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Mijnheer de minister, mevrouw de staatssecretaris, 


Op verzoek van de toenmalige minister van VWS heeft een commissie van de Gezondheidsraad 
zich gebogen over de problematiek van psychiatrische patiënten in acute nood die geen of 
incidenteel contact hebben met de hulpverlening. Het blijkt jaarlijks te gaan om een groep van 
ongeveer 8000 mensen. De breed samengestelde commissie, bestaande uit psychiaters, ethici en 
juristen, adviseert in Noodgedwongen over aanpassingen in de zorgverlening en in de wetgeving 
die kunnen helpen de kloof te dichten tussen hulpverlening en moeilijk bereikbare psychiatrische 
patiënten. 


Voor grote groepen psychiatrische patiënten hebben de deïnstitutionalisering en 
vermaatschappelijking van de ggz geleid tot betere leefomstandigheden. Een beperkte groep 
patiënten kan echter niet goed gebruik maken van het scala aan voorzieningen dat is ontstaan. Zij 
vallen tussen de wal en het schip. Dit gebeurt des te meer doordat publieke organisaties zich 
terugtrekken op hun kerntaken, waardoor in noodsituaties soms niemand meer ingrijpt. In de 
wetgeving is ‘gevaar’ bovendien nog steeds het criterium voor ingrijpen, terwijl veel deskundigen 
vinden dat al eerder hulp geboden zou moeten worden, ook als de patiënt die zelf niet zoekt of 
zelfs contact met hulpverleners mijdt. 


De commissie adviseert daarom de initiatieven voor ‘bemoeizorg’ die er al zijn systematisch uit te 
bouwen tot integrale bemoeizorg, gericht op deze doelgroep. Respect voor de vrijheid van 
handelen kan niet de enige leidraad zijn in de hulpverlening aan psychiatrische patiënten in nood. 
Deze mensen maken immers lang niet altijd in vrijheid de keuze om geen hulp te zoeken of hulp te 
weigeren. Dat leidt tot soms zeer zichtbare maar ook tot onzichtbare eenzaamheid en nood.  
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Het is belangrijk dat de hulpverlening actief contact legt en onderhoudt met moeilijk bereikbare 
patiënten. Hulpverleners moeten daarbij beschikken over een continuüm van mogelijkheden, van 
informatie geven, overleggen en onderhandelen naar overreden en uitoefenen van drang en dwang. 
Meer samenwerking in de verslavingszorg en ggz is gewenst om patiënten met meervoudige 
problematiek beter te kunnen helpen. Verder kan de huidige scheiding tussen klinische en 
ambulante interventies en tussen opname en behandeling beter opgeheven worden. Op dit moment 
gaat gedwongen opname bijvoorbeeld niet altijd gepaard met behandeling, terwijl behandeling de 
mogelijkheden van patiënten om hun eigen belangen adequaat te behartigen juist kan vergroten. 


De commissie adviseert om dit alles wettelijk te verankeren, zodat de balans tussen recht op 
vrijheid van handelen en recht op zorg in elk individueel geval getoetst en gewaarborgd kan 
worden. Elke patiënt en elke situatie vraagt namelijk om nieuwe afwegingen. Dat betekent dat op 
termijn gedacht kan worden aan vervanging van de wet Bopz. In een nieuwe wet kan dan een 
continuüm aan interventies geregeld worden. 


Met vriendelijke groet, 


 


 
Prof. dr JA Knottnerus, 
Voorzitter 
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Samenvatting


Adviesvragen


Een deel van de mensen die kampen met ernstige en langdurige psychiatrische proble-
men heeft geen contact met de hulpverlening. Bij hen is geregeld sprake van acute nood. 
Desondanks ontvangen ze geen psychiatrische hulp of vermijden die zelfs actief. Hoe 
groot is dit probleem, wat zijn de oorzaken, en welke veranderingen in zorgverlening en 
wetgeving kunnen bijdragen aan effectievere hulp voor deze patiënten? Deze vragen 
staan centraal in dit advies.


Omvang van het probleem


Jaarlijks zijn er rond de 24 000 mensen met ernstige psychiatrische problemen die geen 
contact hebben met de hulpverlening. Ze zijn niet opgenomen en doen vaak ook geen 
beroep op andere vormen van hulp.


Voor naar schatting 8000 van deze mensen is er daarbij sprake van geregeld optre-
dende acute nood, bijvoorbeeld door verergering van ziekteverschijnselen, zoals wanen 
of hallucinaties, al dan niet in combinatie met verslavingsproblemen. Vaak hebben deze 
patiënten ook grote sociale problemen, zoals geen onderdak en gebrek aan voedsel en 
geld. Ze verzorgen zichzelf slecht en hebben vaak geen contact met familie.


Deze groep van naar schatting 8000 mensen krijgt of zoekt vaak niet de zorg die 
hulpverleners, familieleden en andere betrokkenen noodzakelijk achten. Soms is er 
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sprake van overlast voor de omgeving. Maar mensen kunnen ook vereenzamen en ver-
kommeren, soms zichtbaar op straat, vaak zonder dat anderen dit waarnemen.


Oorzaken


Er bestaat voor deze groep van niet-opgenomen acute psychiatrische patiënten een kloof 
tussen zorgbehoefte en zorgaanbod. Een complex aan factoren ligt ten grondslag aan de 
huidige situatie. Drie clusters tekenen zich daarbij af.


1 Grotere en complexere zorgbehoefte


De zorgbehoefte is bij deze groep patiënten groter en complexer geworden. In omvang 
is de zorgbehoefte toegenomen doordat kwetsbare mensen gemakkelijker in de marge 
van de samenleving terecht zijn gekomen. De oorspronkelijke sociale vangnetten van 
wederzijdse hulp in dorpen en buurten zijn ingeruild voor netwerken van verspreid 
wonende mensen, die contact houden omdat ze elkaar iets te bieden hebben. Wie geen 
‘meerwaarde’ heeft valt erbuiten. Marginalisering heeft ook plaatsgevonden op de 
arbeidsmarkt en de woningmarkt, vooral in de grote steden. Verslaving kan verder bij-
dragen aan marginalisering en een stoornis bovendien verergeren. Door al deze ontwik-
kelingen is de omvang van de zorgbehoefte bij deze specifieke groep patiënten de 
afgelopen decennia toegenomen.


Complex is de zorgvraag omdat deze groep van patiënten zelf vaak het contact met 
de hulpverlening afhoudt. Mensen beseffen of erkennen vaak niet dat ze ziek zijn en 
risico’s lopen wanneer ze geen zorg ontvangen. Maar ze kunnen de zorg ook afwijzen 
door slechte ervaringen met eerdere hulp, zoals een traumatisch verlopen dwangop-
name. De complexiteit neemt nog toe wanneer mensen meerdere problemen hebben, 
zoals een combinatie van een psychiatrische stoornis, verslaving en lichamelijke tekor-
ten als gevolg van voedselgebrek, roken en het ontbreken van gewone medische zorg 
van huisarts en tandarts. Meervoudige problematiek komt steeds vaker voor.


2 Gebrek aan specifieke en passende hulp


De laatste dertig jaar is de psychiatrische hulpverlening erop gericht mensen waar 
mogelijk niet langer hun leven in instellingen te laten slijten. In plaats daarvan is er een 
grote variatie aan kleinschalige vormen van opvang, beschermd wonen, dagactiviteiten 
en ambulante zorg ontstaan, die aan mensen met chronische psychiatrische stoornissen 
een menswaardiger leven biedt. De groep niet-opgenomen patiënten met ernstige psy-
chiatrische problemen is echter niet goed in staat deze nieuwe vormen van zorg te benut-
ten. Bovendien wordt niet altijd geboden waar zij nu juist behoefte aan hebben, zoals 
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een combinatie van psychiatrische zorg, praktische hulp, onderdak, veiligheid en voed-
sel.


Gecombineerde hulpverlening is verder bemoeilijkt doordat in de publieke sector 
organisaties gedwongen worden zich op hun kerntaken terug te trekken. Daarop worden 
ze ‘afgerekend’. Dit treedt op bij de politie, in delen van de gezondheidszorg, zoals bij 
huisartsen en in ziekenhuizen, maar ook bij werkvoorzieningen, sociale diensten en 
woningbouwcorporaties. In toenemende mate erkennen deze instanties wel de proble-
men van deze patiëntengroep. De verantwoordelijkheid wordt echter al snel gelegd bij 
de geestelijke gezondheidszorg (ggz).


Ook binnen het domein van de ggz dragen bepaalde factoren bij aan de kloof tussen 
zorgbehoefte en hulpverlening. Zo ervaren patiënten de bejegening soms als onprettig. 
Er is verder niet altijd voldoende deskundigheid om met moeilijk bereikbare patiënten 
om te gaan, en familie wordt niet altijd voldoende ondersteund. Ook ontberen de ggz en 
de verslavingszorg een gezamenlijke aanpak voor patiënten met dubbele problematiek. 


3 Gebrek aan eenduidigheid in wetgeving


Ook ontwikkelingen in wet- en regelgeving spelen een rol in het gebrek aan aansluiting 
tussen psychiatrische patiënten en zorg. De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatri-
sche Ziekenhuizen (Bopz) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 
(Wgbo) hebben de rechtspositie van psychiatrische patiënten aanzienlijk verbeterd. Zo 
zijn de eisen voor onvrijwillige opname in vergelijking met de Krankzinnigenwet van 
1884 aangescherpt: er moet sprake zijn van ‘gevaar’ voor de patiënt zelf of voor ande-
ren, en een patiënt moet duidelijk aangeven een opname te weigeren. Hiermee is in de 
relatie tussen hulpzoeker en hulpverlener respect voor de autonomie van de patiënt 
steeds meer centraal komen te staan. 


De keerzijde is echter verwaarlozing en ontoegankelijkheid van noodzakelijke zorg 
voor de patiënten om wie het in dit advies gaat. Aanpassingen van de Bopz hebben 
inmiddels wel geleid tot een wettelijk kader voor een aantal nieuwe vormen van hulp, 
ook ambulant, soms met sterke drang in plaats van dwang via de rechter. Maar daarmee 
neemt ook de onduidelijkheid toe. De manieren waarop het begrip ‘gevaar’ in de prak-
tijk wordt ingevuld kunnen daardoor nogal verschillen. Dit betekent weer dat hulpverle-
ners soms niet ingrijpen wanneer dat wel kan, terwijl er in andere gevallen juist meer 
dwang wordt toegepast dan de wet toestaat. Bovendien zijn niet alle nieuwe wettelijke 
mogelijkheden zinvol voor de patiënten om wie het hier gaat.


Al deze factoren tezamen, bij de patiënten, in de hulpverlening en in de wetgeving, leve-
ren hun bijdrage aan de kloof tussen zorgbehoefte en zorgaanbod. Rechtstreekse invloe-
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den zijn moeilijk aan te wijzen. Bij elke patiënt kan het weer een andere combinatie van 
factoren zijn die ertoe leidt dat juist in die situatie passende hulp ontbreekt.


Oplossingsrichtingen 


Uitgangspunt bij het zoeken van oplossingen is dat psychiatrische patiënten er niet bij 
gebaat zijn maar ‘met rust gelaten te worden’ als zij geen hulp zoeken of die zelfs actief 
mijden. Uiteraard moet hun recht op zelfbeschikking in beginsel gerespecteerd worden. 
Maar bij kwetsbare mensen kan bescherming van vrijheden leiden tot verwaarlozing, 
verkommering en verloedering. Dan komt hun recht op zorg weer in het gedrang.


In elke situatie moet opnieuw naar de juiste balans gezocht worden. Hulpverlening 
en wetgeving moeten dat mogelijk maken. Meer dan nu gebeurt kan aangestuurd wor-
den op een continuüm van zorg, waarbij in het gebied tussen vrijheid aan de ene kant en 
dwang aan de andere kant meer interventies mogelijk zijn. Hulpverleners zullen zich 
dan minder gedwongen voelen óf het recht op zelfbeschikking óf het recht op zorg te 
respecteren.


Ze kunnen zoeken naar een aanbod dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan beide 
behoeften. De mogelijkheden van de patiënt om autonoom te handelen worden daarbij 
zoveel mogelijk benut. Naarmate de mogelijkheden van de patiënt om de eigen belangen 
goed te behartigen beperkter zijn, kan de hulpverlener meer inbreng krijgen. Iemands 
wilsuitingen hoeven niet direct als gegeven beschouwd te worden. Er is ruimte voor dia-
loog en onderhandeling. Ook waar wordt overgegaan tot drang of zelfs dwang kan dit 
leiden tot zorg die de patiënt op termijn beter in staat zal stellen de eigen belangen te 
behartigen.


Om vanuit deze visie te komen tot effectievere hulpverlening, zijn twee ontwikke-
lingen noodzakelijk.


1 Gecoördineerde bemoeizorg intensiveren


Moeilijk bereikbare patiënten die niet in staat zijn gebruik te maken van de bestaande 
voorzieningen of zich hebben afgewend van de hulpverlening moeten actief benaderd 
worden. Deze zogenoemde bemoeizorg heeft zich recent al ontwikkeld, maar kan nog 
verder uitgebouwd worden. Hulpverleners moeten daarbij hun doelen bijstellen. Contact 
leggen en houden is al een belangrijk succes. Ook praktische begeleiding bieden is van 
belang. Pas daarna kan eventueel aan behandeling gedacht worden.


Het aanbod van voorzieningen moet ook beter aansluiten bij waar patiënten 
behoefte aan hebben. Dus: niet alleen medische behandeling, maar ook praktische hulp. 
Verder zullen er genoeg bedden voor ‘intensive care’ bij acute nood beschikbaar moeten 
zijn. Samenwerking met andere organisaties is bij dit alles essentieel. Bemoeizorgteams 

14 Noodgedwongen







kunnen die noodzakelijke bundeling van zorg coördineren. Op die manier krijgen 
patiënten toegang tot voorzieningen waar zij anders geen gebruik van zouden maken, 
omdat zij niet wisten dat ze er waren of de weg naar de juiste ‘loketten’ niet goed kon-
den vinden. Om bij bemoeizorg de rechten van de patiënt te garanderen moeten goed 
opgeleide hulpverleners hun patiënten steeds zorgvuldig informeren, en moeten zij vol-
gens richtlijnen handelen.


2 Continuüm van interventies in wetgeving opnemen


Recente aanpassingen van de wet Bopz hebben al geresulteerd in meer mogelijkheden 
om zorg te verlenen aan niet-opgenomen patiënten met ernstige psychiatrische proble-
men. Zo kan patiënten via een voorwaardelijke rechterlijke machtiging de keuze gege-
ven worden tussen een klinische dwangopname of een ambulante behandeling. Maar 
ook dan moet er sprake zijn van ‘gevaar’. Eerder hulp bieden is dus nog steeds niet goed 
mogelijk.


Op termijn is het dan ook aan te bevelen de wet Bopz in zijn geheel aan te passen. 
Het is dan de vraag of de scheiding van dwangopname en dwangbehandeling wel 
gehandhaafd kan blijven. De feitelijke en morele onderbouwing van dwangopname is in 
veel gevallen immers dat behandeling noodzakelijk is. In plaats daarvan zou een nieuwe 
wet wellicht een continuüm van mogelijkheden voor klinische en ambulante behande-
ling kunnen regelen, van bemoeizorg en overreding via drang naar dwang. Een speciale 
commissie zou de regering in de toekomst moeten adviseren over zo’n nieuwe wet.
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Executive summary
Health Council of the Netherlands. Care for nonhospitalized psychiatric patients 
in acute need. The Hague: Health Council of the Netherlands, 2004; publication 
no. 2004/10


Requests for advice


Some of the patients suffering from serious, chronic psychiatric problems have no con-
tact with healthcare services. They are regularly in a state of acute need. In spite of this, 
they fail to receive any psychiatric care or even actively avoid it. What is the extent of 
the problem, what are the causes and how could changes in healthcare and legislation 
contribute to more effective care for these patients? This report focuses on these ques-
tions.


Extent of the problem


Every year, there are around 24,000 people with serious psychiatric problems who have 
no contact with healthcare services. These patients are not hospitalized and often do not 
apply for any other forms of help. 


Within this group, an estimated 8,000 people are regularly in acute need of help (for 
example, when their condition deteriorates and they suffer serious delusions or halluci-
nations, sometimes in combination with addictive disorders). These patients often have 
major social problems, such as homelessness and an absence of food or money. They are 
unable to properly look after themselves and often have no contact with their families.


This group of around 8,000 people does not seek or receive the help that care pro-
viders, family members or involved others believe is necessary. They are sometimes a 
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burden on their environment. However, people can also become isolated and neglected, 
sometimes visibly on the street but often out of the view of others. 


Causes


There is a considerable gulf between the supply of, and demand for, healthcare for this 
group of non-hospitalized patients. The present situation is the result of a range of com-
plex factors, whereby three distinct clusters can be identified.


1 Greater and more complex need for healthcare provision


The demand for healthcare provision from this group of patients has become greater and 
more complex. Demand has risen as a result of vulnerable people becoming more easily 
sidelined in today’s society. The traditional social safety nets of mutual help in local vil-
lage communities or neighbourhoods have been replaced by widespread networks of 
people who keep in touch because they have something to offer each other. Anyone who 
has no ‘added value’ is excluded. This marginalization is also visible in the job and 
housing markets. The problems are greater in the big cities. Drug addiction is another 
factor that can contribute to marginalization and that can furthermore worsen a disorder. 
All of these developments have thus increased the need of this specific patient group for 
healthcare provision in recent decades. 


The need for healthcare provision is complex because this group of patients often 
avoids contact with the health services. People often do not realize or recognize that they 
are ill and that they put themselves at risk if they do not receive help. However, they 
may also reject help following previous bad experiences, such as a traumatic compul-
sory admission. The situation becomes even more complex when people have a range of 
problems, such as a combination of a psychiatric disorder, addiction and health prob-
lems resulting from poor nutrition, smoking and the lack of standard medical healthcare 
from the general practitioner and dentist. Multiple problems are becoming increasingly 
frequent.


2 Lack of specific, appropriate help


Over the last thirty years, mental health care in the Netherlands has been moving 
towards taking long-term patients out of medical institutions. Instead, there arose a wide 
variety of small units, sheltered housing, day centres and ambulant care offering people 
with chronic psychiatric disorders a better quality of life. However, the group of non-
hospitalized patients with serious psychiatric needs is unable to take advantage of these 
new forms of care. Moreover, the help provided does not always meet the specific needs 
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of this group (such as a combination of psychiatric care, practical assistance, housing, 
safety and food).


Combined help programmes are more difficult to provide because organizations in 
the public sector are forced to focus on their core business. It is their ‘raison d’être’, as it 
were. This situation affects the police force, parts of the healthcare service such as gen-
eral practitioners and hospitals, as well as workplace, social services and housing 
authorities. These organizations are increasingly coming to recognize the problems of 
this patient group. However, the responsibility is easily shifted to mental health care.


Within the area of mental health care, certain factors also contribute to the gulf 
between the supply of, and demand for, care. Patients do not always feel that they have 
been well treated. There is sometimes insufficient expertise to deal with patients who are 
difficult to reach and families do not always receive satisfactory support. Mental health 
care and drug addiction services also lack a common approach to patients with multiple 
problems. 


3 Lack of uniform legislation


Developments in legislation also play a role in the lack of alignment between psychiatric 
patients and healthcare. The Psychiatric Hospitals (Compulsory Admission) Act (Dutch 
acronym, BOPZ) and the Medical Treatment Contracts Act (Dutch acronym, WGBO) 
have considerably improved the legal position of psychiatric patients. Regulations 
regarding compulsory admissions have been tightened in comparison with the 1884 
Lunacy Act. The patient must be deemed to be a ‘danger’ to himself or others and the 
patient must clearly indicate that he/she refuses to be hospitalized. Respect for the 
autonomy of the patient has thus become more crucial to the relationship between 
patient and carer. 


The reverse, however, is neglect and the inaccessibility of essential care services to 
the patients who form the subject of this advisory report. Amendments to the BOPZ 
have since resulted in a legal framework for a number of new forms of help, including 
ambulant care, sometimes featuring strong persuasion rather than legal coercion. How-
ever, this has also increased the ambiguities. The interpretation of the term ‘danger’ can 
vary considerably in practice. This inevitably means that care providers sometimes fail 
to intervene when they might have done so, while in other cases more force is actually 
applied than is legally permitted. Moreover, not alle new forms of help that have been 
legislated for are relevant for the psychiatirc patients this report focuses on.


All these factors together (patients, healthcare provision and legislation) contribute to 
the gulf between the supply of, and demand for, care. It is difficult to point to direct 
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influences. For each patient, there can be a different combination of factors that results 
in the failure to receive the appropriate care for just this situation. 


Possible solutions 


The starting point in the search for solutions is that psychiatric patients do not benefit 
from ‘being left alone’ if they themselves do not seek help or even actively avoid it. Of 
course, their right of self determination must be respected in principle. However, where 
vulnerable people are concerned, protecting their rights can lead to neglect, isolation and 
degeneration, which in turn can threaten their right to care.


The right balance must be sought in every situation. Healthcare services and legisla-
tion must make that possible. In the future, more efforts should be made to ensure a con-
tinuum of care, allowing more scope for intervention in the area between freedom on the 
one hand and coercion on the other hand. Care providers will then feel less pressured 
into respecting either the right of self determination or the right of care.


Care providers will be able to search for a form of care that accommodates both 
needs as far as possible. The extent to which a patient is able to act in his or her own best 
interest will determine the extent of the influence of the care provider. What someone 
states to be their wish does not have to be taken at face value. There is room for dialogue 
and negotitiation. Even where strong persuasion or legal coercion are applied, these are 
aimed at enabling the patient to eventually better exercise the right of self determination.


Two developments are essential for more effective care, bearing in mind these start-
ing points.


1 Intensification of coordinated care intervention


Patients who are difficult to reach and not able to use the existing facilities, or who have 
rejected help, must be actively approached. This so-called care intervention has already 
made some progress, but can also be further developed. Care providers will have to 
adjust their goals for this. Making and maintaining contact already constitutes a major 
success. Offering practical guidance is also important. It is only then that treatment can 
possibly be considered. 


The range of facilities must also correspond better to what patients need. In other 
words, it must offer not just medical treatment but also practical help. More beds for 
patients with acute needs will have to be provided. Collaboration with other organiza-
tions is an important prerequisite for all of this. Care intervention teams can coordinate 
the essential combination of care. Patients will thus gain access to facilities  that were 
hitherto inaccessible to them because they were either unaware of their existence or they 
were unable to find the right ‘counter’. In order to guarantee patients’ rights in this care 
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intervention, well qualified care providers must ensure that their patients are fully 
informed, and these care providers must act according to guidelines. 


2 Include the continuum of interventions in legislation


Recent amendments to the Psychiatric Hospitals (Compulsory Admission) Act have 
already resulted in more opportunities for providing care to non-hospitalized patients 
with serious psychiatric problems. On the basis of a conditional judicial authorization, 
patients can now be given the choice between clinical compulsory admission and ambu-
lant treatment. However, even then there must be some element of ‘danger’ involved. It 
is thus still not possible to offer help at an earlier stage. 


In the long term, the Psychiatric Hospitals (Compulsory Admission) Act should be 
amended in its totality. It must then be considered whether we can retain the distinction 
between compulsory admission and compulsory treatment. After all, the actual and 
moral defence of compulsory admissions is that treatment is vital. Instead, a new law 
might be able to stipulate a continuum of possibilities for clinical and ambulant treat-
ment that runs from intervention and persuasion through coercion to compulsion. A spe-
cial committee could be installed to advise the Government on such a new law.
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1Hoofdstuk


Inleiding


1.1 Aanleiding


De Nederlandse geestelijke gezondheidszorg (ggz) kent een uitgebreid stelsel van voor-
zieningen om hulp te bieden aan mensen die in (acute) psychische nood verkeren. Daar-
bij is de laatste dertig jaar een markante verschuiving opgetreden van opname en 
langdurig verblijf in grootschalige psychiatrische inrichtingen naar kortdurende opna-
mes en verblijf in zogeheten multifunctionele eenheden (mfe’s), sociaal-psychiatrische 
dienstencentra (spdc’s) en Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW’s).


Tevens hebben zich in deze periode belangrijke verschuivingen in de juridische con-
text voorgedaan (Kli97; Dut00). In toenemende mate is er aandacht gekomen voor de 
autonomie en zelfbeschikking van het individu (Wid00b,c). De Wet Bijzondere Opne-
mingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz), de Wet op de Geneeskundige Behande-
lingsovereenkomst (Wgbo) en andere recente gezondheidswetgeving beogen de positie 
van de gebruiker in de gezondheidszorg te versterken (Leg95).


