Informatie over de vordering tot gedwongen opname.
Wet 26 Juni 1990. - Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke

1.
Het gebeurt dat mensen die met psychische problemen kampen ingevolge hun geestesziekte niet
(meer) de reflex hebben zichzelf daarvoor medisch te laten behandelen, en dat zij door hun gedrag
zichzelf of hun omgeving in gevaar brengen.
Elke belanghebbende (bv. een familielid, de samenwonende partner, de huisarts, een buur, een vriend,
enz.) kan dan aan de vrederechter van de plaats waar de geesteszieke verblijft, vragen dat de zieke
gedwongen opgenomen zou worden in een gesloten afdeling van een psychiatrische instelling voor
een observatie die 40 dagen duurt (vroeger "collocatie" genoemd).
Na die termijn kan de vrederechter van de plaats van de instelling beslissen tot het "verder verblijf"
van de zieke in de instelling, wanneer de behandelende artsen van de instelling dat vragen.
2.
Iedere belanghebbende kan bij de vrederechter een verzoekschrift indienen teneinde de opname ter
observatie van een geesteszieke te horen bevelen. Bij dat verzoekschrift dient een omstandige
geneeskundige verklaring gevoegd te worden.
Ook de behandelende geneesheer kan een verzoekschrift neerleggen, doch het omstandig
geneeskundig verslag zal alsdan door een collega-geneesheer dienen opgesteld te worden.
Dit verzoekschrift vermeldt (op straffe van nietigheid):
1. de dag, de maand en het jaar;
2. de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de verzoeker, alsook de graad van
verwantschap of de aard van de betrekkingen die er bestaan tussen de verzoeker en de
persoon wiens plaatsing ter observatie wordt gevraagd;
3. het onderwerp van de vordering en in het kort de gronden ervan;
4. de naam, de voornaam, de verblijf- of woonplaats van de zieke of, bij gebreke daarvan, de
plaats waar hij zich bevindt;
5. de aanwijzing van de rechter die ervan kennis moet nemen.
Het verzoekschrift moet (op straffe van nietigheid) worden ondertekend door de verzoeker of zijn
advocaat.
3.
Het omstandig medisch verslag mag niet worden opgesteld door een arts die een bloed-of aanverwant
is van de zieke of van de verzoeker.
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Het omstandig medisch verslag moet (op straffe van niet ontvankelijkheid) de gezondheidstoestand
beschrijven van de persoon wiens opneming ter observatie gevraagd wordt en de symptomen van de
ziekte.
Bijgevolg moet het omstandig medisch verslag ook vaststellen dat is voldaan aan de voorwaarden
bepaald in artikel 2 van de wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke - Wet
26 Juni 1990. Dat zijn twee voorwaarden, met name:
(1) dat “enige andere geschikte behandeling ontbreekt” en
(2) dat de toestand van de psychiatrische patiënt een opneming vereist, hetzij omdat zijn
gezondheid en zijn veiligheid ernstig in gevaar brengt, hetzij omdat hij een ernstige bedreiging
vormt voor andermans leven of integriteit.
Dat verslag moet ‘omstandig’ zijn. Daarmee wordt bedoeld dat het verslag in detail de toestand van
de zieke en de noodzaak van de opneming ter observatie moet beschrijven. Een medisch verslag, en
zeker een ‘omstandig’ medisch verslag is dus uitvoeriger dan een medisch getuigschrift of certificaat.
De arts dient de zieke persoon (medisch) te onderzoeken.
Het omstandig medisch verslag mag ten hoogste 15 dagen oud zijn.
4.
Er dienen dus twee documenten neergelegd te worden:
1. een verzoekschrift. (model te verkrijgen op de griffie)
2. een omstandig medisch verslag. (model te verkrijgen op de griffie)
Na de neerlegging op de griffie van het ondertekende verzoekschrift en het omstandig medisch
verslag:
-

-

zal de griffier de balie verwittigen zodat deze een advocaat voor de zieke persoon kan
aanwijzen (de wet legt op dat de zieke, kwetsbare persoon steeds gezien wordt door de
vrederechter in aanwezigheid van een advocaat),
zullen alle betrokkenen bij gerechtsbrief opgeroepen worden voor verhoor op de dag en plaats
(namelijk daar waar de zieke verblijft) die de vrederechter zal bepalen.

De rechter doet uitspraak binnen de 10 dagen na de neerlegging van het verzoekschrift.
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