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Voorwoord

Voor u ligt het verslag van het onderzoek naar dwangopname onder het regime

van de Krankzinnigenwet. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de

wettelijk vastgelegde evaluatie van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische

ziekenhuizen. Deze evaluatie zal op korte termijn ter hand worden genomen.

Onderhavig onderzoek kan min of meer gezien worden als een `nulmeting' in het

kader van deze evaluatie. In dit rapport wordt verslag gedaan van de wijze waarop

onder de Krankzinnigenwet dwangopname werd geëffectueerd. In dit kader wordt

ruim aandacht besteed aan de wettelijk vastgelegde-procedures en criteria en de

wijze waarop de onderscheiden participanten daarmee omgaan.

Dit onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de medewerking van alle parti-

cipanten. Zij zijn niet alleen bereid geweest vragenlijsten in te vullen maar hebben

ook toegestemd in interviews omtrent hun handelen en hun motieven bij specifieke

dwangopnamen, namelijk die waarbij zij zelf betrokken waren. Bovendien hebben

zij de onderzoeker toegelaten bij sessies en zittingen.

Dit onderzoek gaat vooral ook over mensen die gedurende kortere of langere tijd in

ernstige psychische nood verkeren. Hoewel toch al in een kwetsbare positie, waren

zij veelal bereid een onderzoeker in hun domein toe te laten. Wij zijn hen daarvoor

erkentelijk. Ten slotte danken wij de leden van de begeleidingscommissie - mw drs.

J. Gill-van Kampen, mw dr. A. Koster, mw mr. M. Verweel en drs. H.B. Winter - voor

hun adviezen en commentaar op eerdere versies van dit rapport.
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Samenvatting en conclusies

Op 17 januari 1994 is.de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

(Bopz) in werking getreden. Deze wet vervangt de uit 1884 daterende Krankzinnigen-

wet (Kw). De wisseling van wet dient drie jaar na inwerkingtreding van de Bopz ge-

evalueerd te zijn. Om een beschrijving te geven van de uitvoering van de oude wet

en daarmee een basis te leggen voor evaluatie van de nieuwe wet heeft het toen-

malige ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) het WODC van het

ministerie van Justitie opdracht gegeven onderzoek te doen naar de externe rechts-

positie van gedwongen opgenomen psychiatrische patiënten. Deze externe rechts-

positie heeft betrekking op beslissingen over het al of niet 'mogen' opschorten van

het recht op zelfbestemming van de persoon die in aanmerking komt voor dwang-

opname. De interne rechtspositie heeft betrekking op de regels die gelden voor de

behandeling binnen de inrichting na de opname van de betrokkene.

Het onderzoek is gericht op de procedures van onvrijwillige opname en de wijze

waarop de daarvoor geldende criteria door de betrokken participanten worden ge-

hanteerd. In dit onderzoek zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden toe-

gepast. Door middel van participerende observatie, interviews en dossierstudie

werden inhoudelijke gegevens met betrekking tot 25 gedwongen opnamen verza-

meld en door middel van een schriftelijke enquête onder de beroepsmatig betrokken

personen en functionarissen werden meer kwantitatieve gegevens verzameld. Aan

de hand van deze gegevens hebben we gepoogd een antwoord te geven op de vraag

naar de uitvoering van de Kw

Personen die zich met een gedwongen opname zien geconfronteerd, blijken vaak al

langer in contact te staan met instellingen voor geestelijke gezondheidszorg voordat

escalerende problematiek leidt tot een gedwongen opname. Zowel uit de observaties

als uit de enquête blijkt dat er bij ongeveer de helft van de gedwongen opnamen al

eens eerder sprake is geweest van gedwongen opname in een psychiatrisch zieken-

huis. De problemen waarvoor deze mensen zich gesteld zien en waarvoor opname

uiteindelijk noodzakelijk blijkt, worden meestal gevormd door een ernstig conflict

met anderen, de dreigende uitputting van het sociale systeem rondom de betrok-

kene of door ernstige zelfverwaarlozing. Er kan daarbij onderscheid gemaakt worden

tussen enerzijds gevallen van dwangopname waarbij een duidelijke aanleiding be-

staat en waarbij de problematiek plotseling escaleert tot een crisissituatie en ander-

zijds gevallen waarin eerder sprake is van een voortdurende herhaling en cumulatie

van problematiek.

Als men meent dat het'zo niet langer kan', bestaat de mogelijkheid om de betrokkene

in een psychiatrisch ziekenhuis op te nemen, ook als de betrokkene dat niet wil. In

principe voorziet de Kw in twee verschillende procedures, de inbewaringstelling
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(ibs) en de rechterlijke machtiging (rm), die aansluiten bij het hier genoemde onder-

scheid. De ibs is bedoeld als noodmaatregel bij acute crisissituaties, de rm is een

geschikt middel bij een geleidelijke cumulatie van problemen. De ibs wordt geëffec-

tueerd op gezag van de burgemeester en dient daarna 'zo spoedig mogelijk' door de

rechter te worden bekrachtigd. In eerste aanleg geldt voor de ibs een maximum-

termijn van drie weken. Er is een verlenging van de ibs met maximaal drie weken

mogelijk indien een rm is aangevraagd. In de praktijk komt het regelmatig voor dat

de betrokkene weer uit de inrichting wordt ontslagen voordat de rechter toekomt

aan beoordeling van de dwangopname. De rm wordt opgelegd door de rechter, op

vordering van de officier van justitie. De rm kan voor maximaal zes maanden worden

opgelegd. Daarna kan de rm worden verlengd met een maximumtermijn van een

jaar. Aan het aantal verlengingen worden door de Kw geen grenzen gesteld. De keuze

van het middel ter afwending van het gevaar, ibs of rm, loopt niet altijd parallel met

het onderscheid in aanleiding. Dit komt doordat men in sommige gevallen voor de

keuze gesteld wordt escalatie van problemen af te wachten of zelf een grens te stel-

len aan acceptatie van het gedrag van de betrokkene en de situatie die ontstaat. In

het ene geval kan een ibs afgegeven worden, in het andere geval stelt men op een

betrekkelijk willekeurig moment een rm in.

De wet stelt een aantal eisen aan gedwongen opname. Deze gelden zowel voor de te

volgen procedures als voor de inhoudelijke criteria. In deze eisen ligt de (externe)

rechtspositie verankerd van de tegen zijn wil in een psychiatrische instelling op te

nemen persoon. De vervulling van inhoudelijke criteria - het gaat primair om het

bestaan van zowel een 'geestesstoornis' als 'gevaar' voor de persoon zelf of voor

derden - dient formeel te zijn vastgelegd in de 'geneeskundige verklaring'. Deze

verklaring dient te waarborgen dat in casu is voldaan aan de criteria voor opname.

Voor het opstellen van een geneeskundige verklaring gaat de voorkeur van de wet-

gever - met het oog op de eis van deskundigheid - uit naar een psychiater boven een

arts. Uit het onderzoek blijkt deze door de wet beoogde formele deskundigheidseis,

vooral in de ibs-procedure en in de procedure tot verlenging van de rm, niet altijd
gewaarborgd te zijn. In deze procedures komt het relatief vaak voor dat een genees-

kundige verklaring door een arts en niet door een psychiater wordt opgesteld. Voor

de ibs kan dit acceptabel zijn, gezien het spoedeisende karakter van de procedure.

Voor de verlenging van de rm ligt dit anders. Hierbij bestaat normalerwijze geen

grote tijdsdruk, terwijl deze procedure tegelijkertijd wel een gedwongen opname

over een lange tijdspanne bewerkstelligt. Wel blijkt bij de procedure tot verlenging

van de rm dat de arts die de geneeskundige verklaring opstelt veelal overleg pleegt

met een psychiater.

De Kw stelt net als de Bopz tevens eisen aan de onafhankelijkheid en objectiviteit

van de geneeskundige verklaring. Volgens de Kw gaat in verband hiermee de voor-

keur uit naar een geneeskundige die niet ook behandelaar is. De overgrote meerder-
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heid van de geneeskundige verklaringen lijkt aan deze norm te voldoen. Daarnaast

stelt de Kw eisen aan het onderzoek door de geneeskundige. Er dient zo mogelijk

overlegd te worden met de huisarts en de behandelend psychiater. Het overleg

met de huisarts, zo blijkt uit het onderzoek, vindt in lang niet alle gevallen plaats,

ook niet in gevallen waarin een dergelijke consultatie wel mogelijk zou zijn. Het

overleg met de behandelend arts, veelal de psychiater van de inrichting waarin de

betrokkene is opgenomen, werd vaker gerealiseerd. De observaties wijzen uit dat de

geneeskundige verklaring op het punt van het al of niet realiseren van consultatie

vaak onnauwkeurig en soms onjuist wordt opgesteld.

Geneeskundigen dienen hun geneeskundige verklaring op te stellen op basis van

voorafgaand onderzoek naar de betrokkene. Uit de observaties is gebleken dat dit in

de praktijk niet altijd te realiseren is. In sommige gevallen weigert de betrokkene om

mee te werken. In deze gevallen kan het voorkomen dat iemand zonder onderzocht

te zijn door een geneeskundige tegen zijn wil in een psychiatrisch ziekenhuis wordt

opgenomen. Dit impliceert een dilemma: enerzijds wordt de rechtspositie van de

psychiatrische patiënt mogelijk tekort gedaan, anderzijds bestaat de mogelijkheid

dat psychiatrische patiënten een noodzakelijke opname verhinderen door de psychi-

ater niet toe te staan onderzoek te doen. Onder de Kw zou daarom meer duidelijk-

heid over de juridische status van geneeskundige verklaringen zonder voorafgaand

onderzoek naar de betrokkene wenselijk zijn geweest. Dit geldt echter ook voor de

nieuwe wet, waarin over dit probleem niets geregeld is.

In de spoedprocedure stelt de burgemeester de betrokkene in bewaring (via een ibs)

indien hij dit op grond van de geneeskundige verklaring nodig acht. In de praktijk

blijkt de toetsing van de burgemeester slechts marginaal van aard te zijn. Normaal

gesproken ontbeert de burgemeester de deskundigheid om de noodzaak van een

spoedeisende dwangopname te kunnen beoordelen. De burgemeester vaart prak-

tisch altijd blind op het oordeel van de medicus over het bestaan van de geestelijke

`stoornis'.

Het onderzoek wijst uit dat er voor het afgeven van een ibs veel verschillende

procedurevarianten worden gehanteerd. Uit het oogpunt van rechtsbescherming

zijn enkele varianten minder wenselijk te noemen. Dit geldt vooral voor de proce-

dure waarbij geneeskundigen de beschikking hebben over voorgetekende, blanco

ibs-beschikkingen van de burgemeester, waarvan zonder voorafgaande toestemming

gebruik gemaakt kan worden. Het lijkt daarom zinvol om te komen tot een voorstel

voor een soort `standaardprocedure' die zo veel mogelijk dient te worden toegepast.

Deze standaardprocedure zou de volgende elementen moeten bevatten:

- De geneeskundige en de burgemeester dienen telefonisch te overleggen.

- De geneeskundige verklaring dient schriftelijk te worden afgelegd.

- De procedure wordt vervat in een protocol waarover de betrokken instanties

beschikken.

- De burgemeester mandateert de bevoegdheid tot het afgeven van een ibs aan

wethouders.
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Op deze wijze kan de rechtspositie van de betrokkene goed worden gewaarborgd,

zonder dat daarbij een efficiënte afwikkeling van de ibs-procedure te zeer wordt

bemoeilijkt.

Ook de communicatie tussen gemeente en OM bij de ibs-procedure verdient aan-

dacht. Het blijkt met enige regelmaat voor te komen dat een persoon met een ibs

in een psychiatrisch ziekenhuis wordt opgenomen, zonder dat de burgemeester de

ibs daarbij met de hoogste spoed aan de officier van justitie meldt. Uit het oogpunt

van rechtsbescherming is dit problematisch, omdat de onvrijwillig opgenomen

psychiatrische patiënt gedurende deze periode verstoken is van de mogelijkheid

zijn zaak door de rechter te laten beoordelen.

In de normale procedure voor gedwongen opname, de rm, is de beslissing aan de

rechter. Dit geldt ook voor de procedures voor continuering van de ibs en de rm. De

burgemeester speelt in deze procedures geen rol meer. De rechter kan ingeschakeld

worden door de officier van justitie en, onder de Kw, rechtstreeks door familie van de

betrokkene, de echtgenoot, de voogd of curator en de betrokkene zelf. Ook de offi-

cier blijkt in de uitvoering van de Kw een betrekkelijk geringe rol te spelen. Hij beoor-

deelt dikwijls wel de noodzaak van het instellen van een vordering. In sommige

gevallen laat hij ook dit achterwege. Blijkens de gegevens van dit onderzoek neemt

hij dergelijke beslissingen niet op basis van eigen onderzoek van de situatie. Hij

beoordeelt de situatie marginaal op basis van de stukken. De officier is bovendien

zelden aanwezig bij hoorzittingen van de rechtbank over gedwongen opname.

De afwezigheid van de officier op de hoorzitting heeft zowel vanuit het oogpunt

van rechtsbescherming als voor wat betreft de 'psychologie' van de procedure van

dwangopname duidelijke bezwaren. Bij aanwezigheid van de officier heeft de psychi-

ater de mogelijkheid om op te treden als onafhankelijk deskundige. Doordat de

officier zoals gezegd slechts sporadisch op zittingen aanwezig is, krijgt de psychiater

vaak min of meer de rol van 'aanklager' toegespeeld, een partij die zich tegenover de

betrokkene opstelt. Een actieve rol voor de officier van justitie, dat wil zeggen een

'normale' rolverdeling waarbij de officier ter zitting de gedwongen opname vordert,

geeft bovendien ook de advocaat meer gelegenheid om zich kritisch tegenover de

gevraagde dwangopname op te stellen. Bij meer dualisme tijdens het proces van

besluitvorming op de hoorzitting zal de advocaat zich minder genoopt voelen om

samen met de andere participanten zich om 'bestwil' tegenover de eigen wil van

de betrokkene op te stellen. Het proces van gedwongen opname zou al met al een

duidelijk evenwichtiger karakter kunnen krijgen bij een actievere deelname van

het openbaar ministerie (OM). Onder de Bopz heeft het OM uitdrukkelijker een rol

gekregen. Het lijkt van belang om na te gaan in hoeverre dit inderdaad zal leiden tot

een evenwichtiger proces van dwangopname.

Het onderzoek wijst uit dat in procedures voor het kantongerecht vaker dan voor-

heen een advocaat wordt toegevoegd, maar dat deze toevoeging niet in alle gevallen

wordt geëffectueerd. Toevoeging voor de rechtbank vindt in de regel wel plaats. De

bijstand die advocaten aan de betrokkenen verlenen, wordt niet door alle partici-
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panten als waardevol beoordeeld. Wellicht komt dat door het relatief grote aantal

zaken waarin de betrokkene geen wezenlijk bezwaar heeft tegen gedwongen opname

en het eveneens niet onaanzienlijke aantal zaken waarin de advocaat zich vanwege

bestwiloverwegingen terughoudend opstelt. Een dergelijke opstelling verhoudt zich

slecht met de waarde die aan rechtsbijstand wordt gehecht. Het onderzoek wijst

tevens uit dat een actieve opstelling van de advocaat invloed heeft op de beslissing

van de rechter. De kwaliteit van de oordeelsvorming van de rechter en daarmee de

rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt blijken te zijn gebaat bij een

actieve en kritische opstelling van de advocaat.

Een ander punt van betekenis lijkt nu, jaren na het vermaarde Winterwerparrest

waarin het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) oordeelde dat een

betrokkene gehoord dient te worden, vrijwel altijd gerealiseerd te worden: het

horen van de betrokkene. Slechts in uitzonderingsgevallen blijkt dit niet mogelijk,

bijvoorbeeld wanneer de betrokkene uitdrukkelijk weigert om te worden gehoord

of wanneer hij gevlucht is.

De hoorzitting heeft een informele sfeer, maar verloopt onder directie van de rechter

wel op tamelijk gestructureerde wijze. Door het beurtelings horen van advocaat,

betrokkene en geneeskundige komen de criteria voor dwangopname echter meestal

niet systematisch aan de orde. Het onderzoek wijst uit dat de afwikkeling van de

gedwongen opname niet altijd naar wens verloopt. De beschikking blijkt dikwijls

onvoldoende te verwoorden op grond van welke argumenten de rechter tot het

oordeel is gekomen dat gedwongen opname noodzakelijk is. Bovendien wordt de

beschikking in meer dan de helft van de gevallen niet aan de betrokkene persoonlijk

toegezonden. In veel gevallen deelt de rechter wel zijn beslissing tegen het einde van

de hoorzitting persoonlijk aan de betrokkene mee. Voor hem komt daarmee een

einde aan een periode van onzekerheid.

