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Introductie
Een inbewaringstelling (ibs) is een spoedmaatregel om iemand bij onmiddellijk dreigend 
gevaar gedwongen op te nemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Er moet een ernstig 
vermoeden zijn dat dat gevaar door een psychische ziekte komt. 

Procedure  inbewaringstelling (ibs) en machtiging voortzetting ibs  

Conclusies               Stappen                        Door wie?                Voorwaarden

1 |  Aanleiding

Onmiddellijk dreigend gevaar voor cliënt 

of de omgeving.

Vindt familie / hulpverlener / omgeving 1  (Ernstig vermoeden dat) gevaar komt 

door psychische stoornis, en

2  Gevaar kan alleen gestopt worden door 

opname, en

3 De cliënt wil geen opname.

2 |  Melding

Bij bijvoorbeeld politie, Riagg, huisarts, 

crisisdienst, hulpverlener.

Degene die vindt dat betrokkene gevaar 

veroorzaakt
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4 |   Opstellen geneeskundige 
verklaring 

Psychiater (bij voorkeur niet betrokken bij 

de behandeling) 

Geneeskundige verklaring bevat:

1  Actuele gezondheidssituatie van de cliënt, 

en 

2  Reden voor de ibs.

De vorm van de verklaring is wettelijk 

voorgeschreven in de Wet Bopz. 

3 |   Beoordeling cliënt en 
situatie 

 
Is geneeskundige verklaring mogelijk?

Psychiater 

(bij voorkeur niet bij de behandeling 

betrokken) 

Psychiater onderzoekt de cliënt kort voor 

opstellen van de verklaring en overlegt met 

de huisarts en behandelend psychiater. Lukt 

dat niet? Dan schrijft hij op waarom overleg 

niet gelukt is.

In uitzonderlijke situaties kan arts(assistent) 

verklaring opstellen. Maar dan moet zo snel 

mogelijk alsnog een verklaring door niet 

behandelend psychiater opgesteld worden. 

Psychiater geeft verklaring als:

1  De cliënt onmiddellijk dreigend gevaar 

veroorzaakt, en 

2  Er een ernstig vermoeden is dat dit gevaar 

door een psychische ziekte komt, en

3  Opname in het ziekenhuis de enige 

mogelijkheid is om het gevaar te stoppen, 

en

4  De cliënt niet vrijwillig opgenomen wil 

worden.

Ibs-procedure stopt
Eventueel andere vormen van zorg, zoals 

vrijwillige opname.

Nee
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7 |    Toekenning last tot  
inbewaringstelling

Burgemeester Burgemeester geeft politie en ambulance 

opdracht cliënt naar ziekenhuis te brengen.

De officier van justitie kan een instelling 

verplichten om de cliënt op te nemen, als de 

cliënt binnen 24 uur nog niet is opgenomen. 

5 |   Verzoek indienen

Bij burgemeester.

Meestal de psychiater die geneeskundige 

verklaring opstelde 

Schriftelijk verzoek met geneeskundige 

verklaring

6 |  Beoordeling verzoek 

Is een inbewaringstelling mogelijk?

Burgemeester 

(of de wethouder namens hem)

Burgemeester geeft last tot ibs als:

1  De geneeskundige verklaring voldoet aan 

de eisen, en

2  De cliënt veroorzaakt onmiddellijk dreigend 

gevaar, en

3  Er is een ernstig vermoeden dat het gevaar 

door een psychische ziekte komt, en

4  Opname in het ziekenhuis is de enige 

mogelijkheid om het gevaar te stoppen, en

5  De cliënt wil niet vrijwillig opgenomen 

worden.

Ibs-procedure stopt
Eventueel andere vormen van zorg, zoals 

vrijwillige opname.

JA

8 |   Juridische bijstand

De cliënt krijgt een advocaat toegewezen.

Burgemeester De cliënt krijgt binnen 24 uur na het 

tekenen van de ibs een advocaat.

NEE
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9 |   Naar de instelling

De cliënt wordt gedwongen naar een 

instelling gebracht.

10 |   Betrokkenen  
informeren

Politie/ambulance 

(ingeschakeld door burgemeester)

Burgemeester

De politie mag de cliënt overal ophalen, 

ook in huis. De ambulancemedewerkers 

zorgen voor veilig vervoer.

