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Bijlage 9 Taken van de huisarts 

A. Verzoek tot gedwongen opname door huisarts 

De huisarts gaat steeds na of een vrijwillige behandeling mogelijk is.  

De arts kan, indien nodig, beroep doen op de 2de lijn GGZ professionals voor advies en consult om 

een correcte inschatting te maken.  

Indien dit niet mogelijk is en het nodig is om over te gaan tot een gedwongen opname.  

Er zijn twee procedures: de gewone procedure en de procedure bij hoogdringendheid. De voorkeur 

gaat uit naar de gewone procedure. De procedure bij hoogdringendheid dient men in de mate van 

het mogelijke te voorkomen. 

1. De gewone procedure via de vrederechter 

Elke belanghebbende kan het verzoekschrift indienen, ook de huisarts. Bij deze laatste situatie kan hij 

niet de omstandig geneeskundige verklaring invullen.  In al de andere situaties kan de huisarts wel de 

omstandig geneeskundige verklaring invullen.  

2. De procedure bij hoogdringendheid 

Bij geesteszieke zonder tekenen van lichamelijke ziekte contacteert de huisarts de politie die de 

nodige vaststellingen doet en het parket verwittigt. 

Bij geesteszieke met tekenen van een lichamelijke ziekte contacteert  de huisarts de politie. De 

huisarts geeft de nodige medische bijstand. Indien nodig wordt een ziekenwagen ingeschakeld om de 

betrokken persoon, met bijstand van de politie,  over te brengen naar de spoedafdeling van een 

algemeen ziekenhuis. De politie neemt verder de nodige maatregelen en verwittigt het parket. 

Het is aangewezen dat de huisarts nog gecontacteerd kan worden door spoeddienst of schouwarts. 

Daarom graag voor deze doeleinde de gsm nummer achterlaten of meegeven. 

 

B. Vraag tot omstandig geneeskundig verslag  bij de gewone procedure 

De familie, de politie kan aan de huisarts vragen om een omstandig geneeskundig verslag te maken, 

nodig voor de gedwongen opname. 

Dit verslag mag niet ouder zijn dan 15 dagen en mag niet opgesteld worden door een geneesheer die 

een bloed- of aanverwant is van de zieke of van de verzoeker is of die zelf verzoeker is voor de 

gedwongen opname.  

C. Vraag tot een medische evaluatie bij de procedure hoogdringendheid 

 Het parket kan een arts vorderen voor het opstellen van de medische evaluatie. De huisarts treedt 

dan op als schouwarts.  
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Een huisarts die betrokken is bij de start van de procedure hoogdringendheid, kan niet gevorderd 

worden voor de medische evaluatie.  

- De schouwarts kan ter plaatse worden gevraagd (d.w.z. de plaats waar de politie de persoon 

heeft aangetroffen), dan wel op het bureau van de politie (als de persoon naar daar werd 

overgebracht). 

- De (schouw)artsen hanteren bij het opstellen van hun omstandig geneeskundig verslag de 

checklist ‘gedwongen opname’, die uitgewerkt werd tussen de geneesheren hoofd-van-dienst en de 

schouwartsen.  Zij dienen in hun medisch advies expliciet te argumenteren waarom er 

‘hoogdringend’ opgetreden dient te worden. 

- De psychiatrische evaluatie die kan leiden tot de opmaak van een omstandig geneeskundig 

verslag met het oog op een gedwongen opname. Een omstandig geneeskundig verslag houdt in: een 

gedetailleerde beschrijving van de gezondheidstoestand van de patiënt, zowel lichamelijk als 

psychiatrisch, met beschrijving van de symptomen, het gevaar voor zichzelf of derden, het gebrek 

aan een andere geschikte behandeling en het spoedeisend karakter van de te nemen 

beschermingsmaatregel.  

- Indien de parketmagistraat bijkomende informatie of toelichting wenst, kan hij vragen dat de 

(schouw)arts het omstandig geneeskundig verslag persoonlijk toelicht. 

- Wanneer een geesteszieke persoon zich op een spoedgevallendienst in een algemeen 

ziekenhuis bevindt of op een PAAZ of in een psychiatrisch ziekenhuis, wordt ook daar een 

(schouw)arts gevorderd door de parketmagistraat om een omstandig geneeskundig verslag op te 

stellen. 

- Ook wanneer een psychiater van een mobiele dienst GGZ art. 107 om een gedwongen 

opname bij hoogdringendheid verzoekt, wordt ook daar een (schouw)arts gevorderd door de 

parketmagistraat om een omstandig geneeskundig verslag op te stellen. 

- De (schouw)arts dient zelf ook na te gaan of er alternatieven zijn voor een gedwongen 

opname. Hij kan zelf beroep doen op het GGZ-aanbod (PAAZ, CGG, privé psychiater, mobiel team art. 

107,…). 

- De (schouw)arts adviseert politie en parket over de noodzaak tot politiebewaking van de 

persoon en noodzaak tot bijstand van de personen bij zijn overbrenging naar het psychiatrisch 

ziekenhuis. 
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Verontrustende situaties melden aan het parket. Wanneer heeft een houder van het 

beroepsgeheim meldingsrecht? 

U vindt hier alles over in de gids gemaakt voor professionele hulpverleners via bijgevoegde link: 
https://www.fjclimburg.be/downloads/Verontrustende_situaties_GIDS_leespdf_LR.pdf 
 

https://www.fjclimburg.be/downloads/Verontrustende_situaties_GIDS_leespdf_LR.pdf

