
 

 

 

 
               Mr. C.E.J.M. Heerkens Thijssen 

 
De door de familie als dringend ervaren noodzaak  

tot gedwongen opname en de strikte BOPZ criteria 
 
Velen van u zullen, sinds uw familielid kampt met een psychiatrische problematiek, soms de 

dringende noodzaak gevoeld hebben – omdat u als ondersteunend familielid uitgeput raakt en 

zich niet langer in staat acht de begeleiding van uw zieke familielid nog voort te zetten – uw 
zieke familielid gedwongen te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. U zult wellicht 

ervaren hebben dat het een lange, moeizame weg is, alvorens een gedwongen opname in een 

psychiatrisch ziekenhuis gerealiseerd kan worden. 
 

De wet BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) hanteert strikte 
criteria alvorens een gedwongen opname kan worden gerealiseerd. De rechter die moet 

beoordelen of een opname noodzakelijk is, hanteert deze strikte wettelijke criteria, waarbij als 

uitgangspunt geldt dat er sprake moet zijn van gevaar (het gevaarscriterium). 
Bij een crisisopname middels een Inbewaringstelling (IBS) geldt dat er een ernstig vermoeden 

moet bestaan dat een stoornis van de geestvermogens het gevaar doet veroorzaken, terwijl het 

gevaar zo onmiddellijk dreigend is dat het aanvragen van een voorlopige rechterlijke machtiging 
(een langdurige opname met een voorlopige rechterlijke machtiging ) niet kan worden afgewacht. 

Eerst dient een niet bij de behandeling betrokken psychiater, alvorens de rechter beslist, een 

onafhankelijk psychiatrisch onderzoek te verrichten en een geneeskundige verklaring op te 
stellen waaruit de noodzaak tot gedwongen opname moet blijken. De inbewaringstelling heeft, 

zodra de Rechter daartoe besloten heeft, een geldigheidsduur van drie weken. 

 
Voor een voorlopige rechterlijke machtiging (VM) geldt het wettelijke criterium dat de stoornis 

van de geestvermogens de betrokkene gevaar doet veroorzaken, welk gevaar niet door 
tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden 

afgewend. Ook voor het verkrijgen van een Voorlopige rechterlijke machtiging moet er o.a. een  

geneeskundige verklaring van een onafhankelijk psychiater worden overgelegd aan de rechter. 
Deze psychiater dient betrokkene, kort tevoren, te hebben onderzocht. De Voorlopige 

Rechterlijke Machtiging heeft een geldigheidsduur van 6 maanden en kan eventueel worden 

verlengd. 
 

Sinds enige tijd bestaat er de mogelijkheid dat aan een psychiatrisch patiënt een ambulante 

rechterlijk machtiging een zgn. Voorwaardelijke Machtiging wordt verleend voor een periode van 
zes maanden, welke verlengd kan worden met een jaar. De patiënt, die thuis  blijft wonen, dient 

zich aan de voorwaarden die in het behandelplan zijn opgenomen, te houden o.a. het gebruik van 
medicatie. In principe wordt de patiënt dus niet opgenomen, zolang hij zijn verplichtingen / 

voorwaarden, als opgenomen in het behandelplan nakomt. Een dergelijke voorwaardelijke 

machtiging ondersteunt de familie bij de begeleiding van hun zieke familielid en voorkomt vaak 
een (nieuwe ) gedwongen opname, nu de begeleiding van de patiënt deels wordt overgenomen 

door een psychiater en / of verpleegkundigen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
U bent hartelijk welkom op de open bijeenkomsten in de nieuwe Mentrum kliniek, 

1-ste Const. Huygensstraat 38, , te bereiken met: 
tramlijn 1, halte: 1-ste Const. Huvgensstraat, tramlijn 3 en 12, halte: Overtoom en 

Buslijn 170, halte: Concertgebouw, overstappen op lijn 3 of lijn 12. 

 
15/01/2013 

spreker: Niko Kuijper, voorzitter Ypsilon Amsterdam: 

“De zorg in de psychiatrie in de aankomende tijd. Wat kunnen we verwachten? 
Wat zijn de consequenties van de ambulantisering?  

En wat zijn de gevolgen van de verschraling van de zorg voor ons mantelzorgers”. 

 
19/02/2013 

spreker: Kitlyn Tjin A Djie, transcultureel systeemtherapeut: 

“Beschermjassen, transculturele hulp aan families”. 
 

