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Introductie
Een machtiging tot voortgezet verblijf is een beslissing van de rechter om een 
gedwongen verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis te verlengen. 

Procedure rechterlijke machtiging tot voortgezet verblijf

Conclusies               Stappen                        Door wie?                Voorwaarden

1 |  Aanleiding rm

Voorlopige rm van een cliënt loopt 

binnenkort af, maar er is nog sprake van 

gevaar.

1  Voorlopige rm loopt binnenkort af, maar de 

psychische stoornis die gevaar veroorzaakt 

is nog aanwezig, en 

2  Opname is de enige manier om het 

gevaar te stoppen, en

3  De cliënt wil geen opname

Geneesheer-directeur onderzoekt kort voor 

het opstellen van de verklaring de cliënt. 

Hij stelt geneeskundige verklaring op als:

1  De cliënt gevaar veroorzaakt voor zichzelf 

of anderen, en

2  Er na afloop van de voorlopige rm nog 

sprake is van gevaar door de psychische 

ziekte, en 

3  Opname de enige manier is om het gevaar 

te stoppen en

4 De cliënt geen vrijwillige opname wil.

Familie / hulpverlener / mensen in de 

omgeving

Geneesheer-directeur of psychiaterGeen verlenging rm
Zo nodig andere vormen van zorg, zoals 

vrijwillige opname.

JA

2 |   Beoordeling cliënt en 
situatie 

Is geneeskundige verklaring nodig?

NEE
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3 |   Opstellen geneeskundige 
verklaring

Geneeskundige verklaring met:

•  Gezondheidssituatie van cliënt

•  Waarom voortzetting van de rm nodig is.

De vorm van de verklaring is wettelijk 

voorgeschreven. Zie bijlage Wet Bopz 

Geneesheer-directeur of psychiater 

4  |  Verzoek indienen

Bij officier van justitie van de rechtbank in 

het gebied waar de cliënt verblijft.

5 |  Beoordeling verzoek

Bij officier van justitie van de rechtbank in 

het gebied waar de cliënt verblijft.

Schriftelijk verzoek met:

•  Geneeskundige verklaring; 

•  Kopie aantekeningen van behandeling en 

beloop

•  Behandelplan (of motivatie waarom het 

ontbreekt); 

•  de reden van eventuele 

dwangbehandeling. 

Indiening uiterlijk in de zesde of vijfde week 

voor het aflopen van de voorlopige 

machtiging.

•  Echtgenoot, ouder(s), voogd, mentor, 

curator, grootouders, (klein) kinderen, 

oom, tante, broer, zus.

•  Officier van justitie.

Geen verlenging rm
Zo nodig andere vormen van zorg, zoals 

vrijwillige opname.

NEE
Officier van justitie stuurt het verzoek 

alleen naar rechter als hij vindt dat wordt 

voldaan aan de voorwaarden om de rm 

voort te zetten.

Officier van justitie

JA

Toewijzing advocaat gebeurt alleen als de 

cliënt dat wil.

Rechter en bureau voor rechtsbijstand6 |  Juridische bijstand

De cliënt krijgt een advocaat toegewezen.
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7 |  Hoorzitting

De cliënt en anderen worden gehoord.

8 |  Beoordeling

Is rm tot voortgezet verblijf nodig?

Anderen zijn bijvoorbeeld:

• degene die rm aanvraagt

• degene die verklaring opstelde

• familie en andere directbetrokkenen

• andere deskundigen

De cliënt kan de rechter vragen om 

bepaalde mensen te horen.

De hoorzitting kan in het ziekenhuis 

plaatsvinden.

Rechter geeft rm af als:

1  De cliënt nog gevaar veroorzaakt voor 

zichzelf of anderen, en

2  Er na afloop van de voorlopige rm nog 

sprake is van gevaar door de psychische 

ziekte, en 

3  Opname de enige mogelijkheid is om het 

gevaar te stoppen, en

4  De cliënt geen opname wil.

Rechter beslist binnen vier weken na 

indiening verzoek.

Rechter 

Rechter Geen verlenging rm
Zo nodig andere vormen van zorg zoals 

vrijwillige opname. 

Griffier informeert cliënt, advocaat, ouders 

die gezag uitoefenen, echtgenoot, 

verzorger, verzoeker, officier, huisarts en 

inspectie over afwijzing. Huisarts en 

inspectie krijgen de geneeskundige 

verklaring.

9 |  Toekenning rm

Cliënt blijft in instelling.

De rm tot voortgezet verblijf is maximaal 

twaalf maanden geldig.

Na vijf jaar mag de rechter de rm steeds 

met maximaal twee jaar verlengen.

Rechter 

JA

NEE



4 van  4  |  Procedure rechterlijke machtiging tot voortgezet verblijf

10 |  Informeren

Informeren van alle betrokkenen. 

Betrokkenen krijgen informatie over de 

verlenging van de rm en horen waar cliënt 

is opgenomen.

Betrokkenen zijn:

Cliënt, advocaat, ziekenhuis, huisarts, 

ouders die gezag uitoefenen, echtgenoot, 

verzorger, degene die de rm heeft 

aangevraagd, officier, inspectie en 

eventuele andere personen.

Geneesheer-directeur krijgt eventueel 

extra informatie met de motivatie voor de 

beslissing van de rechter.

Griffier
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