Ook de bejegening is veranderd: in plaats van dat er paternalistisch over patiënten 
beslist wordt, is er nu eerder sprake van een aanbod van hulpverleners om samen te wer-
ken met hun mondige cliënten. Overleg is het uitgangspunt. Voor de meeste patiënten 
betekenen deze ontwikkelingen een belangrijke vooruitgang.


Toch vrijwaren deze positieve ontwikkelingen de samenleving en de ggz niet van 
complexe problemen en dilemma's. In psychische nood verkerende en sociaal vastgelo-
pen mensen leiden een kommervol bestaan aan de zelfkant van de (stads)samenleving, 
zonder de benodigde hulp. Ouders van een kind met schizofrenie vragen zich af of de 
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overlast die zijn of haar probleemgedrag veroorzaakt eerst tot een climax moet komen 
voordat een dwangopname mogelijk wordt. Verslaafden met psychotische problemen 
veroorzaken overlast en richten zichzelf te gronde zonder dat de hulpverlening ingrijpt.


Deze en andere voorbeelden roepen veel vragen op. De zorg voor niet-opgenomen 
psychiatrische patiënten met acute problemen is de afgelopen jaren dan ook een vast 
punt op de politieke agenda geworden. In de Tweede Kamer worden bijvoorbeeld regel-
matig vragen gesteld over de structuur en organisatie van de ggz-hulpverlening, over de 
samenwerking tussen de hulpverlening en de maatschappelijke opvang en over het 
beleid voor patiënten die buiten het bereik van de wet Bopz (lijken te) vallen.


Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bracht de Raad 
voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) in 1997 advies uit over de toepassing van 
dwang en drang in de ggz (RVZ97; Ber97). Vervolgens vroeg de minister de Gezond-
heidsraad te adviseren over de zorg aan acute psychiatrische patiënten die buiten de 
muren van een psychiatrische instelling verblijven, en apart aandacht te besteden aan de 
behandeling van mensen in de beginfase van schizofrenie.


1.2 Adviesvragen


De adviesaanvraag van de minister over de zorg aan ambulante psychiatrische patiënten 
met acute problemen en over de behandeling van mensen in het beginstadium van schi-
zofrenie is te vinden in bijlage A. De voorzitter van de Gezondheidsraad heeft vervol-
gens een commissie ingesteld om deze adviesvragen te beantwoorden. De samenstelling 
van de commissie staat in bijlage B.


Uitgaande van de adviesaanvraag van de minister heeft de commissie een aantal 
hoofdvragen geformuleerd over de zorg voor mensen met ernstige en chronische psychi-
atrische problematiek die niet opgenomen zijn en bij wie geregeld sprake is van een 
acute noodsituatie:


1 Wat is de ernst en omvang van de problemen met zorgverlening aan niet-opgenomen 
mensen met ernstige en chronische psychiatrische problematiek die geregeld in 
acute nood verkeren?


2 Hoe worden die problemen veroorzaakt en in stand gehouden?
3 Welke uitgangspunten zijn gewenst bij het oplossen van die problemen?
4 Welke oplossingsrichtingen kunnen effectief zijn om deze problemen aan te pak-


ken?
5 Welke veranderingen en maatregelen zijn gewenst om de zorgverlening te verbete-


ren?
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De minister vroeg ook om advies over de mogelijkheden van vroegtijdige behandeling 
van jonge mensen die een eerste psychotische periode doormaken, maar bij wie (nog) 
geen sprake is van gevaar. De vraag was: hoe kan voorkomen worden dat deze ver-
schijnselen zich chronisch herhalen, met als mogelijk gevolg een verslechterde prog-
nose?


De commissie meent dat het te ver voert om in het kader van dit advies uitvoerig op 
deze thematiek in te gaan en verwijst naar een eerder Gezondheidsraadadvies over de 
opsporing en behandeling van adolescenten met schizofrenie (GR99). In dat advies 
wordt gepleit voor terughoudend omgaan met interventies, omdat er nog onvoldoende 
evidentie is om vroege opsporing aan te bevelen. (GR99; Cor01; Lar01; Os03). Ook op 
dit moment ontbreken nog steeds wetenschappelijke evidentie en consensus over de 
betekenis van vroege herkenning en (medicamenteuze) interventie bij jongeren met 
(pre)psychotische verschijnselen. Wel financiert ZonMw een aantal onderzoeken die op 
termijn gegevens zullen opleveren om deze vraag van de minister te kunnen beantwoor-
den.


In het advies wordt geregeld verwezen naar de begrippen ‘drang’ en ‘dwang’. De 
commissie zoekt in het hanteren van die begrippen zoveel mogelijk aansluiting bij eer-
dere adviezen van de Gezondheidsraad, met name Dwang en drang in de tuberculosebe-
strijding en Behandeling van drugverslaafde gedetineerden (GR96; GR02a), en verder 
bij de discussienota Wéldoen of niet doen van de Nationale Raad voor de Volksgezond-
heid (NRV92) en het advies Beter (z)onder dwang? van de Raad voor de Volksgezond-
heid & Zorg (RVZ97).


1.3 Werkwijze van de commissie


De commissie is zestien maal in vergadering bijeengekomen. Daarnaast heeft de com-
missie hoorzittingen gehouden met vertegenwoordigers van cliënten(organisaties), 
familie(organisaties) en de rechterlijke macht. Van een afzonderlijke hoorzitting met 
hulpverleners is afgezien, omdat vertegenwoordigers van de ggz-hulpverlening in de 
commissie vertegenwoordigd zijn. De hoorzittingen hebben de commissie waardevolle 
informatie gegeven over door betrokkenen ervaren knelpunten en over hun ideeën voor 
oplossingsrichtingen.


1.4 Opbouw van het advies


In hoofdstuk 2 wordt besproken hoe vaak niet-opgenomen mensen met ernstige en chro-
nische psychiatrische problemen in acute nood geen zorg ontvangen. In hoofdstuk 3 
worden oorzaken voor deze situatie geanalyseerd en in hoofdstuk 4 geeft de commissie 
de uitgangspunten die zij hanteert bij het zoeken naar oplossingen.
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Hoofdstuk 5 bevat vervolgens een beoordeling van oplossingsrichtingen. Daarbij 
wordt aangegeven wat er wetenschappelijk gezien bekend is over mogelijkheden, beper-
kingen en effectiviteit van interventies en strategieën. Ook de ethische en juridische kan-
ten worden beoordeeld. Hoofdstuk 6 ten slotte bevat de conclusies en aanbevelingen van 
het advies.
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2Hoofdstuk


Omvang van de zorgbehoefte


Hoe groot is het probleem met de zorgverlening aan mensen met acute psychiatrische 
problemen die niet in een instelling verblijven? Die vraag staat centraal in dit hoofdstuk. 
Voorafgaand aan het beantwoorden van die vraag wordt in kaart gebracht hoe deze 
groep patiënten is samengesteld. Vervolgens geeft de commissie cijfers over de omvang 
van de groep. De inventarisatie is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, al is die 
schaars, en op hoorzittingen met betrokkenen.


2.1 Kenmerken van de patiëntengroep


Afbakening


Dit advies gaat over de zorgverlening aan niet-opgenomen mensen met ernstige psychi-
atrische problematiek die in acute nood verkeren. ‘Niet-opgenomen’ betekent dat er 
geen sprake is van een klinische opname in een psychiatrische instelling. Uiteraard kan 
in het verleden wel van opname sprake zijn geweest. Vaak is dat ook inderdaad gebeurd. 
‘Ernstige psychiatrische problematiek’ betekent dat mensen langdurig of terugkerend 
last hebben van psychiatrische stoornissen, bijvoorbeeld in de vorm van wanen, halluci-
naties en/of een depressieve stemming. Soms wordt de ernstige psychiatrische proble-
matiek gecompliceerd door een verstandelijke handicap en/of verslavingsproblemen. 
Een relatief groot deel van de personen in deze groep heeft ook sociale problemen (bij-
voorbeeld geen werk en geen woning).
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‘Acuut’ impliceert dat er sprake is van een noodsituatie (Ger95). De noodsituatie 
hangt samen met de psychiatrische problematiek, al dan niet in combinatie met versla-
vingsproblemen en/of een verstandelijke handicap. De situatie is zo ernstig dat deze op 
korte termijn verder uit de hand zou kunnen lopen. Regelmatig wordt de acute nood ook 
zichtbaar voor de omgeving doordat overlast ontstaat. ‘Acuut’ kan gevaar voor de per-
soon zelf, voor anderen of voor de openbare orde impliceren. Noodzakelijk is dit echter 
niet. Bij de patiënten om wie het in dit advies gaat is de acute nood vaak chronisch. Het 
gaat dus niet alleen om kortdurende crisissituaties.


Met deze omschrijving sluit de commissie individuen die uitsluitend lijden aan een per-
soonlijkheidsstoornis uit van de doelgroep van dit advies. Sociale verkommering zonder 
dat er sprake is van een ernstige psychiatrische stoornis valt eveneens buiten het bereik. 
Dit impliceert dat de groep waarover dit advies gaat een aanmerkelijk beperktere 
omvang heeft dan wanneer ook de vaak aangeduide maar onduidelijk afgebakende groe-
pen van ‘verkommerden en verloederden’ of ‘zorgwekkende zorgmijders’ opgenomen 
zouden worden. In de literatuur en in maatschappelijke discussie over mensen met acute 
en ernstige psychiatrische problematiek komt men deze benamingen veelvuldig tegen. 
Bij een groot deel van deze groepen is echter geen sprake van ernstige psychiatrische 
problematiek. De patiëntengroep in dit advies is dus een deelverzameling van de groep 
van verkommerden en verloederden: mensen met ernstige en chronische psychiatrische 
problematiek, bij wie geregeld sprake is van een acute noodsituatie.


Zeven kenmerken


In het kader van dit advies is het niet nodig om binnen de aldus afgebakende groep nog 
verschillende patiëntengroepen te onderscheiden. De commissie heeft ervoor gekozen 
gemeenschappelijke kenmerken voor de hele groep te benoemen. In het schema hieron-
der staan die kenmerken opgesomd.


Schema  Kenmerken van de groep niet-opgenomen psychiatrische patiënten met acute problemen.


De patiënten om wie het in dit advies gaat voldoen aan alle zeven kenmerken.


1  Ernstige psychiatrische stoornis
2  Lage zelfverzorging
3  Geen doeltreffende mantelzorg
4  Geen aanvaarding van professionele zorg
5  Laag niveau van functioneren
6  Overlast
7  Acute nood
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2.2 Schatting van de zorgbehoefte


De commissie stelt vast dat empirisch inzicht in de omvang van de groep niet-opgeno-
men psychiatrische patiënten met acute problemen die vaak geen adequate zorg krijgen 
gebrekkig en fragmentarisch is. Dit heeft niet alleen te maken met de schaarste van het 
onderzoek op dit terrein, maar ook met het diffuse karakter van de (omschrijving van de) 
probleemgroepen waarnaar vaak wordt verwezen. Cross-sectionele en longitudinale 
gegevens ontbreken dan ook. Toch zijn er wel wat cijfers te geven over de omvang van 
deze patiëntengroep waarvoor zorg vaak ontbreekt.


Cijfers uit de geestelijke gezondheidszorg


De Taskforce Vermaatschappelijking Geestelijke Gezondheidszorg (Tas02) heeft becij-
ferd* dat we er vanuit mogen gaan dat ongeveer 72 000 mensen last hebben van chroni-
sche psychiatrische problematiek. Tweederde van hen is op enigerlei wijze in 
begeleiding bij de ggz. Dat zijn dus 48 000 mensen. 


Van deze 48 000 ontvangen ongeveer 20 000 mensen dagelijks zorg: zij verblijven 
in een afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis of in een beschermende woonvorm. Ze 
vormen ongeveer 60 procent van de totale populatie die de ggz 24 uur per dag in zorg 
heeft. De overige 40 procent bestaat uit mensen die voor korte tijd zijn opgenomen, of 
die in meer categorale of specialistische afdelingen zijn opgenomen, zoals mensen met 
een terbeschikkingstelling, kinderen en jeugdigen, mensen met een eetstoornis en derge-
lijke. De 28 000 mensen die niet continue zorg ontvangen krijgen enige vorm van ambu-
lante begeleiding thuis (psychiatrische intensieve thuiszorg, woonbegeleiding, 
casemanagement) of ontvangen poliklinische hulp, bijvoorbeeld in de vorm van depot-
medicatie. De groep die begeleiding thuis ontvangt bestond eind 1997 uit 12 000 men-
sen. Omdat deze vorm van zorg de laatste jaren een extra impuls heeft gekregen, zal 
deze groep inmiddels waarschijnlijk groter zijn.


De overige 24 000 mensen met chronische psychiatrische problemen zonder enige 
vorm van geestelijke gezondheidszorg (33 procent) hebben voor een deel wel ooit con-
tact met de ggz gehad. Sommigen van hen kunnen zich zonder deze zorg staande hou-
den, anderen niet. Zij zijn de zorg om de een of andere reden beu, of mijden deze om 
andere redenen, bijvoorbeeld uit angst. Daarnaast leven er nogal wat gedetineerden met 
een psychiatrische stoornis in huizen van bewaring. Hoe groot deze groepen zijn is niet 
duidelijk.


* Op basis van een notitie van Michon & Kroon (Mic02).
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Van de patiënten met chronische psychiatrische problematiek (zoals schizofrenie en 
bipolaire stoornis), blijken ongeveer 5000 mensen (7 procent) geen goed zorgaanbod en 
geen stabiele zorgrelatie te hebben (Pan97). Dit wordt onder andere in de hand gewerkt 
door veel voorkomende alcohol- en drugsverslaving.


Niet alle personen met schizofrene verschijnselen hebben chronisch ernstige proble-
men. Van de circa 100 000 mensen met schizofrene verschijnselen in ons land, vertoont 
circa 5 tot 10 procent extreem probleemgedrag (Sch93a). Van deze 5000-10 000 mensen 
zijn circa 1000 mensen bovendien dak- of thuisloos.


Een groep met een zeer hoge prevalentie van psychiatrische problematiek is die van 
de dak- en thuislozen. Van de circa 20 000 tot 30 000 dak- en thuislozen in ons land 
(schatting van Gezondheidsraad (GR95)) is bijna de helft in aanraking geweest met de 
psychiatrie. Zo'n 3000 tot 6000 van hen (15 tot 30 procent) heeft een acute psychiatri-
sche stoornis die een behandeling nodig maakt (onder wie circa 1200 mensen met schi-
zofrenie en 700 manisch-depressieve patiënten) (Sch93a). De meeste mensen uit deze 
groep blijven echter buiten het bereik van de reguliere psychiatrische zorg en blijven dus 
onbehandeld.


Ten slotte is er de groep van extreme overlastveroorzakers. Hun aantal is onbekend, 
maar er zijn wel sterke aanwijzingen dat de groep groter wordt.


Cijfers over ‘verkommerden en verloederden’


Er zijn ook cijfers over de groep van de zogenaamde ‘verkommerden en verloederden’. 
Hoewel zij maar voor een deel ook ernstige psychiatrische problemen hebben, en dus 
lang niet allemaal binnen het domein van dit advies vallen, geven de cijfers wel een 
beeld van noodsituaties waarin hulp vaak ontbreekt. Zo staat in het rapport Verkommer-
den en verloederden (Lou02) dat het aantal verkommerden en verloederden in Neder-
land (geregistreerden en niet-geregistreerden) rond de 110 000 personen zou liggen (0,7 
procent van de totale Nederlandse bevolking).


Van deze mensen weigert 41 procent elke vorm van hulp. Dit geldt volgens de hulp-
verleners vooral voor dakloze of verslaafde mensen met psychische/psychiatrische 
stoornissen. Het niet voldoen aan criteria uit de wet Bopz voor gedwongen opname in 
een psychiatrisch ziekenhuis wordt veel minder vaak als reden aangegeven voor het niet 
ontvangen van passende hulp (19 procent). Zestig procent van de verkommerden en ver-
loederden ontvangt dus niet de hulp die naar het oordeel van hulpverleners nodig is.


Dak- en thuisloosheid is het meest voorkomende kenmerk van verkommerden en 
verloederden, vooral bij mannen. Het komt in 80 procent van de gevallen voor. Van de 
verkommerde jongeren tot 25 jaar is zelfs 90 procent dak- en thuisloos. Rond de 40 pro-
cent heeft verslavingsproblemen; dit komt met name voor bij mensen tussen de 26 en 55 
jaar. Er is daarbij nauwelijks verschil tussen mannen en vrouwen. Ruim een derde heeft 
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psychische/psychiatrische stoornissen. Dit komt vooral voor bij vrouwen en ouderen 
vanaf 56 jaar (Lou02).


Schatting van de totale omvang


Op basis van deze verschillende bronnen doet de commissie nu een schatting van de 
totale omvang van de groep patiënten om wie het in dit advies draait. Bij het interprete-
ren van de gegevens past de kanttekening dat de urbanisatiegraad verantwoordelijk is 
voor grote regionale verschillen, mogelijk tot een factor 10. Een tweede kanttekening is 
dat de psychiatrische problematiek zich bij veel mensen in relatief beperkte perioden 
van hun leven voordoet. 


De volgende gegevens zijn van belang voor een schatting van de omvang van de groep 
ernstige psychiatrische patiënten die geen contact met de hulpverlening hebben:
• De jaarprevalentie van alle psychische stoornissen, ongeacht hun ernst, wordt 


geschat op 250 per 1000 inwoners (Vol03).
• De jaarprevalentie van zorg in de tweede lijn (dat wil zeggen klinische opnames 


plus aanmeldingen, inclusief dubbeltellingen) was in 1997 69 per 1000 inwoners 
(Lan02).


• Het aantal patiënten met ernstige en langdurige stoornissen wordt voor het jaar 2002 
geschat op 72 000 (ondergrens); dat wil zeggen 4,5 per 1000 inwoners (Mic02).


• De groep van mensen met ernstige psychiatrische problemen die niet of slechts frag-
mentarisch een beroep doen op zorg wordt geschat op 1,5 per 1000 inwoners 
(Kro98). In 2002 is de prevalentie 24 000 mensen.


• 5000-10 000 mensen met schizofrene verschijnselen vertonen extreem probleemge-
drag.


• Ongeveer 5000 mensen met chronische psychiatrische problematiek ontberen een 
adequaat zorgpakket.


• 3000 tot 6000 dak- en thuislozen hebben een psychiatrische behandeling nodig, 
maar de meeste van hen ontvangen deze niet.


• Ongeveer 2000 personen (50 procent) uit deze groep lijden aan psychotische proble-
men.


Op basis van deze cijfers kan uitgegaan worden van jaarlijks rond de 24 000 mensen met 
ernstige psychiatrische problemen die geen of slechts incidenteel contact hebben met de 
hulpverlening. Binnen deze groep zullen naar schatting 8000 mensen in acute noodsitu-
aties verkeren zonder dat zij daarbij hulp ontvangen, afgaand op de cijfers over deels 
overlappende groepen patiënten.
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2.3 Conclusie


In dit hoofdstuk is in kaart gebracht wat de omvang is van de problemen met de zorgver-
lening aan in nood verkerende psychiatrische patiënten die niet in een psychiatrisch zie-
kenhuis of beschermende woonvorm verblijven. Jaarlijks blijken er ongeveer 24 000 
mensen met ernstige psychiatrische problemen te zijn die niet of nauwelijks contact heb-
ben met de zorgverlening. Van hen verkeren naar schatting 8000 mensen in acute nood. 
Soms zoeken ze wel hulp, maar vinden ze niet de hulp waar zij behoefte aan hebben. 
Velen vermijden zelfs actief contact met de hulpverlening. Ze vereenzamen, zijn dak- of 
thuisloos, en bezorgen anderen soms overlast. Over de oorzaken van de kloof tussen 
deze patiënten en de hulpverlening gaat het volgende hoofdstuk.
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3Hoofdstuk


Oorzaken van de kloof tussen 
zorgbehoefte en zorgaanbod


Jaarlijks ontvangen naar schatting 24 000 mensen met ernstige psychiatrische proble-
men geen zorg. Dit betekent dat ook bij velen die in acute nood verkeren hulp ontbreekt 
of dat deze ontoereikend is. De commissie schat dat dit jaarlijks 8000 mensen betreft. 
Hoe is deze situatie ontstaan? In dit hoofdstuk worden de belangrijkste oorzaken geïn-
ventariseerd.


Ten eerste is de afgelopen decennia bij mensen met ernstige psychiatrische proble-
men sneller marginalisering opgetreden onder invloed van maatschappelijke ontwikke-
lingen. Waar ze buiten de maatschappij komen te staan verliezen ze vaak ook het contact 
met de hulpverlening. Mensen met complexe psychiatrische problematiek blijken de 
hulpverlening bovendien geregeld actief te mijden, bijvoorbeeld omdat zij slechte erva-
ringen hebben opgedaan. Ten tweede is de organisatie van de zorg niet zodanig dat altijd 
ingespeeld kan worden op de zorg die deze mensen willen of die ze nodig hebben. Ten 
derde speelt ook de wetgeving een rol in het vergroten van de kloof tussen wat er aan 
zorg nodig zou zijn en wat er geboden kan worden.


3.1 Ontwikkelingen in de zorgbehoefte


De patiënten om wie het in dit advies gaat kampen met ernstige problemen zonder zij 
hulp ontvangen. Diverse maatschappelijke ontwikkelingen hebben er aan bijgedragen 
dat mensen met ernstige psychiatrische problemen de afgelopen decennia sneller gemar-
ginaliseerd zijn geraakt. Die ontwikkeling is niet alleen in Nederland te zien geweest, 
maar ook in andere westerse landen. Behalve dat de omvang van de groep is toegeno-
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men, is ook de zorgbehoefte complexer geworden. Een toenemend aantal mensen kampt 
namelijk met verschillende typen problemen.


3.1.1 Toegenomen marginalisering


Risicofactoren


Recent onderzoek laat zien welke risico-indicatoren er zijn voor marginalisering 
(Wol02). Marginalisering duidt op een verstoorde relatie tussen de mogelijkheden van 
het individu en de eisen van de omgeving. Er is sprake van een combinatie van objectief 
ongunstige leefomstandigheden en een gebrek aan welbevinden op diverse leefgebie-
den. Marginalisering valt echter niet per definitie samen met psychische ongezondheid. 
Oorzaken en gevolgen van marginalisering kunnen vaak moeilijk worden onderschei-
den. Er is niet één oorzaak voor aan te wijzen; er is eerder sprake van individueel wisse-
lende constellaties van risico-indicatoren (Wol02).


De belangrijkste risicofactoren op macroniveau zijn lage sociaal-economische sta-
tus, individualisering en door de moderne samenleving gestelde nieuwe en hogere eisen. 
Op mesoniveau zijn belangrijke risicofactoren een instabiele, onveilige opvoedingssitu-
atie, non-participatie en inactiviteit, (cumulatie van) levensgebeurtenissen en stressvolle 
voorvallen, het ontbreken van steun, afkalving van verbondenheid in wijken en een wei-
nig responsieve hulpverlening. De belangrijkste indicatoren op microniveau zijn per-
soonlijke disposities en oriëntaties, psychische en verslavingsproblemen en geringe 
competenties.


Maatschappelijke ontwikkelingen


Welke ontwikkelingen in de maatschappij hebben gemaakt dat mensen met ernstige psy-
chiatrische problemen een groter risico hebben gelopen gemarginaliseerd te raken en 
daardoor ook het contact met de hulpverlening te verliezen?


De prevalentie van ziekteverzuim door stress op het werk en slechte arbeidsomstan-
digheden is de laatste jaren sterk toegenomen. Het hebben of gehad hebben van psychi-
sche problemen blijkt het moeilijk te maken een baan te vinden of te behouden 
(Kwe01a; Pan00; 01). De meeste mensen uit de groep waar het in dit advies om gaat zijn 
niet in staat betaald werk te verrichten.


Daarnaast is in grote steden weinig betaalbare woonruimte beschikbaar. De armoede 
van veel mensen met chronische psychiatrische problemen maakt dan ook dat ze nauwe-
lijks in staat zijn om aanvaardbare huisvesting te krijgen. Het hebben en gehad hebben 
van psychische problemen kan bovendien een hindernis vormen voor het vinden van een 
woning (Kwe01a). Het uitzettingsbeleid van woningbouwverenigingen is daarnaast 
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steeds strenger geworden, omdat overlastbestrijding prioriteit krijgt. De huisvestings-
problematiek treedt het schrijnendst aan het licht bij de dak- en thuislozen (Wol02).


