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Informatie over het gedwongen verblijf 
(„Unterbringung“) 

De bevoegde artsen  

hebben besloten dat een verblijf in het ziekenhuis noodzakelijk is. 

 

Hoe lang is deze verordening – genoemd „gedwongen verblijf“ – geldig? 

De verordening is zo lang geldig als de bevoegde arts of rechter deze noodzakelijk vindt. 

 

Wat heeft de rechter er mee te maken? 

De rechter controleert of het gedwongen verblijf terecht is. 

Dat vindt binnen de komende vier dagen plaats. 

Tijdens de hoorzitting heeft u zonder kosten recht op een tolk. 

 

Wanneer is een gedwongen verblijf gerechtvaardigd? 

Als in verband met een psychische stoornis een ernstig gevaar voor uzelf of anderen 

dreigt en er geen mogelijkheid voor een andere vorm van hulpverlening bestaat. 

 

Wat kan de patiëntenadvocaat voor u doen? 

Hij verdedigt uw rechten en belangen. 

Uw patiëntenadvocaat geeft u ondersteuning bij de hoorzitting bij de rechter. 

 

Wie kan een gedwongen verblijf beëindigen? 

Zowel de arts als de rechter. 

De rechter zal op basis van de hoorzitting het gedwongen verblijf beëindigen, als blijkt dat 

niet meer aan de voorwaarden voldaan wordt. Anders zal hij een datum voor een nieuwe 

gerechtelijke controle vastleggen. 

De arts is verplicht het gedwongen verblijf te beëindigen zodra de situatie niet meer aan 

de voorwaarden voldoet. Daarmee vervalt de volgende gerechtelijke controle. 

 

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de patiëntenadvocaat: 

Tel.:  

 

Wat kunt u verder van ons verwachten? 

Wij ondersteunen u bij gesprekken met artsen, verpleegkundigen en therapeuten. 

Wij zijn onafhankelijk van het ziekenhuis en wij hebben zwijgplicht. 

Ons werk is kosteloos voor u. 

U kunt ook na ontslag uit het gedwongen verblijf met ons contact opnemen. 

niederländisch 
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