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Datum 7 oktober 2015 

Onderwerp Meldingen in kader van Wet Bopz digitaal 

 

 

Geachte bestuurder, 

 

Graag willen wij onder uw aandacht brengen dat meldingen in het kader van de 

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) uiterlijk vanaf 

1 januari 2016 digitaal kunnen worden ingediend bij de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ). 

 

Wat verandert er voor u?  

 

In plaats van een papieren formulier in te vullen, kunt u binnenkort uw meldingen 

direct digitaal doen op onze website (www.igz.nl). De bestaande wettelijk vast-

gestelde formulieren voor ‘dwang’ en ‘middelen en maatregelen’ en andere 

meldingen in het kader Wet Bopz zijn gedigitaliseerd.  

 

Met het digitale formulier ziet u gemakkelijk welke, volgens de Wet Bopz 

vastgestelde informatie, nodig is om de melding direct compleet en correct in te 

kunnen dienen. Dat bespaart tijd en leidt tot minder administratieve lasten, 

aangezien de IGZ u niet langer achteraf hoeft te benaderen voor ontbrekende 

informatie. Het indienen van meldingen wordt sneller en veiliger. Daarnaast 

ontvangt u directe feedback in een ontvangstbevestiging.  

 

Waarin verschilt het digitale formulier van het papieren formulier?  

 

In het digitale formulier wordt de gebruiker alleen om de benodigde en wettelijk 

verplichte informatie en het vestigingsnummer gevraagd. Dit laatste zodat de IGZ 

vast kan stellen welke instelling de melding verricht en om te voorkomen dat er 

verwisseling plaatsvindt. 

 

 Vestigingsnummer 

Het vestigingsnummer is een uniek nummer dat elke vestiging in Nederland 

heeft waardoor een duidelijke identificatie van de vestiging mogelijk is. Via de 

website van de KVK is uw vestigingsnummer gemakkelijk te achterhalen.  

 

Hoe onderteken ik de digitale formulieren?  

 

In de Wet Bopz staat dat de geneesheer-directeur de kennisgevingen aan de 

inspecteur moet doen op formulieren die overeenkomen met de modellen die zijn 

opgenomen in de ‘Regeling kennisgeving en toepassing dwangbehandeling en 

middelen of maatregelen en registratie middelen of maatregelen BOPZ’
1
. Nu de 

                                              
1  Artikelen 1 en 2 van de ‘Regeling kennisgeving en toepassing dwangbehandeling en middelen of maatregelen 
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meldingen digitaal worden gedaan, kan een geneesheer-directeur de meldingen 

niet meer fysiek ondertekenen.  

 

De geneesheer-directeur is en blijft inhoudelijk verantwoordelijk voor het doen 

van de melding, maar kan binnen de instelling een of meerdere medewerkers 

machtigen om namens hem of haar de melding digitaal te doen. Uit de machtiging 

blijkt waarvoor de medewerker precies gemachtigd is. Verder is de machtiging 

voorzien van een dagtekening en de namen en handtekeningen van de genees-

heer-directeur en de betrokken medewerker. De instelling bewaart de machtiging, 

zodat zij deze op aanvraag van de IGZ kan tonen. 

 

Hoe veilig zijn de digitale formulieren?  

 

De IGZ beschikt over informatiesystemen die geschikt zijn voor verwerking van 

privacygevoelige informatie tot en met risicoklasse 2 (grote hoeveelheden zeer 

persoonlijke informatie). Met de invoer van digitale formulieren, zal de 

informatiestroom veiliger worden doordat externe partijen zoals PostNL en 

(onveilig) webverkeer via email uitgesloten wordt. De communicatie tussen de 

indiener van de melding en de IGZ is dus beveiligd.  

 

Wanneer kunt u digitaal melden? 

 

In het najaar gaat een pilot van start met ongeveer twaalf instellingen. De 

uitkomsten hiervan gebruikt de IGZ voor verbeteringen in de werkwijze. Uiterlijk 

januari 2016 zullen de digitale formulieren voor alle instellingen, rechtbanken en 

onafhankelijke klachtencommissies beschikbaar zijn. Vanaf het moment dat de 

digitale formulieren beschikbaar zijn kunt u uw meldingen digitaal doen. 

 

In sommige gevallen zult u voor deze nieuwe werkwijze wel uw interne processen 

anders willen inrichten. Uiteraard geeft de IGZ instellingen, rechtbanken en 

onafhankelijke klachtencommissies hier de tijd en ruimte voor. Over de uitkomsten 

van de pilot en het moment dat de digitale formulieren beschikbaar zijn zal de IGZ 

u nog nader informeren.  

 

De IGZ gaat er van uit dat u dit bericht onder de aandacht brengt van ieder 

binnen uw organisatie (vestigingen) die te maken heeft met meldingen in het 

kader van de Wet Bopz.  

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met het Meldpunt IGZ.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

mevrouw drs. J.F. de Vries 
Hoofdinspecteur Verpleging en Langdurige Zorg 