Verder zijn ook de sociale omstandigheden veranderd. Het zijn vooral familieleden, 
vrienden en vrijwilligers die zich inzetten voor psychiatrische patiënten en contact met 
hen onderhouden. Het sociale vangnet van een buurt of dorp werkt als gevolg van indi-
vidualisering en mondialisering minder goed, constateert de Landelijke Commissie 
Geestelijke Volksgezondheid (Lan02). De tegenwoordige sociale netwerken vertonen 
steeds minder overlap met de directe omgeving, en bestaan uit verspreid wonende men-
sen die contact houden omdat ze elkaar iets te bieden hebben. Daarom is de netwerksa-
menleving voor sociaal zwakkeren een groot probleem. Voor hen zijn er weinig 
netwerken waarin ze een meerwaarde hebben (Bee02). Ook in een rapportage van 
Research voor Beleid en het Trimbos-instituut wordt de samenhang tussen individuali-
sering en marginalisering benadrukt (Sch02). Zo blijkt er een lineaire samenhang tussen 
de gemeentegrootte en het percentage verkommerden en verloederden. Een groot deel 
van hen ontvangt geen of verhoudingsgewijs geringe zorg.


Tot slot kan ook het gebruik van softdrugs een risicofactor zijn voor marginalise-
ring. Cannabisgebruik is niet zonder risico’s. Het kan in sommige gevallen het beloop 
van een psychose ongunstig beïnvloeden (Lin94; Rey02; Zam02; Os02). Een grootscha-
lige prospectieve studie in Australië toonde een correlatie tussen de frequentie waarmee 
op achttienjarige leeftijd cannabis werd gebruikt en het risico om binnen een periode 
van vijftien jaar daaropvolgend een diagnose van schizofrenie te krijgen (Hal00; 01). 
Bekend is bovendien dat verslaving (met name het gebruik van harddrugs en alcohol) 
sterk samenhangt met verkommering en verloedering en de kans op dakloosheid ver-
groot (Wol02).


Al deze maatschappelijke trends kunnen voor de groep van niet-opgenomen, ernstige 
psychiatrische patiënten grote gevolgen hebben, zoals het verlies van huisvesting, werk, 
inkomen en ontbreken van een sociaal vangnet. Hoewel er niet veel empirisch cijferma-
teriaal voorhanden is, zijn er in de praktijk veel aanwijzingen dat de gewijzigde maat-
schappelijke omstandigheden voor niet goed sociaal geïntegreerde psychiatrische 
patiënten problemen opleveren.


3.1.2 Toegenomen complexiteit van de zorgvraag


Wanneer mensen met ernstige psychiatrische problemen het contact met de maatschap-
pij en de hulpverlening verliezen, ontstaat er een complexe en paradoxale hulpvraag. In 
de ogen van velen hebben deze mensen bij uitstek zorg nodig, maar juist zij zijn extra 
moeilijk te bereiken en weigeren soms expliciet contact. Dat maakt de uitdaging voor de 
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hulpverlening er alleen maar groter op. Zijn mensen wel in behandeling, dan blijkt er 
vaak sprake te zijn van meervoudige problematiek.


Patiënten die geen zorg ontvangen


Patiënten die zorg nodig hebben ontvangen deze lang niet altijd. Hoe komt dat? In de 
eerste plaats zoeken patiënten soms geen hulp omdat ze onvoldoende inzicht hebben in 
de risico’s van hun stoornis en niet voldoende beseffen wat er kan gebeuren als ze onbe-
handeld blijven of hun behandeling voortijdig beëindigen. Deze problematiek wordt 
vaak beschreven in termen van gebrekkig of ontbrekend ziektebesef en gebrek aan com-
pliance. Mensen ervaren hun problemen in dat geval niet als symptomen of psychiatri-
sche stoornissen. Familieleden of anderen in de omgeving kunnen daar niet altijd 
invloed op uitoefenen.


Andere patiënten mijden of weigeren uitdrukkelijk iedere hulp, vaak omdat ze in 
hun langdurige ziektegeschiedenis eerdere, ongunstige ervaringen met psychiatrische 
hulp hebben gehad, soms ook onder dwang. In deze gevallen is niet het grootste pro-
bleem dat mensen ontkennen dat zij hulp nodig hebben, maar dat zij geen vertrouwen 
hebben in de hulpverlening. Als het gaat om vertrouwen is de eerste kennismaking met 
de ggz cruciaal. Dat met name ervaringen met dwangopname traumatiserend kunnen 
zijn, blijkt onder meer uit onderzoek bij patiënten met schizofrenie die een of meer 
dwangopnames in hun voorgeschiedenis hebben. Veel van hen vertonen symptomen van 
een posttraumatische stresstoornis (Pri98).


De meeste patiënten met een chronische psychiatrische stoornis hebben een uitge-
breide ervaring met vrijwillige en/of gedwongen psychiatrische opneming. Zij beschrij-
ven die opname vaak als traumatisch, zeker wanneer tegen hun wil werd besloten tot 
verblijf in een inrichting. Zij voelen zich dikwijls met weinig respect behandeld en erva-
ren een opname als sociaal stigmatiserend. Het lukt hulpverleners ook niet altijd om een 
langdurige zorgrelatie op te bouwen met deze patiënten. Daarnaast kunnen de bijwerkin-
gen en nevenverschijnselen van medicatie een reden zijn om hulp te weigeren of te mij-
den.


Een gedwongen opname, vooral als die mede op verzoek van de familie tot stand 
komt, zet ook de verstandhouding tussen de familieleden en de patiënt op het spel. De 
patiënt ervaart de inmenging van bijvoorbeeld ouders als disloyaal of zelfs als verraad 
en trekt zich terug in een isolement. Dan valt ook dit essentiële vangnet weg. Bij herha-
ling van bijvoorbeeld een psychose bestaat dan het risico dat ouders geen initiatief meer 
nemen om een procedure tot dwangopname in gang te zetten.


Al deze situaties resulteren in een zeer complexe zorgbehoefte: de noodzaak van 
zorg is volgens velen aanwezig, maar de patiënten hebben daarover een andere mening 
of keren zich na slechte ervaringen juist af van de hulpverlening.
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Patiënten met meervoudige problematiek


De complexiteit van de zorgvraag neemt ook nog op een andere manier toe. De ernstige 
psychiatrische patiënten die wèl behandeld worden hebben intensieve zorg nodig, omdat 
zij vaak meerdere problemen hebben. Dit geldt ook in andere voorzieningen en zorgcir-
cuits. Zo wordt de verslavingszorg geconfronteerd met een toenemend aantal polydrug-
gebruikers en met toenemende lichamelijke en psychiatrische problemen onder oudere 
verslaafden. Onderzoek heeft daarnaast aangetoond dat een groeiend deel van de psychi-
atrische patiënten verslaafd is (GR02a,b).


De zorgzwaarte neemt ook toe bij mensen die worden opgenomen. Ggz-instellingen 
nemen selectief de meest zieke mensen op, maar doen dat vaak zo kort mogelijk, met 
een beperkt aantal bedden voor acute intensieve zorg. Klinische behandeling en verblijf 
is waar mogelijk vervangen door extramurale vormen van zorg en opvang.


De conclusie is dat patiënten met ernstige psychiatrische problemen vaak moeilijk te 
bereiken zijn, óf omdat zij zich na slechte ervaringen hebben afgekeerd van de hulpver-
lening óf omdat zij niet uit zichzelf om hulp vragen. De mensen die wel zorg ontvangen 
hebben vaak meerdere problemen, die op dit moment moeilijk door één type hulpverle-
ning opgelost kunnen worden.


3.2 Ontwikkelingen aan de aanbodzijde


Aan de aanbodzijde hebben zich ook de nodige ontwikkelingen voorgedaan die kunnen 
bijdragen aan de kloof tussen de groep patiënten met ernstige psychiatrische problemen 
en de hulpverlening.


Deïnstitutionalisering en vermaatschappelijking


De belangrijkste trend in de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg is die van 
deïnstitutionalisering en vermaatschappelijking. Het aantal bedden in psychiatrische zie-
kenhuizen bleef ongeveer gelijk, maar bij een toenemende bevolking betekende dat toch 
een relatieve afbouw van plaatsen in psychiatrische ziekenhuizen. Bovendien werd er 
gedecentraliseerd en ontstonden er andere woonvormen. Ook daardoor zijn dus relatief 
minder bedden beschikbaar gekomen in psychiatrische ziekenhuizen. Dit alles onder 
invloed van onder meer voortschrijdend inzicht in de werking van hospitalisatie, maar 
ook doordat effectievere medicatie beschikbaar kwam.


De introductie in de jaren vijftig van de vorige eeuw van de eerste antipsychotische 
en antidepressieve medicatie vormde een keerpunt in de behandeling van psychotische 
en depressieve stoornissen. Psychosen, depressies, angsten, dwangtoestanden, manieën 
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en in geringe mate ook verslavingen zijn inmiddels chemisch beheersbaar of tenminste 
beïnvloedbaar geworden. Zonder deze psychofarmacologische revolutie zouden de 
deïnstitutionalisering en ook de verkleining en sluiting van psychiatrisch ziekenhuizen 
niet mogelijk zijn geweest. Een korte opname- of behandelingsduur zou in veel gevallen 
ondenkbaar zijn (Sch95).


Om de instellingszorg te veranderen is er een breed aanbod gekomen van zorg in de 
vertrouwde omgeving (community care, psychiatrische thuiszorg), persoonlijke begelei-
ding (casemanagement), ondersteunen en handhaven van zelfstandigheid (psycho-edu-
catie, arbeidsrehabilitatie), bieden van een veilige woonomgeving (begeleid wonen, 
sociale pensions), structureren van dagelijks leven (dagactiviteitencentra) en, waar 
nodig, een intensief en interveniërend hulpaanbod (bemoeizorg, assertive outreach).


Momenteel verblijft een deel van de chronische psychiatrische patiënten alleen 
gedurende korte tijd of zelfs helemaal niet meer in het psychiatrisch ziekenhuis. Mensen 
die voorheen langdurig opgevangen zouden worden in psychiatrische ziekenhuizen 
komen nu soms helemaal niet meer in contact met de hulpverlening. Dit is een groep 
met een duidelijk profiel, vooral in de centra van de grote steden, die deel is gaan uitma-
ken van de populatie van zwervers en daklozen (Sch95; Wen93; Wol02). Het overgrote 
deel van de chronische psychiatrische patiënten leeft echter juist erg teruggetrokken en 
onopvallend, soms nog in het ouderlijk huis, steeds vaker ook zelfstandig. Velen van hen 
zijn erg eenzaam, hebben geen partner, geen werk, geen vrienden en geen inkomen van 
betekenis (Tas02). Zij kunnen vaak niet goed voor zichzelf zorgen en maken geen 
gebruik van de nieuwe hulpvormen. Dat kan hen dan plotseling weer maatschappelijk 
opvallend maken (Sch95).


Aanbodgestuurde zorg


De emancipatie van kwetsbare en achtergestelde groepen in de samenleving heeft in de 
jaren zestig van de vorige eeuw belangrijke impulsen gekregen. Emancipatie van psy-
chiatrische patiënten is vooral door een mondige cliëntenbeweging tot doelstelling 
gemaakt (Hee78; Ess82). Inmiddels heeft de cliëntenbeweging zich een plaats verwor-
ven als gesprekspartner voor instellingen, zorgkantoren en gemeentelijke, provinciale en 
landelijke overheden. Dit heeft geleid tot grotere vraaggerichtheid en meer mogelijkhe-
den voor vraagsturing (Kra01).


Hoewel noties als vraagsturing en vraaggerichtheid in het beleid een belangrijke 
plaats hebben gekregen, worden in de praktijk de omvang en inhoud van de zorg nog 
sterk bepaald door de mogelijkheden en beperkingen van de zorgaanbieder en minder 
door de vraag en behoeften van de hulpvrager. Ook de financiering legt soms beperkin-
gen op.
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Patiënten die hulp zoeken kunnen daardoor te maken krijgen met een zorgaanbod 
dat anders en beperkter is dan zij wensen. Ze willen bijvoorbeeld geen medicatie of 
opname, maar zoeken in de eerste plaats onderdak en veiligheid, voedsel en verzorging. 
Het aanbod van laagdrempelige voorzieningen van deze aard (zoals daklozenopvang en 
sociale pensions) is op veel plaatsen echter ontoereikend. Zo is er voor 40 procent van 
verkommerden en verloederden geen geschikt hulpaanbod. Dit geldt vooral voor men-
sen met de meest complexe problematiek, die zowel dak- en thuisloos zijn als psychi-
sche/psychiatrische stoornissen en verslavingsproblemen hebben (Lou02). Onvoldoende 
capaciteit van zorg in het algemeen wordt bij deze groep veel minder vaak als reden 
genoemd voor het niet ontvangen van hulp (namelijk in 18 procent van de gevallen). 
Slechts voor een klein deel geldt volgens de hulpverleners dat zij geen hulp krijgen 
omdat het beschikbare hulpaanbod te ver weg zou zijn (8 procent).


Strikte afbakening van taken


De verzorgingsstaat is veranderd in een maatschappij die soms ook juist buitensluit 
(You99). In de verzorgingsstaat was iedere maatschappelijke institutie medeverantwoor-
delijk voor het maatschappelijke vangnet. Nu worden gezondheidszorg, onderwijs en 
politie opgeroepen zich te concentreren op hun kerntaken en verantwoording af te leg-
gen voor hun bestedingen. Dit heeft een terugtrekkende beweging als gevolg, in het bij-
zonder op gebieden waar men eerst allemaal wel eens optrad. Dat levert lacunes op, of 
strijd over wie de verantwoordelijkheid heeft, zoals in het geval van jeudcriminaliteit. 
Moeten de scholen ingrijpen of is dit een taak van de politie? Duidelijk is dat de een niet 
zonder de ander kan om tot een effectieve aanpak te komen.


De striktere afbakening van taken is terug te zien in het standpunt van de Raad van 
Hoofdcommissarissen. De politie wordt van oudsher vaak door de omgeving te hulp 
geroepen bij patiënten met ernstige psychiatrische problemen die in acute nood verke-
ren. Nu stelt de Raad van Hoofdcommissarissen dat deze interventie de verantwoorde-
lijkheid van de psychiatrie is. Op zichzelf is dit een begrijpelijk standpunt. Op het 
moment dat er gevaar dreigt voor deze patiënten zelf of voor hun omgeving creëert deze 
terugtrekkende beweging echter ook een vacuüm, en is de kans groter dat er niemand 
ingrijpt.


Te weinig samenwerking en afstemming


De ggz-hulpverlening is als gevolg van de deïnstitutionalisering onderhevig aan groot-
scheepse en ingrijpende reorganisaties en fusies. De hulp wordt in toenemende mate 
georganiseerd in circuits en programma’s, gericht op onderscheiden doelgroepen. Dit is 
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ook te zien in voorzieningen buiten de ggz, zoals de algemene gezondheidszorg, maat-
schappelijke opvang en justitie.


Hulpverleners moeten zich daarbij nieuwe manieren van werken eigen maken. 
Voorheen beschikte de ggz binnen de muren van de inrichtingen over een totaalpakket 
van zorg dat voorzag in alle levensgebieden. De gemeenschapsgeoriënteerde ggz is ech-
ter sterk afhankelijk geworden van andere maatschappelijke instituties op het gebied van 
wonen, werken, recreatie en veiligheid. Had zij voorheen de regie over het geheel dat 
nodig geacht werd voor de patiënt, nu werkt de ggz samen met andere partijen, waarbij 
geen instantie meer de regie over het geheel heeft. Dit besef dringt zeker door. Inmiddels 
ontstaan dan ook ketens van zorg. Ook daarbij blijft het echter onduidelijk wie de regie 
voert.


Zorgdomeinen met verschillende culturen


Verslavingsproblemen en psychische stoornissen gaan bij veel mensen hand in hand. Dit 
leidt er vaak toe dat ze in de hulpverlening tussen de wal van de verslavingszorg en het 
schip van de ggz vallen (Hui99).


Een aantal organisatorische belemmeringen voor effectief omgaan met dubbele pro-
blematiek zijn beschreven voor de Verenigde Staten (Rid90; Ley99). Deze zijn ook rele-
vant voor de Nederlandse situatie. Zo is er sprake van systeemproblemen, zoals 
gescheiden administratieve en financieringskaders en arbitraire terreinafbakeningen.


Daarnaast zijn de therapeutische benaderingen in beide zorgdomeinen zo verschil-
lend dat mensen met dubbele problematiek moeilijk met beide geholpen kunnen wor-
den. Zo bestaat de staf in psychiatrische zorgvoorzieningen vooral uit medische 
professionals en formeel opgeleide medewerkers, terwijl in de verslavingszorg vaker 
mensen werkzaam zijn die persoonlijke ervaring met verslavingsproblemen hebben. 
Ook het engagement is anders: psychiatrische hulpverlening legt de nadruk op asser-
tieve pogingen (bemoeizorg) om mensen in behandeling te krijgen; in de verslavings-
zorg staan persoonlijke verantwoordelijkheid en motivatie van de cliënt centraal. 
Daarnaast verschilt de behandeling. In de psychiatrische zorg hebben medicatie, profes-
sionele steun en psychosociale interventies een belangrijke plaats. De verslavingszorg 
hanteert daarentegen agressieve confrontatietechnieken (induceren van stress om herstel 
te bewerkstelligen), gebruikt vrijwillige lotgenotencontacten, en stimuleert abstinentie 
van alle geest- of stemmingsveranderende stoffen, inclusief psychotrope medicatie.


Bejegening


Een andere oorzaak van de kloof tussen zorgbehoefte en zorgaanbod ligt op het gebied 
van de bejegening. Als onprettig ervaren bejegening in de hulpverlening kan ertoe bij-
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dragen dat patiënten zich van de hulpverlening afwenden. Het afwijzen of niet zoeken 
van hulp door mensen die wel zorg behoeven is vaak (mede) gebaseerd op negatieve 
ervaringen met eerdere hulpverleningscontacten. Serieus genomen worden en met res-
pect worden bejegend zijn daarentegen juist belangrijke motiverende factoren om hulp 
te zoeken en te continueren (Lin02; 03). 


Dit blijkt ook uit een onderzoek dat recentelijk is uitgevoerd door het Trimbos-insti-
tuut naar de problematiek van verkommerden en verloederden (Wol02). Daarin werd 
vastgesteld dat er uiteenlopende redenen zijn waarom de afstemming tussen vraag en 
aanbod bij kwetsbare mensen nog onvoldoende is. Bejegening bleek een factor te zijn, 
maar ook andere aspecten werden genoemd, zoals het accent in de hulpverlening op 
symptoombestrijding, onvoldoende nazorg na vertrek uit residentiële voorzieningen 
(psychiatrisch ziekenhuis, gevangenis, kindertehuis enzovoort), gebrekkige samenwer-
king tussen betrokkenen, te hoge drempels bij voorzieningen voor mensen met de meest 
complexe problemen, en tekort aan ambulante, intensieve en vindplaatsgerichte zorg.


Een goede bejegening is dus van groot belang. Die waarborgen is een taak van de 
professional. Een kanttekening is echter op zijn plaats: de patiënten om wie het hier gaat 
maken het niet altijd gemakkelijk een goede verstandhouding op te bouwen en die ver-
volgens ook langdurig zo te houden.


Onvoldoende afstemming met familieleden en andere naasten


Voor adequate professionele zorgverlening aan patiënten moeten bij voorkeur ook de 
contacten met familieleden en andere naasten optimaal verlopen. Zij kunnen immers een 
belangrijke ondersteunende rol spelen en voorkomen dat patiënten niet de zorg ontvan-
gen die nodig is. Uit onderzoek blijkt echter onvrede bij familieleden te bestaan over de 
informatie die wordt verstrekt door hulpverleners, over hun bereikbaarheid en over de 
mate van betrokkenheid van familie bij het behandelplan (Sch93b).


Deze knelpunten zijn in de door de commissie georganiseerde hoorzitting met fami-
lieorganisaties ook naar voren gekomen. Een belangrijk punt is dat de relatie tussen 
familie en hulpverlening vaak een moeizame is en dat familie van oordeel is dat hulp-
verleners hen vaker zouden moeten betrekken bij wat er gebeurt. Patiënten willen echter 
lang niet altijd dat familieleden op de hoogte worden gehouden. Volgens de huidige wet- 
en regelgeving moeten hulpverleners deze wens respecteren, al zijn zij zelf van mening 
dat dit ongewenst is.


Verder blijkt dat patiënten, familieleden en hulpverleners uiteenlopend gewicht toe-
kennen aan verschillende aspecten van de begeleiding (Boe95). Patiënten willen greep 
op hun eigen leven krijgen. Ze hebben behoefte aan toekomstperspectief en willen leren 
om op een adequate manier met hun psychische problemen om te gaan. Familieleden en 
hulpverleners onderstrepen daarentegen het belang van professionele hulpverlening. Zij 
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hechten waarde aan een zorgzame omgeving en sociale steun. De spanningen tussen 
familie en patiënten door verschillende visies op wat nodig en wenselijk is kunnen hoog 
oplopen. Dat kan ook weer een behoorlijke wissel trekken op de hulpverleners.


Een veel gehoorde klacht vanuit familieorganisaties is dat familie zich vaak in de 
kou voelt staan. Dit komt doordat familie soms moeilijk toegang krijgt tot hulpverleners 
die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor hun zieke familielid, doordat er niet altijd 
sprake is van open communicatie en doordat er onvoldoende aandacht is voor de proble-
men die familieleden zelf hebben. Familieleden van mensen met langdurige psychiatri-
sche problemen ervaren een aanzienlijke materiële (tijd, kosten) en emotionele belasting 
wanneer ze zorg dragen voor een patiënt (Sch98; Fer03; Wijn03). Professionele hulpver-
leners bieden familieleden echter nog te weinig emotionele steun bij hun zorgtaak 
(Kwe01b), terwijl hun rol juist zo belangrijk kan zijn bij het vinden van de juiste hulp en 
zorg. 


Wat kunnen we nu concluderen over de bijdrage van veranderingen in de ggz aan de 
problemen met zorgverlening aan niet-opgenomen mensen met ernstige psychiatrische 
problemen?
• Niet zelden blijken de ontwikkelingen in de ggz te resulteren in een kloof tussen de 


behoeften en noden van hulpvragers en het hulpverleningsaanbod van instellingen 
of hulpverleners. 


• Deïnstitutionalisering en vermaatschappelijking hebben tot een ander zorgaanbod 
geleid, dat echter niet door alle mensen met ernstige psychiatrische problemen goed 
benut kan worden. 


• De vraaggerichtheid is toegenomen, maar de zorg biedt niet altijd aan waar patiën-
ten primair behoefte aan hebben, zoals onderdak en beschutting.


• Verschillende sectoren trekken zich terug op hun kerntaken, waardoor bepaalde 
mensen tussen wal en schip dreigen te vallen.


• Voor patiënten met meervoudige problemen zijn er te weinig programma’s met een 
geïntegreerde behandeling.


• Patiënten voelen zich niet altijd positief bejegend.
• De contacten met familieleden verlopen niet altijd optimaal. De kans bestaat dat zij 


afhaken, terwijl hun rol juist belangrijk is om patiënten te stimuleren hulp te zoeken.


3.3 Ontwikkelingen in wet- en regelgeving


Ook in de wet- en regelgeving hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan die van 
invloed kunnen zijn op de kloof tussen zorgbehoefte en zorgaanbod. Hieronder geeft de 
commissie eerst een overzicht van de invoering van de wet Bopz en de aanvullingen 

42 Noodgedwongen







daarop die inmiddels zijn voorgesteld of aangenomen. Vervolgens worden de juridische 
knelpunten voor goede zorgverlening in kaart gebracht.


3.3.1 Invoering van de wet Bopz


De (rechts)bescherming van psychiatrische patiënten (‘krankzinnigen’ of ‘geesteszie-
ken’ in vroeger tijden) is niet een probleem van recente datum (Lau88; Kli97), getuige 
de Krankzinnigenwet uit 1884. Wel is de rechtsbescherming van psychiatrische patiën-
ten in de jaren zeventig van de vorige eeuw in een stroomversnelling geraakt en heeft 
deze een andere oriëntatie gekregen.


In 1971 werd ter verbetering van de rechtspositie van de psychiatrische patiënt het 
wetsontwerp Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) ingediend. 
Daarnaast werd een algemene regeling voor patiëntenrechten bij medische behandeling 
voorbereid, die uiteindelijk in 1995 is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst (Wgbo) (Kam97).


