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Programma

Voordat we beginnen; pak iets te drinken en zoek een groen en rood voorwerp!

1. Introductie 

2. Vragen en toelichting toepassing art. 21

3. Artikel 21 in relatie tot RM en IBS

4. Rol en werkwijze CIZ

5. Nabranders en afsluiting 



Introductie

Wie zijn jullie? 

Steek je hand omhoog als het antwoord op jou van toepassing is

• In welke sector ben je werkzaam? 

• Gehandicaptenzorg

• Ouderenzorg

• Anders..

• In welke functie?

• Wzd-functionaris (SO/ gz-psycholoog/ orthopedagogen-generalist)

• Verpleegkundige/ casemanager

• Beleidsmedewerker/ kwaliteitsadviseur/ manager

• Klantadviseur/ zorgconsulent

• Anders...

• Loop je ergens tegen aan bij het besluit voor opname en verblijf (art. 21), zo 

ja waar loop je tegenaan? > antwoorden in de chat



Artikel 21 besluit tot opname 

en verblijf



• Artikel 21 is voor cliënten met een psychogeriatrische, verstandelijke 

beperking of gelijkgestelde aandoening die zelf geen weloverwogen keuze 

kunnen maken voor een opname en die zich daar ook niet tegen (kunnen) 

verzetten. 

JUIST

• Bij een opname van iemand met een ZZP5 of hoger moet altijd een artikel 21 

aangevraagd worden.

ONJUIST

• Het CIZ toetst of aan de wettelijke normen wordt voldaan door o.a. vast te 

stellen of opname en verblijf noodzakelijk en geschikt is om ernstig nadeel te 

voorkomen.

JUIST

• Een volmacht kan de juridische titel artikel 21 voor opname vervangen. 

ONJUIST

• Artikel 21 is nodig om onvrijwillige zorg in te zetten.

ONJUIST

• Artikel 21 leidt tot per definitie opname op een gesloten afdeling.

ONJUIST

Vragen art. 21 



• De kern van artikel 21 Besluit tot Opname en Verblijf in de Wzd is de 

rechtsbescherming van cliënten met een psychogeriatrische (pg) of 

verstandelijk gehandicapte (vg) of gelijkgestelde aandoening bij de 

overweging tot opname. 

• Artikel 21 is een juridische titel voor opname van cliënten met een 

psychogeriatrische, verstandelijke beperking of gelijkgestelde aandoening die 

zelf geen weloverwogen keuze kunnen maken voor een opname en die zich 

daar ook niet tegen (kunnen) verzetten.

• In de wet staat dat een onafhankelijke instantie, het CIZ in dit geval, toetst wat 

de houding van de cliënt is over de opname. Dit is een recht van de cliënt.

• Het staat de cliënt vrij de accommodatie op elk moment te verlaten. Artikel 21 

impliceert een opname op een open afdeling. Als er onvrijwillige zorg (zoals 

insluiting) wordt toegepast moet hiervoor het stappenplan worden gevolgd. 

Het gaat dus om het recht om zelf te bepalen waar je wilt wonen. Art. 21 is een 

extra toets als er geen alternatieven meer zijn en een verhuizing noodzakelijk is. 

Toelichting toepassing art. 21



Art. 21 in relatie tot RM en IBS



Artikel 21 in relatie tot RM en IBS

4

Geen opname o.g.v. art. 21 want verzet > aanvraag RM

• Uitkomst bij onderzoek Wzd-toets artikel 21

• Indien houding van cliënt verandert in verzet die voorheen op vrijwillige basis 

(bereidheid) of op basis van art. 21 in een accommodatie verblijft

In geval van een spoedsituatie waarin ernstig nadeel als het gevolg van het 

gedrag van de cliënt onmiddellijk dreigend is > opname met een IBS



Rol en werkwijze CIZ



1. Wat is de rol van het CIZ in het proces rondom art. 21?

2. Was volgens jullie het doel en de kern van art. 21 Wzd?

3. Wat is de werkwijze van het CIZ? 

4. Wat is veranderd voor de rol van het CIZ t.o.v. art. 60 BOPZ?

5. Hoe beoordeelt het CIZ verzet? 

6. Welke misverstanden komen jullie het meest tegen?

Vragen aan het CIZ



Rol CIZ?

…….?

……….?

..……? ……..?

Onduidelijkheden/vragen?



Nabranders en afsluiting

4

▪ Bedankt voor jullie aanwezigheid 

en deelname!

▪ Zijn er nabranders en/ of vragen? 

Heb je nieuwe dingen 

gehoord/ geleerd in 

deze workshop?



Artikel 21 in relatie tot RM en IBS
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Accommodatie

Accommodatie

Locatie

Accommodatie

Aanvraag tot een 
besluit tot opname 

en verblijf bij CIZ

CIZ besluit tot 
opname en verblijf 

– of wijst af

Verzoek bij CIZ RM 
in geregistreerde 
accommodatie

CIZ verzoekt rechter 
tot verlenen RM

Rechter besluit tot RM 
opname en verblijf

Rechter besluit tot VM 
opname & verblijf

18 tot 23 jaar aansluitend op jeugdhulp 

Aanvraag IBS door 
familie, omstanders, 

politie

Burgemeester 
besluit over 

beschikking tot IBS
Uitvoeren IBS

Geen 
bereidheid, 

geen bezwaar

Onvrijwillige 
opname & 

verblijf

Crisis

Wzd Artikel 21 t/m 23

Wzd Artikel 24 t/m 28

Wzd Artikel 29 t/m 37

CIZ vraagt rechter te 
beslissen of de IBS 

wordt verlengd

Cliënt wordt 
vrijwillig 

opgenomen

Vrijwillig en 
weloverwogen 

besluit

Aanvraag verlenging
voorwaardelijke 

machtiging bij CIZ 

Aanvraag beslissing 
rechter na

opname bij CIZ