We hebben het tot dusver gehad over de wijze waarop de procedurele eisen van de

Kw in de praktijk gestalte krijgen. Ook op de wijze waarop de criteria voor gedwon-

gen opname worden gehanteerd, is kritiek mogelijk. De vaststelling van de geeste-

lijke stoornis, een van de twee centrale criteria van de Kw, wordt in hoofdzaak aan de

geneeskundige overgelaten, zowel in de spoedprocedure als in de normale proce-

dure. Geneeskundigen blijken in belangrijke mate gebruik te maken van tijdens een

eerder contact met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) verzamelde gegevens en

gestelde diagnoses. Daarnaast baseren geneeskundigen hun oordeel op gesprekken

met betrokkenen en gedragsobservaties. De informatie van personen die recent met

de betrokkene zijn omgegaan, completeert in de meeste gevallen het beeld dat de

psychiater van de betrokkene heeft. In de praktijk voldoet de gevolgde werkwijze

veelal niet aan de in de (klinische) psychiatrie als 'ideaal' gestelde criteria voor

betrouwbaarheid en zelfstandige diagnose van de geestesstoornis. Dit hoeft niet te

betekenen dat de betrokkene in deze gevallen niet aan een geestelijke stoornis leidt.

Het komt er echter geregeld op neer dat de geneeskundige vaak eerder 'officiële

status' geeft aan hetgeen op voorhand uit berichten, medisch dossier en andere
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gegevens bekend is, in plaats van dat hij per geval (opnieuw) en zelfstandig het

bestaan van een stoornis vaststelt.

Voor het oordeel over de waarde van de diagnose is de communicatie van de deskun-

dige met burgemeester en rechter van groot belang. Zoals gezegd kunnen er door het

spoedeisende karakter van de ibs geen hoge verwachtingen worden gesteld aan de

oordeelsvorming van de burgemeester over het bestaan van een geestelijke stoornis.

Het onderzoek wijst uit dat ook de rechter zelden geneigd is om zich sterk inhoude-

lijk te verdiepen in de vraag naar het bestaan van de geestelijke stoornis. Ondanks

het feit dat `gestoord zijn' voor een leek lang niet altijd evident blijkt uit de wijze

waarop de betrokkene zich presenteert, onderzoekt de rechter in de praktijk nauwe-

lijks de feiten en achtergronden van de stoornis. Het bestaan van de stoornis vormt

meestal ook geen belangrijk onderwerp op de hoorzitting. De rechter baseert zijn

desbetreffende aanname meestal zonder veel reserve op de (mondelinge) verklaring

van de deskundige. De geneeskundige maakt in deze verklaring echter vaak geen

onderscheid tussen verifieerbare feiten en de conclusies die hij daaraan verbindt.

Zelden ook doen psychiaters uitspraken over de betrouwbaarheid van de verklaring.

Ze poneren meestal met een zekere stelligheid het bestaan van een stoornis. De

rechter stelt over het algemeen geen vragen over de wijze waarop ze tot de diagnose

zijn gekomen. Vanuit rechtspositioneel perspectief kan dit zeker een probleem zijn,

gezien de feitelijke rol die de psychiater bij de hoorzitting min of meer noodgedwon-

gen lijkt te vervullen. De psychiater is soms min of meer gedwongen om als de op

dwangopname aandringende partij aan het proces deel te nemen, in plaats van als

onafhankelijke deskundige. Ook om deze reden lijkt de aanwezigheid van een offi-

cier van justitie van veel belang voor het evenwicht van de rechtsgang.

In de meeste gevallen lijkt het de participanten duidelijk te zijn wat de reikwijdte van

het begrip `stoornis' (in de zin van de Kw) precies is. Dikwijls lijdt de betrokkene aan

schizofrenie of een stemmingsstoornis met psychotische kenmerken. In sommige

gevallen (suïcidaliteit) is het de participanten echter minder duidelijk of een be-

paald ziektebeeld tot stoornis in de zin van de wet gerekend mag worden. Daarom

is het aan te bevelen om bij de evaluatie van en voorlichting over de Bopz tevens

uitgebreid aandacht te schenken aan de reikwijdte van het begrip 'krankzinnigheid'.

Met betrekking tot het vaststellen van gevaar leidt het onderzoek tot enigszins

andere conclusies dan voor het stoorniscriterium. Het onderzoek wijst uit dat het

bestaan van gevaar veelal inhoudelijker wordt beoordeeld dan bij het stoorniscrite-

rium het geval was. Meer dan bij het stoorniscriterium is er bij het gevaarscriterium

vaak sprake van een zich opdringende evidentie. Dit is aannemelijk, gezien de meest

voorkomende vorm van gevaar die we bij dit onderzoek hebben geconstatéerd:

gevaar voor de betrokkene zelf door suïcide, automutilatie of zelfverwaarlozing.

'Bewijzen' voor het bestaan van dergelijk gevaar zijn veelal zonder veel interpretatie

te ontlenen aan eerdere voorvallen en aan uitlatingen, gedrag en uiterlijk van de op

te nemen persoon. Vaak wordt het gevaar ook door een persoon uit de omgeving van
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de betrokkene aangegeven. De rechter is meer dan bij het stoorniscriterium geneigd

om niet alleen af te gaan op de geneeskundige verklaring maar om tevens naar

nieuwe en aanvullende informatie te zoeken.

In een relatief klein aantal gevallen is er onvoldoende informatie over de situatie

en zal de geneeskundige of rechter moeten voorspellen of de kans bestaat dat er

'iets ernstigs' zal gebeuren. In sommige gevallen staat de geneeskundige of rechter

voor een zeer moeilijke afweging, waarbij gedwongen opname uiteindelijk vooral

wordt ingegeven door de wens het risico van ernstige gevolgen van een verkeerde

beslissing te vermijden. In een aantal gevallen leidt gebrekkig onderzoek (slordig

omgaan met de feiten) tot discutabele ibs'en, ten dele als gevolg van gebrekkige

communicatie tussen geneeskundige en burgemeester.

Hoewel de reikwijdte van het wettelijke gevaarsbegrip voor de meeste participanten

duidelijk is, geven enkele participanten te kennen twijfels te hebben over de vraag

in hoeverre gegeven situatie-omschrijvingen ook als gevaar in de zin van de wet

kunnen worden aangemerkt. Dit geldt met name voor een betrekkelijk grote groep

psychiaters. Het verdient daarom aanbeveling de bevindingen van het Nederlands

centrum Geestelijke volksgezondheid (NcGv) onder de aandacht van geneeskundi-

gen te brengen. Het NcGv heeft een studie verricht naar de definiëring van gevaar

in het kader van de Kw en is op basis van jurisprudentie van de Hoge Raad tot een

overzichtelijke categorisering van typen gevaar gekomen. Naast de constatering dat

de reikwijdte van het gevaarsbegrip niet voor alle participanten helder is, wijst het

WODC-onderzoek tevens uit dat in sommige gevallen min of meer bewust wordt

gekozen voor een te ruime gevaarsinterpretatie. Ook in het laatste jaar van de toe-

passing van de Kw, en jaren na de invoering van het gevaarscriterium, blijken er

nog gevallen te zijn waarin overwegingen van bestwil van de betrokken persoon de

doorslag geven bij een gedwongen opname, en niet'stoornis' en'gevaar'.

Het criterium van het oorzakelijk verband tussen stoornis en gevaar blijkt zelden

onderwerp van discussie. Met name de psychiatrisch deskundigen zijn verdeeld over

de mogelijkheid causaliteit vast te stellen en (daarmee ook) over de geschiktheid van

causaliteit als criterium voor gedwongen opname. Uit de enquête blijkt echter ook

dat de meerderheid van de participanten vindt dat het causaliteitscriterium wel

degelijk een rol van betekenis speelt. Door de grote verschillen van mening over

de hanteerbaarheid van dit belangrijke criterium menen wij dat nadere studie en

herbezinning over de toepasbaarheid van dit criterium wenselijk zijn.

De nieuwe Wet Bopz voegt aan de genoemde criteria van de Kw nog twee criteria toe:

het bereidheidscriterium en het onvermijdelijkheidscriterium. Wat betreft de bereid-

heid om opgenomen te worden gold onder de Kw een minder ruim criterium voor

dwangopname. Een persoon werd 'vrijwillig' opgenomen wanneer hij geen bezwaar

maakte tegen opname. De Bopz verplicht tot gedwongen opname wanneer de be-

trokkene 'geen blijk van de nodige bereidheid geeft'. Dit zou betekenen dat een (naar

verwachting aanzienlijke) groep personen die onder de Kw 'vrijwillig' opgenomen
werden onder de Bopz gedwongen worden opgenomen. Het betreft personen die
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niet in staat zijn om uiting te geven aan hun wens om opgenomen te worden of

die juist geen uiting kunnen geven aan hun bezwaar tegen opname. Het onderzoek

wijst uit dat medici en rechters alle uitingen (zowel verbaal als non-verbaal) inter-

preteren en benutten om te kunnen oordelen over de vraag naar bezwaar of vrij-

willigheid.

Het is nog maar de vraag of de overgang (onder de Bopz) van het bezwaarscriterium

naar het bereidheidscriterium in de praktijk leidt tot een veel grotere toepassing van

wettelijke dwangopname. Immers, voor een deel van de categorie personen die niet

kenbaar maken of ze opgenomen willen worden, gold in het verleden (Kw) en geldt

in het heden (Bopz) dat de geneeskundige een inschatting maakt van hun bereidheid

en daarmee van de vorm (gedwongen/vrijwillig) van de opname. Voor deze categorie

personen maakt het bezwaar- of bereidheidscriterium wellicht weinig verschil. Voor

een ander deel, en hier heeft het nieuwe criterium meer betekenis, geldt dat de

geneeskundige de bereidheid of het bezwaar niet kan beoordelen en daardoor in de

toekomst verplicht is een gedwongen opname in te stellen. Uit de evaluatie van de

Bopz moet blijken in hoeverre de verruiming van dit criterium leidt tot een toename

van het aantal gedwongen opnamen.

Wat betreft de Bopz-eis dat een gedwongen opname slechts mag plaatsvinden als er

geen andere mogelijkheden openstaan om het gevaar af te wenden, wijst het onder-

zoek uit dat in lang niet ieder proces van gedwongen opname gezocht werd naar

alternatieven. Vooral de rechter geeft er blijk van niet in staat te zijn de aanwezigheid

van alternatieven te onderzoeken. Dat lijkt meer een taak voor geneeskundigen en

hulpverleners te zijn. In het laatste jaar van de Kw was er dan ook geen sprake van

anticipatie op dit nieuwe criterium voor gedwongen opname. Het onderzoek dat de

uitvoering van de Bopz in kaart brengt, zal inzicht moeten geven in de mate waarin

de rechters gevolg (kunnen) geven aan deze eis. Het is ook denkbaar dat de onver-

mijdelijkheidseis gevolgen heeft voor de wijze waarop het gevaarscriterium wordt

gehanteerd. Zoals gezegd heeft dit onderzoek aanwijzingen opgeleverd dat in

sommige gevallen 'gevaar' wordt geconstrueerd om opnamen uit 'bestwil' mogelijk

te maken. Wellicht zal onder de Bopz juist in deze gevallen van niet-nijpend gevaar

intensiever worden gezocht naar een alternatief voor gedwongen opname.

Op grond van al deze gegevens kan opnieuw de vraag worden gesteld hoe de externe

rechtspositie van de psychiatrische patiënt in de uitvoering van de Kw vorm heeft

gekregen. Het antwoord valt niet eenvoudig te geven. De rechtsbescherming van

de persoon die niet opgenomen wenst te worden, werd naar onze indruk tijdens

de ontwikkeling van de toepassing van de Kw steeds beter gerealiseerd. Op punten

blijft echter kritiek mogelijk. Het beeld dat uit de enquêtegegevens ontstaat, is wat

dit betreft positiever dan de indruk die uit de observatiegegevens naar voren komt.

Dat komt wellicht doordat de enquête per item gegevens oplevert en de observaties

27 procedures van gedwongen opname in hun geheel volgen. Wanneer de enquête

uitwijst dat het 'meestal' naar wens verloopt, ontstaat een positief beeld. De obser-
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vaties wijzen echter uit dat op wisselende punten in het merendeel van de proce-

dures kritiek mogelijk is. In nog sterkere mate geldt dit wanneer we niet enkel de

afzonderlijke procedures in ogenschouw nemen maar het'traject van gedwongen

opnamen' dat door sommige psychiatrische patiënten wordt afgelegd. Het feit dat

de helft van de personen die onvrijwillig worden opgenomen in het verleden al eens

gedwongen opgenomen is, geeft aan dat de gedwongen opname vanuit het oogpunt

van zorg dikwijls geen (blijvende) oplossing biedt. De gedwongen opname moet

daarom vooral worden gezien als een laatste middel ter afwending van gevaar. Dit

geldt naar onze indruk met name voor de spoedprocedure.

Doordat de participanten die een rol spelen bij de besluitvorming wisselen (Riagg

en burgemeester bij de ibs, psychiatrische instelling en rechter bij de voortzetting

van de ibs), is er soms weinig continuïteit in de inschatting van de zorg die voor

de betrokkene noodzakelijk is. We menen dat in deze situaties het verschil tussen

gevaar voor de betrokkene zelf en gevaar voor anderen een cruciaal onderscheid

vormt, dat met betrekking tot de soort procedure nadere uitwerking zou verdienen.

Een ibs zou meer kunnen fungeren als middel ter afwending van gevaar voor ande-

ren (en zeer ernstig en onmiddellijk dreigend gevaar voor de betrokkene zelf). Een

gedwongen opname wegens gevaar voor de betrokkene zelf zou voornamelijk via

de geleidelijke weg van de normale procedure tot stand kunnen komen, waarbij

aandacht besteed kan worden aan de communicatie tussen participanten over

de opvang van de betrokkene, de oplossing van de problemen in de normale leef-

omgeving en het proces van resocialisatie. Dit is in de eerste plaats een taak voor de

geestelijke gezondheidszorg. Juristen zouden in overleg met hulpverleners kunnen

trachten om te komen tot een plan van aanpak waarmee, zo nodig op bepaalde

momenten onder dwang, over een langere periode aan een oplossing gewerkt kan

worden. Met name voor de toepassing van de onvermijdelijkheidseis lijkt dit van

essentieel belang.

Naar onze mening wijst dit onderzoek uit dat in het proces van dwangopname onder

de Kw soms opzettelijk, maar om begrijpelijke redenen, werd afgeweken van de wet-

telijke normen die dwangopname om'bestwil' niet toelieten. In dergelijke gevallen

was de dwangopname een noodgreep om het hoofd te kunnen bieden aan zeer

schrijnende situaties. Zowel uit het oogpunt van rechtsbescherming als uit het oog-

punt van zorg was dit echter een zwaktebod. Het is de vraag of de Bopz daar verande-

ring in brengt of slechts een verschuiving veroorzaakt. De nieuwe wet beoogt de

rechtspositie van psychiatrische patiënten te versterken. Keerzijde van deze ontwik-

keling kan zijn dat het'recht op behandeling en een menswaardig bestaan' minder

te verwezenlijken is. Het dilemma tussen respect voor de vrijheid van het individu
en de verantwoordelijkheid van de samenleving voor het niet laten voortduren

van mensonwaardige bestaanswijzen zal ook onder de nieuwe wetgeving blijven

bestaan. Mogelijk bestaat zelfs het gevaar dat een versterkte rechtspositie zal worden

gebruikt om het niet voorzien in noodzakelijke maar kostbare zorg en behandeling

te legitimeren.
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Inleiding

Op 23 maart 1993 werd in de Amsterdamse Vrolikstraat een 12-jarig Turks meisje

vermoord. NRC Handelsblad (25 maart 1993) schreef hierover: 'Op weg naar school

was zij door een buurman met een tafelpoot tegen de stoep geslagen. De man stond

bij de politie bekend als een "verwarde buurtbewoner". Geluidsoverlast, schreeuwen

op straat, een verwaarloosd huis zonder gas of elektra. De man was al eerder door de

politie bezocht, nadat omwonenden klaagden over geluidshinder en bedreigingen.

