
 

 

 

  

PROCEDURE GEDWONGEN OPNAME

Een persoon kan gedwongen opgenomen worden in een psychiatrische instelling wanneer de volgende 3 wettelijke 
voorwaarden vervuld zijn:

De betrokkene is geestesziek (bepaald door 
arts a.d.h.v. een medisch verslag)

Hij/zij vormt een gevaar voor zijn eigen 
gezondheid of veiligheid of een ernstig 

bedreiging voor andermans leven of 
integriteit

Er is geen andere geschikte behandeling 
mogelijk, d.w.z. de betrokkene weigert 

vrijwillig in begeleiding te gaan

Gewone procedure

•Belanghebbenden (zoals familieleden of een huisarts) kunnen een verzoek indienen bij een 
vrederechter tot gedwongen opname. Het indienen van een verzoekschrift dient in naam van 
een persoon te zijn. De betrokkene kan het dossier inkijken en weet zo wie de vraag tot opname 
heeft verricht. 

Verzoek tot gedwongen opname 
bij vrederechter

•Vergezeld van een omstandig medisch verslag van maximaal 15 dagen oud, opgesteld door een 
geneesheer. De geneesheer mag niet verbonden zijn aan de psychiatrische dienst waar de 
patiënt zich bevindt. Dit verslag toont de noodzaak van de vrijheidsberoving aan.

Medisch verslag

•Vergezeld van een bewijs van woonst van maximaal 15 dagen oud. . Indien de te beschermen 
persoon in een instelling verblijft volstaat een attest van verblijf afgeleverd door deze instelling.
Het vredegerecht overhandigt aan de verzoekende partij een document (kosteloos) waarmee 
ze op de Burgerlijke Stand een woonattest kan bekomen. Dit document vermeldt dat het 
woonattest bestemd is om een gerechtelijke procedure op te starten. Op de Burgerlijke Stand 
is dit document steeds vereist wegens de wet op de privacy. 

Bewijs van 
woonst

•De vrederechter doet een uitspraak binnen de 10 dagen. Een gedwongen opname wordt 
uitgesproken voor een duur van 40 dagen. Een arts kan deze periode inkorten of kan een 
aanvraag doen tot ‘verder verblijf’ van maximaal 2 jaar. Dit ‘verder verblijf’ wil niet noodzakelijk 
zeggen dat de betrokkene gedurende deze volledige periode in het ziekenhuis moet verblijven, 
een voorbeeld is o.a. volgen van een nazorg programma onder bepaalde voorwaarden.  

Uitspraak

Spoedprocedure

•Als er sprake is van hoogdringendheid of een acute situatie neemt de belanghebbende 
contact op met de Procureur des Konings.Procureur des konings

•Op basis van een medisch verslag opgesteld door een arts, zal de procureur al dan niet 
overgaan tot onmiddellijke opname.Medisch verslag

•Binnen de 10 dagen zal de vrederechter controleren of er aan de voorwaarden tot 
gedwongen opname is voldaan.  De periode van 40 dagen wordt dan bevestigd  of de 
gedwongen opname word opgeschort. 

Controle door vrederechter