De invoering van de wet Bopz in 1994 bracht een drietal wezenlijke veranderingen 
(Eva96). In de eerste plaats is de reikwijdte van de wet fors uitgebreid: niet alleen de 
psychiatrie valt eronder, maar ook de psychogeriatrie en de verstandelijk gehandicapten-
zorg. In de tweede plaats is ook de interne rechtspositie van de onvrijwillig opgenomen 
patiënt geregeld. Ten derde zijn de vereisten die gelden voor onvrijwillige opname ver-
scherpt. Het gaat daarbij om regeling in de wet van het reeds eerder in de rechtspraak 
gehanteerde begrip ‘gevaar’ en om de introductie van het zogenaamde ‘bereidheidscrite-
rium’: wanneer de betrokkene niet ‘de nodige bereidheid’ voor opneming kenbaar 
maakt, kan er geen sprake zijn van een vrijwillige opneming (zoals wel het geval was in 
de Krankzinnigenwet). Vereist is verder dat het gevaar alleen door opneming in een psy-
chiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend (het ‘ultimum remedium-criterium’).


3.3.2 Aanvullingen op de wet Bopz


Sinds de invoering in 1994 is de wet Bopz op allerlei manieren aangevuld. In 1997 rea-
geerde het toenmalige kabinet op de eerste voorgeschreven evaluatie van de wet Bopz 
(Min97; Ber98). Het kabinet was erg terughoudend in de toepassing van dwang in de 
hulpverlening. Niettemin kwam de regering op enkele punten tegemoet aan de in de 
samenleving en de ggz levende wensen voor aanpassing van de wet Bopz, om zo de 
mogelijkheden van hulpverlening onder dwang uit te breiden. De voorgestelde of inmid-
dels al ingevoerde uitbreidingen van de wet Bopz worden hieronder besproken. In bij-
lage D is een overzicht te vinden van de relevante aanbevelingen van de 
begeleidingscommissie bij de tweede evaluatie van de wet Bopz.
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Voorwaardelijke rechterlijke machtiging


De voorwaardelijke rechterlijke machtiging houdt in dat een patiënt die voldoet aan de 
voorwaarden voor een klinische dwangopname (uit de geestesstoornis voortvloeiend 
gevaar), de keuze krijgt tussen klinische opname of ambulante behandeling. Werkt 
iemand niet mee aan het ambulante behandelingsplan, dan kan de klinische dwangop-
name alsnog plaatsvinden (Dijk03). Inmiddels is de wettelijke regeling van de voor-
waardelijke rechterlijke machtiging door het parlement aangenomen en op 1 januari 
2004 in werking getreden (Sta02).


De voorwaardelijke rechterlijke machtiging wordt gezien als een regeling die de 
inmiddels onder de wet Bopz gegroeide praktijk van de paraplumachtiging overbodig 
moet maken. De paraplumachtiging is niet in de wet Bopz opgenomen, maar heeft mid-
dels jurisprudentie wel een juridische legitimatie gekregen. Deze houdt in dat een 
patiënt aansluitend op onvrijwillige klinische verpleging een ambulante begeleiding/
behandeling ondergaat. De rechterlijke machtiging fungeert daarbij als stok achter de 
deur als de patiënt de voorwaarden niet opvolgt, of als er sprake is van een verslechte-
ring van diens situatie. Soms wordt een dergelijke ‘ambulante rechterlijke machtiging’ 
ook verlengd om een drangbehandeling of -begeleiding te kunnen voortzetten.


Bemoeizorg


Bij bemoeizorg is juridisch het kader van de Wgbo van toepassing en is de toestemming 
van de patiënt het uitgangspunt. In de praktijk is bij bemoeizorg echter sprake van een 
geleidelijke overgang van overredings- en verleidingsstrategieën via drangtoepassing 
naar dwanguitoefening. Binnen bemoeizorgprojecten rijzen dan ook ethische en juridi-
sche vragen, zowel over de legitimatie van het professioneel handelen als over de pri-
vacy van patiënten (Bea94; Bru97; Wil02a; Bac01b). Dit laatste speelt bijvoorbeeld bij 
gegevensuitwisseling tussen instanties en het inschakelen van buren en familie.


De regering toonde zich in 1997 uitdrukkelijk geen voorstander van meer dwang in 
de ambulante zorgverlening, maar zag meer in bemoeizorg (Hen93; Den96; Nuy99; 
Lin00b; Loh00). De rechtspositie van de ‘zorgwekkend zorgmijdende’ patiënt (Oen95) 
die door hulpverleners wordt benaderd blijft in het kabinetsstandpunt echter onbespro-
ken.


Zelfbinding


De afgelopen jaren is gepleit voor het mogelijk maken van zogenaamde zelfbindings-
verklaringen in de psychiatrie (Ber92; 94; Pan96; 98). De commissie die de eerste evalu-
atie van de wet Bopz uitvoerde achtte de zelfbindingsverklaring een zinvolle aanvulling 
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op de huidige interventiemogelijkheden (Eva96). Op 12 december 2000 publiceerde de 
regering vervolgens een voorontwerp van een wet inzake zelfbinding (Twe02a,b).


Een zelfbindingsverklaring is een schriftelijke wilsverklaring van een chronische 
psychiatrische patiënt die in een periode van bekwaamheid aangeeft welke zorg hij of zij 
wenst in een crisis, ook wanneer hij of zij zich op dat moment tegen opneming of behan-
deling verzet (Ber92; 94; 00b; Del02; Gre02a,b). Zo kan iemand vooraf toestemming 
geven voor dwangopneming en/of gedwongen behandeling, ook waar de huidige Bopz 
dit niet toestaat (Gin96), bijvoorbeeld wanneer er nog geen sprake is van gevaar.


Doen de omschreven omstandigheden zich voor en is de betrokkene niet bereid zich 
te laten opnemen en behandelen, dan is vervolgens een zogenaamde zelfbindingsmachti-
ging noodzakelijk. De psychiater met wie de betrokkene de verklaring heeft opgesteld of 
een door de patiënt aangewezen persoon kan de officier van justitie verzoeken een 
gedwongen opname te vorderen op basis van het zelfbindingscontract. De rechter beslist 
vervolgens of een machtiging daartoe wordt afgegeven.


Dwangbehandeling in de kliniek


Op 1 januari 2004 is een gewijzigd criterium voor dwangbehandeling in de kliniek van 
kracht geworden. Bij de behandeling van het wetsvoorstel voor voorwaardelijke machti-
ging werd een amendement  aangenomen dat het woord ‘ernstig’ schrapte uit het crite-
rium ‘ernstig gevaar’ bij de regeling van de klinische dwangbehandeling (art. 38, vijfde 
lid, derde volzin wet Bopz) (Dijk03). Volgens de indieners leidden de voorwaarden voor 
dwangbehandeling er in bepaalde situaties toe dat opgenomen patiënten niet behandeld 
konden worden, en dat terwijl er wel effectieve behandelingen voorhanden waren. 
Omdat de patiënt deze weigerde was het resultaat soms echter dat hij of zij nodeloos 
lang in de inrichting verbleef of daar in de vrijheid werd beperkt, bijvoorbeeld door 
separatie.


Met deze wijziging is tegemoet gekomen aan de kritiek van onder andere de Schizo-
frenie Stichting Nederland en de familieorganisatie Ypsilon. Ook de RVZ adviseerde om 
de mogelijkheden voor dwangbehandeling te verruimen bij patiënten zonder ziektebesef 
die een effectieve behandeling weigeren (RVZ97). Met dit amendement zijn de moge-
lijkheden voor klinische dwangbehandeling nu enigszins verruimd. Dwangbehandeling 
is in het vervolg mogelijk wanneer een betrokkene als gevolg van een geestesstoornis 
binnen de muren van de instelling gevaar veroorzaakt voor zichzelf of voor anderen.


Observatiemachtiging


Bij de behandeling van het wetsvoorstel voor voorwaardelijke rechterlijke machtiging is 
door de Tweede Kamer ook nog een ander amendement aanvaard, nu met het oog op de 
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zogenaamde observatiemachtiging (Sta02; Keu02; Leg02; Vel02; Dijk03). Dit onder-
deel van het inmiddels aangenomen wetsvoorstel is echter nog niet ingevoerd. Naar ver-
wachting gebeurt dat in het najaar van 2004.


De rechter kan dan een observatiemachtiging verlenen om iemand in een psychia-
trisch ziekenhuis te laten opnemen en verblijven als het ernstige vermoeden bestaat dat 
de betrokkene door een psychiatrische stoornis een gevaar voor zichzelf is. Over de aan-
wezigheid van gevaar of over de stoornis hoeft dus geen zekerheid te bestaan. De obser-
vatiemachtiging is er juist voor bedoeld dat dit onderzocht kan worden. Parallel daaraan 
loopt dan het onderzoek naar de vraag welke behandeling is aangewezen. De observatie-
machtiging heeft een geldigheidsduur van ten hoogste drie weken.


De Eerste Kamer besloot in juli 2002 de invoering van de observatiemachtiging te 
laten afhangen van de resultaten van een onderzoek waarin gedurende een jaar geregi-
streerd zou worden in welke praktijksituaties dit middel uitkomst kon bieden (Dijk03). 
Omdat bleek dat zo’n onderzoek moeilijk uitvoerbaar is, heeft de regering inmiddels 
besloten de observatiemachtiging in te voeren en de resultaten te evalueren.


3.3.3 Juridische knelpunten voor de zorgverlening


In de vorige paragraaf is een overzicht gegeven van de wettelijke mogelijkheden die 
patiënten en hulpverleners in de psychiatrie op dit moment hebben. Met enige regelmaat 
worden problemen in de ggz en rond de opvang van mensen met psychiatrische proble-
men toegeschreven aan de modernisering van de wetgeving, en met name aan de invoe-
ring van de wet Bopz.


De commissie meent echter dat de relatie tussen wetgeving, maatschappij en ggz erg 
complex is. Het is een simplificatie om te denken dat de problemen rond zorgmijders, 
jeugdige psychotische patiënten, patiënten met ontbrekend ziektebesef en andere chro-
nisch psychiatrische patiënten alle door de wet Bopz worden veroorzaakt, of door wet-
geving kunnen worden opgelost. Wel kan de wet soms bijdragen aan de problemen in de 
ggz. Hieronder wordt een aantal knelpunten gesignaleerd.


Zelfbeschikking versus hulpbehoevendheid


Volgens sommigen wordt een goede zorgverlening aan niet-opgenomen patiënten met 
complexe psychiatrische problemen gefrustreerd door de juridisering van de ggz 
(Kor95; 97). Met ‘juridisering’ wordt dan gedoeld op de toenemende invloed van het 
recht op de praktijk van de gezondheidszorg (Wid03).


Met name in de psychiatrie zijn de veranderende opvattingen over zelfbeschikking 
vertaald in herziening van de wetgeving voor gedwongen psychiatrische opnames 
(Lau88; Leg91; Kli97). Tegenover een ‘bestwilbenadering’ van de psychiatrische 
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patiënt kwam een door zelfbeschikking, autonomie en rechten geïnspireerde visie te 
staan (Enn78; Ber92; App94; Kli97; Sak02; Wid03).


De kritiek op deze ontwikkeling luidt dat rechters die een rechterlijke machtiging 
voor opname moeten afgeven en ook psychiaters te eenzijdig afgaan op het criterium dat 
direct gevaar voor de patiënt of zijn omgeving moet bestaan. Is dit gevaar naar het oor-
deel van de deskundigen niet of onvoldoende aanwezig, dan volgt geen opname, ook al 
verwaarloost de patiënt zichzelf of veroorzaakt hij of zij overlast.


Veel hulpverleners en familieleden zeggen ook moeite te hebben met de naar hun 
mening te strenge criteria voor dwangopneming en met het uitgangspunt dat een onvrij-
willig opgenomen patiënt toestemming moet geven voor behandeling (Vel04). Zij vin-
den dat het zelfbeschikkingsrecht het belang van de patiënt en zijn familie schaadt. 
Onbegrip en frustratie zijn er vaak ook bij ouders wanneer een jongere met beginnende 
schizofrenie geen hulp krijgt, terwijl vroegtijdig ingrijpen met medicatie de situatie kan 
verbeteren. Ook dan is er doorgaans geen sprake van acuut gevaar, zodat een onvrijwil-
lige opname en behandeling achterwege blijven. De betrokkene zelf heeft, zeker bij een 
eerste psychotische episode, doorgaans namelijk nog te weinig besef van zijn stoornis en 
de gevolgen op termijn, en zal zich vaak tegen behandeling verzetten.


Tegenover deze voorstanders van meer ingrijpen staan degenen die vinden dat juri-
disering er juist toe heeft bijgedragen dat de rechtspositie van de patiënt is versterkt en 
dat de transparantie in de psychiatrische besluitvorming is toegenomen (Kli86; 97; 
Leg94; 98; Wid03).


De commissie is van oordeel dat de juridisering in de ggz op zichzelf niet de oor-
zaak is van tekortschietende zorg aan mensen met complexe psychiatrische problemen. 
Wetgeving beschermt deze patiënten tegen goedbedoelde maar niet altijd moreel 
gerechtvaardigde zorgverlening, en levert juist een bijdrage aan een verantwoorde en 
transparante praktijk van zorgverlening in de ggz. Maar een te sterk op zelfbeschikking 
gerichte benadering kan weer strijdig zijn met een centraal gegeven in de hulpverlening, 
namelijk dat het gaat om de zorg voor zwakke en hulpbehoevende medemensen, die niet 
altijd in staat zijn hun eigen belangen te behartigen (Leg94).


Veel hangt daarbij af van de interpretatie die aan de wet wordt gegeven. Afhankelijk 
van de visie op zelfbeschikking en hulpbehoevendheid worden wettelijke mogelijkhe-
den soms zo ingevuld dat ze leiden tot te weinig zorgverlening en soms zo dat ze juist 
resulteren in ongewenste inmenging.


Verschillende interpretaties van het gevaarscriterium


Verschillende invullingen zijn te zien bij het oordeel over wanneer er sprake is van 
gevaar. Een van de redenen dat niet-opgenomen psychiatrische patiënten met acute pro-
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blemen niet altijd zorg ontvangen is dat het gevaarscriterium in de wet Bopz in de prak-
tijk verschillend wordt geïnterpreteerd.


Dit werd in 2002 nog eens gesignaleerd door de Hoofdinspecteur voor de Geeste-
lijke Gezondheidszorg Lucieer (Luc02): “Inmiddels is uit de registraties van de inspectie 
gebleken dat de wet verschillend wordt toegepast, waardoor het aantal gedwongen opna-
mes per regio sterk verschilt.” Een kanttekening daarbij is wel dat er een sterke samen-
hang bestaat tussen de omvang van het aantal gedwongen opnemingen en de 
urbanisatiegraad. Systematisch onderzoek naar de praktijk van psychiatrische dwangop-
nemingen en de interpretatie en beoordeling van het gevaarscriterium is echter schaars. 


Wel is bekend dat rechters en psychiaters het gevaarscriterium verschillend invullen. 
Uit onderzoek blijkt dat rechters bij niet-fysieke vormen van schadelijk gedrag er vaker 
toe neigen schade aan de patiënt zelf van de gevaarsdefinitie uit te sluiten en schade aan 
anderen daar wel onder te laten vallen, terwijl het omgekeerde het geval is bij psychia-
ters: zij leggen minder de nadruk op gevaar voor anderen en meer op gevaar voor de per-
soon zelf. Als het gaat om fysiek gevaar verschillen beide professies niet (Pol02).


Er is ook een verschil in het gewicht dat aan een dwangopname wordt toegekend. 
Rechters wijzen soms voorstellen voor dwangopname af vanwege onvoldoende gevaar. 
Zij beschouwen een psychiatrische dwangopname als het ontnemen van de vrijheid van 
een persoon – iets waar ze in het algemeen terughoudend mee zijn. Tijdens de hoorzit-
ting met de rechterlijke macht die de commissie heeft gehouden vonden rechters echter 
ook dat psychiaters te weinig aanvragen deden voor rechterlijke machtigingen.


Psychiaters vonden een dwangopname vaak juist een positieve stap, omdat de 
patiënt daarmee de kans krijgt om behandeld te worden.


Veranderingen in gebruik van het gevaarscriterium


Een ander probleem dat te maken heeft met de toepassing van de wetgeving is dat het 
gebruik van het gevaarscriterium verandert. In de wet Bopz is een aantal fundamentele 
keuzen gemaakt. Primair doel is de rechtspositie van psychiatrische patiënten te 
beschermen. De nadruk van de wet ligt dan ook meer op beveiliging van de samenleving 
en de betrokkene zelf dan op het bevorderen van behandeling. In situaties waarin betrok-
kenen menen dat er behoefte is aan behandeling terwijl zij verwachten dat de wet daarin 
niet voorziet, kunnen zij geneigd zijn het gevaarscriterium anders in te vullen. Dat kan 
op drie manieren. 


1 Naar het gevaarscriterium toeredeneren


‘Naar gevaar toeredeneren’ houdt in dat gedrag van de patiënt of bepaalde voorvallen 
ernstiger worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren. Uiteraard is de neiging om 

48 Noodgedwongen







naar gevaar toe te redeneren sterker aanwezig naarmate de invulling van het gevaarscri-
terium restrictiever is en betrokkenen toch het gevoel hebben dat er iets moet gebeuren. 
Met de verruiming die er inmiddels heeft plaatsgevonden zal deze neiging waarschijn-
lijk afnemen.


2 Verruimen van het gevaarscriterium


Het verruimen van het gevaarscriterium houdt in dat een situatie sneller als gevaarlijk 
wordt beoordeeld. In de jurisprudentie is dat al gebeurd: in de loop van de tijd is in de 
rechtspraak het gevaarscriterium voor dwangopname minder restrictief geïnterpreteerd 
(Gin93,94; Kli97). Dit impliceert dat de mogelijkheden om mensen gedwongen op te 
nemen zijn toegenomen.


3 Anticiperen door psychiaters op besluitvorming van rechters


De beslissingsbevoegdheid voor dwangopneming ligt uiteindelijk bij de rechter. De psy-
chiater heeft uitdrukkelijk een adviserende taak. In de praktijk is er echter sprake van 
interactie tussen de rollen van psychiater en rechter.


Een psychiater is niet verplicht een geneeskundige verklaring ten behoeve van een 
rechterlijke machtiging of inbewaringstelling op te stellen. Hij of zij zal zich hierbij 
laten leiden door de bepalingen van de wet Bopz en zijn of haar professionele oordeel. 
(Overigens kan een besluit om geen actie te ondernemen, bijvoorbeeld geen geneeskun-
dige verklaring op te maken, tot tuchtrechtelijke aansprakelijkheid leiden.) In de praktijk 
kan de beoordelende psychiater zich echter mede laten leiden door een inschatting van 
de wijze waarop de rechter met een verzoek tot gedwongen opneming zal omgaan. Er is 
met andere woorden sprake van anticipatie. Deze anticipatie kan problematisch zijn 
wanneer de psychiater ten onrechte meent dat de rechter een vordering voor een dwang-
opname zal afwijzen en op grond daarvan weigert een geneeskundige verklaring op te 
stellen.


Overigens bestaat er geen empirisch inzicht in deze problematiek. De commissie is 
van oordeel dat nader onderzoek naar de praktijk van deze interactie tussen psychiatrie 
en rechterlijke macht op zijn plaats is.


Onduidelijke verantwoordelijkheden


Een knelpunt van een heel andere aard heeft te maken met het aantal partijen dat inmid-
dels betrokken is bij de beoordeling en besluitvorming over maatregelen in het kader 
van de wet Bopz. De bedoelingen van alle betrokken partijen, behalve psychiaters ook 
burgemeesters, officieren van justitie, rechters, advocaten en de inspectie, zijn uiteraard 
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goed. Met inbreng van al deze partijen wordt bovendien geprobeerd om in het belang 
van de patiënt een zo zorgvuldig mogelijke afweging te bevorderen. Maar met deze 
brede betrokkenheid is ook steeds meer onduidelijkheid ontstaan over welke van deze 
bevoegde betrokkenen welke verantwoordelijkheden dragen. Verschillende referentie-
kaders compliceren daarnaast de besluitvorming, terwijl ook de verantwoordelijkheden 
voor ongewenste gevolgen verschillend liggen. De toename van betrokken personen en 
de toevoegingen in de wet Bopz hebben ook geleid tot een toename van de administra-
tieve lasten.


De ‘bijwerkingen’ van de wet Bopz die hierboven zijn besproken leiden er soms toe dat 
op oneigenlijke gronden dwang wordt toegepast. Dat kan weer leiden tot wantrouwen 
bij patiënten, zodat zij een volgende keer de hulpverlening mijden. Soms blijft echter 
ook op onjuiste gronden ingrijpen en zorgverlening achterwege. En door het toene-
mende aantal partijen dat betrokken is bij de uitvoering van de wet Bopz zijn verant-
woordelijkheden niet altijd duidelijk afgebakend.


3.4 Conclusie


In dit hoofdstuk is besproken waarom op dit moment veel mensen met ernstige psychia-
trische problemen geen zorg ontvangen, terwijl betrokkenen vinden dat zij die wel nodig 
hebben.


Ten eerste zijn er oorzaken aan te wijzen die te maken hebben met de patiëntenpo-
pulatie. Onder druk van maatschappelijke ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan 
marginalisering is de groep gegroeid. De zorgbehoefte is ook complexer geworden, juist 
doordat mensen buiten de sociale structuren vallen en met meerdere problemen kampen. 
Zij vragen zelf bovendien lang niet altijd om hulp, of mijden die zelfs actief.


Aan de aanbodzijde zijn ook factoren zichtbaar die bijdragen aan de tekortschie-
tende zorg voor deze groep. Deïnstitutionalisering heeft geresulteerd in een breed en 
divers zorgaanbod, dat door mensen met complexe psychiatrische problemen echter niet 
altijd optimaal benut kan worden. Ook hebben verschillende domeinen in de zorg, zoals 
de psychiatrie en de verslavingszorg, verschillende culturen, die de aanpak van een com-
binatie van problemen bij één persoon bemoeilijken. Vaak blijkt ook de communicatie 
met familieleden onvoldoende, zodat zij zich onvoldoende gesteund voelen in hun zorg 
voor de patiënt. Verder wordt het zorgaanbod vaak nog bepaald door de aanbieders. 
Mensen die vooral behoefte hebben aan onderdak en beschutting kunnen vaak moeilijk 
opgevangen worden, omdat dergelijke voorzieningen ontbreken.


Daarnaast kan de wetgeving soms een factor zijn. Vanuit verschillende visies op de 
grenzen aan zelfbeschikking worden verschillende interpretaties gegeven aan ‘gevaar’. 
Er is daardoor onduidelijkheid ontstaan over de situaties waarin de wet wel en niet 
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dwang toestaat. Dat kan ertoe leiden dat hulpverleners niet ingrijpen in gevallen waarin 
dat volgens de geldende wetgeving wel degelijk mogelijk is. Soms wordt er juist meer 
dwang toegepast dan de wet toestaat.


Al deze factoren leveren hun bijdrage aan de kloof tussen zorgbehoefte en zorgaan-
bod. Rechtstreekse invloeden zijn echter moeilijk aan te wijzen. Het is eerder zo dat ver-
schillende factoren samen bepalen of zorg tot stand komt en of deze in de individuele 
situatie ook als passend ervaren wordt.
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4Hoofdstuk


Uitgangspunten


In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat veel factoren bijdragen aan de kloof 
tussen zorgbehoefte en zorgaanbod, zonder dat directe verbanden gelegd kunnen worden 
tussen een concreet probleem en een concrete oorzaak. Een terugkerend thema is echter 
de verschillende visies die zorgvragers, hulpverleners, juristen en familieleden en andere 
naasten kunnen hebben op de grenzen van zelfbeschikking. Het is in het kader van dit 
advies dan ook van belang de ethische en zorginhoudelijke visie van de commissie te 
geven die uitgangspunt is bij het beoordelen van oplossingsrichtingen. Die visie staat 
centraal in dit hoofdstuk.


4.1 Ethische uitgangspunten


4.1.1 Ontwikkelingen in de medische en gezondheidsethiek


Aanvankelijk werd in de medische en gezondheidsethiek sterk de nadruk gelegd op zelf-
bepaling en autonomie. Als reactie daarop is de laatste jaren echter het eenzijdig bena-
drukken van de autonomie van de patiënt onderwerp van kritische reflectie en debat 
geworden. Volgens velen mag het te sterk en eenzijdig benadrukken van de autonomie 
van de patiënt niet leiden tot verwaarlozing en tekortschietende zorgverlening (Kor95; 
97; 00a,b; Vel98; Has97; Wid00a).


