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Uw naaste woont in een van de huizen van 

Marente omdat zelfstandig wonen vanwege 

dementie niet meer mogelijk is. Voor mensen met 

dementie is het moeilijker om de juiste keuzes te 

maken. Ook zijn ze zich niet altijd bewust van de 

gevolgen van hun gedrag. De zorgverleners 

houden hier rekening mee door voor alle 

bewoners vrijheid en veiligheid zorgvuldig op 

elkaar af te stemmen.  In deze folder kunt u lezen 

hoe Marente dit doet voor bewoners die onder de 

wet Bopz (wet Bijzondere Opnemingen 

Psychiatrische Ziekenhuizen) vallen. 

Geldt de wet Bopz voor uw naaste?  

De wet Bopz geldt alleen voor mensen die 

onvrijwillig in één van de daarvoor bestemde 

locaties van Marente wonen. Dat is het geval als 

de bewoner bij Marente verblijft op basis van een 

artikel 60 Bopz, een Rechterlijke Machtiging (RM) 

of een In Bewaring Stelling (IBS). Als een 

bewoner op vrijwillige basis op een Bopz-

woonafdeling verblijft, is de wet Bopz op hem of 

haar niet van toepassing. In dat geval geldt alleen 

de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel 

Overeenkomst) die voor alle bewoners en 

zorgverleners geldt. 

Geen instemming en geen verzet 

Mensen met dementie kunnen niet altijd zelf 

aangeven of ze wel of niet in een verpleeghuis 

willen wonen. Zij begrijpen niet wat dit betekent 

en/of kunnen niet zeggen wat ze ervan vinden. 

Toch kan het nodig zijn dat iemand verhuist naar 

het verpleeghuis. In artikel 60 van de wet Bopz 

staat dat verhuizen naar een verpleeghuis is 

toegestaan als iemand ‘geen instemming en geen 

verzet toont’. De wet geeft aan dat deze 

beoordeling zorgvuldig moet gebeuren. In de wet 

Bopz staat ook aan welke voorwaarden de 

medewerkers zich moeten houden als de vrijheid 

van mensen moet worden beperkt.  

Zo veel mogelijk vrijheid 

Ons uitgangspunt is dat we uw naaste zo veel 

mogelijk vrijheid geven. Wij passen de woon- en 

leefomgeving daarop aan en zijn alert op 

stemmings- en gedragswisselingen. Toch kan het 

gebeuren dat uw naaste in een onveilige situatie 

terecht komt. Behandelaars en zorgmedewerkers 

bespreken samen met u en de bewoner wat op 

dat moment nodig is. We onderzoeken eerst de 

mogelijkheden die voor uw naaste het minst 

ingrijpend zijn. U wordt daar, als 

vertegenwoordiger, bij betrokken. Als het nodig is, 

betrekken we externe expertise. Alleen als alle 

mogelijkheden zijn uitgeput, gaan we over tot 

maatregelen die de vrijheid van uw naaste 

beperken. Dit gebeurt altijd in overleg met de 

bewoner en de vertegenwoordiger.  

Als het voor de veiligheid van de bewoner of 

andere bewoners nodig is, nemen wij voorwerpen 

af (bijvoorbeeld een aansteker) of sluiten we de 

toegang naar een andere woongroep af. Deze 

afspraken nemen we op in het dossier van de 

bewoner. 
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Luisteren naar verzet 

Bij alle zorg aan uw naaste vertellen wij wat er 

gaat gebeuren. Is er bijvoorbeeld afgesproken dat 

medicijnen met appelmoes worden gegeven, dan 

krijgt uw naaste dat te horen. Als er op welke 

manier dan ook verzet wordt geboden, dan wordt 

de handeling direct stopgezet. Wij nemen verzet 

serieus en zoeken naar alternatieven in overleg 

met de bewoner, met u en de zorg en 

behandelaars. Alleen wanneer het risico 

ontoelaatbaar hoog is, mag de arts besluiten om 

de verzorging of behandeling bij verzet voort te 

zetten. Alle afspraken hierover staan in het 

dossier en zijn bekend bij de betrokken 

medewerkers.  

Valpreventie en bewegen 

Naarmate de dementie toeneemt, wordt het 

lichaam kwetsbaarder. Onze zorgmedewerkers 

proberen de kans op vallen tot een minimum te 

beperken door bijvoorbeeld een verlaagd bed, 

een ballendeken of val-sensoren in te zetten. En 

door eenvoudigweg te zorgen dat er geen 

overbodige materialen in de huiskamer zijn, dat 

de kleding van uw naaste goed zit en dat hij of zij 

voldoende zicht heeft.  

Wij leggen extra nadruk op het belang van 

bewegen. Beweging bevordert de zintuigen en 

het sociale contact. Ook is het goed voor de 

spierkracht en coördinatie, waardoor de kans op 

vallen afneemt. Marente stimuleert het bewegen 

op verschillende manieren: door ontspannende 

bewegingsactiviteiten, door uw naaste zoveel 

mogelijk te stimuleren tot het zelf verrichten van 

dagelijkse handelingen en door de inzet van 

ergotherapie of fysiotherapie.  

Gedrag dat hoort bij dementie 

Mensen met dementie kunnen de neiging hebben 

om te gaan zwerven of om snel boos te worden. 

Zij kunnen heel veel aandacht vragen of juist stil 

vallen en geen initiatief meer nemen. Dit gedrag 

hoort bij dementie, maar kan voor vervelende of 

onveilige situaties zorgen voor uw naaste en 

andere bewoners. We zoeken samen met u naar 

passende oplossingen die zo min mogelijk 

invloed hebben op de vrijheid van uw naaste, 

door bijvoorbeeld de dag anders in te delen. Wij 

werken met persoonlijke behandelplannen en 

signaleringsplannen waarin we afspreken hoe te 

handelen bij onbegrepen gedrag.   

