
 
 

 
 

Uitleg RM procedure voor vertegenwoordiger  
 
Een gedwongen opname van een patiënt via rechterlijke machtiging (RM) is een ingrijpende 
gebeurtenis voor patiënt en overige betrokkenen. Deze informatie is bedoeld om de 
vertegenwoordiger van de patiënt inzicht te geven in de stappen van de RM procedure die 
noodzakelijkerwijs doorlopen moeten worden.  
 

• De noodzaak van opname in een verpleeghuis is door de specialist ouderengeneeskunde 
(SO) en/of verpleegkundige ouderenzorg (VO), al in een eerder stadium met de patiënt 
besproken. De SO/VO zal op het laatste moment nogmaals een gesprek met patiënt hebben 
om opnieuw uit te leggen dat een opname in een verpleeghuis echt noodzakelijk en 
onafwendbaar is. Hierbij wordt gekeken of er nog ruimte is voor andere, minder ingrijpende 
opties die het verzet van de patiënt tegen opname weg kunnen nemen en waarmee de RM-
procedure voorkomen kan worden. Indien het niet lukt om patiënt op andere gedachten te 
brengen zal de RM procedure verder in gang gezet worden. 

 
• De bij de patiënt betrokken SO stuurt een verwijzing naar een onafhankelijk SO met het 

verzoek om een geneeskundige verklaring voor de rechter op te stellen. Om dit goed te 
kunnen doen zal de onafhankelijke SO de patiënt zelf gaan bezoeken. 
 

• Als deze geneeskundige verklaring er is, zullen alle gegevens door de bij de patiënt betrokken 
SO naar het indicatiebureau gestuurd worden, die na controle op volledigheid van de 
gegevens het doorstuurt naar de rechtbank (max termijn hiervoor is 6 weken) 

 
• De rechtbank zal een zitting gaan plannen, dit is altijd bij patiënt thuis. Hierbij zijn aanwezig: 

de patiënt zelf, een rechter en een griffier, de advocaat van de patiënt, de vertegenwoordiger 
van de patiënt, de SO en de VO. 

 
• De advocaat komt voorafgaande aan de zitting, de patiënt thuis bezoeken. Dit gaat in overleg 

met de vertegenwoordiger en vindt vaak een dag van tevoren plaats. 
 

• Tijdens de zitting geeft de rechter alle aanwezigen gelegenheid het woord te doen. Na 
iedereen gehoord te hebben, zal de rechter direct uitspraak doen en als deze besluit dat 
opname noodzakelijk is, moet de patiënt binnen 4 weken in het verpleeghuis van voorkeur 
opgenomen worden. Het verpleeghuis van voorkeur is de dossierhouder en moet geschikt zijn 
voor een opname via RM procedure. Dit wordt in eerdere fase van proces door VO  
gecontroleerd. 

 
• Bij voorkeur wordt de patiënt op dag van uitspraak opgenomen. Als er op de dag van de 

uitspraak in het verpleeghuis van voorkeur geen plek beschikbaar is en ook niet binnen de 
gestelde termijn van 4 weken, dan moet de dossierhouder een geschikte plek in een ander 
verpleeghuis aanbieden. In uitzonderlijke gevallen, als de instelling geen plek kan aanbieden, 
kan het betekenen dat er een plek elders in de regio of zelfs buiten de regio geaccepteerd 
moet worden.  

 
• Als de patiënt rustig is, kan de vertegenwoordiger direct na de uitspraak, zelf de patiënt naar 

het verpleeghuis brengen of (in overleg met SO en verpleeghuis) op een andere dag binnen 
de afgesproken termijn van 4 weken.  Bij heftige verzet van de patiënt is vervoer per 
ambulance mogelijk en soms medicatie noodzakelijk om patiënt rustig te krijgen. Het is 
belangrijk om te weten dat deze sedatie van de patiënt een dag kan duren. 

 
• Bij een vooraf al te verwachte onrustige patiënt, kan nabijheid van politie wenselijk zijn. Dit is 

een door de rechtbank vastgestelde procedure. De politie komt niet in het huis, is wel buiten in 
de buurt aanwezig, uit het zicht van patiënt.  