De man sloeg ondermeer de inventaris van zijn woning kort en klein, maar de situ-

atie werd door de politie niet als alarmerend gezien.'

Burgemeester Van Thijn reageerde door te stellen dat de criteria voor gedwongen

opname in een inrichting moesten worden aangescherpt, zodat psychisch gestoorde

mensen die door hun omgeving als een gevaar worden beschouwd eerder in bewa-

ring kunnen worden gesteld. Toenmalig arrondissementsrechter Dittrich daaren-

tegen vond dat een riskante gedachte en wees op de Grondwet, waarin ieders recht

op een persoonlijke levenssfeer en het recht op onaantastbaarheid van het lichaam

wordt gewaarborgd: `Niemand mag zo maar van zijn vrijheid worden beroofd. Steeds

moet het recht van de patiënt om zijn eigen leven in te richten zoals hij dat zelf wil,

afwegen tegen de belangen van zijn omgeving. Een verplichte opname is zeer ingrij-

pend in iemands persoonlijke leven' (De Volkskrant, 31 maart 1993).

Van der Post, psychiater en hoofd van de crisisdienst van een Regionale Instelling

voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (Riagg) in Amsterdam, stelde dat elke

maatschappij moet leven met zijn gekken: `De psychiatrie is niet in staat betrouw-

baar te voorspellen wanneer iemand gevaarlijk wordt. Psychiatrische patiënten zijn

niet gevaarlijker dan de gemiddelde burger. Waar het om gaat, is de reactie die een

agressieve daad van hen in ons oproept. De moord in de Vrolikstraat is zo verschrik-

kelijk omdat we hem niet kunnen begrijpen. Juist dit zinloze en irrationele roept de

meest elementaire angsten in ons op.' Van der Post vervolgt: `Het is een afschuwelijk

gezicht mensen met blote voeten en ontstoken tenen over straat te zien lopen. Het

liefst zouden we dat niet zien, natuurlijk. Maar helpt het als we die mensen op-

sluiten? Het helpt niet tegen het geweld en het verlicht ook niet altijd het lijden'

(NRC Handelsblad, 25 maart 1993).

Deze verschillende visies op het gebeurde in de Vrolikstraat laten goed zien dat de

omgang met psychisch gestoorde personen zich afspeelt in een krachtenveld waarin

het recht op zelfbestemming, de rechtsbescherming, het voorkómen van gevaar voor

de persoon zelf of voor derden, en de bestwil van het individu belangrijke (en tot

op zekere hoogte tegenstrijdige) rollen vervullen. In dit krachtenveld was destijds

de Krankzinnigenwet (Kw) van kracht. Inmiddels is half januari 1994, 23 jaar na de
indiening van het wetsontwerp, de nieuwe Wet Bijzondere opnemingen in psychia-

trische ziekenhuizen (Bopz) van kracht geworden.
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In beide wetten, de Kw en de Bopz, is geregeld hoe de maatschappij met psychisch

gestoorde personen moet omgaan en in welke omstandigheden een gedwongen

opname geoorloofd is. In beide wetten worden procedures voorgeschreven om tot

een dergelijke opname te komen. Vervolgens worden de participanten gepositio-

neerd, in nauwe samenhang met de procedures, en dan worden de criteria voor

gedwongen opname gegeven. Zowel de procedures als de participanten en de

criteria worden hieronder kort geschetst om het kader van het onderzoek weer te

geven. Om een goed uitgangspunt te hebben voor een latere vergelijking van beide

wetten - zoals voorzien in de wettelijk voorgeschreven evaluatie van de Bopz - geven

wij hierbij meteen de verschillen tussen de Kw en de Bopz, althans voor zover deze

relevant zijn voor onze studie. Daar waar er geen verschillen bestaan tussen de beide

wetten, wordt volstaan met een beschrijving van de Kw.

1.1 De procedures

De Kw kende een gewone procedure - de rechterlijke machtiging (rm), waarvoor de

rechter verantwoordelijk is - en een spoedprocedure op last van de burgemeester,

de inbewaringstelling (ibs). Deze ibs kan door de rechter worden voortgezet voor

een periode van maximaal drie weken ('voortzetting van de ibs'). De rm kan door

de rechter een onbeperkt aantal keren worden verlengd. Op deze wijze zijn er vijf

procedures te onderscheiden: ibs, voortzetting van de ibs, rm, eerste verlenging en

verdere verlengingen van de rm.

Jaarlijks vinden er zo'n 3500 gedwongen opnamen plaats, waarvan 2600 ibs'en en

900 rm's.

1.2 De participanten

Binnen de Kw opereerden bij een gedwongen opname drie sleutelfiguren: de psychi-

ater, de burgemeester en de rechter. Bij de ibs schrijft een psychiater een genees-

kundige verklaring uit en beslist de burgemeester over de ibs. De rechter beslist

op vordering van de officier van justitie op basis van de genoemde verklaring en

nieuwe informatie of een voortzetting van de ibs noodzakelijk is. Bij een rm dient

een psychiater een geneeskundige verklaring op te stellen en oordeelt de rechter

of een machtiging tot gedwongen opname noodzakelijk is.

De Kw en de Bopz verschillen in de wijze waarop de rechter ingeschakeld wordt en in

de vraag welke rechter bevoegd is de zaak in behandeling te nemen. De Kw kent de

beslissing op een vordering van de officier van justitie, in welk geval de rechtbank

bevoegd was, en de beslissing op verzoek van familie, echtgenoot, voogd of curator

of de betrokkene zelf, en dan is de kantonrechter bevoegd. Onder de Bopz lopen alle

procedures via het openbaar ministerie (OM). Verzoeken dienen te worden gedaan

aan de officier van justitie. De rechtbank beslist op de vordering. Niet alleen lopen

onder de Bopz alle zaken via de officier van justitie, ook verwacht de Bopz dat de

officier van justitie inhoudelijke afwegingen maakt over de vraag of een vordering al
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dan niet dient te worden ingesteld. Onder de Kw was de rol van de officier van

justitie beperkt (Smit en Boogaart, 1989, p. 38). Tot zover in het kort de positie van

de centrale participanten. Hieronder wordt uitgebreider ingegaan op de rol van alle

onderscheiden participanten en de wijze waarop deze vervuld wordt.

De psychiater

In beginsel is iedere psychiater bevoegd een geneeskundige verklaring uit te schrij-

ven om een ibs of rm te realiseren. In de praktijk krijgen vooral Riagg's te maken met

de probleemsituaties die een gedwongen opname noodzakelijk maken. Dit niet in de

laatste plaats omdat Riagg's met een 7 x 24-uursdienst bijstand verlenen in acute

crisissituaties. De acute diensten van de Riagg's speelden een centrale rol in de prak-

tijk onder de Kw Zij zijn vaak betrokken bij het afgeven van de geneeskundige

verklaring. In 1982 werd door de overheid de 7 x 24-uursbereikbaarheid als kerntaak

van de Riagg's verplicht gesteld en in de erkenningsnormen opgenomen. De Riagg's

zijn afhankelijk van de financiering uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en

moeten daarom voldoen aan de erkenningsnormen. De doelstelling daarbij is het

voorkomen van (onnodige) klinische opnamen en het doeltreffend effectueren van

noodzakelijke opnamen (Wolf, 1990, p. 83).

Bij de Riagg's werkt men met een voorwacht-achterwachtsysteem. De balie ontvangt

alle gevallen en bespreekt deze of verwijst door naar iemand van de voorwacht. Deze

poogt de situatie op te lossen. Lukt dit niet en is de situatie zo ernstig dat er inge-

grepen moet worden, dan wordt de zaak doorverwezen naar de achterwacht. Deze

bestaat doorgaans uit psychiaters die worden geconsulteerd (Polis, 1990, p. 17). Door

dit systeem worden intern drempels opgeworpen, opdat de druk bezette psychiaters

alleen in de noodzakelijke gevallen worden ingeschakeld.

Een maatschappelijk werker in een van de onderzochte regio's vertelde dat in de

voorwacht de volgende vragen dienen te worden beantwoord voordat de achter-

wacht wordt ingeschakeld:

1 Is er sprake van een psychiatrisch toestandsbeeld?

2 Heeft de betrokkene enig ziekte-inzicht?

3 Zijn er andere oplossingen dan een opname?

4 Wil de betrokkene vrijwillig worden opgenomen en is dat geloofwaardig?

5 Is de betrokkene gevaarlijk?

Per instelling en regio verschilt de wijze waarop de bevoegdheid tot het uitschrij-

ven van een geneeskundige verklaring wordt uitgeoefend. In Utrecht bijvoorbeeld

schakelt de voorwacht steeds een psychiater in wanneer men vermoedt dat een

ibs/rm nodig is. In Groningen, de andere regio (zie voor toelichting paragraaf 2.1),

zijn de assistent-artsen bevoegd tot het uitschrijven van een geneeskundige verkla-

ring voor een ibs. Voor een rm dienen zij te beschikken over een ontheffing`van de

Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid (GIGV). Tot voor kort

was er bij de Groningse Riagg één psychiater die al deze geneeskundige verklaringen

voor zijn rekening nam.



Hoofdstuk 1 14

De burgemeester

De burgemeester is bevoegd een persoon in bewaring te stellen (art. 35b Kw). De

burgemeester geeft de ibs op basis van een geneeskundige verklaring van een psychi-

ater die de betrokkene onderzocht heeft. Deze verklaring wordt schriftelijk of mon-

deling gegeven. Bij een mondelinge verklaring wordt een schriftelijke bevestiging zo

spoedig mogelijknagezonden (art. 35c Kw). De burgemeester overweegt aan de hand

van de criteria die de Kw voor de spoedprocedure geeft of een ibs noodzakelijk is.

Indien dat het geval is, maakt de burgemeester zo spoedig mogelijk een door hem

ondertekende verklaring op (art. 35c Kw).

De rechter

De Kw gaf aan de bevoegdheid van de rechter al naar gelang de aan de orde zijnde

procedure steeds een andere uitwerking en bepaalde wanneer de kantonrechter, de

alleensprekende rechter van de rechtbank of de meervoudige kamer van de recht-

bank bevoegd was. Onder de Kw beoordeelde de kantonrechter alleen de rm op

verzoek van familie, echtgenoot, voogd, curator of de betrokkene zelf. De rechtbank

oordeelde over de voortzetting van de ibs, de vordering van een rm door de officier

van justitie, de verlenging van de rm en het ontslag1 (zie ook paragraaf 4.4).

De officier van justitie

In de Kw werd aan het OM een aantal taken toebedeeld. Waar het de externe rechts-

positie van de psychiatrische patiënt betreft, zijn voornamelijk de vordering tot het

instellen van een gedwongen opname en het ter zitting toelichten van de vordering

van belang (art. 13, 22, 14 en 35i Kw).

De advocaat

De advocaat werd in de Kw uitsluitend in artikel 17 lid 7 genoemd: 'De rechter kan

aan de patiënt hetzij op diens verzoek hetzij ambtshalve een advocaat toevoegen.'

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) oordeelde in 1979 over de

zaak-Winterwerp dat het niet aan de psychiatrische patiënt was om zich van rechts-

bijstand te voorzien. Hierdoor is in de loop der tijd het psychiatriepiket ontstaan.

Het eerste ontstond in 1980 in Breda en het tweede in 1982 in Rotterdam (Offerhaus,

1985, p. 609). In 1988 functioneerde in alle arrondissementen op een na een psychia-

triepiket (Smit en Boogaart, 1989, p. 81). Het piket wordt georganiseerd vanuit de

bureaus voor rechtshulp en verenigt in zich een aantal advocaten die de rechtsbij-

stand voor de psychiatrische patiënten kunnen verzorgen. De rechtsbijstand geldt

enkel de voortzetting van de ibs en (de verlenging van) de rm, de procedures waar

de rechter aan te pas komt.2 De ibs-procedure onder de Kw kende geen toevoeging

1 Alhoewel het ontslag behoort tot de externe rechtspositie zal in dit rapport aan het ontslag geen verdere

aandacht worden geschonken.

2 Smit en Boogaart vonden in 1989 dat de ibs-procedure in één arrondissement'om redenen van spoedei-

sendheid' buiten de piketregeling is gebleven. Wij nemen aan dat ze doelen op de voortzetting van de ibs.
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van een advocaat. De Bopz brengt daar verandering in. Artikel 20 lid 1 van de Bopz

stelt dat de burgemeester er zorg voor dient te dragen dat de betrokkene door een

raadsman wordt bijgestaan.

1.3 De criteria
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Voordat het tot een gedwongen opname komt, moet zijn voldaan aan een aantal in

de wet genoemde criteria. Vergeleken met de Kw zijn in de Bopz de criteria waaraan

een gedwongen opname moet voldoen, uitgebreid en verzwaard.
Zowel onder de oude als de nieuwe wet zijn geestelijke stoornis, gevaar en het

,causale verband tussen deze beide de belangrijkste inhoudelijke criteria waaraan

voor een dwangopname moet zijn voldaan. Het gevaarscriterium is daarbij relatief

nieuw. In de jaren vóór 1970 was een opname mogelijk wanneer dat in het belang

van de betrokkene zelf 'noodzakelijk en wenselijk' geacht werd (art. 17 Kw). Sinds de

wetswijziging voor de ibs in 1970 en een uitspraak van de Hoge Raad over de rm in

1982 (HR 16 april 1982, NI 1983, nr. 33), is de Hoge Raad overgestapt van dit bestwil-

criterium op het gevaarscriterium.3 De Kw ging er bovendien van uit dat iemand pas

gedwongen opgenomen zou worden wanneer hij zich in woord of gebaar verzette

tegen opname. In de praktijk komt dat neer op wat het 'bezwaarscriterium' is gaan

heten, hoewel daarover in de wettekst niets terug te vinden is. In alle gevallen waar-

in geen sprake is van dit verzet of bezwaar is 'vrijwillige' opname mogelijk, ook

wanneer de betrokkene niet in staat is zijn onvrede met een opname tot uiting

te brengen.
De Bopz, ontstaan in een tijdperk van individualisering en antipsychiatrie, beoogt

de rechtspositie van de psychiatrische patiënt te versterken (Jonger-Tas, 1991; Krul-

Steketee en Steenbergen, 1982). Daartoe voegt de nieuwe wet aan de al in de Kw

genoemde criteria twee criteria toe: bereidheid en ultimum remedium. Het eerste

criterium houdt in dat betrokkene géén blijk moet geven van de nodige bereidheid

vrijwillig te worden opgenomen. Het tweede criterium houdt in dat het gevaar niet

door tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis

moet kunnen worden afgewend. De gedwongen opname moet onvermijdelijk zijn.

Deze criteria impliceren dus een beperking van de mogelijkheden tot gedwongen

opname.

Niet iedere procedure kent dezelfde criteria. In tabel 1 is getracht het een en ander

overzichtelijk weer te geven. De tabel laat zien dat de Kw verschillende criteria kende

voor enerzijds de ibs en de voortzetting van de ibs en anderzijds de rm en de verlen-

gingen van de rm. De Bopz maakt hetzelfde onderscheid en stelt tevens dat voor de

rm op verzoek van de betrokkene het causaliteitscriterium niet geldt. Voor voortzet-

3 Voor een goed begrip van deze criteria: het bestwilcriterium is ruimer dan het gevaarscriterium. Het

omvat niet alleen situaties waarin een persoon een gevaar voor zichzelf is, maar ook situaties waarin dat

gevaar niet of nauwelijks aanwezig is.
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Tabel 1: Criteria van Kw en Bopz voor de verschillende procedures

procedure wet stoornis gevaar causaal bereid- ultimum

verband heid remedium

ibs Kw ernstig onmiddellijk ja nee nee

vermoeden dreigend

Bopz ernstig onmiddellijk ja ja ja
vermoeden dreigend

voortzetting ibs Kw ja onmiddellijk ja nee

dreigend

Bopz ja onmiddellijk ja ja ja

dreigend

rm op verzoek derden Kw ja ja ja nee

Bopz ja ja ja ja ja

verlenging rm Kw ja ja ja nee

Bopz ja ja ja ja ja

rm eigen verzoek Kw - - - -

Bopz ja ja nee nee ja

ting van de ibs en de verlenging(en) van de rm gelden in beide regelingen dezelfde

eisen als voor de ibs en de rm.