Bij onbegrepen gedrag kiezen we niet als eerste 

voor medicijnen die het gedrag beïnvloeden. We 

zoeken altijd eerst andere oplossingen. De Eerst 

Verantwoordelijke Verzorgende (EVV ’er) kan u 

hier verder over informeren. 

Huiselijk wonen 

Als mensen in een zorginstelling wonen, leveren 

ze noodgedwongen een deel van hun vrijheid en 

eigen regie in. Wij beperken dit tot een minimum 

door een huiselijke en veilige woonomgeving te 

bieden, waar bewoners zoveel mogelijk kunnen 

leven zoals zij dat wensen. Voor een veilige 

woonomgeving, maken wij gebruik van domotica. 

Dit zijn technologische hulpmiddelen, zoals een 
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camera in de gang of een bewegingsmelder op 

de kamer. De afspraken over het inzetten van 

domotica bij de bewoner zelf, nemen wij op in het 

dossier.   

Toezicht 

Naast hun werkzaamheden bij individuele 

bewoners zijn de zorgmedewerkers regelmatig 

aanwezig in de huiskamers waar veel bewoners 

overdag en ’s avonds zijn. Ook is er vaak een 

familielid of vrijwilliger die een oogje in het zeil 

houdt. Op een aantal locaties is er 

cameratoezicht in de huiskamer. Als de situatie 

erom vraagt, is er een zorgmedewerker aanwezig 

in de huiskamer. Bijvoorbeeld als er signalen zijn 

dat het gedrag van een bewoner kan escaleren. 

Sommige bewoners zijn graag op hun eigen 

kamer. Afspraken over toezicht zijn dan 

vastgelegd in het dossier. De afspraken worden 

regelmatig besproken en aangepast als dit nodig 

is. 

Wonen met elkaar 

Uw naaste verblijft in een woongroep met andere 

mensen met dementie. Het is normaal dat dit kan 

leiden tot onderlinge spanningen. De 

zorgmedewerkers zijn er op getraind spanning  te 

herkennen en zoveel mogelijk te voorkomen. We 

benadelen een bewoner niet ten bate van de 

groep. Zo zullen wij een bewoner niet gedwongen 

verhuizen naar een andere locatie, behalve als de 

persoon in kwestie er zelf ook beter van wordt.  

Even weg  

Als uw naaste bij Marente komt wonen, maken wij 

afspraken over het tijdelijk verlaten van de 

afdeling of de locatie. Dat kan bijvoorbeeld gaan 

om een dagje uit, een bezoekje aan familie of een 

wandeling met een medebewoner en diens 

familie. Deze afspraken worden altijd gemaakt in 

overleg met u en de arts. De arts moet voor het 

verlaten van de locatie namelijk toestemming 

geven. Als u zo nu en dan een ‘rondje wilt 

wandelen’ met uw naaste, hoeft u niet elke keer 

toestemming te vragen. U kunt dit eenmalig 

afstemmen. Het is wel goed als u het even meldt 

bij de zorgmedewerkers als u eropuit gaat met uw 

naaste. De afspraken over het tijdelijk verlaten 

van de locatie, worden altijd vastgelegd in het 

dossier en aangepast als dat nodig is. 

Medewerkers zijn van de afspraken op de hoogte.  

Heeft u een klacht?  

Wij willen zorg leveren van een hoge kwaliteit. 

Voldoen wij toch niet aan uw verwachtingen, dan 

horen wij dat graag. Wacht u in ieder geval niet te 

lang met het bespreken van uw klacht. Praat 

erover met de betrokken medewerkers. Vaak 

kunnen wij u snel van uitleg voorzien en een 

oplossing bieden. Maak er werk van, want uw 

klacht biedt ons de mogelijkheid om onze zorg en 

diensten te verbeteren. In de klachtenregeling en 

onze klachtenfolder staat beschreven hoe het 

indienen van een klacht in zijn werk gaat.  
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Klachtenregeling Bopz 

Voor bewoners die onder de wet Bopz vallen, 

geldt een aanvullende klachtenregeling. De 

bewoner kan voor een vijftal beslissingen een 

beroep doen op deze klachtenregeling.  

1. De behandelaar vindt dat de bewoner niet in 

staat is te beslissen over de voorgenomen 

behandeling (wilsonbekwaamheid) en 

overlegt daarom niet met hem maar met de 

familie, of; 

2. Tegen de wil van de bewoner wordt het 

vastgestelde dossier toch toegepast vanwege 

gevaar voor de bewoner of voor anderen 

(dwangbehandeling), of;  

3. Omdat er sprake is van een tijdelijke 

noodsituatie worden er tegen de wil van de 

bewoner vrijheid beperkende maatregelen 

toegepast, of; 

4. De rechten van de bewoner worden ingeperkt 

de bewoner mag bijvoorbeeld geen 

aansteker in zijn bezit hebben), of; 

5. Het overeengekomen dossier wordt niet 

toegepast.   

Naast de bewoner mogen de wettelijk 

vertegenwoordiger, naaste familieleden en 

medebewoners een Bopz-klacht indienen. Bopz-

klachten moeten direct worden ingediend bij de 

onafhankelijke regionale Bopz-

klachtencommissie.  

De klachtenregeling en de klachtenfolder staat op 

de website van Marente.   

Vraag gerust 

Heeft u nog vragen over ons Bopz-beleid of over 

de zorg aan uw naaste? Of heeft u behoefte aan 

een persoonlijk gesprek? Neemt u dan contact op 

met de EVV ’er van uw naaste. 

 