Daarnaast is er momenteel in en rond ggz-instellingen sprake van een ethische dis-
cussie over dwang- en drangtoepassing (Ber00a; 01). Inzet van die discussie is hoe beter 
met dwang en drang omgegaan kan worden. Aandachtspunt is onder andere het verbete-
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ren van het zorgproces, zodat minder vaak dwang wordt toegepast. Ook wordt bekeken 
hoe dwang vervangen kan worden door drang. Daarbij staat centraal dat ook drangtoe-
passing zorgvuldig dient te geschieden.


Hieronder bespreekt de commissie vier benaderingen in de medische en gezond-
heidsethiek. De eerste benadering sluit nauw aan bij de al geschetste juridische ontwik-
kelingen. De drie andere ethische perspectieven geven alternatieven voor en 
aanvullingen op die principiële benadering.


Principebenadering


De benadering die recentelijk een belangrijke impuls heeft gegeven aan de ethische 
reflectie op de gezondheidszorg en de biomedische hulpverlening is de principebenade-
ring (Bea01; Gil85; Wil93).


In deze benadering wordt ervan uitgegaan dat het handelen van hulpverleners geba-
seerd moet zijn op vier ethische principes: weldoen, niet-schaden, respect voor autono-
mie en rechtvaardigheid (Bea01; Gil85; Hav03; Wil93). Het principe van 
rechtvaardigheid geldt niet alleen in de relatie tussen hulpverlener en patiënt, maar 
vooral ook op het macroniveau van de allocatie van schaarse middelen.


Bezwaren tegen de principebenadering zijn onder meer dat deze te veel accent legt 
op situaties waarin twee of meer principes met elkaar in conflict zijn (ten koste van meer 
alledaagse probleemsituaties in de zorg) en dat eenzijdig de nadruk wordt gelegd op het 
principe van respect voor de autonomie van de patiënt (het centrale uitgangspunt in de 
wet Bopz). Bovendien is een kritiekpunt dat de principebenadering te weinig aandacht 
heeft voor belevingsaspecten, communicatie en interpersoonlijke betrokkenheid en ver-
antwoordelijkheid (Wid00a). Ten slotte zou volgens critici te weinig recht worden 
gedaan aan het specifieke karakter van zorg en zorgrelaties (Tro93; Sev96; Ver97).


Zorgethiek


In de zorgethiek vormen juist die zorgrelaties de leidraad. De aandacht gaat dan ook uit 
naar deugden die noodzakelijk zijn voor een adequaat zorgproces (Tro93; Sev96; 
Wid00a): aandacht, verantwoordelijkheid, competentie en responsiviteit bij de ontvan-
ger. Centraal staat dat zorg gebaseerd is op wederzijdse betrokkenheid van patiënt en 
hulpverlener: de een kan niet zonder de ander. Praktische betrokkenheid en engagement 
zijn in die visie noodzakelijk voor een moreel verantwoorde zorgverlening.


In de zorgethiek staat niet het recht op niet-inmenging centraal, maar wordt ervan 
uitgegaan dat het moreel bedenkelijk is om mensen alleen te laten. Vanuit dit gezichts-
punt is drang minder negatief dan in de principebenadering wordt verondersteld (Ver01).
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Hermeneutiek


De hermeneutische benadering benadrukt het belang van de praktische ervaring van 
betrokkenen voor ethische reflectie (Wid00a). De taak van de hermeneutiek is de morele 
ervaring van hulpverleners en patiënten te expliciteren. Mensen handelen in concrete 
situaties namelijk op grond van waarden die niet altijd duidelijk omschreven zijn, maar 
die wel achterhaald kunnen worden. Daarbij gaat het niet om het expliciteren van indivi-
duele waarden, maar om de waarden in de interactie tussen hulpverlener en patiënt. De 
hermeneutische benadering gaat ervan uit dat ethische vraagstukken een dialoog tussen 
hulpverlener en patiënt vereisen. Dat houdt in dat niet de individuele rechten van betrok-
kenen voorop staan, maar hun onderlinge betrokkenheid en verantwoordelijkheid.


Communicatieve benadering


Ook de communicatieve of discoursethische benadering onderstreept het belang van 
communicatie voor het omgaan met ethische problemen in de gezondheidszorg. In de 
communicatieve ethiek wordt specifiek aandacht geschonken aan de actieve rol van de 
hulpverlener in het zoeken naar gezamenlijke oplossingen.


In de hulpverlener-patiëntrelatie staat onderhandeling centraal. Vier interventies 
door hulpverleners worden onderscheiden (Moo92; Wid00a,b,c): belangenbehartiging, 
empowerment (‘in staat stellen tot’), overreding, en het overnemen van de beslissing. In 
die laatste situatie heeft de patiënt zelf geen actieve inbreng meer en zal er doorgaans 
sprake zijn van wilsonbekwaamheid.


Deze vier typen interventies vormen een continuüm. In elk van de interventies is 
sprake van onderhandeling, maar de inbreng van de hulpverlener wordt wel steeds gro-
ter. Uitgangspunt is dat pas tot een verdergaande interventie wordt overgegaan als is 
gebleken dat minder ingrijpende interventies gefaald hebben om de situatie leefbaar te 
maken (Ber00a).


4.1.2 Ethische keuzes


Welke keuzes maakt de commissie nu, gegeven deze ethische benaderingen? Hieronder 
staat de visie die de commissie heeft op de verhouding tussen vrijheid en autonomie 
enerzijds en het recht op zorg anderzijds.


Alert zijn op individuele grondrechten


Individuele grondrechten beogen de bescherming van de persoonlijke vrijheid tegenover 
de overheid en tegenover anderen. In een aantal individuele grondrechten – bijvoorbeeld 

Uitgangspunten 55







de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging (art. 6 Gw), het recht op bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer (art. 10 Gw) en het recht op onaantastbaarheid van het 
lichaam (art. 11 Gw) – komt daarnaast het zelfbeschikkingsrecht van de mens tot uit-
drukking (Lee00). De European Human Rights Act is hier ook relevant. Deze benadrukt 
de individuele grondrechten. De commissie meent dat in de ggz de bescherming van 
individuele grondrechten van groot belang is. Juist omdat mensen met psychiatrische 
ziektes kwetsbaar zijn en er sprake kan van zijn dwangtoepassing, wordt op die rechten 
soms een inbreuk gemaakt.


Bevorderen van autonomie


Als gevolg van een psychiatrische stoornis zijn sommige mensen belemmerd in hun 
autonome functioneren (Ras01). Dit impliceert echter niet dat het morele beginsel van 
respect voor autonomie geen betekenis meer heeft (Ber92). Integendeel: dit beginsel 
geldt ook voor personen die beperkt zijn in de uitoefening van hun autonomie. Daarbij 
moet echter een invulling aan autonomie gegeven worden die aansluit bij de situatie 
waarin patiënten verkeren.


Traditioneel wordt over autonomie vooral gedacht als recht. Autonomie als recht, dat 
nauw verwant is met het juridische beginsel van zelfbeschikking, verwijst naar het recht 
van personen om naar eigen inzicht vorm en inhoud te geven aan hun leven, voor zover 
zij daarbij anderen niet in hun vrijheid en rechten hinderen. Deze invulling van het 
begrip autonomie in de psychiatrische hulpverlening brengt met zich mee dat de hulp-
verlener in beginsel geen handelingen uitvoert die ingaan tegen de wil van de patiënt 
(tenzij deze wilsonbekwaam is en zichzelf dreigt te schaden, of als er sprake is van 
gevaar voor anderen).


Autonomie kan in deze betekenis worden opgevat als een vorm van negatieve vrij-
heid, waarbij anderen niet in de besluitvorming van de patiënt kunnen en mogen treden 
en deze ervoor kan kiezen geen relatie met een hulpverlener aan te gaan. Voor hulpverle-
ners is er in dit perspectief maar beperkt ruimte om een ongevraagd of ongewenst hulp-
aanbod te doen, ook wanneer iemand duidelijk baat zou hebben bij die hulp. Als iemand 
hulp weigert, dient dat gerespecteerd te worden. Hij of zij dient met rust gelaten te wor-
den (Sch92).


Autonomie als vermogen daarentegen verwijst naar de vermogens die noodzakelijk zijn 
voor een individu om zelf in vrijheid het eigen bestaan in te richten (Ber96; Wid00b,c). 
Twee benaderingen van autonomie als vermogen kunnen onderscheiden worden: ver-
groten van autonomie door identificatie en door communicatie (Wid00b,c).
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Bij autonomie als identificatie is autonomie geen abstract en absoluut gegeven, maar 
een proces van identificatie, waarin zowel de patiënt als de hulpverlener een belangrijke 
rol vervullen (Agi90; 93). Autonomie houdt daarbij in dat iemand handelt in overeen-
stemming met de identiteit die hij of zij heeft verworven in interactie met anderen. Auto-
nomie manifesteert zich dan vooral in handelen.


Psychiatrische patiënten kunnen, door hun stoornis, de greep op interactief handelen 
echter juist verliezen. Hun autonomie is daardoor ook verzwakt. Ze moeten de mogelijk-
heid aangeboden krijgen opnieuw zin aan hun handelen te geven en zo hun identiteit te 
herstellen of te vernieuwen. Hulpverlening die iemand in staat stelt om greep te krijgen 
op zijn of haar omgeving en leven, ondersteunt en versterkt derhalve de autonomie. De 
hulpverlener mag de patiënt dan ook helpen zich in de wereld te oriënteren en die beter 
hanteerbaar te maken. Kern is daarbij het verwerven van positieve vrijheid: het vermo-
gen om zelf invulling aan het leven te geven door te handelen.


Bij de benadering waarin autonomie tot stand komt door identificatie hoeft de hulp-
verlener niet passief toe te zien wanneer iemand bijvoorbeeld een voorgestelde behande-
ling weigert. Als die weigering niet getuigt van inzicht in de eigen situatie mag de 
hulpverlener ingrijpen met als doel de patiënt meer greep op de situatie te geven, ook als 
daarbij een zekere mate van overreding, drang of zelfs dwang nodig is (Ber00a). Dit kan 
uiteindelijk de autonomie ten goede komen.


Vanuit dit perspectief is hulpverlening waarin overreding, drang en dwang wordt 
toegepast niet a priori in strijd met het beginsel van respect voor autonomie. De drang of 
dwang kan namelijk leiden tot een gepaste keuze van handelen (empowerment). Hulp-
verlening is in deze visie altijd meer dan het doen ondergaan van een behandeling; ze 
moet er ook op gericht zijn mensen hulpmiddelen aan te bieden die uiteindelijk hun 
autonomie zullen vergroten.


Bij autonomie in communicatie wordt besluitvorming over zorg niet als het resultaat 
van een individuele bewuste keuze van de patiënt gezien, maar als de uitkomst van een 
langdurig proces van consensusvorming en conflict, waarbij meerdere partijen zijn 
betrokken (Moo92). In plaats van informed consent (waar de arts informatie geeft en de 
patiënt beslist) wordt wel gepleit voor negotiated consent, waarbij de besluitvorming het 
resultaat is van onderhandeling tussen partijen.


Hulpverleners kunnen, zoals hiervoor reeds bij de bespreking van de communica-
tieve ethiek werd aangegeven, op verschillende manieren in dit proces interveniëren: via 
belangenbehartiging, empowerment, overreding en (mogelijk in laatste instantie) het 
overnemen van de beslissing.


Ook vanuit het perspectief van autonomie in communicatie is hulpverlening waarin 
overreding, drang en dwang worden toegepast niet a priori verwerpelijk. Patiënt en 
hulpverlener ontwikkelen een gezamenlijk perspectief op de situatie en op het creëren 
van mogelijkheden om die situatie te beïnvloeden. De hulpverlener mag daarbij de wils-
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vorming actief beïnvloeden zolang de context en het belang van de patient centraal blij-
ven staan. Drang en dwang zijn er dan op gericht de autonomie te herstellen en moeten 
gezien worden als instrumenten om iemand in een situatie te brengen waarin er weer 
sprake is van beslissingsvermogen.


Aansluitend bij de veranderende opvatting over de inhoud en de grenzen van auto-
nomie wil de commissie tevens wijzen op de benadering van besluitvorming als een 
gezamenlijk leerproces waarin de levensgeschiedenis centraal staat (narratief werk) 
(Ema92). In deze benadering moeten hulpverlener en patiënt gezamenlijk zicht krijgen 
op de problemen en van daaruit een oplossing zoeken.


Consequentie van deze nieuwere autonomiebenaderingen is dat de hulpverlener meer 
ruimte krijgt voor inbreng in het besluitvormingsproces van de patiënt (Wid00a,c). 
Beide opvattingen benadrukken dat respect niet inhoudt dat hulpverleners iemands 
onmiddellijke wilsuitingen als vast en onomstotelijk gegeven beschouwen. Er is ruimte 
voor dialoog en onderhandeling.


Hiermee valt naar het oordeel van de commissie wellicht te ontkomen aan het 
dilemma dat de autonomie van een patiënt gerespecteerd wordt, maar met als gevolg 
verwaarlozing en isolement. Kenmerkend voor dergelijke tragische dilemma’s is dat 
hulpverleners het gevoel hebben hoe dan ook tekort te schieten: ze kunnen immers niet 
aan twee conflicterende verplichtingen voldoen. In de benadering van autonomie als 
vermogen die de commissie hier kiest, hoeft echter niet gekozen te worden tussen twee 
kwaden, maar kunnen hulpverleners om de autonomie van de patiënt te bevorderen meer 
of minder sturend optreden.


Toegang tot zorg als sociaal grondrecht


De primaire morele opdracht van de ggz is het bieden van kwalitatief verantwoorde zorg 
aan personen die deze zorg nodig hebben. In juridische zin is er sprake van een recht van 
burgers op gezondheidszorg. Dit is een sociaal grondrecht, waarbij het gaat om het bie-
den van ontplooiingskansen aan de mens en deelhebben aan maatschappelijke verwor-
venheden. Elk mens dient toegang te hebben tot zorg die voor de gezondheid 
noodzakelijk is. Die zorg moet bovendien aan kwaliteitseisen voldoen (Lee00).


Dit verplicht de overheid te waarborgen dat deze gezondheidszorg ook daadwerke-
lijk voor iedereen beschikbaar en financieel bereikbaar is. Artikel 22 van de Grondwet 
draagt de overheid dan ook op maatregelen op dit gebied te nemen. Als sociaal grond-
recht impliceert het recht op gezondheidszorg dus een inspanningsverplichting van de 
overheid (Lee00). Voor zover dit resulteert in wettelijke aanspraken van verzekerden op 
bepaalde vormen van zorg (krachtens de Ziekenfondswet of de AWBZ) werkt deze ver-
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plichting door in de taken en verantwoordelijkheden van zorgaanbieders en zorgverze-
keraars.


4.2 Zorginhoudelijke uitgangspunten


Behalve een visie op autonomie en recht op zorg is ook een visie op zorginhoudelijke 
zaken van belang bij het zoeken van oplossingen. Hieronder staan de uitgangspunten die 
de commissie daarbij heeft gekozen.


Ggz geen panacee voor sociale problemen


Er is een tendens om voor uiteenlopende maatschappelijke problemen de blik richting 
de (geestelijke) gezondheidszorg te wenden. Illustratief is de recente discussie over 
ouderen die ‘klaar met leven’ zijn en om hulp bij zelfdoding vragen. De vraag is dan of 
de medicus hier een rol te vervullen heeft. Vergelijkbare discussies vinden plaats over de 
rol van de ggz bij de bestrijding van maatschappelijke overlast, misdaad en dakloosheid.


De commissie is van oordeel dat gewaakt moet worden voor een overschatting van 
de mogelijkheden van de ggz bij het bestrijden van allerlei vormen van sociale proble-
matiek. De ggz kan niet op alle problemen een adequaat antwoord geven. Bovendien 
kan gemakkelijk professionele grensvervaging en grensoverschrijding optreden. De pri-
maire morele en maatschappelijke opdracht van de ggz is het bestrijden en verlichten 
van lijden dat het gevolg is van psychische stoornissen en handicaps. Waar het de pro-
blematiek van de doelgroep betreft kunnen de ggz en psychiatrie alleen een rol vervullen 
als dat in samenhang met andere maatschappelijke instituties gebeurt, zoals de maat-
schappelijke opvang, de welzijnszorg, de verslavingszorg en de politie.


Continuïteit van zorg noodzakelijk


Continuïteit van zorg moet voorkomen dat patiënten tussen de wal en het schip raken en 
ervoor zorgen dat zij gepaste, kwalitatief goede zorg krijgen.


Een van de lessen die Lamb en Bachrach (Bac81; Lam01) uit de deïnstitutionalise-
ring in de Verenigde Staten trekken is dat het noodzakelijk is om daarbij continuïteit van 
zorg te realiseren, met name in de begeleiding en behandeling van mensen met ernstige 
en chronische psychiatrische problemen (War99). Het belang daarvan voor de ambu-
lante ggz is onomstreden, zeker nu zorgvoorzieningen meer en meer gezien worden als 
deel van een continuüm: een systeem van interventies met meervoudige componenten 
en verschillend in intensiteit (Bac87; Joh97).


Zes instrumenten dragen bij aan continuïteit van zorg: ‘pinch hitting’ (taken uitvoe-
ren die nodig zijn, ook als die niet per se tot het omschreven takenpakket behoren), 
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‘trouble shooting’ (anticiperen op problemen), ‘smoothing transitions’ (overgangen in 
zorgverlening geleidelijk laten verlopen), ‘creating flexibility’ (aanpassen aan wensen 
en mogelijkheden van de patiënt, om zo de zorgrelatie te behouden), ‘speeding the 
system up’ (waar nodig afwijken van standaardprocedures en contact onderhouden met 
andere hulpverleners) en ‘contextualizing’ (bekend zijn met de levensgeschiedenis van 
een patiënt om zo gedrag en situatie beter te kunnen plaatsen) (War99). 


Dergelijke strategieën dienen op het niveau van de zorgorganisatie te worden inge-
bed. Het gaat immers niet alleen om individuele competenties van hulpverleners; er 
moet ook voldaan zijn aan de voorwaarden om daadwerkelijk continuïteit van zorg te 
kunnen bieden. Effectieve continuïteit vereist interpersoonlijke en organisatorische 
randvoorwaarden.


De studies naar het effect van het toepassen van continuïteit in de zorg laten een wis-
selend beeld zien. Het aantal opnames en ook de opnameduur nemen af. Bij langduriger 
vervolgstudies blijkt het aantal heropnames echter niet af te nemen (Syt99).


Zorg op maat noodzakelijk


Zorg op maat impliceert dat de geboden zorg zo veel mogelijk aansluit bij de behoeften 
en noden van de individuele patiënt en diens specifieke problemen en omstandigheden. 
Dit betekent dat zorg niet aanbodgericht en instellingsafhankelijk is, maar vraaggericht. 
Vraaggerichte zorg impliceert een gezamenlijke inspanning van patiënt en hulpverlener, 
die erin resulteert dat de patiënt de hulp ontvangt die aansluit op zijn of haar behoeften 
en verwachtingen en die tevens voldoet aan professionele standaarden (RVZ98; Kra01; 
Die02; Kro03). De zorg dient de patiënt te volgen, en niet andersom.


Het patiëntenperspectief moet daartoe zowel collectief als individueel worden geïn-
corporeerd in de zorg en in de zorgprogramma’s die worden ontwikkeld en aangeboden. 
Dit betekent dat patiënten en hun vertegenwoordigers actief betrokken moeten worden 
bij de evaluatie van de effectiviteit en doelmatigheid van zorg. Door een zorgbehoeften-
lijst te laten invullen kunnen de zorg- en rehabilitatiebehoeften bij mensen met ernstige 
psychische stoornissen in kaart worden gebracht (Kro03).


4.3 Conclusie


Het individuele grondrecht op zelfbeschikking en het sociale grondrecht op zorg: ze gel-
den evenzeer voor psychiatrische patiënten als voor niet-patiënten. Juist wanneer men-
sen kwetsbaar zijn, moeten zij beschermd worden tegen inbreuken op hun rechten. Maar 
het kan in de huidige situatie moeilijk zijn, en soms onmogelijk, om bepaalde rechten 
goed met elkaar te combineren.
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De commissie kiest voor een invulling van autonomie waarin gewerkt wordt met de 
mogelijkheden van patiënten, en waarin met hen wordt overlegd en onderhandeld over 
de zorg die zij nodig hebben en wensen. Daarmee kan het dilemma tot op zekere hoogte 
worden opgelost.


Zorginhoudelijk gezien kiest de commissie als uitgangspunten zorg op maat en con-
tinuïteit van zorg. Dat is juist bij de huidige deïnstitutionalisering van groot belang om 
kwaliteit te waarborgen en in complexe situaties contact met patiënten te behouden. De 
ggz kan echter niet voor alle sociale problemen een oplossing bieden.
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5Hoofdstuk


Oplossingsrichtingen


In dit hoofdstuk worden verschillende oplossingsrichtingen besproken voor de proble-
men met zorgverlening aan niet-opgenomen psychiatrische patiënten in acute situaties. 
De commissie onderzoekt mogelijkheden voor verbetering en bespreekt daarbij wat uit 
onderzoek bekend is over de effectiviteit van deze benaderingen.


Eerst wordt verkend hoe voorkomen kan worden dat mensen het contact met de 
hulpverlening verliezen. Hoe kan intensivering van bemoeizorg bijdragen aan verbe-
terde hulpverlening aan moeilijk bereikbare groepen? Hoe kan betere ondersteuning van 
familie voorkomen dat patiënten sociaal geïsoleerd raken en geen hulp meer ontvangen? 
En hoe kan verbetering van maatschappelijke omstandigheden het risico van marginali-
sering verkleinen?


Vervolgens onderzoekt de commissie welke veranderingen in de organisatie van de 
ggz nodig zijn om patiënten actiever op te zoeken en recht te doen aan hun complexe en 
vaak meervoudige problematiek. Ten slotte beoordeelt de commissie in hoeverre een 
aantal juridische mogelijkheden, zoals de ambulante drangbehandeling en de zelfbin-
dingsverklaring, kunnen bijdragen aan verbetering.


5.1 Intensiveren van bemoeizorg


Actief opzoeken van moeilijk bereikbare patiënten


Kenmerkend voor de groep waar het in dit advies over gaat is dat patiënten hulp afwij-
zen of contacten met de hulpverlening snel afbreken. Pas wanneer sprake is van een 
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noodsituatie die gepaard gaat met gevaar voor zichzelf en/of de omgeving treedt de wet 
Bopz in werking en kan er ingegrepen worden. Door bemoeizorg kan echter al eerder 
zorg verleend worden aan moeilijk te bereiken mensen met complexe problemen. Hulp-
verleners zullen actief op zoek moeten gaan naar hun patiënten – en moeten accepteren 
dat ze enkele malen zullen falen voordat ze er in slagen contact te leggen.


‘Bemoeizorg’ betekent dat actief contact gezocht wordt met patiënten. De term 
‘bemoeizorg’ is een samentrekking van ‘bemoeizuchtig’ en ‘zorgzaam’ (Hen91; 93). 
Bemoeizorg biedt ambulante hulp aan mensen met ernstige en veelal langdurige psychi-
sche problemen, die, anders dan bij de meeste psychiatrische hulpverlening, min of meer 
wordt opgedrongen aan mensen die zelf geen hulp zoeken (Bog01). Kenmerken van 
bemoeizorg zijn (Hen93):
1 de hulpverlener zoekt contact met de patiënt;
2 de hulpverleners werken in een team;
3 de hulpverlening is zowel praktisch en sociaal als medisch-psychiatrisch;
4 de hulpverlening wordt geordend en geëvalueerd;
5 familieleden en andere naasten worden in de hulpverlening betrokken.


Cruciaal in de bemoeizorg voor moeilijk bereikbare mensen met ernstige psychiatrische 
problemen is de notie van ‘engagement’ of ‘betrokkenheid’ (Ste80, Sai99).


Onderzoek naar effectiviteit van bemoeizorg


Er is het nodige onderzoek verricht naar de effecten van verschillende bemoeizorgvari-
anten, zowel in Nederland als daarbuiten (o.a. Kro96; 98; 00a,b; Mar99; Lat99; Ros98; 
Cha96; Kna98; Hol98; Tho98; Bur99; Mue00; Gou99; Gaa98; Hen93). Kroon en Hen-
selmans (Kro00a) hebben aangegeven wat de betekenis is van deze onderzoeksresulta-
ten voor de Nederlandse ggz-praktijk. Ondanks de nodige kanttekeningen zijn er naar 
hun mening enkele conclusies te trekken.


Intensief casemanagement en/of assertive community treatment (ACT) door teams 
van hulpverleners zou volgens hen vooral of uitsluitend moeten worden ingezet voor 
mensen die onstabiel zijn en/of ernstig geïnvalideerd. De teams kunnen zo de verkom-
mering van zorgmijders bestrijden en misschien zelfs het aantal dwangopnames vermin-
deren. Als deze teams ook nog verantwoordelijk worden voor opname en ontslag 
kunnen ze bovendien een bijdrage leveren aan het doelmatig gebruik van psychiatrische 
bedden. Intensief casemanagement kan opname voorkomen en het aantal opnamedagen 
verminderen.