De criteria voor een ibs zijn zowel in de Kw als in de Bopz enigszins aangepast aan
het spoedeisende karakter van de procedure: er dient sprake te zijn van een ernstig

vermoeden van krankzinnigheid en een onmiddellijk dreigend gevaar. De psychiater

krijgt zodoende enig respijt: de spoed waarmee een ibs moet plaatshebben, brengt

immers met zich mee dat er geen gelegenheid is om een uitgebreid onderzoek in te

stellen naar de stoornis. Het gevaar dient echter wel zo acuut te zijn dat een rm niet

kan worden afgewacht (art. 35b Kw, art. 20 Bopz).

De wetgever heeft de invulling van de criteria grotendeels aan de praktijk overge-

laten. Het gevolg is dat er een levendige discussie ontstaan is over welke situatie wél

en welke niet aan de criteria van de wet voldoet. Zo klaagt psychiater Kaasenbrood

over de onduidelijke situatie met betrekking tot de geestelijke stoornis: `In de

huidige wet wordt niet verder gedefinieerd wat onder krankzinnigheid moet worden

verstaan. De verantwoordelijkheid voor de vaststelling wordt overgelaten aan de

psychiater, die in de arresten van de Hoge Raad en andere uitspraken van de recht-

banken echter weinig houvast vindt voor de inhoud van het begrip in de praktijk'

(Kaasenbrood, 1989, p. 470). Binnen de psychiatrie staat men niet op één lijn wat

betreft de vraag welke diagnoses tot krankzinnigheid kunnen worden gerekend. Alle
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door Kaasenbrood gevraagde psychiaters waren het erover eens dat de 'psychose'

onder het begrip krankzinnigheid valt. Over andere diagnoses verschilde men van

mening. Staatssecretaris Simons verwijst bij de behandeling van de Bopz naar de

jurisprudentie van de Hoge Raad wanneer gevraagd wordt naar wat er precies onder

'gevaar' kan worden verstaan: 'Onder gevaar valt in de visie van de Hoge Raad ook

een gevaarlijke staat van zelfverwaarlozing, gevaar voor de lichamelijke dan wel

geestelijke gezondheid van de buren van de patiënt en het creëren van chronisch

explosieve situaties in de sociale omgeving, waardoor verdergaand geweld onaf-

wendbaar lijkt' (Handelingen II, 22 oktober 1991; Kamerstukken I, 11270, nr. 156c).

In opdracht van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) heeft

Van Ginneken van het Nederlands Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid

(NcGv) onderzoek gedaan naar de grenzen van het gevaarscriterium. Een opname

om bestwil sluit hij uit wanneer er niet tevens sprake van gevaar is (Van Ginneken,

1993, p. 41). De Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV, 1992, p. 50) meent

dat het criterium 'gevaar voor zichzelf' nog ruimte biedt voor een opname op grond

van een bestwilredenering, echter uitsluitend wanneer er sprake is van 'een zeer

ernstige situatie van bijvoorbeeld zware zelfverwaarlozing'. Over het criterium van

de causaliteit wordt weinig gesproken. Het gaat om de eis dat de geestesstoornis het

gevaar doet veroorzaken. Van Ginneken (1993, p. 15) meent zelfs dat het een over-

bodig criterium is, omdat naar zijn indruk zelden of nooit getoetst wordt of aan de

eis van oorzakelijk verband is voldaan.

1,4 Onderzoek naar de crisis en toets aan de wet

Wanneer een burgemeester, psychiater of rechter overweegt iemand gedwongen op

te nemen, verzamelt hij eerst informatie over de zaak. Hij onderzoekt-de feitelijke

toedracht die tot de crisis leidde. Nadat hij de gebeurtenissen heeft gereconstrueerd,

toetst hij de zo verworven feitelijkheden aan de criteria van de wet. Over het onder-

zoek naar de crisis wordt aanmerkelijk minder gesproken dan over de toets aan de

wettelijke criteria. Het onderzoek is echter evenals de toetsing een component van

de besluitvorming over een gedwongen opname, en is daarom enige aandacht

waard. Het is in de eerste plaats van belang omdat een gebrekkig onderzoek naar de

feiten kan leiden tot een onterechte opname. Het bestaan van een zogenaamde

verborgen agenda in de vorm van de 'bestwilgedachte' bij betrokken psychiaters,

rechters en advocaten kan bijvoorbeeld een rol spelen, ondanks het feit dat'bestwil'

formeel geen criterium meer is.4 Van Ginneken (1993, p. 49) constateert dat'bestwil'

onuitroeibaar aanwezig blijft. Ook Smit en Boogaart (1989, p. 68) vermelden dat

bestwil een centrale rol speelt in de besluitvorming. Nu de rechtspraak de opname

4 Janssen en Donker (1989, pp. 623-624) geven nog andere Invullingen aan de 'verborgen agenda': sociale

en psychosociale belangen van de cliënt, het belang van de familie van de cliënt, het belang van de open-

barebare orde, collegialiteit tussen hulpverleners, eigenbelangen van hulpverleners en het vermijden van

negatieve publiciteit.
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'om bestwil' in de toetsingsfase niet langer toestaat (HR 16 april 1982, Ni 1983, nr. 33)

is het zeer wel mogelijk dat men beslissingsvrijheid zoekt in de onderzoeksfase. Dat

wil zeggen dat het mogelijk is dat in de onderzoeksfase 'bestwilargumenten' worden

geconstrueerd als 'gevaarsargumenten'. Relevant hierbij is dat Janssen en Donker

(1989, p. 630) waar het om de psychiatrische bijdrage gaat, concluderen dat'juridi-

sche criteria geen, of hooguit een ondergeschikte rol spelen.'

De hardnekkigheid waarmee het bestwilprincipe zich lijkt te handhaven, roept

de vraag op of de wettelijke criteria niet te beperkt zijn. Tijdens een symposium

(Gestoord of storend, Ede, 20 januari 1994) werd van diverse zijden, onder anderen

(ex-)psychiatrische patiënten en familieleden, gewezen op 'het recht van gestoorde

mensen op behandeling', dat door de scherp gestelde criteria gesaboteerd zou

worden. Dit hoeft echter niet de enige reden te zijn dat het in ernstige situaties

niet tot een opname komt. Het kan ook zijn dat een opname niet tot stand komt

door gebrek aan bruikbare informatie. Daarbij zijn we aangeland bij de tweede

reden waarom het belang is om aandacht aan de onderzoeksfase te schenken:

een opname blijft uit door gebrekkig onderzoek. Tijdens het bovengenoemde

symposium pleitte politiewoordvoerder Klaas Wilting dan ook voor stelselmatig

rapporteren door de politie, opdat de beoordelend psychiater van zo veel mogelijk

informatie kan worden voorzien. De frustratie bij de politie is voornamelijk gelegen

in het feit dat zij dagelijks in de wijk geconfronteerd wordt met storende/gestoorde

mensen. De psychiater komt, wanneer de emmer overloopt, 'even' beoordelen en

is als hij onvoldoende aanwijzingen heeft voor een (gedwongen) opname snel weer

vertrokken. In dergelijke situaties blijven politie, familieleden en buurtbewoners

machteloos achter. Het goed documenteren van de geschiedenis zou volgens Wilting

een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de besluitvorming over een adequate
oplossing van de situatie.

Uit het bovenstaande mag blijken dat een gebrekkig onderzoek zowel zou kunnen

leiden tot een opname die niet aan de wettelijke vereisten voldoet als tot het uit-

blijven van een opname in een situatie waar een opname juist geïndiceerd is en

aan de wettelijke criteria voldoet.

Dat het onderzoek naar de crisis in de praktijk niet altijd vlekkeloos verloopt, is

inmiddels uit de literatuur bekend. Zo heeft Kaasenbrood (1989, p. 469) kritiek op

de psychiatrische diagnostiek: hij noemt haar betrouwbaarheid 'slecht'. Janssen en

Donker (1989, p. 622 e.v.) stellen vast dat de waardering van het criterium 'gevaar'

zeer persoons- en situatiegebonden is. Zij treffen de volgende 'vormen van bias' aan:

- jumping to conclusions;

- selectief informatie zoeken;

- negeren van informatie die de hypothese tegenspreekt;

- associatie met een vroeger probleem door stereotypering;

- het verabsoluteren van het belang van een eerdere opname.

Beiden concluderen dan ook dat 'het zoeken van gevaarsargumenten dient ter legiti-

matie van een dwangopneming die men op andere gronden nodig vindt. Bovendien

blijken psychiaters zelden het gevaar goed te onderzoeken: de precieze aard, de
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ernst en de kans van het optreden van het onheil blijven veelal vaag.' De onder-

zoekers stellen dan ook dat'de onvolledigheid en de onbetrouwbaarheid van de

informatie (...) aanleiding geeft de beslissing te karakteriseren als een beslissing
onder onzekerheid.'

Ook over de kwaliteit van het onderzoek door de burgemeester bestaat enige twijfel.

Zo hebben de burgemeesters Nijpels (Breda) en Peper (Rotterdam) zich in het

verleden publiekelijk tegen deze aan hun ambt verbonden bevoegdheid gekeerd,

onder andere omdat 'de burgemeester de aan hem toegedachte waarborgfunctie

nauwelijks kan waarmaken' (Hennekens, 1991, pp. 221 en 225).

Ten aanzien van het functioneren van de rechter op dit punt, wijst Van Ginneken

(1993, p. 46) erop dat voor de Kw-procedure de gewone bewijsregels niet gelden.

Advocaat-generaal Ten Kate geeft dit in zijn conclusies bij enkele uitspraken van de

Hoge Raad aan: 'Voor de beslissing van de President van de rechtbank is voldoende

dat de feiten en omstandigheden die de grondslag van zijn beslissing vormen, aan-

vankelijk genoegzaam zijn aangetoond. Het uitdrukkelijk bewezen verklaren komt in

deze procedure niet aan de orde' (HR 21 december 1984, NJ 1985, nr. 291; HR 10 mei

1985, NJ 1985, nr. 665). Smit en Boogaart (1989, p. 59 e.v.) voegen daaraan toe dat de
psychiater zich in voorkomende gevallen te veel achter vakjargon zou verschuilen of

dat relevante informatie zelfs zou ontbreken, waardoor het voor de rechter moeilijk

is het gevaarscriterium te toetsen. Ten slotte kan op dit punt de afwezigheid van de

officier van justitie een rol spelen. Zo hebben Smit en Boogaart (1989, pp. 36 en 37)

vastgesteld dat deze wegens tijdgebrek vaak niet aanwezig is wanneer de gedwongen

opname aan de orde is. Dit kan tot gevolg hebben dat de eventueel aanwezige arts in

de rol van officier van justitie gedrongen wordt. Deze gang van zaken zou het onder-

zoek door de rechter niet vergemakkelijken.

1.5 De probleemstelling

Zoals hierboven al is aangegeven, is de Kwvervangen door de Bopz, die in januari

1994 van kracht is geworden. In artikel 71 van de Bopz is bepaald dat deze nieuwe„.

wet tussentijds geëvalueerd moet worden. In dit kader heeft het toenmalige minis-

terie van WVC het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

gevraagd een onderzoek te verrichten naar de externe rechtspositie van de psychia-

trische patiënt. Centraal hierbij staat het goed in kaart brengen van het hierboven

geschetste krachtenveld, waarin zelfbestemming, rechtsbescherming, het voor-

kómen van gevaar voor de persoon zelf of voor derden, en de bestwil van het

individu zulke belangrijke rollen spelen. Voorts is van belang na te gaan hoe het

wettelijk regime wordt beoordeeld door de verschillende participanten. Omdat de

uiteindelijke evaluatie van de Bopz ook uitsluitsel moet geven over de waarde van

de Bopz ten opzichte van de Kw, zal ons onderzoek ook aangeven welke juridische

verschillen er bestaan tussen beide wetten. Een volgend onderzoek zal dan antwoord

geven op de vraag wat de feitelijke verschillen zijn en hoe deze uitwerken op de
externe rechtspositie. Een en ander leidt tot de volgende probleemstelling:
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Op welke wijze verloopt het proces van inbewaringstelling en rechterlijke machti-

ging onder de Kw, hoe worden de inhoudelijke en procedurele eisen voor dwang-

opname vervuld en welke afwegingen worden hierbij gemaakt?
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Deze formulering laat al een indeling in deelvragen zien:

- Hoe wordt aan de externe rechtspositie vorm gegeven in de onderscheiden

procedures?

- Hoe krijgt deze rechtspositie gestalte bij de invulling van de wettelijke criteria

voor dwangopname?

Om een goede vergelijking van de beide regimes mogelijk te maken, is ons onder-

zoek gestart onder het Kw-regime. Daarmee moet het worden opgevat als een zoge-

naamde nulmeting. Het onderzoek naar de gang van zaken onder de Bopz zal pas

kunnen plaatsvinden als enige ervaring is opgedaan met de Bopz.

1.6 Verdere opzet van dit rapport

In hoofdstuk 2 komt de onderzoeksopzet aan de orde en worden de verschillende

onderzoekmethoden beschreven. In hoofdstuk 3 en 4 worden vervolgens de onder-

scheiden procedures uitgebreid beschreven. In hoofdstuk 3 gaat het daarbij om wat

zich in de aanloop van het proces van besluitvorming over ibs of rm afspeelt. In

hoofdstuk 4 wordt beschreven op welke wijze de definitieve beslissing tot dwang-

opname tot stand komt en hoe de verschillende participanten daarbij een rol spelen.

Aan de hand van de wet wordt precies aangegeven hoe de procedures moeten ver-

lopen. Daarbij zal ook worden ingegaan op de verschillen tussen de Kw en de Bopz.

Daarnaast wordt op basis van observaties en de enquête aangegeven hoe de proce-

dures in de dagelijkse praktijk verlopen. In hoofdstuk 5, 6 en 7 komen de criteria

voor dwangopname aan bod. In deze hoofdstukken staat de vraag centraal op grond

van welke argumenten en overwegingen er inhoudelijk invulling wordt gegeven aan

de door de wet vereiste criteria voor dwangopname. Achtereenvolgens gaat het daar-

bij om de invulling van het stoorniscriterium (hoofdstuk 5), het gevaarscriterium

(hoofdstuk 6) en de overige criteria (hoofdstuk 7). Ook in hoofdstuk 5, 6 en 7 wordt

begonnen met een beschrijving van de wet om vervolgens op basis van de obser-

vaties en enquête aan te geven hoe met de criteria feitelijk wordt omgegaan.
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Opzet van het onderzoek

Dit onderzoek is erop gericht helder, duidelijk en inzichtelijk te maken hoe onder de

Kw het proces van dwangopname in de praktijk functioneerde. We sluiten daarbij

aan bij de opvattingen van Swanborn (1987) over het sociaal-wetenschappelijk
inzichtelijk maken van wetenschappelijke processen. Dat dit inzichtelijk maken

bij de Kw geen sinecure is, ligt min of meer besloten in het complexe krachtenveld

waarin het proces zich afspeelt en in de onderling zeer verschillende posities en

expertises van de participanten. Daarbij komt dat in dit onderzoek gegevens van ver-

schillende aard worden verzameld. Met het oog hierop moet dan ook niet de vraag

gesteld worden welke methode gebruikt zal worden maar veeleer welke combinaties

van methoden. Dit combineren van methoden wordt ook wel multiple strategy,

multimethods of triangulatie genoemd (zie: Denzin, 1970; Nooij, 1987). Het voordeel

van deze meervoudige onderzoekmethode is dat verschillende typen van informatie

op geschikte wijzen kunnen worden vergaard. Bovendien is door een combinatie van

methoden een zekere validering van de onderzoeksresultaten mogelijk.

Op grond van het bovenstaande is besloten het onderzoek naar het proces van

dwangopname op te zetten volgens de werkwijze van de triangulatie. Hierbij worden

de volgende methoden gecombineerd: (participerende) observatie, dossieranalyse,

kwalitatieve interviews met direct betrokkenen en een kwantitatieve enquête onder

de onderscheiden participanten. Deze methoden worden hieronder in de genoemde

volgorde uitgewerkt. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de onderlinge samen-

hang tussen de methoden en de wijze waarop in dit rapport met die samenhang

wordt omgegaan.