19/03/2013 
spreker: Bert Stavenuiter, directeur van van het landelijk bureau van Ypsilon: 

“Het levensfaseproject van Ypsilon: concrete steun in elke fase van de ziekte”. 

   
16/04/2013 

spreker: Jannie Schuit, levenslang ervaringsdeskundige zowel professioneel als in de mantelzorg: 

“De noodzakelijke stappen om suïcide te voorkomen en wanneer dan toch: 
Hoe nabestaanden hierbij te begeleiden”. 
 
 

 
 

 
 



Amsterdamse vriendendiensten en 

Regenboog groep 
Vraag om (sport)maatje of naar 
vrijwilligerswerk: telefoon: 020 683 92 60 

www.vriendendiensten.nl 

 

BUREAUGROEP/TELEFOONDIENST 
Elke maandag-, dinsdag- en donderdagmid- 
dag van 13.30 tot 16.00 uur kunt u ons 

kantoor bellen: 020 470 0474. De leden van 

de bureaugroep luisteren met begrip naar uw 
persoonlijke vragen en problemen. Zo moge- 

lijk zoeken zij samen met u naar een 

oplossing. Op afspraak kan een persoonlijk 
gesprek plaatsvinden. Bij geen gehoor kan 

men op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur  

Ypsilon te Rotterdam bellen: 088 000 21 20. 
 

CURSUSSEN 
Voor deelname kan men zich schriftelijk, 
telefonisch of per e-mail opgeven. 
1: Training lnteractieve vaardigheden (IAV) 
Een training waardoor de deelnemer 

instrumenten aangereikt krijgt om beter om 

te gaan met z’n zieke familielid. 
Voor deelname kan men zich telefonisch of 

per mail aanmelden bij Marijke Krikke. De 

financiële afhandeling kan daar ook 
besproken worden, want die is niet voor 

iedereen hetzelfde. 

Tel: 020-8913623 of m.krikke@amc.uva.nl. 
Het gaat om 7 bijeenkomsten op een nader  

overeen te komen doordeweekse avond. 
2: Cursus conditionele weerbaarheid 

3: Cursus Mindfullness 

Omgaan met psychose of schizofrenie. 

Deze cursus is gericht op het vergroten van de 

vaardigheden om met de naaste om te gaan. De 

cursus wordt begeleid door 1 of 2 SPV-ers 

vanuit het wijkteam ZuidOost. 

De 1-ste drie keer vinden plaats op 13, 20 en 27 

februari. De volgende 4 keren zijn 

tweewekelijks en starten op 13 maart.  Op 15 

mei is de evaluatie en het thema hulpverleners. 

Aanmelden kan telefonisch of per mail bij Frank 

Baltus: Tel. 020-5908750 of 

frank.baltus@mentrum.nl 

 

FONDS 'VRIENDEN VAN YPSILON 

AMSTERDAM EN OMSTREKEN" 
Steun ons fonds, het verhoogt de kwaliteit 
van leven van gehandicapte familieleden 

o.a. door familiecontacten te herstellen. 

Met het geld uit dit fonds worden ook 
activiteiten voor familieleden gesteund zoals 

het deelnemen aan cursussen. 
Gironummer 4475 593 t.n.v. Vrienden van  

Ypsilon Amsterdam en Omstreken. 

Registratie Goede Doelen:nr. : 28581 
 

‘VRIEND VAN YPSILON’ 
Ook mensen die niets met schizofrenie te 
maken hebben kunnen onze landelijke 

vereniging steunen door "Vriend van Ypsilon" 

te worden: Per jaar 25 euro. 
Bedrijven zijn Bedrijfsvriend voor 250 euro. 

Inlichtingen: tel: 088 000 21 20 

www.ypsilon.org/vriendenvan/werving.htm    
 

WEBSITE: www.ypsilon-amsterdam.nl  

Op deze site vindt u het geactualiseerde 
programma aanbod en de activiteiten, die we 

ontwikkelen ten einde de zorg in Amsterdam 
te optimaliseren. 

