
ZORG

DeWet verplichte geestelijke gezondheidszorg
lijkt al voor invoering een procedureelmijnenveld
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O
p1 januari treedt de
Wet verplichte geeste-
lijke gezondheidszorg
(Wvggz) inwerking.De
wet vervangt de24 jaar
oudeWetbijzondere

opnemingenpsychiatrische zieken-
huizen (WetBopz).DeBopz regeldede
gedwongenopnameenbehandeling
in eenpsychiatrisch ziekenhuis. Een
belangrijk punt vankritiek opdeBopz
wasdat deze oudewet vooral gericht
wasopgedwongenopnameen veel
minderde focushadopeenpassende
behandeling voorpsychiatrischepati-
enten.Dewetwerdookwel deopsluit-
wet genoemd.

Bij deWvggz staat nietmeerdeop-
name vaneenpersoon voorop,maar
gaat het vooral omhet kunnen verle-
nen van zorg—ook inde situaties dat
depatiënt datnietwil. Deze verplichte
zorg—denkbijvoorbeeld aandege-
dwongen toediening vanmedicatie

—kandusookbuitendeggz-instelling
wordenopgelegd, bijvoorbeeldbij de
patiënt thuis.Opname in een instel-
ling endwangbehandeling zijn van
elkaar losgekoppeld. Alle vormen van
dwang zijn inprincipemogelijk, ook in
een thuissituatie.

Eenanderebelangrijke verandering
indenieuwewet is het gewicht dat
wordt toegekendaande signalendie
door familie enanderedirectenaasten
wordenafgegeven. Zijworden zoveel
mogelijk betrokkenbij debeslissingof
verplichte zorgnodig is. De vageom-
schrijving ‘zoveelmogelijk’ is bewust
gekozen, omruimte te laten voor een
eigenafwegingdoorde cliënt.Niet
voor iedereengeldt immersdat zij hun
partner, familie of huisarts er bijwillen
betrekken.

Verplichte zorg is voor iedereen
buitengewoon ingrijpend.Denieuwe
wetheeft daaromals uitgangspunt
dat dwang zoveelmogelijkmoetwor-
den voorkomen.Ermoet altijd eerst
bekekenwordenof er vrijwillige zorg
mogelijk is. Enals het niet anders kan,
danmoetdeduur vandedwang zoveel
mogelijk beperktworden.Daarom is in
dezewet veelmeer invloed vande cli-
ent zelf geregeld. Zomoetenhulpverle-
ners regelmatigmetde cliënt overleg-
gen ende zorg samenevalueren.Ook
heeft de cliënt het recht aan te geven
welke zorgde voorkeur verdient.De
hulpverlenersmoetenhier zoveelmo-
gelijk aan voldoen tenzij dewensen in
strijd zijnmet goedhulpverlenerschap.
Indewet zijn verschillende in-

strumentenbeschreven. Zo is er de
mogelijkheidomeen zorgplanop te
stellen.Dat kande cliënt doenom
verplichte zorg te voorkomen.Bij op-
stelling vaneen zorgplankanhij of zij
zich latenondersteunendoor familie,

naastenof eenadvocaat.
Ondanksde lange voorbereiding

vandewet is dekritiek opdeWvggz
fors.De vrees is dat dewet zal leiden tot
meerdwang inplaats vanminder. In
dewet zienweookhet verhardemaat-
schappelijk klimaatweerspiegeld. Er
ismeernadrukkomen te liggenopde
veiligheid vande samenlevingdanop
debehandeling en zeggenschap vande
patiënt zelf.Deskundigengevenaan
dat deze verschuiving voortkomtuit
het aantal incidenten indeggzmetdo-
delijke afloop—zoals bijvoorbeeldde
moordopoud-minister ElsBorst door
eenggz-patiënt—ende toenemende
aandacht voorpersonenmet zoge-
naamdverwardgedrag.Maar er zijn
meerpunten van zorg ronddenieuwe
wet.

TOEZICHT
Zo is er geenenkel zicht opde impact
vaneendwangmaatregel als deze
in thuiswordt uitgevoerd. Voor veel
mensen is thuis immersnogde enige
veiligeplek, eenplekom je terug te
trekken.Ook ishet toezicht ophet toe-
passen vandwang in een thuissituatie
buitengewoon ingewikkeld ennogniet
goed indenieuwewet geregeld.Onder
behandelaars is daaromweinig animo
omdwangbehandeling thuis uit te voe-
ren. Enhet risico is groot dat veel aan-
dacht en tijd zal uitgaannaardepro-
cedures endeuitvoeringsvereisten, en
dat daadwerkelijke zorgdanuitblijft.

Denieuwewet kent ook veel juridi-
scheprocedures enadministratieve
eisen.De zorgmachtiging—dat is
de toestemming vande rechter om
dwang toe tepassen—wordt doorde
officier van justitie bij de rechtbank
aangevraagd. Indezeprocedure is de
psychiater énonafhankelijk beoorde-

laar, én verantwoordelijk behandelaar
éngeneesheer-directeur tegelijk.De
NederlandseVereniging vanPsychia-
trie (NVvP) heeft al eensbecijferddat
er naar schatting 130 extrapsychiaters
nodig zijn omdewet te kunnenuitvoe-
ren.Maardie extra psychiaters zijn er
niet.

GEMEENTE
Ookde rol vandegemeente verandert
indezenieuwewet: iedereenkrijgt de
mogelijkheidombij de gemeente een
melding tedoenalsmen vanmening
is dat iemand (verplichte) geestelijke
gezondheidszorgnodigheeft.De ge-
meente is dan verplicht diemelding
te onderzoekenenopbasis vandeuit-
komst eventuele stappennaar een ver-
plichtebehandeling in gang te zetten.
Het is echter de vraagof de gemeente
voldoende expertiseheeft. Enookover
debescherming vandebetrokkenper-
soon lezenweweinig.Debescherming
vande samenleving lijkt het ookhier
tewinnen vanhet beschermenenbe-
geleiden vankwetsbarepsychiatrische
patiënten.

Dewet is dus al vóór invoeringom-
streden. Patiënten voorwiedezewet
eenbeschermingmoetbiedenkomen
bedrogenuit. Aande enekant raken zij
gevangen in eenweb vanprocedures
en lopen zij het risico verstoken teblij-
ven vanpassende zorg, aande andere
kant zijn zij vogelvrij. Zij kunnen im-
mersdoor iedereenbij de gemeente als
verwardof gevaarlijk persoonworden
aangemeld.

Latenpatiëntenorganisaties,
zorgaanbieders, rechtbankenenge-
meentendehanden ineenslaanende
komendemaandendepraktijknauw-
lettend volgen, omdaarna een verbe-
terdewet te kunnenopeisen.

De nieuwe wet heeft
als uitgangspunt
dat dwang zoveel
mogelijk moet
worden voorkomen
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