2.1 Participerende observatie

Aangezien het onderzoek onder meer gericht is op de feitelijke invulling van de

wettelijke eisen bij dwangopname door de onderscheiden participanten, is gestart

met participerende observatie. Deze observatie moet inzicht verschaffen in het

feitelijk verloop van de procedures en de wijze waarop de participanten zich van hun

taak kwijten. Hiervoor zijn twee regio's gekozen: de stad Groningen en omgeving en

de stad Utrecht en omgeving. Utrecht kan worden opgevat als een sterk verstede-

lijkte regio, Groningen als zwak verstedelijkte regio. Naar verwacht mag worden,

levert dit verschil in karakter tussen de regio's ook verschil 'op in termen van crisis

en opvang.

De beide regio's vallen min of meer binnen twee arrondissementen. Omdat het

'zorggebied' van de psychiatrische instellingen echter niet geheel overeenkomt met

de arrondissementen, kwam het soms voor dat een aangrenzend arrondissement in
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Tabel 2: Geobserveerde zaken Krankzinnigenwet

geobserveerde totaal resulterend in gedwongen opname

zaken Kw aantal ja nee

ibs-meldingen 16 10 6

voortzetting ibs 6 3 3

rm 10 10 -

verlenging rm 2 2 -

totaal 34 25 9

het onderzoek werd betrokken. Binnen de twee arrondissementen zijn vijf kanton-

gerechten bij het onderzoek betrokken. Voor de observatiefase is in beide regio's

contact opgenomen met de Riagg's. Afgesproken werd dat de Riagg's contact zouden

zoeken met de onderzoeker zodra er een melding binnenkwam. Om de bereikbaar-

heid van de onderzoeker te vergroten, droeg deze een semafoon bij zich.

De participerende observatie vond plaats gedurende de laatste zes maanden van

1993. Tijdens de observatiefase kwamen vanuit vijf gemeenten in de twee regio's

ibs-meldingen binnen: uit twee verstedelijkte gebieden en uit drie kleinere, meer

landelijk gelegen gemeenten. De beide verstedelijkte gebieden beschikten ieder over

een of meer algemeen psychiatrische ziekenhuizen (APZ's). Van de meer landelijke

gemeenten beschikten er twee over een APZ.

Het totaal aantal ibs'en in deze gemeenten loopt van honderdveertig per jaar in de

grootste stad tot eens per drie jaar in de kleine gemeente zonder APZ. Tijdens de

observaties waren er zestien ibs-meldingen. Als gevolg van deze meldingen zijn

er tien ibs'en afgegeven. Daarnaast hebben er zes zittingen plaatsgevonden in het

kader van een voortzetting van de ibs. In drie gevallen is een vordering toegewezen.

Voorts waren er tien hoorzittingen over een rm. Deze resulteerden alle in een

gedwongen opname. En ten slotte waren twee zittingen gewijd aan een verlenging

van de rm. Deze werd beide keren afgegeven (tabel 2).

In totaal ging het om 27 personen, van wie er 21 gedwongen werden opgenomen.

Omdat er in enkele gevallen meerdere procedures per persoon voorkwamen, gaat

het in totaal om 25 procedures van gedwongen opname.

2.2 Dossieranalyse

Zoals hierboven al is aangegeven, werd tweemaal om een verlenging van de rm ge-

vraagd. Dit aantal is te gering om werkelijk tot inzicht te leiden. Daarom is besloten

op dit punt de observaties aan te vullen met een dossieranalyse. Hiertoe zijn tien

dossiers bestudeerd. Deze zijn - om praktische redenen - alle afkomstig uit het

arrondissement Den Haag. Dit deel van het onderzoek moet vooral antwoord geven
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op de vraag wat de precieze aard van het gevaar is dat moet leiden tot de gevraagde

verlenging. Deze aard van het gevaar kan deels worden opgemaakt uit het proces-

verbaal dat is opgesteld van de hoorzitting. Voorts biedt de geneeskundige verklaring

op dit punt uitkomst.

2.3 Kwalitatieve interviews

Tijdens de observatiefase zijn verschillende procedures door de onderzoeker gevolgd

en is het doen en laten van participanten bestudeerd. Dergelijke observaties ont-

hullen echter niet de beweegredenen van mensen om te doen wat zij doen. Daarom

is `achteraf' met diverse betrokken participanten een gesprek gevoerd over de achter-

gronden en motieven van hun handelen. Deze gesprekken hadden steeds betrekking

op de observaties en zijn ook uitdrukkelijk een aanvulling daarop.

In de meeste gevallen konden deze kwalitatieve interviews gerealiseerd worden, voor

zover het om de participanten ging; het interviewen van de gedwongen opgenome-

nen zelf leverde echter problemen op. Deels hadden die problemen te maken met de

(begrijpelijke) onwil van betrokkene om met de onderzoeker over zijn ervaringen te

spreken. Deels ook werd in overleg met de behandelaar besloten om ter bescher-

ming van de privacy of de gezondheid van de patiënt af te zien van een interview.

2.4 Kwantitatieve enquête

Om ook een algemener, landelijk beeld te geven van het proces van dwangopname

en de beoordeling daarvan door de verschillende functionarissen is een kwantita-

tieve enquêteponder de participanten uitgezet. Omdat de posities van de partici-

panten nogal van elkaar verschillen en omdat er toch recht gedaan moet worden

aan die verschillende posities, is besloten voor iedere groep van participanten een

aparte vragenlijst te ontwikkelen. In totaal zijn er zo tien verschillende vragenlijsten

verzonden aan personen die in 1993 beroepshalve bij de uitvoering van de Kw be-

trokken waren. De vragenlijsten werden gericht aan rechters, officieren van justitie,

burgemeesters, psychiaters van de Riagg's, psychiaters van de APZ's, advocaten,

administratief medewerkers van parketten, griffies van rechtbanken, griffies van

kantongerechten en cotirdinatoren van de acute diensten van de Riagg's. Nu waren

niet al deze functionarissen in de dagelijkse praktijk bij de uitvoering van de Kw

betrokken. Om te voorkomen dat de enquêtes op grote schaal verspreid zouden

worden onder functionarissen die geen ervaring op dit punt hadden, zijn de vragen-

lijsten in pakketten verstuurd aan de presidenten van de rechtbanken, de coordina-

toren van de Riagg's, de geneeskundig directeuren van de APZ's, de bureaus voor

rechtshulp en de hoofdofficieren van justitie. Hun is gevraagd de vragenlijsten door

te geven aan diegenen die praktische ervaring hadden op dit punt. Omdat niet

duidelijk is'hoeveel personen een rol hebben gespeeld bij gedwongen opnamen, is

ervoor gekozen om het zekere voor het onzekere te nemen door een relatief groot
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Tabel 3: Respons en representativiteit van de onderzoekspopulatie

verzonden

aantal

respons

%

representativiteit

%

rechters 281 27 40

officieren 57 49 -

burgemeesters 637 70 70

Riagg-psychiaters 520 35 40

APZ-psychiaters 336 35 34

advocaten 400 26 40

medewerkers parket 19 89 -

griffie rechtbank 19 79 -

griffie kantongerecht 62 50 -

coirdinatoren acute diensten 56 46 -

aantal vragenlijsten te verzenden. Dit kan leiden tot een hoge non-respons als de

respons wordt vastgesteld aan de hand van de verzonden en ontvangen vragen-

lijsten. Om nu de respons preciezer te bepalen, hebben we allereerst aan de hand

van de 'Gids voor de rechterlijke macht' bepaald hoeveel rechters en officieren van

justitie in elk arrondissement of kanton werkzaam zijn. Vervolgens hebben we op

basis van opgaven van administratief medewerkers van griffies en parketten bepaald

hoeveel van deze rechters en officieren van justitie in hun arrondissement of kanton

in 1993 belast waren met de uitvoering van de Kw. Deze gegevens zijn tamelijk

volledig. Gebruiken we deze gegevens om de respons te bepalen, dan ontstaat een

realistischer beeld. Voor de andere beroepsgroepen ligt dit echter niet zo eenvoudig

en moet worden uitgegaan van het aantal verzonden en ontvangen vragenlijsten.

In de enquête hebben we gevraagd hoeveel vorderingen door de officier van justitie

zijn ingesteld en hoeveel procedures zijn gevoerd door rechtbank en kantongerecht.

Ook hebben we aan psychiaters gevraagd hoeveel geneeskundige verklaringen zij

hebben uitgeschreven. Op grond van deze gegevens is een schatting gemaakt van

het aantal in 1993 gevoerde procedures. Aan rechters, advocaten en burgemeesters

is gevraagd hoeveel procedures zij behandeld hebben. Deze gegevens, afgezet tegen

het totale aantal gevoerde procedures in 1993, bieden ons een mogelijkheid op

inhoudelijkere gronden de representativiteit van de respondenten voor hun beroeps-

groep te schatten.

Voor een goed inzicht in de respons en de representativiteit geven we in tabel 3, voor

zover mogelijk, een overzicht van de genoemde gegevens voor de verschillende parti-

cipanten. Voor alle duidelijkheid: de percentages van de laatste kolom ('represen-

tativiteit') geven dus een schatting van het aandeel van de desbetreffende groep

respondenten in het totaal van de in 1993 gevoerde Kw-procedures.
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2.5 Samenhang tussen de verschillende methoden
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Nadat de relevante literatuur bestudeerd was, zijn we in het onderzoek met de obser-

vaties begonnen. Deze observaties geven een goed beeld van de wijze waarop proce-

dures zich^voltrekken en de wijze waarop participanten hun taak gestalte geven. Om

ook goed zicht te krijgen op de achtergronden en motieven van het handelen van

de verschillende participanten, is achteraf met zo veel mogelijk participanten hier-

over gesproken. Door deze koppeling ontstaat een 'afgerond' beeld van de gang van

zaken.

Nu is echter de vraag of het waargenomene, de geobserveerde dwangopnamen

(althans de pogingen daartoe), representatief is voor het proces van dwangopname

in Nederland. Om dit te kunnen toetsen en om een beter kwantitatief inzicht in het

proces te krijgen, is de al besproken enquête uitgezet. Belangrijke leidraad bij de

ontwikkeling hiervan waren de observaties. Deze observaties geven namelijk aan wat

anders verloopt dan in de wet is voorgeschreven, waar kennelijk knelpunten zitten

enzovoort. Daarmee geven zij ook aan waarover vragen gesteld moeten worden.

Koppeling van observatie en enquête laat zien hoe percepties van deelnemers aan

het proces van gedwongen opname zich verhouden tot de dagelijkse praktijk van

dit maatschappelijke proces. Daarnaast ontstaat enig zicht op de vraag hoe repre-

sentatief de geïnterviewde participanten zijn ten opzichte van de geënquêteerde

participanten.

De dossieranalyse ten slotte laat iets zien van wat in de werkelijkheid zo weinig voor-

komt dat daarover moeilijk gegevens te verzamelen zijn. Deze dossieranalyse biedt

op dit punt overigens slechts zeer summiere, extra informatie.

Omdat juist de koppeling van methoden een beter, adequater beeld van de werkelijk-

heid geeft, wordt deze koppeling in de volgende hoofdstukken consequent door-

gevoerd. Zo ontstaat onzes inziens een afgerond beeld per procedure en per crite-

rium. Wij realiseren ons echter dat hieraan één nadeel kleeft. Door een dergelijke

opzet laten we weliswaar goed zien wat er in een procedure zoal kan gebeuren en

hoe er met de verschillende criteria wordt omgegaan (een dergelijke aanpak trekt

bijvoorbeeld de feitelijke gang van zaken uit elkaar), maar daardoor kan onzichtbaar

worden dat er in iedere procedure 'fouten' gemaakt worden. Aan dit laatste zal apart

aandacht worden besteed.

2.6 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

In het algemeen moet aan empirisch onderzoek de eis gesteld worden dat de be-

scherming van de persoonlijke levenssfeer van alle betrokkenen gegarandeerd is. In

een onderzoek als dit geldt dat des te meer, aangezien het hier de opvang betreft van

mensen in een zeer kwetsbare positie.

Mede met het oog daarop hebben we ons in dit onderzoek tot het uiterste ingespan-

nen om de privacybelangen van de betrokkenen te respecteren. Dit uit zich in de
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eerste plaats in het feit dat we steeds vooraf toestemming hebben gevraagd aan de

betrokkenen om onder andere zittingen bij te wonen. In niet alle gevallen was het

overigens mogelijk iedereen volledig te informeren voordat toestemming gevraagd

kon worden. Wel hadden wij het ontegenzeggelijke voordeel dat we van diverse

kanten - rechter, advocaat, behandelaar, verpleegkundige, beoordelend genees-

kundige en in sommige gevallen familie - de betrokkene konden benaderen. Op

deze wijze kon onze aanwezigheid op een goede manier worden ingeleid. Vooral de

advocaat hebben we van volledige informatie kunnen voorzien. Zijn toestemming,

uiteraard na overleg met betrokkene, was dan ook voorwaarde voor continuering van

het onderzoek. Ook het feit dat we niet alleen de ibs-beoordeling volgden maar later

tevens aanwezig waren bij de behandeling van de voortzetting van de ibs en bij een

eventuele behandeling van een rm, betekende ten opzichte van de collega's van

andere onderzoekinstituten een voordeel. Hierdoor was het mogelijk betrokkenen

- waar dat in een eerdere fase niet mogelijk was - nader over het onderzoek te infor-

meren om zodoende alsnog een afgewogen toestemming te krijgen. In een enkel

geval keerde deze hernieuwde vraag om toestemming zich tegen ons. De betrokkene

wenste na aanvankelijke toestemming niets meer met het onderzoek van doen te

hebben. We hebben daarop alle op deze persoon betrekking hebbende gegevens

vernietigd.

In de tweede plaats hebben we getracht de belangen van de betrokkene te bescher-

men door in voorkomende gevallen af te zien van een nader interview. Dit omdat

naar onze indruk een dergelijk interview een te zware belasting voor de betrokkene

zou betekenen. In een aantal gevallen werd dit bevestigd door de behandelend arts.

Ten slotte zijn wij uiteraard gebonden aan regels die voorschrijven hoe onderzoekers

moeten omgaan met persoonsgegevens.
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De aanloop tot gedwongen opname

Dit hoofdstuk is het eerste in dit rapport dat inzicht biedt in de wijze waarop

gedwongen opnamen onder de Kw tot stand kwamen. Het poogt een antwoord te

geven op de vraag hoe de aanloop tot een gedwongen opname er uitziet. Zoals al

eerder gesteld, zijn er op dit punt vijf procedures te onderscheiden: de ibs, de voort-

zetting daarvan, de rm, de eerste verlenging daarvan en de verdere verlengingen van

de rm. Bij de ibs gaat het veelal om een bezwering van een crisissituatie en wordt de

betrokkene voor enkele dagen opgenomen in een psychiatrische instelling. In som-

mige gevallen is voortzetting van de ibs noodzakelijk om het gevaar af te wenden.

Wanneer men verwacht dat ook na afloop van de voortzetting van de ibs verder

gedwongen verblijf noodzakelijk is, kan een rm worden afgegeven. Gedwongen

opname komt soms ook rechtstreeks door middel van een rm tot stand. Opname

is dan veelal het resultaat van een geleidelijk proces van besluitvorming. De rm

kan worden verlengd, waarbij de wetgever onderscheid heeft gemaakt tussen de

eerste en de verdere verlengingen van de rm.
In dit hoofdstuk wordt de aanvang van deze gefaseerde besluitvormingsprocedures

beschreven en geanalyseerd aan de hand van drie typen van onderzoeksgegevens:

de officiële norm die is vastgelegd in de Kw, de observaties met daaraan gekoppeld

de kwalitatieve interviews en ten slotte de enquête, waarin werd gevraagd naar de

opvattingen, ervaringen en meningen van de betrokken participanten.

3.1 Trajecten van gedwongen opname

Uit het bovenstaande blijkt dat het mogelijk is dat een persoon met een ibs wordt

opgenomen, dat hij het traject voortzetting van de ibs, rm, eerste en verdere ver-

lenging van de rm doorloopt en tot in lengte der dagen onvrijwillig opgenomen

blijft. In werkelijkheid bestaan er vele verschillende trajecten van gedwongen

opname. Figuur 1 laat zien dat er tien situaties zijn waarin over (continuering van)

gedwongen opname een beslissing genomen moet worden:

1 ibs vanuit de maatschappij;

2 ibs na vrijwillig verblijf in een psychiatrische instelling;

3 ibs in aansluiting op de rm;

4 voortzetting van de ibs, na de ibs;

5 rm vanuit de maatschappij;

6 rm na vrijwillig verblijf in een psychiatrische instelling;

7 rm na de ibs;

8 rm navo ortzetting van de ibs;

9 eerste verlenging van de rm, na de rm;
10 verdere verlengingen van de rm, na eerste verlenging van de rm.
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Figuur 1: Trajecten van gedwongen opname, vrijwillige opname en ontslag

beslissing door een
geneeskundige over
een probleemsituatie
In de maatschappij

RM door rechter
i.g.v. stoornis, gevaar
en causaal verband

11

eerste verlenging RM
door rechter
geneeskundige verklaring
van behandelend arts

11

1

verdere verlengingen RM
door rechter
geneeskundige verklaring
van behandelend arts

priJwiiii ...go *.
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1-10 Situaties waarin over (continuering van) gedwongen opname een beslissing genomen moet worden.

