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In de geestelijke gezondheidszorg is nietmeer
dwangnodig,maar betere en duidelijkere dwang
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H
et rapport vandeOnder-
zoeksraad voorVeilig-
heidover demoordop
AnneFaberdreuntnog
stevig door. Tijdens een
algemeenoverleg over de

geestelijke gezondheidszorg (ggz) en
de aanpak vanmensenmet verward
gedragheeft hetCDAvoorgesteldde
zogehetenobservatiemaatregel in te
voeren.Met eendergelijkemaatregel
kaneenpersoondie verwardgedrag
vertoont enwaarbij sprake is van een
vermoeden vangevaar, op last van
eenburgemeester verplichtworden
opgenomenenmaximaal drie dagen
wordengeobserveerddoor ggz-profes-
sionals in eenafgeschermde zorg-
omgeving. Zij stellendan vast of be-
handelingnodig is en, zo ja,welke.

De aanleiding voorde voorgestelde
observatiemaatregel is dat er, vooral
in grote steden, geregeld sprake is van
overlast van verwardepersonendie
doorhunomgeving als gevaarlijk
wordenbestempeld.Dit gevaar kan
door eenpsychiater niet altijddirect
worden vastgesteld, een (eventueel)
plan voor eenbehandeling vraagt ook
meer tijd.

VVD-minister Edith Schippers van
Volksgezondheid,Welzijn enSport
wildedemaatregel al in 2016 toevoe-
genaandeWet verplichte geestelijke
gezondheidszorg.Demaatregel kreeg
inde vorige kabinetsperiode veel kri-
tiek enwerd toendoor alle anderepar-
tijen, ookhetCDA, afgewezen.

DeOnderzoeksraad voorVeiligheid
heeft numet zijn onderzoekhet feilen
vanhet systeemblootgelegd enuiteen-
gezet hoe eengevaarlijk persoon zoals
demoordenaar vanAnneFaber toch
vrij kon rondlopen. Een schokkend
rapportmet voorstellendie allemaal
direct zijn overgenomen.Deobserva-
tiemaatregelmaakt overigens geen
deel uit vandat pakket.

Opmerkelijk is dat de SGPenPvdA,
eerdernog tegenstander, nuaangeven
het voorstel vanhetCDA tewillen steu-
nenomdeobservatiemaatregel in te
voeren.Hetwekt verbazingdat partijen
dezedraai hebbengemaakt.Deobser-
vatiemaatregel zal namelijkhelemaal
niet bijdragenaanhet voorkomen van
vreselijke incidenten zoals demoord
opAnneFaber.De fundamentele rede-
nen voorde eerdere afwijzing zijnnog
steeds volop vankracht.

Met deobservatiemaatregelwordt
opbasis van eenniet objectiveerbaar
criterium (‘ernstig vermoeden’)wille-

keurigedetentie indehandgewerkt.
Dekeuze voorhet inzetten vande
maatregel is immers gebaseerdop
vermoedens en inschatting.De in-
schattingkanwordengedaandoor
eenpolitieagent op straat.Uit intern
onderzoek vandepolitie blijkt dat
politieagenten relatief vaakmensen
onterecht als ‘verward’ bestempelen.
Enookdedruk vandebuurt kangroot
zijn.

VERTROUWEN
Hoemoet iemandzich verweren
tegenoneigenlijk gebruik vandeze
maatregel?Daar komtbij datwe reeds
beschikkenover een veel beter instru-
ment: de crisismaatregel diewordt in-
gezet als er daadwerkelijk sprake is van
acuut gevaar.

Een tweedeprobleem isdat bij een
observatiemaatregel geen zorgwordt
geboden.Depersoon inkwestiewordt
opgesloten voor eenperiode vandrie
dagen. Indienhet vermoedenniet
terecht blijkt te zijn, zit iemandeen
aantal dagen volkomen tenonrech-
te vast.Daar komtbij dat het zeer de
vraag is of eengedegen individueel
onderzoekonderdwangen in zo’n
korte tijdmogelijk is. Als daarna een

zorgtraject volgt, is dekans groot dat
de zonoodzakelijke vertrouwensrelatie
metdehulpverleningbij voorbaat al is
beschadigd.

Staatssecretaris PaulBlokhuis,
verantwoordelijk voorde ggz, heeft
afwijzendgereageerdophet opnieuw
in stellingbrengen vandeobservatie-
maatregel. ‘Je gaatmensen insluiten
zonderdat je een reëel perspectief
biedt’, was zijnbondige antwoord.
Deobservatiemaatregel biedt inde
praktijk geen toegevoegdewaarde, de
nieuweWet verplichte ggzbiedt betere
waarborgenende staatssecretariswil
bovendiende invoering vandewet per
1 januari 2020niet in gevaar brengen.

ZELFBESCHIKKING
Erworden straks zelfs tweenieuwe
wetten ingevoerddiede toepassing van
onvrijwillige zorg regelen: deWet ver-
plichte ggz voormensenmet eenpsy-
chische aandoening endeWet zorg en
dwang voormensenmet een verstan-
delijkebeperkingof dementie. Soms
kunnen zij niet inschattenwat goed
voorhen is enmoethun vrijheidwor-
denbeperkt.De tweewetten vervangen
deWetbijzondere opnemingpsychia-
trische ziekenhuizen.Debedoeling is

In welke wet een
patiënt terechtkomt,
hangt af van welke
arts hij of zij het
eerst tegenkomt

omeenbeter onderscheid te kunnen
makenbij de inzet vanonvrijwillige
zorg.Deze tweewettenbeogenookeen
mogelijke gedwongenbehandeling
buitendemuren vande zorginstelling.

Er bestaat inhet veld grote verwar-
ringover de reikwijdte vanbeidewet-
ten. Indepraktijk is niet altijd sprake
vaneen strikte scheiding tussenmen-
senmetdementie, een verstandelijke
handicapof eengeestelijke aandoe-
ning. Er zijnmensenmetdementie die
eenpsychische aandoeninghebben.
Er zijnmensenmet een verstandelijke
handicapdiedementie krijgen. Er zijn
mensenmet schizofreniedie dementie
krijgen.Deprangende vraag is:welke
wet is dan van toepassing? Inwelke
wet eenpatiënt terechtkomt, hangt af
vanwelke arts hij of zij het eerst tegen-
komt.Debescherming tegen vrijheids-
beperking is indeWet verplichte ggz
beter geregelddan indeWet zorg en
dwang.

Juist als het gaat omzoiets funda-
menteels als zelfbeschikking enhet
inzetten vanonvrijwillige zorg,moe-
tenmensendezelfde rechtenhebben,
ongeachthetwettelijke regime.Dat
goed regelen verdientnudehoogste
prioriteit.
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