Bemoeizorgteams bieden een goed uitgangspunt voor laagdrempelige vierentwinti-
guurszorg, tenminste voor patiënten die bekend zijn bij de ggz en die ondersteund wor-
den door familieleden. Die zorg is essentieel, want over het gebrek aan hulp buiten 
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kantooruren zijn patiënten, familieleden en vele maatschappelijke instanties het sterk 
eens. Alleen in samenwerking met de ggz zou casemanagement in teams binnen de 
maatschappelijke opvang en de verslavingszorg tot goede resultaten kunnen leiden voor 
daklozen met ernstige psychische problemen of mensen met zowel psychische als ver-
slavingsproblemen. De onderzoeksresultaten op dit terrein zijn veelbelovend (Mor97; 
Leh97; Dra98). Meer gegevens over de effectiviteit van verschillende buitenlandse 
hulpverleningsprogramma’s zijn opgenomen in bijlage C. Willen deze zorgvormen ook 
bijdragen aan verbetering van de maatschappelijke positie van patiënten, dan zullen 
gerichte rehabilitatie-interventies deel moeten uitmaken van de projecten.


5.2 Ondersteunen van familie


Belang van familie


Familieleden worden geconfronteerd met de problemen van iemand die lijdt aan een 
ernstige psychiatrische stoornis. Zij kunnen te maken krijgen met: storend gedrag, pro-
blemen in het vinden van de juiste hulp of gepaste behandelingsmogelijkheden, proble-
men met de inname van medicatie, zorg over behuizing, en moeilijkheden in de omgang 
met hulpverleners en met andere familieleden (Hat87).


Omdat het van belang is dat patiënten die lijden aan acute en ernstige psychiatrische 
stoornissen kunnen terugvallen op een sociaal netwerk en mantelzorg, moet familie 
ondersteund worden bij de opvang van hun naaste en moet voorkomen worden dat fami-
lie afhaakt of afbrandt. Een goede communicatie tussen hulpverlening en familie is daar-
voor een noodzakelijke voorwaarde.


De commissie is zich er echter ook van bewust dat in de triade patiënt-hulpverlener-
familielid uiteenlopende spanningsvelden en conflicten kunnen ontstaan. Deze gaan 
vaak over privacykwesties en de vertrouwelijkheid in de hulpverlener-patiëntrelatie. De 
commissie beseft dat familie (of een bepaald familielid) voor de patiënt niet in alle 
gevallen de beste belangenbehartiger is. Dit betekent echter niet dat de familie geen 
behoefte heeft aan hulpverlening of in bepaalde omstandigheden geen recht heeft op 
informatie.


Oordeel van de commissie


De commissie is van oordeel dat de relatie tussen hulpverlening en familie van patiënten 
met ernstige psychiatrische stoornissen op verschillende punten verbeterd kan worden. 
Uitgangspunt voor de hulpverlener moet zijn dat deze ook aan familie relevante infor-
matie verstrekt, in ieder geval over de gang van zaken in de instelling en de vormen van 
behandeling en begeleiding die door de instelling worden gegeven.
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Voor het geven van privacygevoelige informatie ligt dit anders. Het is van belang 
dat aan het begin van een traject van hulpverlening met de patiënt gesproken wordt over 
met welke persoon of personen uit de naaste omgeving welk soort informatie mag wor-
den uitgewisseld. Dit moet ook vastgelegd worden in het behandelplan. De hulpverlener 
hoeft zich daarbij niet zonder meer neer te leggen bij een weigering van de patiënt om 
informatie aan familie of betrokken vrienden te verschaffen. Hij of zij mag deze weige-
ring ter discussie stellen om te achterhalen welke redenen daaraan ten grondslag liggen. 
Blijft de patiënt bij zijn of haar beslissing, dan zal de hulpverlener dit moeten respecte-
ren.


De hulpverlening doet er zeker goed aan een open relatie met familie op te bouwen 
en in stand te houden (Boe00). Ook zonder inbreuk te maken op privacyrechten van 
patiënten kan een positieve werkrelatie met de familie ontstaan. Soms is het bovendien 
mogelijk informatie zo te verstrekken dat de behoefte aan informatie van de kant van de 
familie wordt bevredigd, terwijl de geheimhoudingsplicht niet wordt geschonden.


Ook in de relatie tussen rechters die onvrijwillige opnemingen beoordelen en fami-
lie van patiënten is een actievere rol en inbreng van familie op zijn plaats. Familieleden 
voelen zich nog te vaak langs de zijlijn staan, terwijl zij in de informatievoorziening aan 
de rechter juist een positieve rol zouden kunnen spelen. De in de wet Bopz geregelde 
discretie van de rechter zou dan ook vervangen moeten worden door een meer dwin-
gende bepaling dat de rechter zich laat informeren door de naaste (familie)betrekkingen 
van de betrokkene, tenzij er gegronde redenen zijn om daarvan af te zien.


5.3 Verbeteren van maatschappelijke omstandigheden


De commissie heeft zich ook afgevraagd hoe verbetering van sociale omstandigheden 
het risico kan verkleinen dat patiënten met complexe psychiatrische problemen het con-
tact met de hulpverlening verliezen, bijvoorbeeld doordat ze sociaal geïsoleerd en dak-
loos worden.


Wil de situatie van kwetsbare mensen structureel verbeteren dan is aandacht nodig 
voor uiteenlopende risico-indicatoren op macro-, meso- en microniveau die niet direct 
met hulpverlening van doen hebben. De commissie sluit zich aan bij de ideeën in Op 
achterstand (Wol02). Te denken valt aan versterking van sociale cohesie op lokaal 
niveau, tegengaan van kindermishandeling, opvoedingsondersteuning, verbetering van 
toegankelijkheid van maatschappelijke instituties, en zorgen voor voldoende goedkope 
woningen, onder andere door te voorkomen dat goedkope woningen verloren gaan door 
verkoop of stadsvernieuwing. De voornemens voor de Wet Maatschappelijke Participa-
tie kunnen hier misschien betere mogelijkheden voor gaan geven.
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5.4 Meer vraagsturing en samenwerking in de ggz


Zorgmethodieken en de organisatie van de ggz-hulpverlening waren tot voor kort vooral 
gericht op patiënten die in ieder geval tot op zekere hoogte gemotiveerd waren om hulp 
te ontvangen. Zorg voor mensen die zelf (in eerste instantie) hulpverlening afwijzen ver-
eist echter een andere organisatie en invulling dan zorg aan patiënten die zelf de nood-
zaak of wenselijkheid van hulpverlening onderkennen. De gangbare organisatie van de 
ggz-hulpverlening is op dit moment echter nog onvoldoende toegerust om aan de speci-
fieke behoeften en noden van de doelgroep tegemoet te komen en wenselijke vormen 
van bemoeizorg optimaal in te zetten.


Ten eerste zal ‘succes’ anders gedefinieerd moeten worden. Bij deze groep patiënten 
zijn resultaten op korte termijn doorgaans moeilijk te behalen. Het succes van de gebo-
den zorgverlening zal dan ook niet primair moeten worden afgemeten aan resultaten op 
de korte termijn. Van succes is al sprake wanneer een contact en een hulpverleningsrela-
tie worden opgebouwd en ogenschijnlijk weinig spectaculaire interventies worden ver-
richt om die relatie te ontwikkelen en behouden. Pas in tweede instantie komen dan 
wellicht meer op verbetering van de sociale, psychiatrische en somatische conditie van 
de patiënt gerichte interventies binnen bereik.


In de tweede plaats moeten de doelen bijgesteld worden. De reguliere ggz-hulpver-
lening is sterk georiënteerd op een medisch-psychiatrisch hulpverleningsmodel. Dit ver-
draagt zich echter slecht met een meer praktisch gerichte hulpverlening die aansluit bij 
de behoeften van deze patiënten. Toepassing van een strikt medisch-psychiatrisch model 
zal in eerste instantie vaak moeten worden opgeschort.


Ten derde is het belangrijk om juist vanuit de behoeften van patiënten maatwerk te 
leveren bij ondersteuning voor het leven in de gemeenschap (‘community support’), 
door vierentwintiguurszorg, residentiële zorg en huisvesting, dagactiviteiten, en finan-
ciën. Deze aanpak stelt dan ook eisen aan de specifieke deskundigheden van hulpverle-
ners en aan de wijze waarop deze hulpverlening organisatorisch wordt vormgegeven 
(caseload, samenstelling van teams, financiering, et cetera). Op dit moment zijn hulp-
verleners vaak onvoldoende flexibel om adequaat in te spelen op de specifieke behoef-
ten en noden van de groep niet-opgenomen patiënten met acute problemen.


Speciaal voor verkommerden en verloederden met psychiatrische problematiek sluit 
de commissie zich aan bij de aanbevelingen van het Trimbos-instituut (Wol02). Deze 
zijn relevant voor een groot deel van de groep psychiatrische patiënten in dit advies. De 
aandacht zou vooral gericht moeten zijn op het geschikt maken van het huidige hulpver-
leningsaanbod voor de complexe meervoudige problematiek van verkommerden en ver-
loederden door intensief casemanagement. Ook het zorgverzekeringsstelsel, dat nu 
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ingrijpende wijzigingen ondergaat, dient te waarborgen dat deze groep de broodnodige 
hulp kan blijven ontvangen.


Bij het geschikt maken van het aanbod zou vooral de samenwerking tussen de cir-
cuits van ggz, maatschappelijke opvang en verslavingszorg verbeterd moeten worden. 
Hierbij moet de nadruk liggen op helderheid over de eindverantwoordelijkheid per 
patiënt, individuele begeleiding (door een casemanager of trajectbegeleider die eindver-
antwoordelijk is en alle hulpverlening coördineert) en betere samenwerking en afstem-
ming tussen de verschillende hulpverleningsinstellingen (zowel op beleids- als op 
operationeel niveau).


Dit alles vraagt om een verandering van de organisatie van de reeds bestaande hulp-
verleningsinstellingen. Nodig zijn netwerken en samenwerkingsverbanden voor de doel-
groep in kwestie. De problematiek van de patiënt staat daarbij centraal en is aanleiding 
tot gezamenlijk beleid, in plaats van dat het eigen (begrensde) aanbod bepaalt wat er aan 
hulp beschikbaar is. Dit is overigens niet nieuw in Nederland: hiertoe worden al de 
nodige aanzetten gedaan. Verdere ontwikkeling hiervan moet echter wel gestimuleerd 
worden, bijvoorbeeld door financiële prikkels (Lou02).


5.5 Meer wettelijke mogelijkheden


Idealiter vindt psychiatrische hulpverlening plaats op basis van overeenstemming tussen 
hulpverlener en patiënt. Juridisch is er dan sprake van een vrijwillige hulpverlenings-
overeenkomst (Leg91). Het merendeel van de klinische opnemingen in Nederland is 
vrijwillig. Ook in de ambulante ggz is de vrijwillig aangegane hulpverleningsovereen-
komst uitgangspunt. Maar de groep patiënten op wie dit advies betrekking heeft ken-
merkt zich juist mede door een ontbrekende of tekortschietende bereidheid om hulp te 
zoeken of om aangeboden hulp te accepteren of te continueren.


In een aantal situaties kan de wet Bopz dan uitkomst bieden. De mogelijkheden van 
de wet Bopz blijven echter begrensd. Er resten situaties waarin vanuit zorgverleningper-
spectief hulpverlening wenselijk of noodzakelijk wordt geacht, maar de wettelijke 
kaders dat niet mogelijk maken (Bra92; Kok91; Kor95; 97; Vel04).


De bemoeizorg die al wordt verleend en die volgens de commissie verder geïntensi-
veerd moet worden, kan worden gezien als een vorm van dranghulpverlening die plaats-
vindt buiten de juridische kaders van de wet Bopz. Formeel gaat het om vrijwillige 
hulpverlening en is de Wgbo van toepassing. In de praktijk opereert de hulpverlening 
vaak in het grijze gebied tussen vrijwillige hulpverlening en dwangopname/dwangbe-
handeling.


Er zijn echter wel meer mogelijkheden om dwang toe te passen dan het huidige arse-
naal van de wet Bopz: voorwaardelijke rechterlijke machtiging, crisiskaart en zelfbin-
ding, en observatiemachtiging. Deze mogelijkheden, te realiseren door gedeeltelijke 
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aanpassingen van de wet Bopz, worden hieronder besproken. Ook zou de opzet van de 
wet Bopz structureel aangepast kunnen worden. Over die mogelijkheid doet de commis-
sie eveneens een uitspraak.


5.5.1 Ambulante drangbehandeling


Mogelijkheden van ambulante drangbehandeling


Wat zijn de mogelijkheden die ambulante drangbehandeling biedt om de zorgverlening 
te verbeteren (Ful01; Swa01a,b,c,d)? In Nederland kan ambulante drangbehandeling 
sinds kort via de voorwaardelijke rechterlijke machtiging toegepast worden (Sta02; 
Keu02).


Hoewel doorgaans gesproken wordt over ambulante dwangbehandeling, kiest de 
commissie hier voor de term ‘ambulante drangbehandeling’, omdat er geen sprake is 
van fysieke dwanguitoefening. De patiënt kan kiezen tussen een klinische dwangop-
name of meewerken aan een behandelingsplan in een ambulante setting. Als de patiënt 
voor het laatste kiest, dan fungeert de klinische dwangopname als stok achter de deur: 
als de patiënt niet meewerkt aan de uitvoering van het overeengekomen behandelplan 
kan alsnog een klinische dwangopname plaatsvinden. Het gaat hier dus feitelijk niet om 
de toepassing van dwang, maar wel om het uitoefenen van (zeer sterke) drang.


In het debat over ambulante drangbehandeling in de Verenigde Staten wordt vooral 
gewezen op de mogelijkheden om het probleem van de draaideurpatiënt via ambulante 
drang op te lossen (Hid03). In de Nederlandse situatie zijn er verschillende varianten 
van ambulante drangtoepassing, namelijk: 1. in het kader van voorwaardelijk verlof/ont-
slag; 2. als alternatief voor klinische opname; en 3. ter preventie van klinische opname 
(Wil88; Ber92; 95; Sak02; 03).


Voorwaardelijk ontslag en de paraplumachtiging zijn voorbeelden van de eerste 
variant. De voorwaardelijke rechterlijke machtiging uit de wet Bopz is een uitwerking 
van de tweede variant. In deze variant zijn de criteria veelal gelijk aan die van een 
gedwongen opneming. De derde variant houdt noodzakelijkerwijs een verruiming van 
die criteria in, omdat wordt beoogd in te grijpen vóór het moment dat aan de wettelijke 
eisen voor een klinische dwangopname is voldaan. De derde variant is dan ook de meest 
controversiële variant van ambulante drangtoepassing.


Onderzoek naar de effectiviteit van ambulante drangbehandeling


Nederlands onderzoek naar de effectiviteit van deze nieuwe vorm is er nog niet. In het 
buitenland bestaan echter varianten van ambulante drangbehandeling waarnaar wel 
onderzoek is gedaan.
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Amerikaans onderzoek naar bestaande mogelijkheden voor zogenaamde outpatient 
commitment (OPC) laten een niet geheel eenduidig beeld zien. Onderzoek op dit terrein 
roept bovendien ingewikkelde methodologische en ethische problemen op (Swa97). Met 
name is het moeilijk de effecten van dwang- en drangtoepassing te identificeren en af te 
grenzen van andere factoren (Baz01; Hid03).


De belangrijkste controverse gaat over de vraag of de positieve resultaten van out-
patient commitment toe te schrijven zijn aan het verplichtende karakter van de hulpver-
lening of aan het feit dat patiënten meer en betere zorg krijgen dan wanneer ze zonder 
OPC in de gemeenschap zouden vertoeven (Hog00).


De American Psychiatric Association (APA) concludeert dat OPC’s een sterk en 
consistent verband vertonen met ‘reduced rates of rehospitalisation, longer stays in the 
community, and increased treatment compliance among patients with severe and persis-
tent mental illness’ (APA99: 22). Op dit moment is echter nog niet duidelijk of deze uit-
komsten toe te schrijven zijn aan de rechterlijke beschikking of aan heit feit dat mensen 
dankzij OPC’s zorg ontvangen waar zij anders helemaal van verstoken zouden blijven. 
Daarom acht de APA Task Force nader onderzoek aangewezen. 


Ook anderen concluderen dat er momenteel geen studies zijn die aantonen dat out-
patient commitment op zichzelf een onafhankelijk effect heeft op de uitkomsten (Rid01). 
Bovendien kan er bij assertive community treatment sprake zijn van vormen van moni-
toren en supervisie die vergelijkbaar zijn met de vormen van toezicht die bij OPC plaats-
vinden, maar waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een court order. Het is niet 
duidelijk of dergelijke vormen van supervisie en toezicht even effectief zijn. Een verge-
lijkbare conclusie trekken Dawson e.a. in een review-artikel (Daw03).


Ten slotte zijn in een recent review-artikel resultaten van twee grootschalige geran-
domiseerde studies besproken (Duke Mental Health Study en New York Outpatient 
Commitment Evaluation) (Swa01d; Pol98; Hid03; Ste01). De New Yorkse studie had 
technische problemen. De Duke-studie liet in de OPC-groep een reductie van opnames, 
agressie en geweld, arrestaties en slachtofferschap zien ten opzichte van patiënten die 
een vergelijkbare behandeling/begeleiding zonder court order kregen. De court order 
bepaalde daarbij echter niet op zichzelf het verschil. Zoals hierboven al werd geconsta-
teerd trad het effect van de OPC uitsluitend op in samenhang met een groter serviceaan-
bod.


Community treatment orders (CTO’s) zijn een Australische variant van het Amerikaanse 
model van outpatient commitment (Pow99; Daw01.03; Ded90). Victoria was de eerste 
Australische staat die in 1986 CTO’s introduceerde. Inmiddels hebben alle zes staten en 
de twee territoria wetgeving (in voorbereiding). In 1996 bedroeg het aantal CTO’s in 
New South Wales 43 per 100 000 inwoners. In Victoria omvat de CTO-wetgeving alle 

70 Noodgedwongen







eerder onderscheiden varianten van ambulante drangtoepassing: voorwaardelijk ontslag, 
alternatief voor klinische dwangopname en preventie van dwangopname.


Voor Australië geldt dat er tot nu toe nog geen gegevens over de effectiviteit van 
CTO’s zijn op basis van gerandomiseerde gecontroleerde trials. Het is dus op dit 
moment nog niet te zeggen of CTO’s voor sommige patiënten effectiever zijn dan 
andere vormen van overreding, zoals compliance-therapie (Zyg02) of intensief casema-
nagement en/of assertive community treatment. Een overzicht van evidence over rege-
lingen voor ambulante drangbehandeling in het buitenland is te vinden in bijlage C.


Oordeel van de commissie


In een aantal landen is al een aantal jaren ervaring opgedaan met vormen van wat de 
commissie ambulante drangtoepassing noemt. Onderzoek wijst op positieve effecten 
van ambulante drang. Van een eenduidig beeld is echter geen sprake. Bovendien zijn de 
effectmaten beperkt tot meer of minder harde criteria (opnames, opnameduur, geweld, et 
cetera) en is vooralsnog niet duidelijk welke invloed ambulante drang heeft op de kwali-
teit van leven van patiënten (Daw03).


In Nederland kan de komende jaren ervaring worden opgedaan met de voorwaarde-
lijke rechterlijke machtiging. De commissie verwacht dat deze een rol kan spelen voor 
de groep patiënten die centraal staat in dit advies, omdat de voorwaardelijke machtiging 
juist de kloof tussen vrijwillige hulpverlening en dwangopname verkleint. De wet Bopz 
biedt met deze aanvulling meer mogelijkheden dan voorheen. In een aantal situaties zal 
naar verwachting adequater kunnen worden ingegrepen dan tot voor kort het geval was.


De betekenis van de voorwaardelijke machtiging moet echter niet worden overschat. 
Ten eerste is het criterium voor een voorwaardelijke machtiging gelijk aan dat voor een 
klinische dwangopname: gevaar dat voortvloeit uit een psychische stoornis. De wet 
introduceert dus wel een nieuwe maatregel, maar verlaagt niet de drempel voor de toe-
passing daarvan. Ten tweede veronderstelt de voorwaardelijke machtiging bereidheid en 
participatie van de kant van de patiënt om mee te werken aan het opstellen en uitvoeren 
van het behandelplan. Het ontbreken daarvan is in een aantal gevallen echter juist het 
grote probleem. Lang niet alle patiënten zullen gevoelig zijn voor het argument dat door 
in te stemmen met een voorwaardelijke machtiging een groter onheil (klinische dwang-
opneming) mogelijk kan worden voorkomen.


5.5.2 Crisiskaart en zelfbinding


De afgelopen jaren zijn er diverse strategieën ontwikkeld met als doel tijdige hulpverle-
ning aan mensen met recidiverende psychosen mogelijk te maken. Achtereenvolgens 
bespreekt de commissie in deze paragraaf de crisiskaart en de zelfbindingsverklaring.
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Crisiskaart


In Nederland experimenteert het Amsterdamse Patiënten/Consumenten Platform op 
kleine schaal met een crisiskaart, in navolging van buitenlandse voorbeelden (Sut98; 
99). Dit initiatief heeft zijn wortels in slechte ervaringen van patiënten met hulpverle-
ning in crisissituaties. Zo’n kaart (die patiënten bij zich dragen) is een korte wilsverkla-
ring, die patiënten vaak in overleg met de behandelaar opstellen. De crisiskaart kan 
worden gezien als een voorbeeld bij uitstek van vraagsturing in de praktijk.


Op de kaart staan de belangrijkste gegevens over medicijngebruik, soort behande-
ling en wie te waarschuwen bij crisis. De laatste is meestal de vertrouwenspersoon die 
de patiënt in crisis vertegenwoordigt. Ook kan de kaart een verwijzing naar een uitge-
breid behandelplan bevatten, dat bij de crisisdienst of de instelling klaarligt. De kaart 
biedt verder ruimte voor praktische aanwijzingen over het betalen van de huur, ziekmel-
ding op het werk en de zorg voor kinderen, huisdieren en planten. Wanneer patiënten 
een crisiskaart bij zich dragen kunnen hulpverleners of anderen snel ontdekken wat 
patiënten willen dat er gebeurt als ze in een crisistoestand worden aangetroffen (Hun98).


Het Project Crisiskaart Amsterdam bestond in 2001 ruim drie jaar. Mensen die zich 
melden voor de crisiskaart blijken te maken te hebben (gehad) met psychische crises die 
samenhangen met psychoses, manieën, fobieën, paniekstoornissen en dissociatieve 
stoornissen. Een eerste evaluatie van de ervaringen in Amsterdam was positief 
(APC01). Patiënten voelen zich gehoord en stellen het op prijs om onafhankelijke advie-
zen te krijgen; ze hebben ook het gevoel meer controle op hun leven te krijgen. Door het 
werken met de crisiskaart wordt bovendien hun autonomie vergroot. Veel patiënten wor-
den zich door het werken aan de crisiskaart bewust van de voortekenen van hun crisis. 
Dankzij dit bewustwordingsproces kunnen zij beter anticiperen op hun situatie, waar-
door de crisis minder lang duurt of verergering kan worden voorkomen. Hierdoor zijn 
minder (langdurige) opnames noodzakelijk.


In een Britse studie bleek dat bij deelnemers aan een crisiskaartproject het aantal 
opnames in het volgende jaar met dertig procent daalde (Sut99).


Zelfbindingsverklaring en -machtiging


De gedachte achter zelfbinding is dat de psychiatrische patiënt de gelegenheid krijgt om 
zijn wensen voor toekomstige situaties van meer of minder acute psychische ontregeling 
kenbaar te maken en in een schriftelijke verklaring vast te leggen. Deze verklaring kan 
ook instemming met de toepassing van dwang(behandeling) inhouden in een situatie 
waarin nog niet voldaan is aan de wettelijke criteria voor onvrijwillige opneming of 
behandeling.
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Over zelfbindingsverklaringen en andere psychiatrische wilsverklaringen bestaat 
inmiddels een uitgebreide literatuur (Ber92; 94; 00b; Bro93; App91; Bac95; 97; 01a; 
Sre99; Del00; 02; Hal97; Var02; Ros00; Wil02b; Pan96; 98; Kli97; Gre02a,b; Gev01; 
02a,b; Wid01). Deze literatuur is echter voornamelijk theoretisch van aard. Over de 
praktische mogelijkheden en beperkingen van zelfbinding is vooralsnog relatief weinig 
bekend, omdat onderzoek in de praktijk ontbreekt.