11 Ontslag uit psychiatrische Instelling.

11
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Uit dit overzicht valt op te maken dat een ibs of rm kan plaatsvinden wanneer de per-

soon 'in de maatschappij' verblijft of vrijwillig of onvrijwillig in een psychiatrische

instelling is opgenomen. De voortzetting van de ibs geschiedt uiteraard uitsluitend

na de ibs en de verlenging van de rm uitsluitend in aansluiting op de rm.

geen Indicatie voor opname

(BS door de burgemeester
i.g,v. onmiddellijk dreigend
gevaar als gevolg van
stoornis
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Uit figuur 1 blijkt verder dat elke procedure een min of meer zelfstandig karakter

heeft en dat het proces van dwangopname tussentijds gestopt kan worden. Zo kan

de betrokkene zonder tussenkomst van de rechter uit het ziekenhuis worden ontsla-

gen of het verblijf op vrijwillige basis continueren wanneer de geneesheer-directeur

dit nodig acht of hiermee instemt. Ook de rechter kan ontslag van de betrokkene

bevelen, wanneer hij tot de slotsom komt dat een ontslagverzoek dient te worden

gehonoreerd. Daarnaast dient aan een onvrijwillig verblijf een einde te komen

wanneer de termijn verstrijkt waarvoor opname is afgegeven.

De Kw gaf voor elke procedure, met uitzondering van de ibs, een maximumtermijn

voor het onvrijwillig verblijf. Voor de ibs geldt dat de rechter zo spoedig mogelijk

nadat een ibs is afgegeven over de voortzetting van de ibs dient te oordelen. Een en

ander is afhankelijk van de tijd die gemeente, officier van justitie en rechtbank nodig

hebben om tot een zitting te komen. Indien de rechter de vordering tot voortzetting

van de ibs afwijst, eindigt daarmee de ibs. Een afgegeven voortzetting van de ibs

duurt maximaal drie weken. Deze termijn kan wanneer binnen de termijn een rm is

gevorderd of verzocht door de rechter ambtshalve met ten hoogste drie weken ver-

lengd worden. De Kw stelt voor de rm een maximumduur van zes maanden, voor de

eerste en verdere verlengingen van de rm een jaar. De Bopz maakt een verlenging

met maximaal twee jaar mogelijk wanneer een rm zonder onderbreking ten minste

vijf jaar heeft geduurd.

Bij de procedures van besluitvorming spelen enkele, eveneens door de wet vast-

gelegde, participanten een rol. Elk stadium van het proces van dwangopname kent

een min of meer specifieke rolverdeling voor deze participanten. In beginsel heeft

iedere gedwongen opname twee fasen: de fase waarin een geneeskundige vaststelt

dat de betrokkene door een stoornis een gevaar vormt en de fase waarin op basis van

de verklaring van de geneeskundige besloten wordt tot een gedwongen opname. De

geneeskundige verklaring voor de ibs en de rm kan in principe door een willekeurige

psychiater worden opgesteld. Het geneeskundig advies voor de verlenging van de rm

wordt door de behandelend arts gegeven. Bij de ibs-procedure ligt de eindverant-

woordelijkheid bij de burgemeester. Bij de normale rm-procedure beslist de rechter

over de gedwongen opname. De rechter beslist tevens over de voortzetting van de

ibs en de verlenging van de rm.

Nadat de burgemeester de"ibs heeft afgegeven en de betrokkene is opgenomen,

dient de rechter te beslissen of de ibs moet worden voortgezet. Aan deze rechterlijke

beschikking ligt geen nieuwe schriftelijke geneeskundige verklaring ten grondslag.

De rechter beschikt in deze gevallen over de schriftelijke geneeskundige verklaring

voor de ibs waarmee de betrokkene is opgenomen. In de overige gevallen waarin de

rechter zich over de gedwongen opname buigt, heeft de rechter daarentegen wel de

beschikking over een geneeskundige verklaring die opgesteld is met het oog op de

voorliggende procedure.
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3.2 De psychosociale voorgeschiedenis
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Uit de observatie van de zestien gevallen waarin om een ibs-beoordeling werd

gevraagd, is duidelijk geworden dat er meestal al een langer durende ziekte- en

probleemgeschiedenis gaande is voordat de crisissituatie aan het licht komt. Alle

betrokkenen waren op zijn minst `bekenden' van de psychiatrie. Negen personen

waren al eens eerder gedwongen opgenomen, waarvan er drie bovendien vrijwillige

opnames hadden meegemaakt. Eén persoon kwam uit een verpleeghuis en is daar

met behulp van een ibs ook weer heengebracht. Nog eens drie personen waren al

bij de Riagg bekend.

Van deze zestien geobserveerde gevallen resulteerden er uiteindelijk tien in een ibs.

Acht van de tien betrokkenen waren eerder ofwel vrijwillig ofwel krachtens een

dwangopname in een psychiatrische instelling verpleegd geweest.

De tien personen die tijdens de observatieperiode een rm kregen, hadden een nog

meer afgetekende psychiatrische voorgeschiedenis. Allen waren reeds eerder in een

psychiatrisch ziekenhuis opgenomen geweest. In zeven gevallen ging het daarbij om

een gedwongen opname.

De enquête bevestigt dit in de praktijk geobserveerde beeld. Volgens 63% van de

ondervraagde psychiaters was het contact dat tot de dwangopname leidde meestal

niet het eerste contact tussen geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de betrokkene.

Bij naar schatting de helft van 2500 door deze psychiaters in 1993 behandelde

dwangopnamen waren er volgens de respondenten ook al eerder gedwongen

opnamen geweest. Slechts 3% van de psychiaters gaf aan dat zich meestal geen
eerdere contacten hadden voorgedaan.

De toepassing van de Kw geeft niet alleen een vaak langdurige voorgeschiedenis te

zien, meestal is er ook sprake van een min of meer acute aanleiding tot de dwang-

opname. Uit de enquête onder de psychiaters komt naar voren dat de dreigende

uitputting van `het systeem' (personen die voor de opvang zorgen) en een ernstig

conflict tussen de betrokkene en anderen als meest voorkomende antecedenten van

een crisis worden gezien. Daarnaast wordt ook zelfverwaarlozing veel genoemd als

een frequent voorkomende aanleiding voor gedwongen opname. Er wordt veelal

onderscheid gemaakt tussen situaties die snel escaleren en tot een acute crisis

leiden en situaties die door een min of meer eindeloze herhaling tot een cumulatie

van problemen leiden, waardoor het nemen van dwangmaatregelen ten slotte nood-

zakelijk of onvermijdelijk wordt geacht. Bij een onderzoek naar acute hulpvragen bij

de Riagg bleek slechts in minder dan 10% van de gevallen een duidelijke aanleiding

te bestaan (Broers e.a., 1993, p. 36). Hierbij ging het echter niet uitsluitend om

procedures van gedwongen opname. Uit de enquête in ons onderzoek blijkt dat

betrokken psychiaters bij gevallen van dwangopname in sterkere mate concrete

aanleidingen aanwezig achten. Zo ziet bijna 70% van de psychiaters het `ernstig

conflict tussen betrokkene en anderen' als een van de meest voorkomende redenen

voor het aanvragen van een gedwongen opname. De overige 30% noemt `spanningen

in de familiesfeer' als aanleiding. Dit betekent echter niet dat er in de meeste geval-
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len sprake is van een duidelijke aanleiding, omdat door een deel van de psychiaters

ook niet-acute maar zich geleidelijk ontwikkelende situaties (zelfverwaarlozing,

uitputting systeem, eenzaamheid) als frequent voorkomende aanleidingen worden

genoemd (zie bijlage 2, vraag 7). Dit wordt bevestigd door de observaties van de

dagelijkse praktijk bij gedwongen opname. Hieronder volgen enkele beschrijvingen

van zowel de geleidelijke escalatie van problemen als van een zich acuut ontwikke-

lende crisis. Wij maken hierbij een onderscheid tussen gedwongen opname vanuit

vrijwillige of onvrijwillige verpleging in een psychiatrische instelling en gedwongen

opname vanuit de maatschappij.

Aanleidingen tot dwangopname vanuit de psychiatrische instellingen

Ook binnen de muren van een psychiatrische instelling kan een situatie ontstaan

waarin dwangmaatregelen noodzakelijk worden geacht. Zo kan worden voorkomen

dat iemand wegloopt door hem op een gesloten afdeling te plaatsen, of kan uit het

oogpunt van bescherming van de betrokkene vergaande controle op diens bezig-

heden gewenst zijn. Soms wordt ook de noodzaak gevoeld om de patiënt in een

separeer- of isoleercel te plaatsen of om dwangmedicatie toe te passen. In al deze

gevallen kan een ibs of een rm zijn aangewezen.

Tijdens de observatieperiode werd vijfmaal door een psychiatrische instelling

gevraagd om een ibs-beoordeling. In drie van deze gevallen leek er geen direct her-

kenbare crisissituatie te bestaan. Sterke wijzigingen in het gedrag van de betrokkene

hadden zich niet voorgedaan. De reden voor de aanvraag van de ibs-beoordeling

leek eerder te moeten worden gezocht in een beslissing van de behandelaars om een

vastgelopen behandelingsproces weer op gang te krijgen of om een duidelijke grens

te stellen aan het gedrag van betrokkene. De behandelaars gebruiken de ibs of rm

om hun verdergaande interventies te legitimeren.
(Observatie) Een jonge vrouw met een postpartumpsychose is enige weken

tevoren door middel van een ibs opgenomen. De rechter vond de voortzetting

van de ibs niet noodzakelijk en sindsdien verblijft ze vrijwillig op de gesloten

afdeling. Ze veroorzaakt echter onrust op de afdeling en de behandelaars willen

haar in een 'prikkelarme omgeving' verplegen: de isoleercel. De vrouw is het

daar niet mee eens ('het zijn net hondehokken') maar werkt toch steeds aan de

behandeling mee omdat ze naar huis wil, naar haar man en kinderen. De ver-

plegers vertellen dat dit'met veel paaien en praten gepaard gaat'. Volgens hen

oefenen ze een vorm van dwang op de patiënte uit en ze menen dat een ibs

daarom noodzakelijk is.
In de twee andere gevallen leek wel sprake van een acute wijziging in het gedrag van

de patiënt. In het ene geval was volgens de psychiater een verandering van medi-

cijnen oorzaak van een dusdanige verandering van het gedrag van de betrokkene

dat een ibs noodzakelijk werd geacht. De betrokkene was depressief en verkeerde

gewoonlijk in een toestand van lethargie. De nieuwe medicijnen betekenden een
doorbraak, maar niet bepaald in de gewenste richting: de betrokkene was niet langer

apathisch maar gaf te kennen dat hij een einde aan zijn leven wilde maken. In het
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andere geval wilde de betrokkene de psychiatrische instelling verlaten. Dat wilden

de behandelaars voorkomen door een ibs te vragen. Men vreesde dat hem buiten de

psychiatrische instelling iets zou overkomen.

Soms werd tijdens verpleging in de psychiatrische instelling geen ibs maar een rm

aangevraagd. Voor een rm is in tegenstelling tot de ibs geen onmiddellijk dreigend

gevaar noodzakelijk. Het verschil ligt waarschijnlijk vooral in het tijdsperspectief. Bij

een langer tijdsperspectief ligt een rm voor de hand, voor de acute doorbreking van

een noodsituatie is eerder een ibs aangewezen. Zo speelde bij een rm-beoordeling

het volgende lange-termijnprobleem. De betrokkene was na geruime tijd invalide te

zijn geweest weer zo mobiel dat intensievere controle noodzakelijk werd geacht om

een (hernieuwde) suïcidepoging te voorkomen. De betrokkene had in dit geval ook

zelf om een rm verzocht.

Beslissingen over dwangopname die binnen de muren van een psychiatrische

instelling worden genomen, hebben meestal geen bijzondere aanleiding indien

de patiënten reeds met een ibs waren opgenomen. Voortzetting van de ibs of rm

wordt eenvoudig noodzakelijk geacht vanwege een gevreesde herhaling van het

gevaar dat de reden vormde voor de aanvankelijke opname. In één geval had de

Riagg al geruime tijd voor de ibs een proces in gang gezet dat naar een rm moest

leiden. De acute dwangopname krachtens de ibs maakte aan dit plan geen einde.

Aanleidingen tot dwangopname vanuit de maatschappij

De meeste geobserveerde ibs-beoordelingen, namelijk elf van de zestien, vonden

plaats vanuit de normale leefomgeving van de betrokkene. In vijf gevallen geschiedde

de beoordeling in het huis van betrokkene. Tipvee keer was de politie hierbij ter

assistentie aanwezig. In vijf andere gevallen werd de betrokkene vanuit zijn verblijf-

plaats naar het politiebureau gebracht en ingesloten. Het kwam één keer voor dat

een persoon door de politie direct naar de acute dienst gebracht werd. In al deze

gevallen is meestal geen duidelijk onderscheid te maken tussen acute aanleiding

of langdurige cumulatie van problemen. Beide elementen spelen vrijwel altijd een

rol. Vaak was de toestand van de betrokkene over een bepaalde periode zeer proble-

matisch geweest of geleidelijk achteruitgegaan. Een min of meer onbetekenende

aanleiding was dan de druppel die de emmer deed overlopen.

(Observatie) Een jonge man is vanaf zijn 20ste verslaafd. Hij is diverse keren met

een ibs en één keer met rm opgenomen geweest. De wijkpolitie treedt twee tot

drie keer per week met hem in contact om de situatie te controleren. 'De laatste

twee jaren wordt hij steeds agressiever', vertelt een wijkagent. 'Nu ontstonden

problemen rond zijn verjaardag. Zijn familie wilde hem niet zien en hij heeft

daarop zijn moeder bedreigd.' Een ibs werd noodzakelijk geacht.

In vier van de elf gevallen speelde bij de crisis het overlijden van een familielid of

echtgenoot een rol. Soms was het verband tussen dit overlijden en de crisis niet

ogenblikkelijk duidelijk.
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(Observatie) Een 18-jarig meisje is gokverslaafd en soms agressief. Haar toestand

is de afgelopen maanden verslechterd. Op een dag heeft zij haar auto frontaal

tegen. een boom gezet en thuis spullen vernield. De volgende dag heeft ze met

een broodmes gedreigd. De huisarts heeft toen om een ibs-beoordeling ge-

vraagd. Enige dagen nadat ze is opgenomen, blijkt dat de dag van de opname

ook de dag is waarop jaren geleden haar zus bij een auto-ongeval is omgekomen.

De herdenking op deze speciale dag mondde bijna uit in een ibs. Op het laatste

moment besloot ze vrijwillig mee te gaan zodat een ibs niet noodzakelijk was.

In twee gevallen vormde een ingrijpende verandering in het leven van de betrokkene

de aanleiding tot de crisis.

(Observatie) Om 3.00 uur 's nachts gaat op de acute dienst van de Riagg de

telefoon: de politie vraagt om een ibs-beoordeling voor een suïcidale vrouw.

De politieman vertelt dat er een echtscheiding loopt en dat de vrouw de kin-

deren niet meer zou mogen zien. Dat is haar in haar vorige huwelijk ook over-

komen. 'De rechter heeft zich vandaag over de zaak uitgesproken: zij krijgt geen

omgangsrecht met de kinderen. Zij heeft daarna geprobeerd zich te verdrinken

en heeft, toen dat niet lukte, gedreigd zich van een flatgebouw te gooien. Ze is

ook uit huis vertrokken, maar is later teruggekomen. Ze zit nu binnen en is

rustig. Als je over de kinderen begint gaat ze huilen.' De psychiater van de

acute dienst gaat erheen maar vindt na een uren durend gesprek een ibs niet

nodig. Op de terugweg zegt hij dat een ibs niet noodzakelijk is omdat de crisis

zo'n duidelijk aanwijsbare oorzaak had. 'Ik verwacht dat de invloed daarvan

steeds verder zal wegebben.'

