizen. 

IV.  Interne beschermingsmaatregelen 

Artikel 7 

De patiënten zijn ertoe gehouden hun waardevolle voorwerpen en andere bezittingen in bewaring te 

geven aan de verpleegkundigen tegen afgifte van een getekend ontvangstbewijs. Voor verlies van 

andere waardevolle voorwerpen kan de instelling niet verantwoordelijk worden gesteld. 

Artikel 7 bis 

In de eerste fase van de opname primeert de veiligheids-  en toezichtsfunctie naar de persoon die 

onder wettelijke beschermingsmaatregel is opgenomen. Vanuit  het individueel doch evenzeer vanuit 

het algemeen belang zal het verplegend personeel een algemene controle van de persoon, zijn kledij, 

de bagage alsook verblijfsruimte uitvoeren. Dit zal steeds gebeuren na melding aan, en zoveel 

mogelijk in  samenwerking met de Go-patiënt. De weerslag van het gebeuren is terug te vinden in het 

dossier. 

Artikel 8 

De betreffende patiënt staat gedurende het ganse verblijf onder direct toezicht en wordt behandeld 

door het interdisciplinair team van de zorgdivisie waar hij/zij verblijft onder gezag en 

verantwoordelijkheid van de behandelende geneesheer. 

Artikel 9 

De toestand en de evolutie van de patiënt worden van zeer nabij gevolgd door het behandelend 

team.  Minstens eenmaal per week is er overleg met het team waarbij de te volgen 

behandelingsstrategie wordt bepaald door de behandelende geneesheer. Een verslag hiervan vindt 

men terug in het medisch dossier en in het multidisciplinair dossier. 

Artikel 10 

Indien isolatiemaatregelen noodzakelijk zijn wordt conform de wetgeving toegepast en opgevolgd. 

Dagelijks wordt deze maatregel geëvalueerd en in overleg met de behandelende geneesheer al dan 

niet gewijzigd.   



Artikel 11 

De patiënt mag slechts voor beperkte tijd de zorgdivisie en/of het ziekenhuis verlaten na een 

uitdrukkelijke beslissing van de behandelende geneesheer en onder diens gezag en 

verantwoordelijkheid.  Hierbij worden de duur, de bestemming en de aard van de begeleiding bij het 

verlaten van de zorgdivisie/ziekenhuis gepreciseerd en genoteerd in het verpleegdossier. Indien de 

betrokkene zich niet aan de voorgestelde richtlijnen kan houden, dan kan deze beslissing worden 

herzien. 

V. Wijze waarop de rechten van de patiënt worden gewaarborgd 

Artikel 12 

Iedere patiënt wordt behandeld met eerbiediging van zijn vrijheid van mening, van zijn godsdienstige 

en filosofische overtuiging en op zulke wijze dat zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid, zijn 

sociale en gezinscontacten, alsmede zijn culturele ontplooiing in de hand worden gewerkt. 

Artikel 13 

Verzoekschriften of klachten uitgaande van de zieke en gericht tot de gerechtelijke of administratieve 

overheden of brieven aan of van de zieke mogen niet worden ingehouden, geopend of vernietigd. Ze 

zullen door de zorgen van de organisatorisch coördinator verstuurd worden naar hun bestemmeling. 

Artikel 14 

De patiënt kan het bezoek ontvangen van:  

zijn advocaat, 

zijn vertrouwenspersoon, 

de door hem gekozen externe geneesheer, 

en iedere andere persoon, behoudens geneeskundige contra-indicatie. 

In het kader van de behandelingsplanning en teneinde de bezoekmogelijkheid te optimaliseren is het 

wenselijk om elk bezoek aan te kondigen en te streven naar overleg met de verantwoordelijke 

behandelaars. 

Artikel 15 

De door de zieke gekozen geneesheer en de advocaat kunnen zich het register, bedoeld in art. 10 van 

de wet, doen voorleggen. Zij kunnen van de geneesheer van de dienst alle inlichtingen verkrijgen die 

nuttig zijn voor de beoordeling van de toestand van de patiënt.  Bovendien kan de door de patiënt 

gekozen externe geneesheer, in tegenwoordigheid van de behandelende geneesheer, het 



geneeskundig dossier inzien. De informatieverstrekking zal steeds verlopen met aandacht voor de 

medische deontologie. 

Artikel 16 

De patiënt wordt uitdrukkelijk verzocht om:  

dit specifiek huishoudelijk reglement te eerbiedigen, 

het algemeen huishoudelijk reglement van de instelling en de zorgdivisie te eerbiedigen, 

de behandeling voorgeschreven door de geneesheer te aanvaarden en eraan mee te werken, 

elke vorm van geweld te vermijden. 

Artikel 17 

Een exemplaar van dit huishoudelijk reglement wordt ter beschikking gesteld van elke patiënt. 

 