Op dit moment heeft zelfbinding nog geen rechtskracht (Lau91; Gin96; Wijm96; 
Kli97; Gev01). De regering heeft wel een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer 
(Twe02a,b). Dit is echter nog niet aangenomen. Bovendien beperkt het zich tot zelfbin-
ding die leidt tot klinische opname, al dan niet gecombineerd met behandeling, en tot 
zelfbinding in relatie tot behandeling bij gedwongen opgenomen patiënten. Ambulante 
begeleiding en behandeling vallen buiten de reikwijdte van het wetsvoorstel (Gev01; 
02a,b).


Onderzoek naar de effectiviteit van crisiskaart en zelfbinding


Omdat in Nederland nog niet systematisch gebruik kan worden gemaakt van zelfbin-
ding, zijn er geen onderzoeksgegevens beschikbaar. Inmiddels is in een aantal andere 
landen enige ervaring met zelfbindingsverklaringen opgedaan. Uitvoerige en systemati-
sche studies naar de resultaten zijn nog niet beschikbaar.


Enig inzicht in de praktijk rond schriftelijke psychiatrische wilsverklaringen in de 
staat Oregon biedt een onderzoek van Backlar & McFarland (Bac96). Daar is zelfbin-
ding sinds 1993 wettelijk geregeld. De onderzoekers stuurden een vragenlijst aan fami-
lieleden en hulpverleners van personen met ernstige en langdurige psychische 
stoornissen. In totaal werden 156 antwoorden ontvangen (23 van familie en 133 van 
hulpverleners). De respondenten gaven aan dat 64 wilsverklaringen waren opgesteld. De 
diagnosen van de patiënten waren als volgt verdeeld: schizofrenie (30); affectieve stoor-
nissen (24); schizoaffectieve stoornis (5); organische hersenstoornis (1) en onbekend 
(4). In 40 wilsverklaringen werd een vertegenwoordiger van de patiënt genoemd.Tien 
van de wilsverklaringen waren gebruikt in een crisissituatie. In alle gevallen bleek dat de 
in de wilsverklaring opgenomen wensen waren gehonoreerd. In 8 gevallen was een ver-
tegenwoordiger betrokken geweest in het besluitvormingsproces.


De onderzoekers signaleerden echter ook knelpunten. In de eerste plaats bleek dat 
hulpverleners, patiënten en familie onvoldoende op de hoogte zijn van de wettelijke 
mogelijkheid om een psychiatrische wilsverklaring op te stellen. Als tweede knelpunt 
werd de afwezigheid van een vertegenwoordiger genoemd (dit was bij meer dan een-
derde van de geïdentificeerde verklaringen het geval).


In een Oostenrijkse studie (Ame99) werd 101 psychiaters en verpleegkundigen 
gevraagd naar hun mening over psychiatrische wilsverklaringen. Ook werd hen verzocht 
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om voor zichzelf een wilsverklaring op te stellen voor het geval ze zelf acuut psycho-
tisch zouden worden. Vierenvijftig procent was op de hoogte van het bestaan van deze 
wettelijke mogelijkheid, 55 procent vond dit een gepaste juridische optie, terwijl 29 pro-
cent vond dat dit niet het geval was. Vijfenzeventig procent van de respondenten wijst 
bepaalde vormen van behandeling af (30 procent het gebruik van neuroleptica en 45 
procent ECT). De auteurs concluderen dat er onder hulpverleners belangstelling bestaat 
voor psychiatrische wilsverklaringen en dat er overwegend positief over de mogelijk-
heid geoordeeld wordt. Voor zichzelf hadden de hulpverleners in ieder geval duidelijke 
en specifieke ideeën over welke vormen van behandeling ze wel en welke ze niet zou-
den willen.


Oordeel van de commissie


Kenmerkend voor de groep van zorgmijdende patiënten is dat zij geen geregelde relatie 
hebben met de (psychiatrische) hulpverlening, en dat sommigen daar ook meer of min-
der bewust voor kiezen.


Dit betekent dat de meeste zorgmijders, dak- en thuislozen, verslaafden met een 
psychiatrische stoornis, extreme overlastveroorzakers en mensen in een situatie van ver-
loedering en verwaarlozing geen contact hebben met hulpverleners die hen kunnen 
motiveren en ondersteunen bij het opstellen van een zelfbindingsverklaring. Afspraken 
over toekomstige hulpverlening middels zelfbinding lijken voor deze groep vooralsnog 
dan ook niet realistisch. Eerst moet elementaire hulp in het dagelijkse leven geboden 
worden, via een laagdrempelig zorgaanbod (Mos99). De vraag naar gepaste psychiatri-
sche behandeling kan dan aan de orde komen wanneer eenmaal een vertrouwensrelatie 
met de hulpverlening is opgebouwd.


Een tweede probleem is dat de meeste zorgmijders geen sociaal netwerk hebben. 
Voor een goede uitvoering van noodplannen, crisiskaarten en zelfbindingsbeslissingen is 
de aanwezigheid van een netwerk van familie, vrienden of andere vertrouwenspersonen 
onontbeerlijk.


Een derde beperking is dat bij veel leden van deze groep het noodzakelijke ziektebe-
sef beperkt zal zijn of ontbreekt. Daardoor zal met name zelfbinding naar het oordeel 
van de commissie voor deze doelgroep waarschijnlijk in eerste instantie maar beperkt 
gebruikt kunnen worden. 


Een laatste, zeer praktische beperking is dat veel patiënten uit deze groep een crisis-
kaart of zelfbindingsverklaring kwijt zullen raken.


Wel meent de commissie dat via voorlichting en psycho-educatie, gericht op het 
bevorderen van ziektebesef en -inzicht, de bruikbaarheid van de zelfbindingsverklaring 
en crisiskaart kan worden vergroot. Daarbij acht de commissie het overigens van belang 
dat de discussie over zelfbinding niet beperkt blijft tot de in het wetsvoorstel opgenomen 
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mogelijkheid van zelfbinding voor opname. Zelfbinding voor een ambulante behande-
ling is voor de groep patiënten in dit advies waarschijnlijk belangrijker. Sommige 
auteurs geven aan dat ambulante zelfbinding op grond van de bestaande wetgeving 
reeds mogelijk is (Gev02a,b).


5.5.3 Observatiemachtiging


De wetswijziging die aan de wet Bopz het instrument van de voorwaardelijke rechter-
lijke machtiging heeft toegevoegd, maakt ook een ander nieuw instrument mogelijk: de 
observatiemachtiging. Deze houdt in dat iemand ter observatie kort gedwongen opgeno-
men wordt. De duur van deze machtiging is maximaal drie weken. De machtiging kan 
worden toegepast als het ernstig vermoeden bestaat dat een stoornis de betrokkene 
gevaar voor zichzelf doet veroorzaken.


Toevoegen van de observatiemachtiging aan de wet is op de nodige kritiek gestuit, 
niet alleen vanwege de vrees voor willekeurige toepassing (Luc02), maar ook omdat de 
maatregel in strijd zou zijn met het internationale recht (Leg02). Tijdens de parlemen-
taire behandeling van de observatiemachtiging is bovendien van diverse kanten getwij-
feld aan de zinvolheid van de maatregel en aan de mogelijkheden om deze in de praktijk 
toe te passen. 


De commissie kan zich deze twijfels voorstellen. De relevantie van de observatie-
machtiging voor dit advies is waarschijnlijk beperkt. Het probleem met de groep niet-
opgenomen psychiatrische patiënten in acute situaties is immers niet zozeer dat ondui-
delijkheid bestaat over de aanwezigheid van een stoornis of over de mate van gevaar. 
Het meest dringende probleem is dat de betrokkene zich niet wil laten behandelen en/of 
opnemen. Dat probleem wordt door de komst van de observatiemachtiging niet vermin-
derd. Wel biedt de observatiemachtiging de mogelijkheid om eerder in te grijpen met 
wettelijke dwang. Een ernstig vermoeden van een stoornis en daaruit voortvloeiend 
gevaar voor betrokkene zelf is immers al genoeg.


De commissie verwacht niet dat de observatiemachtiging een belangrijke rol kan 
spelen bij het verlenen van zorg aan moeilijk bereikbare groepen patiënten. In een aantal 
gevallen zal dit instrument mogelijk wel toegepast kunnen worden. Overigens is de 
regeling van de observatiemachtiging ten tijde van de publicatie van dit advies nog niet 
in werking getreden.


5.5.4 Wet Bopz


In de vorige paragrafen heeft de commissie zich uitgelaten over nieuwe instrumenten 
die aan de wet Bopz zijn toegevoegd of aanvullingen die op stapel staan. Daarnaast is 
ook een discussie mogelijk over de inhoud en de opzet van de wet als zodanig. Sluit 
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deze wet, die zijn oorsprong heeft in de jaren zestig van de vorige eeuw, nog wel aan bij 
de huidige organisatie en doelstellingen van de ggz? En is het zo dat de wet terecht sterk 
de nadruk legt op het gevaarscriterium, mede in het licht van het internationale recht en 
van internationale ontwikkelingen?


Wat het laatste betreft stelt de commissie vast dat er ook andere criteria mogelijk 
zijn, die meer ruimte bieden voor een interventie tegen de wil van betrokkene. Zo’n 
andere maatstaf is het noodzakelijkheidscriterium. Ingrijpen is dan noodzakelijk als het 
achterwege laten van dwang(opneming) ‘would lead to a deterioration or prevent the 
appropriate treatment being given to the patient’. Een dergelijk criterium wordt toelaat-
baar geacht in verklaringen en declaraties van de Raad van Europa en de Verenigde 
Naties. Het is ook terug te vinden in de wetgeving van een aantal Europese landen 
(Leg02; 03).


Beperkend in de wet Bopz is verder de ontkoppeling van dwangopneming en 
dwangbehandeling. Weliswaar is op 1 januari 2004 het criterium voor klinische dwang-
behandeling enigszins verruimd, door het schrappen van het woord ‘ernstig’ uit het cri-
terium ‘ernstig gevaar’, maar nog steeds staan dwangopname en dwangbehandeling 
grotendeels los van elkaar. De commissie heeft zich gebogen over de vraag of dit wel 
juist is. Ook is gediscussieerd over de vraag of wilsonbekwaamheid niet als criterium 
voor dwang gebruikt kan worden. Daar zou in principe wel wat voor te zeggen zijn. Een 
operationalisatie van wilsonbekwaamheid formuleren die ook in de praktijk uitvoerbaar 
is bleek echter niet mogelijk. Het verschil tussen wilsonbekwaam en wilsbekwaam is bij 
ernstige psychiatrische patiënten namelijk niet absoluut: zij zijn eerder op verschillende 
momenten en in wisselende mate in staat zelf te beslissen. De commissie voorziet dan 
ook interpretatieproblemen en zeer uiteenlopende uitvoeringspraktijken.


De commissie acht dit advies hoe dan ook niet de juiste plaats om te pleiten voor een 
eventuele verruiming of aanpassing van de huidige Nederlandse wet. In de eerste plaats 
vallen dergelijke voorstellen buiten de reikwijdte van dit advies; ze zouden immers ook 
gevolgen hebben voor àndere groepen patiënten. Daarnaast zijn het  voorstellen die de 
huidige wet zeer wezenlijk zouden veranderen.


De commissie wil wel aangeven hoe wetgeving op de langere termijn eruit zou kun-
nen zien om betere zorg te kunnen bieden aan niet-opgenomen psychiatrische patiënten 
met acute problemen. Zoals ook naar voren komt uit de twee evaluaties van de wet 
Bopz, kunnen er zo langzamerhand zoveel vraagtekens worden geplaatst bij de inhoud 
en de systematiek van deze wet, dat de vraag zich opdringt of het niet tijd wordt de opzet 
van wetgeving voor dwang in de psychiatrie opnieuw te doordenken. In plaats van door 
te gaan met talrijke aanpassingen en verbouwingen van een wet Bopz die qua systema-
tiek achterhaald is en qua inhoud ontoereikend, ziet de commissie liever dat de overheid 
een discussie initieert over wetgeving in de ggz (Leg02).
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Het lijkt de commissie verstandig dat de overheid een commissie van deskundigen 
samenstelt die adviseert over de vraag welke soort wettelijke regeling het beste aansluit 
bij de huidige organisatie van en de te verwachten ontwikkelingen in de psychiatrie. 
Deze commissie zou daarbij verschillende perspectieven moeten betrekken: maatschap-
pelijke plaats en taak van de psychiatrie, inhoud, organisatie en effectiviteit van de zorg, 
ethiek van de hulpverlening, bescherming van de patiëntenrechten, en dergelijke.


5.6 Conclusie


In dit hoofdstuk zijn verschillende oplossingsrichtingen verkend. Dit zijn de hoofdlijnen.
De commissie meent dat de hulpverlening actief contact moet zoeken en onderhou-


den met moeilijk bereikbare mensen met ernstige psychiatrische stoornissen. In de afge-
lopen jaren zijn al diverse methoden van bemoeizorg ontwikkeld. Die moeten 
uitgebouwd worden. Verder moeten de behoeften van de patiënten meer bepalen welke 
typen voorzieningen worden aangeboden. Zorgvuldige bejegening kan voorkomen dat 
patiënten interventies als traumatisch ervaren en een volgende keer afzien van hulp of 
die vermijden. Het is daarnaast van belang dat familieleden voldoende ondersteund wor-
den, zodat zij niet afhaken en daarmee de kans toeneemt dat patiënten geen hulp ontvan-
gen. Betere sociale omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat kwetsbare mensen 
minder gemakkelijk marginaliseren, hoewel maatschappelijke invloeden uiteraard moei-
lijk bij te sturen zijn.


Om de actievere benadering mogelijk te maken is reorganisatie binnen de ggz-hulp-
verlening nodig. Hulpverleners zullen zich in eerste instantie bescheiden doelen moeten 
stellen: contact leggen en onderhouden, en praktische begeleiding bieden. Pas in tweede 
instantie kan dan medische hulp geboden worden. Samenwerking met andere organisa-
ties is daarbij essentieel.


De commissie heeft ook de mogelijkheden onderzocht om drang- en dwangtoepas-
sing in de ggz uit te breiden door ambulante drangbehandeling, crisiskaarten en zelfbin-
ding, en observatiemachtigingen. De commissie meent dat ambulante drangbehandeling 
van betekenis kan zijn voor de doelgroep. Zo’n aanpak ligt dan in het verlengde van 
bemoeizorg. 


De commissie plaatst verder vraagtekens bij de inhoud en de systematiek van de wet 
Bopz. Op termijn is een nieuwe wet wenselijk, die beter is afgestemd op de huidige 
praktijk en organisatie van de ggz. Daarin zou dan niet de (dwang)opname centraal moe-
ten staan. Uitgangspunt zou moeten zijn een opklimmende reeks van vormen van vrij-
heidsbeperking en -beneming. Tot nu toe zijn alle wettelijke maatregelen gebaseerd op 
het beperkte en beperkende criterium ‘gevaar’. Het verdient aanbeveling te onderzoeken 
in hoeverre een noodzakelijkheidscriterium voor drang en dwang te ontwikkelen is dat 
beter past bij de problematiek.
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6Hoofdstuk


Conclusies en aanbevelingen


6.1 Gecoördineerde bemoeizorg als speerpunt


Conclusie over vermaatschappelijking


De commissie is van oordeel dat de transformatie van de ggz van een instituutsgeoriën-
teerde zorg naar een gemeenschapsgeoriënteerde zorg (community care) in het alge-
meen tot goede resultaten geleid heeft. Meer dan ooit kunnen psychiatrische patiënten 
verblijven in een woonomgeving waarin meer privacy en eigenheid aanwezig zijn. De 
deelname aan werk, gezin, familie en recreatie is, binnen de beperkingen die de stoornis-
sen vaak met zich meebrengen, toegenomen, ook al kan er nog veel verbeterd worden. 
De inspraak van patiënten in de aangeboden zorg en behandeling is aanzienlijk toegeno-
men en zelfs vastgelegd in wetten voor patiëntenrechten, cliëntenparticipatie, klacht-
recht en medezeggenschap.


Dit neemt niet weg dat met deze transformatie van de zorg ook nieuwe problemen 
zichtbaar geworden zijn (Bau01a,b; 02). Mensen kunnen gemakkelijker verkommeren 
en vereenzamen binnen de nieuwe vrijheid, kunnen sneller ten prooi vallen aan alcohol 
en drugs, en kunnen vastlopen in een sterk gebureaucratiseerd stelsel van sociale voor-
zieningen. Door familieleden wordt bovendien benadrukt hoezeer zij overbelast kunnen 
worden door de problemen van hun familielid, en hoe moeilijk het dan kan zijn om ade-
quate, wenselijke zorg te verkrijgen en in stand te houden.


De conclusie van de commissie is dat de transformatie van de ggz in de context van 
deze maatschappelijke veranderingen heeft geresulteerd in het ontstaan van een nieuwe 
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groep psychiatrische patiënten die tussen de wal en het schip dreigt te belanden of al is 
beland. Aanpassingen van beleid zijn wenselijk.


Het gaat echter wel om een in omvang beperkte groep, in verhouding tot het grote 
aantal patiënten voor wie de zorg adequaat en passend is. De aanbevelingen betreffen 
deze beperkte groep. De aanpassingen voor deze groep mogen daarbij geen inbreuk 
maken op de gewonnen vrijheid van de grote groep patiënten die wèl baat heeft gehad 
bij de vermaatschappelijking van de zorg.


Conclusie over hulp aan moeilijk bereikbare patiënten


Het belangrijkste dilemma in het formuleren van aanbevelingen is dat psychiatrische 
patiënten in acute situaties in de visie van velen zorg nodig hebben, maar dat deze 
patiënten zelf vaak zorg afwijzen.


Om zo goed mogelijk met die tegenstrijdige visies om te gaan, kiest de commissie 
voor een actieve benadering, waarbij contact wordt gezocht met patiënten, om zo een 
vertrouwensrelatie op te bouwen en te overleggen en onderhandelen met de patiënt. De 
commissie beveelt aan deze bemoeizorg, die gebruik maakt van overreding, drang en 
dwang, zowel professioneel als wettelijk te erkennen en te ondersteunen. De autonomie 
van de patiënt moet daarbij uiteraard gerespecteerd worden. Dit beginsel dient echter 
voor de doelgroep een andere invulling te krijgen dan een strikt liberale, die te eenzijdig 
de nadruk legt op het ‘recht om met rust te worden gelaten’. Met name bij kwetsbare en 
minder mondige burgers en patiënten kan eenzijdig benadrukken van het zelfbeschik-
kingsrecht het doel voorbijschieten. Bescherming van vrijheden kan dan leiden tot ver-
waarlozing, verloedering en verkommering.


Voor effectieve bemoeizorg is samenwerking tussen hulpverleners en afstemming 
tussen verschillende organisaties en diensten essentieel. Patiënten hebben vaak niet 
alleen medische hulp nodig, maar ook praktische zorg. Bovendien is er dikwijls sprake 
van meervoudige problematiek, zoals psychiatrische problemen, dakloos zijn en versla-
ving.


Wat moet er gebeuren om deze gecoördineerde bemoeizorg vorm te geven? De aan-
bevelingen van de commissie zijn hieronder in hoofdlijnen weergegeven. Ze vragen om 
nadere uitwerking, vastlegging in protocollen en richtlijnen, waarborgen in wetgeving 
en evaluatie middels wetenschappelijk onderzoek.
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6.2 Aanpassingen in de hulpverlening


6.2.1 Zorgvuldigheidseisen voor hulpverleners integreren in de praktijk


Autonomie moet volgens de commissie altijd beoordeeld worden in de sociale context. 
Hulp moet soms (en soms juist) gegeven kunnen worden als mensen niet zoeken naar 
zorg of de hulpverlening zelfs actief mijden. In de relatie tussen hulpverlener en patiënt 
is plaats voor beïnvloeding, onderhandeling, overreding en pogingen tot overtuiging. 
Ook drang en dwang kunnen daarin een rol spelen. Onderzoek toont aan dat drang- en 
dwangtoepassing weliswaar vaak niet tot ‘genezing’ van psychiatrische stoornissen 
leidt, maar wel een bijdrage kan leveren aan verbetering van de kwaliteit van het leven 
(door het aangaan van relaties, zinvolle tijdsbesteding en een aanvaardbare woon- en 
leefsituatie mogelijk te maken).


Verantwoorde bemoeizorg sluit zoveel mogelijk aan bij de opvattingen, wensen en 
verlangens van de patiënt, vermijdt zo veel mogelijk vormen van manipulatie (bijvoor-
beeld achterhouden van relevante informatie, misleiding, onoprechtheid), heeft oog voor 
de respons van de patiënt en past de handelwijze hierbij aan. Het belang van de patiënt is 
steeds het richtsnoer.


De gewenste zorgvuldigheid kan gewaarborgd worden als in het contact tussen 
hulpverlener en patiënt aan bepaalde eisen wordt voldaan. Hulpverlener en zorgvrager 
kunnen met elkaar overleggen en onderhandelen over de beste vorm van zorg. Hulpver-
leners kunnen echter ook actiever optreden wanneer de situatie daar naar hun mening 
om vraagt, en in hun contact met de patiënt meer sturend optreden. Soms zullen zij ook 
drang of dwang toepassen. In al die gevallen is het noodzakelijk dat de hulpverlener zich 
aan bepaalde gedragslijnen houdt. De commissie beveelt de volgende zorgvuldigheids-
eisen aan:


1 Hulpverleners benaderen patiënten actief.
2 Hulpverleners wegen samen met de patiënt nauwkeurig voor- en nadelen van ver-


schillende opties af en motiveren hun visie daarop.
3 Hulpverleners geven in een zo vroeg mogelijk stadium, maar niet noodzakelijk al bij 


de start van de pogingen tot contact, patiënten door psycho-educatie mondeling en 
schriftelijk voorlichting over hun stoornis en de daarmee gepaard gaande beperkin-
gen.


4 Hulpverleners geven patiënten informatie over het verwachte beloop en de daarmee 
gepaard gaande risico’s.
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5 Hulpverleners geven patiënten informatie over de manier waarop deze negatieve 
spiraal kan worden doorbroken, welke maatregelen dit inhoudt op het gebied van 
(continuïteit van) hulpverlening en sociale hulp.


6 Hulpverleners informeren patiënten op basis van welke waarnemingen en beoorde-
lingen zij zich gerechtvaardigd achten hen te overreden of door drang en dwang aan 
te zetten of te verplichten zich aan zorg te onderwerpen.


7 Hulpverleners maken duidelijk welke doelen daarmee bereikt moeten worden.
8 Hulpverleners geven aan op welke momenten het bereiken van deze doelen en de 


gekozen aanpak worden geëvalueerd.
9 Hulpverleners geven aan welk onafhankelijk toezicht en klachtrecht beschikbaar is 


om de door de hulpverlener gekozen aanpak bij te sturen.


6.2.2 Richtlijnen opstellen


Op veel plaatsen in Nederland is al veel ervaring opgedaan met de gewenste aanpak, al 
worden daarvoor verschillende termen gebruikt, zoals bemoeizorg, transmurale zorg, 
casemanagement en ambulante intensieve zorg (Nuy00). Verschillen in terminologie, 
werkwijzen en waarschijnlijk ook omvang en vaststelling van de patiëntengroep maken 
het echter lastig de effectiviteit van die aanpakken te evalueren en vergelijken. De com-
missie beveelt daarom aan dat het ggz-veld zelf een richtlijn opstelt voor:
• de omschrijving van de patiëntengroep,
• elementen en varianten van het zorgaanbod,
• omvang van de caseload,
• toetsing van resultaten,
• gewenste opleiding en kwaliteiten van de hiervoor aan te wijzen hulpverleners.


6.2.3 Opleiden van hulpverleners


Het ggz-veld dient er in samenwerking met de instanties die zich bezighouden met 
opleiding voor te zorgen dat de opleidingen van hulpverleners voorzien in de gewenste 
kennis en vaardigheden voor gecoördineerde bemoeizorg – ook bij vrijwilligers. Daarbij 
moet uitdrukkelijk aandacht worden besteed aan juridische en ethische aspecten van 
bemoeizorg.


6.2.4 Samenwerking verbeteren


Essentieel voor de noodzakelijke opvang, begeleiding en behandeling van niet-opgeno-
men acute psychiatrische patiënten is de totstandkoming van een continuüm van zorg 
(ketenzorg), die flexibel is en aansluit bij de behoeften van de patiënt (Mos99). Daar-
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voor dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. De traditionele scheidslijn 
tussen ambulante en klinische begeleiding/behandeling moet verlaten worden en plaats-
maken voor een benadering die zo veel mogelijk uitgaat van wat de patiënt nodig heeft 
en zelf ook wenselijk acht (‘zorg op maat’).