Bij de geobserveerde ibs'en in de normale leefomgeving van de betrokkenen valt in

ongeveer de helft van de gevallen een duidelijk moment van ontstaan van de crisis

aan te wijzen. In de overige gevallen was er eerder sprake van een geleidelijk aan

verslechterende toestand waarin de betrokkene al jaren verkeerde.5 De ibs diende

volgens de Kw als oplossing van een acute noodsituatie. Het gevaar dat de aanleiding

vormt voor een rm is daarentegen geen direct dreigend gevaar. Verwacht mag wor-

den dat de toestand zich in het laatste geval min of meer geleidelijk in de richting

van een psychiatrische opname beweegt. Het is echter opmerkelijk dat het onder-

scheid tussen crisis en herhaling van problematiek niet altijd parallel loopt met het

aangewende middel voor afwending van gevaar.

Tijdens de observatie deden zich twee nagenoeg identieke situaties voor. In beide ge-

vallen betrof het een psychotisch persoon die voor grote overlast in de buurt zorgde.

5 Vergelijk in dit verband ook Judith Wolf (1992, pp. 363 en 364), die de populatie hulpzoekers bij de acute

dienst in kaart heeft gebracht. Zij stelt dat er bij een meerderheid van de cliënten een nauwelijks aan-

wijsbare reden bestaat voor de escalatie van reeds lang bestaande problemen. Wolf stelt daarnaast dat

ingrijpende levensgebeurtenissen bij ongeveer 20% van de cliënten zijn waargenomen. Ze vindt dit echter

geen 'normale' crisissituaties zoals die vrij plotseling optreden in het leven van adequaat functionerende

mensen: 'Want de echte crisissituaties zijn al gauw op de vingers van een hand te tellen. Bovendien doen

de nodige ingrijpende gebeurtenissen zich voor bij mensen die al jarenlang kampen met ernstige pro-

blemen en inmiddels oude bekenden van de psychiatrie zijn geworden.'
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Gevraagd naar de herkomst van tot gedwongen opnamen leidende meldingen

noemen psychiaters in de enquête in de eerste plaats de (wijk)politie. Daarnaast

waren volgens de respondenten de meldingen vooral afkomstig van huisartsen van

betrokkenen. De eigen Riagg en psychiatrische instellingen waren weliswaar dikwijls

maar toch in mindere mate dan huisarts en politie verantwoordelijk voor meldingen

(zie bijlage 2, vraag 3).

Aanmeldingen voor het starten van een rm-procedure waren minder duidelijk te

markeren, omdat de problematiek zich gedurende langere tijd afspeelde en omdat

in die periode van diverse kanten gewezen werd op de situatie. In de geobserveerde

gevallen kwam dit soort meldingen van dezelfde soort personen als bij de ibs-proce-

dure. Soms verzocht echter ook de betrokkene zelf om een dwangopname.

Het langdurige en vaak moeilijk grijpbare proces dat uiteindelijk evolueert tot een

rm kan met de volgende casus worden geillustreerd.

(Observatie) Een vrouw van 33 jaar heeft in de voorgaande jaren verscheidene

dwangopnamen ondergaan. Een jaar geleden is zij na een rm uit het ziekenhuis

ontslagen. Ondanks dat zij bij haar ouders woont, zwerft zij meer en meer door

haar woonplaats. Zij eet nauwelijks meer en vervuilt. Lichamelijk wordt zij

steeds zwakker. Haar ouders maken zich ernstige zorgen en schakelen de Riagg

in hun woonplaats in. Een psychiater van deze Riagg stelt op 8 februari een

geneeskundige verklaring op omdat de betrokkene 'geestelijk snel achteruitgaat

en lichamelijk ernstig verzwakt. Bovendien weigert zij elke hulp.' De vrouw voelt

waarschijnlijk de bui hangen en vertrekt nog dezelfde dag naar een andere

gemeente. Op dinsdag 9 februari wordt de politie van deze gemeente gevraagd

een zwerver uit een trappenhuis te verwijderen in verband met stankoverlast.

Het blijkt om dezelfde vrouw te gaan. Een dag later wordt de politie opnieuw

gevraagd haar te verwijderen uit een trappenhuis, waar zij ligt te slapen. De

politie vindt haar 'ver van de wereld' en sleept haar naar buiten. De agenten

hebben weinig zin om dit 'wandelend milieudelict' mee naar het hoofdbureau

te nemen en laten haar in de regen op de stoep tegen een paaltje zittend achter.

Nog dezelfde nacht komen er voor de derde keer klachten binnen op het politie-

bureau. De politie adviseert de vrouw dit keer een plek waar ze niemand met

haar stank en aanwezigheid tot last is. Dat aanbod accepteert zij dankbaar.

Vanaf dat ogenblik wordt de vrouw gesignaleerd in het winkelcentrum. Politie,

bewakers en toevalligerwijs ook de rechter die later de machtiging zal afgeven,

merken haar op. Er komen klachten over de stank die ze verspreidt. De vrouw

wordt op een gegeven moment met een brandslang door onbekenden'schoon-

gespoten'. Het gerucht gaat dat dit door medewerkers van de bewakingsdienst

is gebeurd. Een maatschappelijk werker van de politie trekt zich haar lot aan

en besluit op maandag 15 februari een praatje met haar te maken: 'Ze was

onderkoeld, verkouden en ziek. Ze was erg vervuild. Ik kon de drollen in haar

broek zien zitten, de stront liep echt haar schoenen uit en ze had dit zelf echt

niet door. Ze haakte af toen ik over douchen begon. Een kopje koffie wilde ze

wel.' De maatschappelijk werker weet haar 'mee te praten' naar een opvang-
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centrum. Ondanks dat hij bang is dat de inspanning van het lopen haar te veel
zal zijn en dat ze in elkaar zal zakken, bereiken ze het opvangcentrum. Daar

wordt ze onder de douche gezet en blijkt de ernst van de vermagering, die

tot dan toe achter de kleren schuilging, en tevens dat ze enkele open wonden

heeft. De maatschappelijk werker vraagt nu de plaatselijke Riagg om een crisis-

opname. Ook een medewerker van het opvangcentrum belt naar deze Riagg,

waar trouwens meer telefoontjes over de vrouw binnen blijken te komen. De

psychiater uit haar oorspronkelijke woonplaats, die de geneeskundige ver-

klaring had opgesteld, vraagt om een ibs voor haar. De Riagg in haar verblijf-

plaats wil wel meewerken, maar dan moet toch eerst een somatisch arts de

lichamelijke toestand van de vrouw beoordelen. De psychiater uit de woon-
plaats regelt dat. Op dinsdag 16 februari geeft de arts zijn bevindingen door

aan de Riagg in de verblijfplaats: als het zijn patiënt was, zou hij haar laten

opnemen. Er zou een dermatoloog aan te pas moeten komen. In de verblijf-

plaats oppert de Riagg-psychiater dat de psychiater in de woonplaats contact

op zou kunnen nemen met de huisarts van de vrouw om deze een opname in

een algemeen ziekenhuis te laten regelen. Ook overweegt men de mogelijkheid

het opvangcentrum te vragen haar naar een ander opvangcentrum in de woon-

plaats te verplaatsen. De psychiater aldaar is het allerminst eens met dit idee

en staat op een ibs. In de verblijfplaats wordt men daardoor enigszins in de

gordijnen gejaagd. De psychiater uit de woonplaats neemt vervolgens contact

op met de rechtbank en vraagt of deze de vordering naar het arrondissement

van de verblijfplaats wil faxen. Dat gebeurt en de psychiater kan zijn collega

in de verblijfplaats melden dat de rm binnen twee dagen door de rechtbank

wordt behandeld. Op donderdag 18 februari geeft de rechter de rm af en wordt

de vrouw opgenomen.

Deze zaak geeft duidelijk weer dat de opname niet naar aanleiding van één roep om

hulp tot stand kwam maar dat de zaak zich geleidelijk in de richting van een rm ont-

wikkelde. Bovendien toont deze zaak het belang van de onderlinge communicatie

tussen hulpverlenende instellingen en rechterlijke instanties.

3.4 (Dwang)maatregelen voorafgaande aan de gedwongen opname

Het spreekt vanzelf dat de gedwongen opname niet ogenblikkelijk geëffectueerd kan

worden wanneer er een crisissituatie ontstaat en een persoon geacht wordt gevaar-

lijk te zijn voor zichzelf en/of voor zijn omgeving. De crisis moet eerst worden opge-

merkt en gemeld, er dient een beoordeling plaats te vinden en pas daarna kan de

burgemeester of de rechter gevraagd worden de ibs of rm af te geven. In de tussen-

tijd kan er sprake zijn van onmiddellijk dreigend gevaar (bij ibs-zaken is dat bijna

per definitie het geval). Dit gevaar zal dan in afwachting van dwangopname mogelijk

door de toepassing van dwangmaatregelen moeten worden afgewend.

De wijze waarop het acute gevaar in de geobserveerde gevallen werd afgewend, ver-

schilt naar plaats van handeling. In een psychiatrische instelling volstond het relatief



Hoofdstuk 3 38

eenvoudige middel van overplaatsing naar een gesloten afdeling of separeercel.

Soms ging dat met geweld gepaard. Een duidelijke wettelijke grondslag voor deze

maatregelen die op dit soort aan een ibs voorafgaande situaties was toegesneden,

ontbrak. Veelal werd die grondslag gezocht in artikel 41 Wetboek van Strafrecht,

dat bij een noodtoestand de mogelijkheid van een schulduitsluitingsgrond voor de

wederrechtelijke vrijheidsberoving biedt. In de Kwwas het toezicht op behandeling

en verblijf van patiënten in psychiatrische ziekenhuizen opgedragen aan de GIGV en

aan het OM. Het toezicht van de officier van justitie is gericht op de rechtmatigheid

van behandeling en verblijf (Smit en Boogaart, 1989, p. 25).

In principe is het mogelijk dat een officier van justitie afspraken maakt met de

psychiatrische instellingen over de duur van de toegepaste dwang, voordat de

procedure van gedwongen opname moet worden gestart. Geen van de achttien

ondervraagde officieren van justitie had echter een dergelijke afspraak gemaakt.

Hiermee zijn we op het terrein van de interne rechtspositie en daarmee aan de

grenzen van dit onderzoek gekomen. Franchimont en Van de Klippe (1994) deden

onderzoek naar de, interne rechtspositie van psychiatrische patiënten en stellen

over de toepassing van dwang in een psychiatrische instelling: 'Dwangbehandeling6

lag ten tijde van dit onderzoek, dus voor invoering van de Wet Bopz, zeer proble-

matisch. In 1988 werd artikel 11 van de Grondwet van kracht. Hierin is vastgelegd,

dat "ieder (...) behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht heeft

op onaantastbaarheid van zijn lichaam." Daar in de Kw niet zo'n beperking was

opgenomen, was dwangbehandeling onder het regime van de Kw onrechtmatig

(Hof Arnhem, 12 juli 1988). Alleen in noodsituaties was het gebruik van dwang

toegestaan' (p. 71).
Bij situaties buiten de muren van een GGZ-inrichting is vooral de politie de aange-

wezen instantie voor de beheersing van noodsituaties. Wanneer de politie in kennis

wordt gesteld van een noodsituatie, was en is zij gemachtigd in te grijpen op basis

van respectievelijk artikel 28 van de oude Politiewet en artikel 2 van de nieuwe

Politiewet: 'De politie heeft tot taak (...) het verlenen van hulp aan hen die deze

behoeven.' Maar vaak zal de toepassing van dwangmaatregelen eerder kunnen

worden gelegitimeerd met de 'normale' ordebewarende en misdaadvoorkomende

taken van de politie. Bij de geobserveerde casussen is de politie herhaaldelijk

overgegaan tot insluiting in afwachting van de komst van een psychiater. In één

geval moest in een woning binnengetreden worden om een persoon mee te nemen

naar het politiebureau. Daar wachtte de psychiater.

Artikel 20 lid 4 Bopz voorziet in dit soort gevallen. De Kw zweeg op dit punt. De

hulp-officier van justitie vond na lang zoeken een oplossing in artikel 3 van de Wet

6 Franchlmont en Van de Klippe (1994, pp. 71 en 73) onderscheiden'dwangbehandeling' (onder dwang

uitvoeren van een deel van het behandelingsplan indien dat volstrekt noodzakelijk is om ernstig gevaar

voor de patiënt of anderen af te wenden) en 'dwang ter overbrugging van een tijdelijke noodsituatie'. De

Kw maakte geen onderscheid tussen belde typen dwang.
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Binnentreden in een Woning tegen de Wil van de Bewoner: 'Tot vrijheidsbeneming,

bij de wet bevolen of toegelaten, kan de tot aanhouding bevoegde openbare macht

tegen den wil van den bewoner binnentreden in een woning, waarin de te vatten

persoon zich bevindt of verondersteld worden te bevinden, op vertoon (...) van een

schriftelijke bijzondere last hetzij van de macht die het bevel of de machtiging tot

vrijheidsbeneming heeft gegeven, hetzij van die, op wier bevel de tenuitvoerlegging

daarvan geschiedt, of van den ambtenaar die deze vervangt.'

Zoals eerder vermeld, was in twee van de vijf beoordelingssituaties in het huis van de

betrokkene politie-assistentie aanwezig. In de andere gevallen zorgden familie en

verplegers voor de afwending van het gevaar. De psychiater bracht een huisbezoek.

Verregaande dwangmaatregelen waren overbodig.

In tegenstelling tot de ibs-situaties is bij de gevallen waarin een rm aan de orde is

niet per definitie sprake van een onmiddellijk dreigend gevaar. De wijze waarop het

gevaar wordt bezworen, is bij een rm dan ook anders dan bij een ibs. Wanneer de

betrokkene niet al in een psychiatrische instelling was opgenomen, was hij alleen of

werd hij met tussenpozen verzorgd door familie of medewerkers van een opvang-

centrum. Ook hield soms de politie een oogje in het zeil. Van dwangmaatregelen

voorafgaande aan de rm was in de observatieperiode dan ook nauwelijks sprake.

3.5 Het onderzoek door de geneeskundige

Voor het uitschrijven van een geneeskundige verklaring is het noodzakelijk dat

de psychiater de betrokkene en de situatie waarin deze verkeert, onderzoekt. De

psychiater dient vast te stellen dat aan de criteria voor een gedwongen opname is

voldaan. Het onderzoek omvat een beoordeling van de betrokkene in zijn situatie,

het doornemen van het dossier en het bij derden opvragen van informatie over de

problematiek. De wet schrijft hierbij een aantal procedurele eisen voor. Deze zijn te

onderscheiden in enerzijds eisen die aan de persoon van de geneeskundige worden

gesteld, zijn deskundigheid, objectiviteit en onafhankelijkheid en anderzijds eisen

aan het verzamelen van informatie. Het gaat hierbij om voorschriften voor consul-

tatie en geneeskundig onderzoek van de betrokkene.

De Kw stelt dat (bij voorkeur) een psychiater die (bij voorkeur) de betrokkene niet

onder behandeling heeft de geneeskundige verklaring dient op te stellen voor de

ibs of rm.

Bij verlenging van rm is de betrokkene al met een rm in een psychiatrisch zieken-

huis opgenomen. Om de rm te continueren, dient men een verzoek of vordering

vergezeld te laten gaan van 'geneeskundige aantekeningen' (art. 20 Kw) en een

'geneeskundige verklaring' (art. 22 en 24 Kw), die moeten worden opgesteld door

de behandelend geneeskundige. Dit kan leiden tot rolvermenging voor de genees-

kundige: hij is tegelijkertijd behandelaar en objectief en onafhankelijk adviseur bij

verlenging van de rm.
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Deskundigheid

De eisen die artikel 35c Kw (ibs) en artikel 16 lid 1 Kw (rm), aan de deskundigheid

van de geneeskundige stelden, luidden als volgt. Bij een ibs moet de beoordelende

geneeskundige psychiater zijn, tenzij dit niet mogelijk is. Bij een rm moet de

beoordelende geneeskundige eveneens psychiater zijn. In bijzondere omstandig-
heden mag het echter een arts zijn, maar alleen bij goedkeuring van de GIGV.