De politie mag de cliënt fouilleren op 

gevaarlijke voorwerpen en deze afnemen. 

De cliënt krijgt een lijst met de afgenomen 

voorwerpen. 

Burgemeester informeert betrokkenen 

over de ibs en de opname. 

Betrokkenen zijn Inspectie, officier van 

justitie, echtgenoot, wettelijke 

vertegenwoordiger, naaste en/of familie 

van de cliënt.

De cliënt en de instelling krijgen een 

afschrift van de ibs en de geneeskundige 

verklaring.

Burgemeester stuurt binnen een dag na 

het afgeven van de ibs de stukken naar de 

officier van justitie.
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11 |   In de instelling Hulpverleners Hulpverleners mogen cliënt fouilleren op 

gevaarlijke voorwerpen. Cliënt krijgt een 

lijst met afgenomen voorwerpen.

De instelling vertelt de cliënt en zijn 

naasten:

• Wie de behandelaar is.

•  Dat er een patiëntendossier wordt 

aangelegd. 

• Wat de huisregels zijn.

• Welke rechten de cliënt heeft. 

De cliënt krijgt zo snel mogelijk een 

behandelplan.

12 |   Beoordeling verlenging 
ibs

Moet verzoek tot voortzetting ibs naar 

rechter? 

Officier van Justitie Officier stuurt verzoek door naar rechter 

als:

1  De cliënt onmiddellijk dreigend gevaar 

veroorzaakt voor zichzelf of anderen, en

2  Er een ernstig vermoeden is dat het 

gevaar komt door een psychische ziekte, 

en

3  Een opname in het ziekenhuis de enige 

mogelijkheid is om dit gevaar te stoppen, 

en

4  De cliënt niet vrijwillig opgenomen wil 

worden.

Officier moet het verzoek uiterlijk één 

werkdag na ontvangst van stukken van 

burgemeester bij rechter indienen.

Geen ibs
Zo nodig andere vormen van zorg, zoals 

vrijwillige behandeling.
NEE
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15 |   Beoordeling  
voortzetting ibs

Is voortzetting van de ibs nodig?

13 |   Juridische bijstand

De cliënt krijgt een advocaat toegewezen.

14 |  Hoorzitting

De cliënt en anderen worden gehoord.

Rechter

Rechter en advocaat

Rechter Anderen zijn bijvoorbeeld:

•  Degene die voortzetting ibs aanvraagt;

• Degene die verklaring opstelde;

•  Familie en andere directbetrokkenen;

• Andere deskundigen.

De cliënt kan de rechter vragen om 

bepaalde mensen te horen.

Hoorzitting kan op elke plek waar cliënt is. 

Rechter zet ibs voort als:

1  De cliënt onmiddellijk dreigend gevaar 

veroorzaakt voor zichzelf of anderen, en

2  Er een ernstig vermoeden is dat het 

gevaar komt door een psychische ziekte, 

en

3  Een opname in een instelling de enige 

mogelijkheid is om dit gevaar te stoppen, 

en

4  De cliënt niet vrijwillig opgenomen wil 

worden.

Rechter beslist binnen drie dagen na 

ontvangst van de stukken van de officier.

Rechter stuurt het verzoek van de officier 

van justitie door naar de advocaat die al 

eerder aan cliënt was toegewezen.

Ibs-procedure stopt
Eventueel andere vormen van zorg, zoals 

vrijwillige opname. 

Nee
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Conclusies               Stappen                        Door wie?                Voorwaarden       

16 |   Voortzetting ibs

(voor maximaal 3 weken na dagtekening)

17 |    Informeren   
betrokkenen

Rechter

Griffier

Is daarna nog een gedwongen opname 

nodig? Dan kan de procedure voor een 

rechterlijke machtiging opgestart worden.

Betrokkenen krijgen informatie over de 

verlenging ibs en waar de cliënt is 

opgenomen.

Betrokkenen zijn:

Cliënt, advocaat, ziekenhuis, huisarts, 

ouders die gezag uitoefenen, echtgenoot, 

verzorger, degene die de ibs heeft 

aangevraagd, officier, inspectie en 

eventuele andere personen.

Geneesheer-directeur krijgt eventueel 

extra informatie met motivatie voor 

beslissing van de rechter.