De patiëntengroep die centraal staat in dit advies kampt vaak met een combinatie 
van psychiatrische problemen, problemen met verslaving en soms forensische proble-
matiek. Te veel is deze hulpverlening in Nederland nog verkokerd in aparte instellingen 
en compartimenten. In de formering van bijvoorbeeld bemoeizorgteams zou de deskun-
digheid op deze deelgebieden verzekerd moeten zijn.


Binnen het sociale beleid, dat onder de bevoegdheid van gemeenten valt, zouden 
toegang tot en beschikbaarheid van zorg gewaarborgd moeten zijn. De commissie 
beveelt daartoe aan dat hulpverleners van bemoeizorgteams toegang hebben tot de 
andere voorzieningen in gemeenten. Op die manier kunnen zij garanderen dat psychia-
trische patiënten toegang hebben tot de zorg en praktische hulp die beschikbaar zijn en 
daar ook optimaal gebruik van kunnen maken. Op dit moment leidt de veelheid aan 
loketten en voorzieningen er bij deze mensen nog te vaak toe dat zij de weg kwijtraken 
en dus geen zorg ontvangen.


6.2.5 Capaciteit vergroten


De commissie stelt vast dat het bereiken van resultaat bij patiënten met ernstige psychi-
atrische problemen vraagt om de beschikbaarheid van noodzakelijke voorzieningen. Het 
soort werk, of dit nu ambulant of intramuraal plaatsvindt, behoort tot de categorie 
‘intensive care’. Het is arbeidsintensief en gespecialiseerd werk, waarbij de verhouding 
tussen patiënt en hulpverlener anders is dan in de rest van de ggz. Ook is een ‘productie-
norm’ van bijvoorbeeld honderd procent bedbezetting hier juist contraproductief. Deel-
beschikbaarheid is immers noodzakelijk. De noodzakelijke aanpak in de zorg voor deze 
groep heeft dan ook alleen kans van slagen als qua capaciteit aan de volgende voorwaar-
den voldaan kan worden:
• De hulpverlener of de instelling moet kunnen beschikken over voorzieningen voor 


toezicht op het nemen van medicatie, toegang krijgen tot iemands woning, voorzien 
in een tijdelijke of langdurige verblijfssituatie, overnemen van de verantwoordelijk-
heid voor geld en voedsel, of tijdelijke opname in een ggz-instelling. De commissie 
constateert dat er aanwijzingen zijn dat bijvoorbeeld acute opnamemogelijkheden 
onvoldoende beschikbaar zijn. Zij beveelt aan te onderzoeken of er voldoende capa-
citeit en (geschoold) personeel is, of werkwijzen en logistieke processen adequaat 
zijn, en of bijvoorbeeld crisisdiensten efficiënt werken voor deze groep.
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• De hulpverlening moet kunnen beschikken over een scala aan zorgmogelijkheden 
dat aansluit bij de urgentie van de situatie (bijvoorbeeld alleen ambulante hulp, 
overnachtingsmogelijkheden voor time-out of opname in intensive care afdelingen).


• De hulpverlening moet mensen kunnen ondersteunen in het toegang krijgen tot soci-
ale hulpmiddelen als huisvesting, voedsel, geld, dagactiviteiten en werk, om zo mar-
ginalisering te voorkomen of te helpen met rehabilitatie.


6.3 Aanpassingen in de wetgeving


De commissie stelt vast dat recente (voorstellen tot) wijziging en aanvulling van de wet 
Bopz de mogelijkheden om zorg te verlenen aan de groep patiënten die centraal staat in 
dit advies kunnen vergroten. Dat is te waarderen. Het gevolg is echter dat er een steeds 
meer verbrokkelde wet Bopz ontstaat. Het pakket mogelijkheden wordt daardoor minder 
eenduidig. Bovendien gaat het gepaard met een grote bureaucratische last.


De commissie realiseert zich terdege dat het volledig aanpassen van de huidige wet-
geving een zaak van de langere termijn is. Toch meent de commissie dat zo’n fundamen-
tele aanpassing onontkoombaar is. Zij meent echter niet dat het op haar weg ligt om 
uitgewerkte voorstellen te doen voor de juridische vormgeving van de ambulante drang-
toepassingen die zij voorstaat. Wel meent de commissie dat de opzet en de structuur van 
de huidige wet niet meer geschikt is of op zijn minst belangrijke vragen oproept:


1 De huidige wetgeving gaat nog steeds uit van een scheiding tussen gedwongen 
opname en ambulante hulpverlening. De praktijk is echter dat opname een onder-
deel vormt van een continuüm van (bemoei)zorg, overreding, drang en dwang. Het 
verdient aanbeveling de wetgeving hiermee in overeenstemming te brengen. Daarbij 
zou wellicht gedacht kunnen worden aan het in de wet opnemen van een community 
treatment order.


2 De huidige wetgeving maakt onderscheid tussen een gedwongen opname en dwang-
behandeling. De feitelijke en morele onderbouwing voor het ingrijpen in de vrijheid 
van de patiënt is echter in veel gevallen de vaststelling dat behandeling noodzakelijk 
is. Dit roept discussie op over de rechtvaardiging van de in de huidige wetgeving 
opgenomen ontkoppeling van dwangopneming en dwangbehandeling.


De commissie heeft het niet tot haar taak gerekend om over deze beide overwegingen 
een standpunt in te nemen. Wel pleit zij voor vervolgadvisering over de vraag naar de 
opzet en inhoud van een wettelijk kader dat, meer dan de huidige wet Bopz, geschikt is 
om een rechtvaardige balans te vinden tussen zorginhoudelijke, ethische en juridische 
opvattingen.
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ABijlage


Adviesaanvraag


De adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad is opgenomen in een brief van de Minister 
van VWS d.d. 29 augustus 1997 (in reactie op een brief van de voorzitter van de 
Gezondheidsraad over de zogenaamde 126-lijst, d.d. 5 februari 1997) en luidt als volgt:


Zorg voor niet-opgenomen acute psychiatrische patiënten en de toepassing van de Wet Bopz. 


Aangenomen dat een tijdige behandeling van mensen met een eerste psychotische episode het risico van het 


ontstaan van blijvende defecten kan verminderen, doet zich de volgende vraag voor. De Wet Bopz laat een 


dergelijke snelle behandeling alleen op basis van vrijwilligheid toe. Mensen met de eerste verschijnselen 


van schizofrenie beschikken echter veelal niet over een zodanig ziektebesef dat zij bereid zijn zich op vrij-


willige basis te laten opnemen en behandelen. In de praktijk blijven deze mensen dan ook veelal onbehan-


deld tot het moment dat hun situatie dusdanig is verslechterd dat zij voldoen aan de Bopz-criteria voor 


onvrijwillige opneming en dwangbehandeling.


Als snelle behandeling inderdaad geboden is uit gezondheidkundig oogpunt, dient dan de Wet Bopz voor 


deze groep te worden aangepast? Meer concreet is de vraag of er, gelet op de mogelijk blijvende gezond-


heidsschade van late c.q. te late behandeling, niet eerder dan op grond van de Wet Bopz mogelijk is, behan-


deld zou moeten kunnen worden tegen de wens van deze categorie patiënten in.


Met betrekking tot het eerste door u voorgesteld punt over de zorg voor niet-opgenomen acute psychiatri-


sche patiënten is verder van belang te bezien welke ambulante zorg en begeleiding beschikbaar zijn of zou-


den moeten zijn voor mensen die dringend behandeling behoeven buiten de onvrijwillige opneming via de 
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Wet Bopz. Relaties met de openbare geestelijke gezondheidszorg en de problematiek van de zogenaamde 


‘verkommerde en verloederde’ mensen met psychiatrische (en/of verslavings-)problematiek verdienen in 


het kader van dit onderwerp de aandacht.


In dit kader zijn de (on)mogelijkheden van ‘ambulante dwangbehandeling’ relevant.
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CBijlage


Evidence over buitenlandse 
hulpverleningsprogramma’s


Assertive community treatment (ACT)


Het ACT-concept werd in de jaren ‘70 ontwikkeld als strategie ten behoeve van de 
ambulante begeleiding van mensen met ernstige psychiatrische problematiek (Ste80; 
98). Aanvankelijk werd ACT vooral gezien als een alternatief voor acute psychiatrische 
opneming. Het werd echter al snel toegepast als een methode voor de begeleiding van 
patiënten voor wie (nog) geen klinische opname nodig is. De belangrijkste doelen van 
ACT zijn: 1. om mensen met chronische psychiatrische problematiek in contact te hou-
den met de hulpverlening; 2. om het aantal opnemingen (en de daarmee verbonden kos-
ten) te reduceren, en 3. om het sociaal functioneren en de kwaliteit van leven van 
patiënten te verbeteren.


Centraal kenmerk van het ACT-model is de teambenadering: een multidisciplinair 
team van verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en psychiaters heeft exclusief de 
zorg voor een omschreven groep van patiënten. De teamleden delen de verantwoorde-
lijkheid, waardoor meerdere mensen betrokken zijn bij de zorg voor een patiënt. ACT-
teams trachten alle noodzakelijke psychiatrische en maatschappelijke zorg zelf te leve-
ren, doorgaans bij de patiënt thuis of in diens werksituatie. ACT-teams geven ‘bemoei-
zorg’ (‘assertive outreach’), wat inhoudt dat zij contact leggen en instandhouden en hulp 
bieden aan niet-coöperatieve patiënten (‘zorgmijders’). Ze leggen daarbij de nadruk op 
medicijntrouw.

Evidence over buitenlandse hulpverleningsprogramma’s 103







Een Cochrane review (Mar99) levert de volgende onderzoeksresultaten als het gaat om 
de effectiviteit van deze behandelvorm.


ACT in vergelijking met standaard ambulante zorg


Patiënten die ACT kregen hadden een grotere kans om in contact met de hulpverlening 
te blijven dan patiënten die standaard ambulante zorg kregen. De kans op klinische 
opname is kleiner bij de ACT-groep. Bovendien was de opnameduur bij deze groep kor-
ter. Wat betreft de klinische en sociale effecten blijken significante en robuuste verschil-
len te bestaan ten gunste van ACT wat betreft: 1. accommodatiestatus; 2. arbeid en 3. 
tevredenheid.


Er zijn geen verschillen gevonden in het psychisch en sociaal functioneren. Financi-
eel gezien reduceert ACT de kosten voor zorg in het ziekenhuis. Er is echter geen duide-
lijk voordeel ten opzichte van standaard ambulante zorg als andere kosten 
ingecalculeerd worden.


ACT in vergelijking met ‘hospital-based’ rehabilitatieprogramma’s


ACT-patënten bleven niet significant vaker en langer in contact met de hulpverlening 
dan rehabilitatiepatiënten. Wel hebben ze minder kans opgenomen te worden en is de 
opnameduur korter. ACT-patiënten leefden vaker zelfstandig. Er waren echter geen 
andere significante en robuuste verschillen in klinisch en maatschappelijk functioneren. 
Op het punt van de kosten ontbreken relevante data.


ACT in vergelijking met casemanagement


Data ontbreken over effecten op het contact met de hulpverlening en op frequentie van 
klinische opname. In vergelijking met casemanagement (zie beneden) verblijven ACT-
patiënten echter korter in de kliniek. Er zijn onvoldoende gegevens om uitspraken te 
doen over vergelijkende klinische en sociale effecten van ACT en casemanagement. De 
kosten van klinische opname zijn bij ACT consistent geringer, maar dit voordeel wordt 
uitgevlakt wanneer ook andere kosten meegenomen worden.


Casemanagement


Casemanagement wordt nogal eens in één adem genoemd met assertive community tre-
atment, met name omdat beide begeleidingsmethodieken zich op vergelijkbare patiën-
tenpopulaties richten: chronisch psychiatrische patiënten die weinig of niet gemotiveerd 
zijn voor hulpverlening. Anders dan de teamgerichtheid bij ACT is bij casemanagement 
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de nadruk op professionele autonomie en individuele verantwoordelijkheid kenmer-
kend. De individuele case manager onderhoudt relaties met zijn of haar ‘caseload’ van 
patiënten. Een tweede verschil is dat casemanagement plaatsvindt op geleide van brede 
theoretische concepten, terwijl ACT-teams doorgaans werken op basis van een specifiek 
methodisch model (Ell95).


In een Cochrane-review (Mar04) worden de resultaten gepresenteerd van een vergelij-
king tussen casemanagement en standaard ambulante zorg op een viertal criteria: 1. aan-
tal patiënten die in contact blijven met psychiatrische hulpverlening; 2. omvang van 
klinisch-psychiatrische opnemingen; 3. klinische en maatschappelijke effecten en 4. 
kosten.


Voor het contact met de hulpverlening is casemanagement effectiever dan standaard 
ambulante hulpverlening, hoewel dit effect niet groot is. Casemanagement verdubbelt 
het aantal opnames in psychiatrische klinieken en ook de opnameduur is langer bij case-
management dan bij standaard ambulante zorg. Behalve op het punt van de ‘compli-
ance’ zijn er geen aanwijzingen dat casemanagement significant beter scoort op 
klinische en maatschappelijke effecten. Qua kosten lijkt er evenmin verschil te zijn – 
indien alle kosten meegerekend worden – tussen casemanagement en standaard ambu-
lante zorg.


Supervision registers


Supervisieregisters zijn sinds 1994 in Engeland verplicht. Patiënten die voor plaatsing in 
een supervisieregister in aanmerking komen zijn mensen die ‘at risk’ zijn om ernstige 
vormen van geweld te plegen, suïcide te plegen of om zichzelf ernstig te verwaarlozen.


Een aantal onderzoeken geeft een schatting van het (mogelijke) gebruik van supervisie-
registers. Vijf studies schatten het aantal personen dat in aanmerking zou komen voor 
plaatsing op het register. Het Royal College of Psychiatrists beschouwde Nottingham als 
representatief voor Engeland en Wales en schatte dat meer dan 2000 mensen voor plaat-
sing in aanmerking kwamen; dat is 0,3 procent van de populatie (Caldicott, 1994). Laug-
harne (1994) schatte dat 16 procent van een ‘inner-city locality case load’ op een register 
geplaatst zou worden, terwijl Pugh & Gardner (1994) uitkwamen op 76 procent van de 
opgenomen patiënten in een inner-city gebied in Londen. In Bow and Poplar (Londen) 
werd op een caseload van 209 patiënten van wie gegevens beschikbaar waren geschat 
dat 24 van hen (11 procent) risico liepen om op het register geplaatst te worden, en dat 
96 (47 procent) risico zouden lopen indien ze niet behandeld zouden worden.


Een survey van alle ‘medium secure units’ in Engeland en Wales had een respons 
van 79 procent (15 van de 19 units) (Isherwood, 1996). Dertien units waren van plan 
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patiënten te registreren, terwijl een unit alleen van plan was patiënten te registreren bij 
wie risico op geweld aan de orde was.


Een survey in South West Thames Region rapporteerde 13 registers waar in totaal 
374 patiënten op geplaatst waren, ofwel 0,012 procent van de populatie (Cohen & East-
man, 1996).


Een studie van Bindman e.a. (1999) toonde dat in Engeland gemiddeld 1175 perso-
nen per 100 000 van de totale populatie deelnemen aan de ‘Care Programme Approach’ 
en 8,6 per 100 000 ingeschreven staan in een supervisieregister. Grote locale variatie 
kan niet worden verklaard door variatie in behoefte.


Bindman e.a. (2000) onderzochten factoren die verband houden met registratie en 
de visie van clinici op de effectiviteit van supervisieregisters. Een steekproef van 133 
geregistreerde patiënten was ernstiger gehandicapt en had een uitgebreidere geschiede-
nis van geweld en schade aan zichzelf dan een groep van 126 vergelijkingspatiënten die 
zich in de ‘upper tier’ van de Care Programme Approach bevond. De geregistreerden 
vormden een heterogene groep. Bij sommigen was er weinig bewijs voor risico. In de 
meeste gevallen oordeelden de clinici dat registratie de zorg niet had verbeterd. De 
auteurs concluderen dat het supervisieregister beleid niet heeft geresulteerd in de identi-
ficatie van een welomschreven doelgroep. De effectiviteit van de registers is beperkt 
door een gebrek aan ‘operationalized measures of risk’.
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DBijlage


Relevante aanbevelingen begeleidings-
commissie tweede evaluatie wet Bopz


Deze commissie formuleerde 35 aanbevelingen (Eva02). De voor de sector van de psy-
chiatrie meest relevante aanbevelingen zijn de volgende:
• De overheid behoort, in de context van de wet Bopz, gericht onderzoek te laten uit-


voeren naar de (rechts)positie van patiënten met een andere etnische achtergrond 
(aanbeveling 1).


• De overheid moet haar coördinerende rol op het gebied van de voorlichting inzake 
de wet Bopz versterken, door in overleg met betrokken organisaties een systeem van 
permanente educatie te realiseren, in het bijzonder gericht op medewerkers die 
daadwerkelijk de wet moeten uitvoeren en door de voorlichting aan patiënten te ver-
beteren (aanbeveling 2).


• De overheid moet middelen beschikbaar stellen voor een sectoroverstijgend kennis-
centrum inzake de wet Bopz (aanbeveling 3).


• De instellingen behoren de informatie aan patiënten over hun rechtspositie terzake 
van verlof en ontslag te verbeteren. Dit is onder meer mogelijk door een betere nale-
ving van de huidige wettelijke regels betreffende het aan de patiënt verstrekken van 
een schriftelijke verklaring (aanbeveling 7).


• Overheid en brancheorganisaties behoren hulpverleners en instellingen beter voor te 
lichten over de verhouding tussen de ‘gewone’ rechterlijke machtiging, de paraplu-
machtiging, voorwaardelijk ontslag en de toekomstige voorwaardelijke machtiging 
(aanbeveling 8).
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• Bij een volgende evaluatie dient ook de problematiek van de intrekking van verlof/
voorwaardelijk ontslag en de in dat kader in de wet opgenomen vormen van rechts-
bescherming te worden onderzocht (aanbeveling 9).


• Instellingen behoren een duidelijker onderscheid te maken tussen algemene huisre-
gels die voor alle patiënten gelden en vrijheidsbeperkende maatregelen die, met 
inachtneming van het bepaalde in art. 40 Bopz, alleen op basis van een individuele 
indicatie mogen worden toegepast (aanbeveling 10).


• Het toezicht van de Inspectie op de naleving van de interne rechtspositieregeling, 
alsmede op de inhoud van beleidsdocumenten en informatiebrochures van instellin-
gen, moet worden geïntensiveerd (aanbeveling 11).


• De betrokken organisaties en beroepsgroepen in het veld behoren richtlijnen te ont-
wikkelen waarin wordt ingegaan op belangrijke aandachtspunten rond de criteria 
voor en de toepassing van dwangbehandeling (aanbeveling 12).


• Wetenschappelijke verenigingen, brancheorganisaties en beroepsverenigingen beho-
ren richtlijnen voor de toepassing van het begrip verzet te ontwikkelen, toegespitst 
op Bopz-situaties waarin dit begrip aan de orde is (aanbeveling 30).


• De overheid behoort onderzoek te stimuleren naar begripsverheldering terzake van 
wilsonbekwaamheid en naar het ontwikkelen van richtlijnen voor de operationalise-
ring en de praktische toepassing van de criteria voor wilsonbekwaamheid in de con-
text van de wet Bopz en andere gezondheidswetten (aanbeveling 31).


• De overheid behoort de toepasselijkheid van de wet Bopz te beperken tot patiënten 
die bezwaar maken tegen de opneming en het verblijf; voor patiënten uit de gbgb-
groep (geen bereidheid, geen bezwaar) behoort een andere rechtspositieregeling te 
worden ontwikkeld, met inachtneming van een aantal voorwaarden (aanbeveling 
35).
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Moeilijk bereikbare psychiatrische 
patiënten actiever benaderen 
 
   
Jaarlijks hebben ongeveer 24 000 mensen met ernstige psychiatrische problemen geen 
contact met de hulpverlening. Achtduizend van hen verkeren geregeld in acute nood. 
Vaak mijden ze ook dan hulp. Hun ‘nee’ zomaar accepteren leidt echter tot 
verwaarlozing en soms tot overlast, bijvoorbeeld op straat. Ze moeten dan ook actiever 
benaderd worden. Succesvolle bemoeizorg begint als inmenging, maar kan patiënten 
helpen hun eigen belangen beter te behartigen. Een nieuwe wet is wellicht nodig om 
goed te regelen welke mate van sturing in welke situatie gerechtvaardigd is. Dit schrijft 
de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is uitgebracht aan de minister en 
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 


Voor grote groepen psychiatrische patiënten heeft de vermaatschappelijking van de 
zorg geleid tot betere leefomstandigheden, steeds vaker buiten psychiatrische 
ziekenhuizen. Een beperkte groep kan echter niet goed gebruik maken van het scala 
aan voorzieningen dat is ontstaan. Deze mensen staan buiten de maatschappij (geen 
werk, woning of contact met familie), en mijden hulp of weten het juiste ‘loket’ niet te 
vinden. De combinatie van psychiatrische stoornissen en verslaving compliceert de 
zorgbehoefte nog verder. 


De geestelijke gezondheidszorg is op dit moment niet voldoende toegerust om deze 
moeilijk bereikbare patiënten zorg te bieden, al bestaan er wel initiatieven voor 
bemoeizorg. Publieke organisaties trekken zich daarnaast terug op hun kerntaken, 
waardoor bij nood en overlast soms niemand meer ingrijpt. En de Wet Bijzondere 
Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) staat pas ingrijpen toe als er 
‘gevaar’ is. Dat ingrijpen is vaak een gedwongen opname – voor patiënten soms een 
traumatische ervaring. Bovendien gaat opname niet altijd samen met behandeling, 
omdat deze in de wet losgekoppeld zijn. 


Respect voor zelfbeschikking, behalve bij gevaar, kan volgens de Gezondheidsraad 
niet de belangrijkste leidraad zijn in de problematiek van gemarginaliseerde 
psychiatrische patiënten. Hulpverleners moeten actiever kunnen ingrijpen naarmate 
iemand zelf minder goed in staat is zijn belangen te behartigen. Dat gaat van informatie 
geven, overleggen en onderhandelen naar overreden en uitoefenen van drang en dwang. 
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Het aanbod van voorzieningen moet verder beter aansluiten bij waar deze patiënten 
behoefte aan hebben. In eerste instantie zoeken ze vaak onderdak en beschutting. 
Behandeling, ook ambulant, kan volgen als er een stabiele hulpverleningsrelatie is 
opgebouwd. Psychiatrie en verslavingszorg moeten meer samenwerken om patiënten 
met dubbele problematiek te kunnen helpen. Bemoeizorgteams zijn nodig om wat er 
aan zorg beschikbaar is ook toegankelijk te maken en te coördineren. 


Het continuüm van interventies voor adequate hulp aan deze patiënten vraagt ook 
om wettelijke verankering. De wet Bopz is sinds 1994 al op veel punten aangepast. 
Gevaar voor de persoon zelf of zijn omgeving is echter nog steeds het uitgangspunt, al 
bestaat over de invulling van dat begrip steeds minder duidelijkheid. Op termijn zou 
een nieuwe wet kunnen regelen dat steeds sturender vormen van inmenging 
gerechtvaardigd zijn naarmate het recht op zorg meer in gevaar is. 


Het advies is opgesteld door een commissie bestaande uit: 
▪ prof. dr BPR Gersons, voorzitter, hoogleraar psychiatrie; Academisch Medisch Centrum, lid Raad van 
Bestuur, de Meren, Amsterdam ▪ W van Ewijk MBA, psychiater; Voorzitter Raad van Bestuur, 
De Geestgronden, Bennebroek ▪ dr HWJ Henselmans, circuitmanager GGZ ’s Hertogenbosch ▪ 
mr dr CJ van de Klippe, Gezondheidsraad, Den Haag ▪ mr dr J Legemaate, beleidscoördinator 
Gezondheidsrecht; KNMG, Utrecht ▪ J Lucieer, adviseur, psychiater; Inspectie voor de Gezondheidszorg, 
Den Haag ▪ dr R.C. van der Mast, psychiater; Leids Universitair Medisch Centrum (tot 2002) ▪ 
prof. dr M Muijen, directeur; Sainsbury Centre for Mental Health, Londen ▪ prof. dr AH Schene, 
hoogleraar sociale psychiatrie; Academisch Medisch Centrum, Amsterdam ▪ prof. dr GAM Widdershoven, 
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