Wet BOPZ

(Bijzondere Opnemingen
Psychiatrische Ziekenhuizen)
De BOPZ is een wet. Trajectum moet naar die
wet luisteren. Je leest in deze folder wat bij
Trajectum wel en niet mag.

Wat betekent BOPZ?
Sommige cliënten zijn niet vrijwillig bij Trajectum. Als Trajectum
maatregelen neemt, dan regelt de wet BOPZ hun rechten. De meeste
cliënten zijn vrijwillig bij Trajectum. Zij hebben ook soms een beperking
van vrijheid nodig. Deze cliënten hebben dan ook rechten.

Jouw toestemming is nodig
Je krijgt een eigen plan bij Trajectum. Hierin staat
bijvoorbeeld wat Trajectum doet als jij boos of
in de war bent. Je moet dat plan eerst goed
vinden. Als het plan goed vindt, dan zet je een
handtekening op het plan. Jouw toestemming is
nodig. Vind je het plan niet goed, dan zeg je dat.
Dan wordt er over gepraat. Snap je het plan
niet? Dan beslist iemand anders voor je.
Bijvoorbeeld je ouders.

Maatregelen nemen
Ben je vaak boos of in de war? En ben je dan
gevaarlijk voor jezelf en anderen? Of doe je
dingen die niet mogen? Dan neemt Trajectum
maatregelen. Bijvoorbeeld: de begeleiders
sluiten jou dan op in een kamer. Er wordt
afgesproken hoe lang. Daarna wordt er
over gepraat.
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De verschillende middelen
en maatregelen zijn:
1.	De begeleiding zet je alleen in een ruimte.
Dat kan ook je eigen kamer zijn met de
deur op slot.
2.	De begeleiding zet je in een speciale
ruimte en de deur gaat op slot.
3.	De begeleiding zorgt dat je moeilijker
beweegt door je bijvoorbeeld vast
te houden.
4. Je krijgt medicijnen. Ook als je die niet wilt.
5.	Je krijgt eten en drinken. Ook als je niet
wilt eten en drinken.

Trajectum let goed op
Begeleiders gebruiken zo weinig mogelijk
middelen en maatregelen. Trajectum let
daar goed op. Daarvoor heeft Trajectum
een BOPZ commissie.

Samenvatting:
middelen en maatregelen
Waar dien je klachten in?
Ben je ontevreden over iets of iemand?
Of ben je het niet eens met een middel of
maatregel, dan kun je een klacht indienen.
De cliëntvertrouwenspersonen van Trajectum
helpen je daarbij. Als jij dat wilt. Samen zoeken
we naar een oplossing. Lukt dat toch niet? Dan
kun je naar de klachtencommissie van Trajectum
gaan. Op je afdeling liggen klachtenformulieren
die jij kan invullen en aan de commissie kunt
opsturen. Je begeleider kan je hierbij helpen.
Het adres vind je hieronder.

•	
Trajectum

gebruikt soms middelen en
maatregelen. Die geven jou minder
vrijheid. Je plan zegt welke middelen
en maatregelen.
•	
Soms is er een noodgeval. Dan mag
Trajectum ook een middel of maatregel
toepassen. Die staat niet altijd in
het plan.
•	
Als je geweld gebruikt en een gevaar
bent voor jezelf en anderen, dan
behandelt Trajectum jou soms met
dwang. Dit vertelt Trajectum altijd aan
de inspectie voor de Gezondheidszorg.
•	
Je kunt een klacht indienen bij de
klachtencommissie.

Hoe kun je contact opnemen
met de vertrouwenspersonen?
De vertrouwenspersonen kun je zelf bellen als dat mogelijk is of via de groepsleiding.
Trajectum Noord
Marcella Kleine
Boylerstraat 4
8387 XN Boschoord
Tel.: 088-929 70 00, toestel 7027
of 06 19 46 23 97
E-mail: m.kleine@hetlsr.nl

Dovenafdelingen
Rosemarijn van der Laan
Mobiel: 06 15 50 26 94
E-mail: r.vanderlaan@hetlsr.nl

Trajectum Oost
Natasja ter Stal
Postbus 300, 7200 AH Zutphen
Tel.: 06 21 15 16 64
E-mail: n.terstal@hetlsr.nl

Klachtencommissie
Klachtencommissie Trajectum
Boylerstraat 4
8387 XN Boschoord
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Waar moet Trajectum
voor zorgen?
•	
Jij krijgt

een eigen plan van Trajectum.
•	
Trajectum voert dat plan uit.
•	
Kun je niet goed zelf beslissen?
Dan beslist iemand voor jou.
•	
Trajectum heeft een klachtenregeling.
•	
Trajectum voert de wet BOPZ goed uit.
Daar zorgt de BOPZ-arts voor.
•	
Wat zijn de regels voor bijvoorbeeld bezoek,
roken of telefoneren? Trajectum moet de
regels duidelijk opschrijven. Daarom heeft
Trajectum huisregels opgeschreven.

Vragen?
Heb je vragen over wat in deze folder staat,
dan kun je terecht bij je begeleider.
Er is ook een boekje over de BOPZ. Wil je daar
een kopie van? Vraag het dan aan het Cliënten
Service Bureau (CSB), Telefoon: 088 – 9295002,
E-mail: csb@trajectum.nl

www.trajectum.nl