 
 
 

 
 
YPSILON AMSTERDAM EN 

OMSTREKEN 

Mauritskade22-c, 1091GC Amsterdam 

telefoon: 020- 4700474 
e-mail : ypsadam@ypsilon.org   

www.ypsilon-amsterdam.nl   

ING 59 00 698 

Kamer v.Koophandel 213515 
 

 
YPSILON LANDELIJK BUREAU: 

Opgave nieuwe leden en steunleden 

 

Postbus 715 
3000AS Rotterdam 

telefoon: 088 000 2120 

e-mail: ypsilon@ypsilon.org  

www.ypsilon.org



           
 

 

FAMILIEVERTROUWENSPERSONEN 

Hulp voor familieleden en mantel- 

zorgers van cliënten van: 
 

Arkin en HVO/Querido: 

Olga Gorbatsjewa tel. 061105 31 78 
e-mail: olga.gorbatsjewa@arkin.nl  

Kees Kooij tel.: 06 1130 07 62 
e-mail: kees.kooij@arkin.nl  

Meibergdreef 5 1105 AZ Amsterdam 
 

GGZ-Ingeest:  

Annemarie van der Voet, 

Hillegaertstraat 21,1071 JX A'dam 
telefoon 0620601069 

email: a.vandervoet@ggzingeest.nl  
 

PREVENTIE-PROGRAMMA’S 
Zowel Ingeest als Arkin bieden in het kader van 
preventie programma's aan. U kunt deze vinden op 
hun website of u kunt bellen. 
Ingeest: www.prezens.nl  Tel. 020 7884570 
Arkin: www.puntp.nl/preventie 020 5901330 
 

CRISISDIENSTEN 
Arkin: 

020-5908800 (Oost/ Zuid-Oost/Diemen) 
020 -5235 433 (Centrum/ Oud-West) 

020-5905444 (Noord). 
Ingeest: 020-7885333 (Koninginneweg) 
 

Buiten kantooruren en weekend: 
Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) 

020-5235433 
 

Familieraad Ingeest 

telefoon: 020- 7885053  
e-mail: familieraad@ggzingeest.nl  
 

Naastbetrokkenen Arkin 
telefoon: 020- 5904095 

(donderdagmiddag 14.00 tot 16.00 uur)  

e-mail: naastbetrokkenenraad@arkin.nl  
 

GESPREKSGROEPEN 
Moeders en vaders van 
Start: bij tenminste zes deelnemers,  
5 bijeenkomsten op het kantoor van Ypsilon, 
Mauritskade 22-C. 
o.l.v. Aafke Gorter en Ineke Verhagen. 
Opgeven via tel: 020 470 04 74 
 

Kind van, 15 tot 29 jaar 
Contactpersoon: Anne van Tijen. 

e-mail: amvantijen@yahoo.com 
 

 

 
  

Volwassen kinderen van 
Labyrint-In Perspectief biedt gespreksgroepen 
aan voor volwassen kinderen van een ouder 
met psychiatrische problemen, ook voor fami- 
lieleden van mensen met een borderline- 
stoornis. In samenwerking met Punt P. 
informatie en aanmelden bij: 
Yvonne Croese tel: 020 679 08 92 
 

Partner van 
Contactpersoon: Jody Sluiter 

telefoon: 071-5130885 

e-mail: wetami@planet.nl  
 

Marokkaanse  Turkse familieleden van 
Bijeenkomsten voor familieleden in 

afzonderlijke groepen.  

Voor nadere informatie: Maria Hoeffnagel, 
telefoon: 020-7884570 Nieuw West 

 

SOICRA 
Persoonlijke begeleiding en loopbaan- 

begeleiding aan mensen met een psychische 

beperking. Ook voor steun bij PGB-aanvragen 
telefoon: 020 6401412 en 06 4233 0075 

e-mail: carolina@jong.demon.nl  
 

STICHTING SCRIEBIE WIEKIE 

Lotgenoten voor Surinaamse migranten. 
telefoon: 020 777 05 00 

e-mail: ginabraafheid@chello.nl  
 

Opleidingscentrum De Windroos 

De windroos, Stationsstraat 17-I 
1182 JM Amstelveen. 

Tel. 020-3453650 

www.dewindroos.com 
 

EI-Het Ei(complex) en stichting Ei-Werk 

Muziek Workshops voor cliënten-muzikanten  
Wenckebachweg 115, 1096 AL Amsterdam 

telefoon: 06 5553 76 30  

www.ei-werk.nl   en   www.het-ei.nl  
Ypsilon- en Anoiksis-leden welkom op slotpre 

sentaties van workshops. Kijk op de website!  
 

ANOIKSIS Landelijk 
Gansstraat 67, 3582 EC Utrecht, 
telefoon: 030 254 6113 
e-mail: anoiksis@anoiksis.nl.  
 

ANOIKSIS Afdeling Amsterdam 
Inlichtingen: Michael van Oostende 
telefoon 020-7703614 
e-mail: m.v.oostende@chello.nl 



 


