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32 337 Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter 
beschikking gestelden, de Penitentiaire 
beginselenwet en de Beginselenwet justitiële 
jeugdinrichtingen in verband met de verruiming 
van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige 
behandeling te verrichten 

Nr. 9  AMENDEMENT VAN HET LID BOUWMEESTER 
Ontvangen 25 januari 2012  

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel C, wordt na artikel 16c een volgende artikel 
toegevoegd, luidende: 

Artikel 16d  

1. Er is een patiëntenvertrouwenspersoon die tot taak heeft advies en 
bijstand te verlenen aan een ter beschikking gestelde. 

2. Het hoofd van de inrichting voor verpleging van ter beschikking 
gestelden informeert de ter beschikking gestelde over de mogelijkheid 
een patiëntenvertrouwenspersoon in te schakelen. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gegeven 
met betrekking tot de taak en de bevoegdheden van de patiëntenvertrou-
wenspersoon. 

II

In artikel II, onderdeel B, wordt na artikel 46e een artikel toegevoegd, 
luidende: 

Artikel 46f  

1. Er is een patiëntenvertrouwenspersoon die tot taak heeft advies en 
bijstand te verlenen aan een gedetineerde als bedoeld in artikel 46b, 
eerste lid. 

2. De directeur informeert de gedetineerde, bedoeld in het eerste lid, 
over de mogelijkheid een patiëntenvertrouwenspersoon in te schakelen. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gegeven 
met betrekking tot de taak en de bevoegdheden van de patiëntenvertrou-
wenspersoon 
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III

In artikel III, onderdeel B, wordt na artikel 51e een artikel toegevoegd, 
luidende: 

Artikel 51f  

1. Er is een patiëntenvertrouwenspersoon die tot taak heeft advies en 
bijstand te verlenen aan een jeugdige als bedoeld in artikel 51b, eerste lid. 

2. De directeur informeert de jeugdige, bedoeld in het eerste lid, over de 
mogelijkheid een patiëntenvertrouwenspersoon in te schakelen. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gegeven 
met betrekking tot de taak en de bevoegdheden van de patiëntenvertrou-
wenspersoon. 

Toelichting  

Dit amendement introduceert een patiëntenvertrouwenspersoon waar 
gedetineerden in geval van een medische behandeling voor advies en 
bijstand terecht kunnen. 

De indiener is van mening dat een onafhankelijke patiëntenvertrou-
wenspersoon kan bijdragen aan de rechtsbescherming van deze gedeti-
neerden. Hiermee wordt de rechtspositie van deze gedetineerden gelijk 
aan die van patiënten die op grond van de BOPZ een medische behan-
deling moeten ondergaan. 

Bouwmeester
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