In de Bopz zijn de eisen aan de deskundigheid aangescherpt. Zo schrijft artikel 21

lid 1 Bopz voor dat de psychiater bij een ibs uitsluitend vervangen mag worden door

een arts wanneer die arts overlegt met een (behandelend) psychiater. Voor een rm

schrijft artikel 5 lid 1 Bopz voor dat de beoordelende geneeskundige onder alle

omstandigheden psychiater dient te zijn.

In elf van de zestien ibs-beoordelingen werd de diagnose door een psychiater

gesteld. In de vijf overige gevallen werd de beoordeling verricht door een arts die

werd opgeleid tot psychiater. Deze artsen overlegden in twee van de vijf gevallen

met een psychiater van de acute dienst. In geen van de vijf gevallen werd overlegd

met de behandelend arts, hoewel dit wel mogelijk was geweest. In beide gevallen

van overleg werd besloten geen ibs af te geven. In een derde geval werd een genees-

kundige verklaring door een assistent-arts opgesteld in overleg met een assistent-

arts die betrokken was bij de behandeling van de betrokkene.

In acht van de tien geobserveerde gevallen die tot een rm leidden, werd de genees-

kundige verklaring opgesteld door een psychiater. In twee gevallen werd een beroep

gedaan op de uitzondering genoemd in artikel 16 lid 1 Kw. In deze gevallen werd,

met goedkeuring van de GIGV, de geneeskundige verklaring `onder supervisie' van

een psychiater opgesteld door een assistent-arts.

Ook de enquête heeft op dit punt enige relevante gegevens opgeleverd. In totaal

182 respondenten gaven te kennen in het jaar 1993 verantwoordelijk te zijn geweest

voor het opstellen van een of meer geneeskundige verklaringen. Van deze groep

was 77% psychiater en 23% arts. De artsen gaven gemiddeld ongeveer net zo veel

geneeskundige verklaringen af als de psychiaters. De artsen gaven te kennen in

iets minder dan de helft van deze ibs-procedures vooraf te hebben overlegd met

een psychiater.

Voor de rm's laat de enquête zien dat slechts 3% van de afgegeven verklaringen

afkomstig is van artsen. Deze artsen hielden in ongeveer de helft van deze gevallen

ruggespraak met een psychiater.

Voor de eerste of latere verlengingen van de rm wijst de enquête uit dat 9% van de

behandelend geneeskundigen die verantwoordelijk waren voor geneeskundige

verklaringen voor verlenging van de rm geen psychiater maar arts was (n=81). Deze

artsen waren verantwoordelijk voor een evenredige hoeveelheid geneeskundige

verklaringen voor de eerste of verdere verlenging van de rm. De meesten van hen

(vijf van de zeven) zeiden voor het opstellen van de verklaringen `bijna altijd' een

psychiater te consulteren.

Over de `deskundigheid' van de diagnosticus wijzen observatie- en enquêtegegevens

dus uit dat bijna een kwart van de ibs'en tot stand kwam op basis van geneeskundige
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verklaringen van artsen, niet van psychiaters. Voor de rm en verlenging van de rm

lijkt dit aandeel aanmerkelijk lager te liggen. In ongeveer de helft van de gevallen

waarin artsen verantwoordelijk waren voor geneeskundige verklaringen, voor zowel

ibs'en als rm's, overlegden deze artsen met een psychiater over de noodzaak van een

dwangopname. Bij verlenging van de.rm geldt dit voor de meerderheid van de artsen.

Objectiviteit en onafhankelijkheid

Bij de ibs gaat dat de voorkeur van de wetgever uit naar een geneeskundige die niet

bij de behandeling van een patiënt betrokken is. Voor de rm is hiervan een harde eis
gemaakt: de geneeskundige mag de betrokkene niet onder behandeling hebben. De

Kw stelt in artikel 18 lid 2 nog een aanvullende eis, die in de Bopz is vervallen: de

geneeskundige mag niet verbonden zijn aan de instelling waar de betrokkene wordt

opgenomen. In de Bopz is de rm-procedure voor een patiënt geldt die al vrijwillig

opgenomen is in zoverre gewijzigd dat de geneeskundige verklaring opgesteld dient

te worden door de geneesheer-directeur van de instelling waar de patiënt verblijft.

De wetgever heeft het oor deze categorie personen kennelijk niet nodig geacht

de eis van objectiviteit en onafhankelijkheid te handhaven. Genoemde eisen zijn

gesteld in respectievelijk artikel 35c Kw en 21 lid 1 Bopz voor de ibs, en artikel 16

en 18 lid 2 Kw en 5 lid 1 Bopz voor de rm.

Zoals blijkt uit het bovenstaande is er slechts één verschil tussen Kw en de Bopz op

het punt van objectiviteit en onafhankelijkheid bij de rm-procedure: de beoordelend

psychiater mag onder de Bopz verbonden zijn aan de instelling waar de betrokkene

wordt opgenomen. Bij een omzetting van vrijwillig naar onvrijwillig verblijf is dit in

zekere zin zelfs een verplichting geworden.

Voordat wij de onderzoeksgegevens op dit punt analyseren, verduidelijken wij het

begrip 'behandelend geneeskundige'. Hierbij bieden noch de Kw noch de Bopz enig

soelaas. Wat is een behandelend geneeskundige? De geneeskundige die de betrok-

kene onder behandeling heeft wanneer deze vrijwillig of onvrijwillig is opgenomen

in een psychiatrisch ziekenhuis? Dat lijkt ons wel. Is het ook de psychiater onder

wiens gezag een ambulante behandeling plaatsvindt? En wat wanneer de betrokkene

het ziekenhuis ontvlucht is of al enkele weken (of maanden) ontslagen is? Is het ook

de psychiater van de Riagg die al maanden (tevergeefs) pogingen in het werk stelt

een behandelrelatie tot stand te brengen of probeert de betrokkene gedwongen op

te laten nemen? Moet het een psychiater zijn of kan het ook een (assistent-)arts zijn

of misschien ook een psycholoog? De standaardformulieren voor de geneeskundige

verklaring vragen naar overleg met een 'zenuwarts'. Overleg met een arts zou dus

niet voldoen. Tijdens de participerende observaties bleken geneeskundigen het

begrip 'behandelend geneeskundige' op verschillende wijze te hanteren. Eén psychi-

ater bijvoorbeeld vond dat een collega van de Riagg die al geruime tijd pogingen

deed om een persoon opgenomen te krijgen als 'behandelend geneeskundige' mocht

worden aangemerkt. In een andere situatie werd een assistent-arts als behandelaar

genoemd in de geneeskundige verklaring. Voor analyse van de onderzoeksgegevens

hebben we besloten het begrip als volgt te hanteren: een 'behandelend geneeskun-
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dige' is de arts of psychiater die de betrokkene tijdens de procedure van gedwongen

opname hetzij intern, hetzij ambulant onder behandeling heeft en die gedurende

enkele weken met de betrokkene in contact staat of zal staan.

Bij geen van de geobserveerde ibs-procedures werd de beoordeling verricht door de

geneeskundige die de patiënt ook in behandeling had. Bij vijf gevallen kende de

beoordelende geneeskundige de betrokkene wel van een eerdere gelegenheid. Zo

had één geneeskundige gewerkt op de psychiatrische instelling waar de betrokkene

verbleef. Hij verklaarde op de hoogte te zijn van de behandeling van de betrokkene.

In twee andere gevallen had een geneeskundige aan de betrokkene al eerder een ibs

gegeven en in één geval had een geneeskundige bij een eerdere gelegenheid een ibs

overwogen. In dit laatste geval was de betrokkene al geruime tijd onderwerp van

gesprek tussen de medewerkers van de acute dienst.

Ook bij de tien geobserveerde rm-procedures werd de verklaring steeds opgesteld

door een geneeskundige die de betrokkene niet onder behandeling had. In slechts

drie gevallen was de betrokkene tijdens de ~procedure onder behandeling. Voor

het opstellen van een geneeskundige verklaring werd in negen gevallen de Riagg

ingeschakeld en in één geval een psychiater van een ander ziekenhuis.

In enkele gevallen werd de geneeskundige verklaring, met goedkeuring van de GIGV,

'onder supervisie' van een psychiater opgesteld door een assistent-arts. Aan deze

procedure werd de voorkeur gegeven omdat de Riagg in het betreffende rayon

gelieerd was aan een psychiatrische instelling in de omgeving. Men vond het in

verband met artikel 18 lid 2 Kw minder elegant om de geneeskundige verklaring

door een zijdelings bij de psychiatrische instelling betrokken psychiater te laten

uitschrijven. In overleg met de GIGV werd daarom gekozen voor een tijdelijke

constructie waarbij een assistent-arts van de Riagg de betrokkene onderzocht en

zijn bevindingen telefonisch aan een onafhankelijke psychiater voorlegde. Als deze
akkoord zou gaan, zou de assistent-arts de geneeskundige verklaring opstellen en

ondertekenen. De geneeskundige verklaring zou hierbij melding maken van het

beroep op de uitzonderingsbepaling van artikel 16 lid 1 Kw. Enigszins pikant detail

was dat de onafhankelijke psychiater reeds tijdens de observatieperiode in dienst

zou treden van deze Riagg.

In het algemeen getuigt het van realiteitszin van de wetgever dat de Kw-eis dat de

betrokkene niet mag worden opgenomen in de instelling waaraan de psychiater

verbonden is in de Bopz is vervallen. Tijdens de observatieperiode bleek de eis van

onafhankelijkheid en objectiviteit door deze eis moeilijk te waarborgen, gezien de

wisselingen van functies en bijvoorbeeld ook deeltijdfuncties (Riagg en psychia-

trische ziekenhuizen).

Uit de enquête blijkt dat in 2% van de door de respondenten in 1993 afgegeven

ibs'en ging om een geneeskundige verklaring door de behandelend psychiater (zie

ook bijlage 2, vragen 2 en 15). Krachtens de Kw is dit ook geoorloofd indien 'de om-

standigheden dit noodzakelijk maken'. Volgens de betrokken psychiaters bestond

deze noodzaak voornamelijk omdat er geen andere psychiater beschikbaar was om
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de acute situatie het hoofd te bieden. Soms was er volgens de respondenten ook

toeval in het spel, doordat de crisissituatie zich net voordeed op het moment dat de

behandelend psychiater dienst had. Een opmerkelijke reden voor het afgeven van

een geneeskundige verklaring door een behandelend arts is dat andere (onafhanke-

lijke) psychiaters weigerden een verklaring af te geven. Zoals gezegd geldt de eis van

onafhankelijkheid niet voor verlenging van de rm omdat de verklaringen nu juist

opgesteld dienen te worden door de behandelend geneeskundige.

Uit de observaties en enquête blijkt dat bijna altijd aan de eisen van onafhankelijk-

heid en objectiviteit werd voldaan. De eis van de Kw dat de betrokkene niet mag

worden opgenomen in de instelling waaraan de psychiater verbonden is, bleek veelal

slechts theoretische waarde te hebben.

Het proces van informatievergaring

De Kw stelt slechts beperkte eisen aan de wijze waarop de geneeskundige tot zijn

conclusie van een noodzakelijke dwangopname dient te komen. Deze eisen hebben

geen betrekking op verlenging van de rm, zodat we deze procedure hier buiten

beschouwing laten. Volgens artikel 35c (ibs) en 16 (rm) Kw dient de afgever van

de geneeskundige verklaring zo mogelijk overleg te voeren met de huisarts van

de betrokkene. In de bij de wet horende formulieren wordt bovendien gevraagd

naar overleg met de behandelend psychiater. Wanneer het een rm betreft, dient

daarnaast overleg met de behandelend arts te worden gevoerd.

De Algemene Maatregel van Bestuur van maart 1972 geeft in artikel 3 een nadere

uitwerking aan de eisen van de Kw Volgens dit artikel dient de naam van de huisarts

in de geneeskundige verklaring te worden vermeld, en moet ook worden vermeld of

er al of niet overleg is gepleegd met de huisarts. Dezè informatie maakt dan ook deel

uit van de standaardformulieren voor de geneeskundige verklaring. Is er geen over-

leg geweest, dan moet ook de reden daarvan in de geneeskundige verklaring worden

aangegeven. In een circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken (BiZa) uit

1967 was al vermeld dat:'( ... ) het overleg met de huisarts slechts achterwege mag
blijven als dit overleg tot ontoelaatbare vertraging zou leiden' (Circulaire BiZa,

2 maart 1967, nr. B6711885).

De observaties hebben laten zien dat er nogal wat discrepantie is tussen deze in de

Kw vastgelegde normen en de dagelijkse praktijk. In acht van de tien gevallen waarin

een ibs werd afgegeven, voerde de psychiater géén overleg met de huisarts. In één

geval dateerde dit overleg van enige tijd voor de ibs. In een ander geval heeft de

psychiater achteraf overleg gevoerd met de huisarts. De burgemeester had de ibs

toen al afgegeven. Zo bezien is de procedure slechts in een van de tien gevallen

verlopen zoals de Kw beoogde.
Uit de geobserveerde gevallen bleek ook dat voor het achterwege blijven van het

overleg met de huisarts een aantal redenen is aan te voeren. Zo vond een aantal

opnamen buiten kantooruren plaats. In deze gevallen werd geen poging onder-
nomen om de huisarts te bereiken. Dit werd als te omslachtig gezien, of men wilde
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de huisarts er eenvoudig niet voor storen. Bij gedwongen opname in een psychia-

trische instelling waar de patiënt al vrijwillig verbleef, meende men vaak dat de

huisarts onvoldoende op de hoogte zou zijn van de problematiek.

Op zich is het mogelijk acceptabel om op grond van deze redenen niet volgens de

ter zake geldende wettelijke normen te handelen. De wijze waarop hierover in de

geneeskundige verklaringen werd gerapporteerd, is dit echter niet. De genees-

kundige verklaringen waren niet, onvolledig of onjuist ingevuld op dit punt. Soms

werd vermeld dat de huisarts niet te bereiken was terwijl de psychiater geen

pogingen ondernomen had om met de huisarts in contact te treden. Relatief gunstig

was nog het geval waarin de psychiater via medewerkers van de acute dienst mede-

delingen van de huisarts kreeg, maar de huisarts niet zelf wist te bereiken. In dit

geval vermeldde de psychiater in de geneeskundige verklaring wel dat overleg met
de huisarts had plaatsgevonden.

Uit de tien geobserveerde rm-procedures bleek dat beter werd tegemoet gekomen

aan de voorschriften voor consultatie. Gezien het minder spoedeisende karakter van

de procedure is dat geen onverwacht resultaat. In zes gevallen voerde de psychiater

metterdaad overleg met de huisarts. Consultatie van de huisarts bleef achterwege

wanneer de betrokkene al vrijwillig of onvrijwillig in een psychiatrische instelling

verbleef. Eén psychiater vermeldde als reden in de geneeskundige verklaring dat

hij al overleg had gevoerd met de behandelend psychiater. Een andere psychiater

gaf in de geneeskundige verklaring op dat overleg 'niet van toepassing' zou zijn en

de derde hield het bij 'nee'. Geen van deze drie psychiaters geeft een toelichting op

het uitblijven van het overleg. Ongeacht de vraag in hoeverre het achterwege blijven

van consultatie van de huisarts een ernstige tekortkoming is, constateren we in elk

geval dat de geneeskundige minder geneigd is de huisarts te consulteren en dat de

geneeskundige verklaring op dit punt weinig secuur wordt opgesteld wanneer de

betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft.

Volgens de enquêteresultaten wordt consultatie wat beter gerealiseerd dan uit de

bovenstaande observatiegegevens is gebleken. Bijna 40% procent van de psychiaters

(n=179) gaf aan vóór de beslissing tot een gedwongen opname '(bijna) altijd' over-

legd te hebben met de huisarts van de betrokkene. Volgens nog eens 31% was dit

'meestal wel' het geval.

Als voornaamste reden voor het achterwege blijven van overleg met de huisarts

gaven de psychiaters aan dat de huisarts niet bereikbaar was vanwege het tijdstip

(buiten kantooruren) of vakantie. Daarnaast, maar in veel mindere mate, wordt het

overleg met de huisarts om uiteenlopende redenen niet noodzakelijk geacht. De

ondervraagde psychiaters geven hiervoor verschillende redenen: er is al eerder

overleg met de huisarts geweest, de situatie is ook zonder overleg duidelijk en de

betrokkene verblijft al langere tijd in een psychiatrisch ziekenhuis. In het laatste

geval werd soms overlegd met de behandelend psychiater, maar dit overleg lijkt niet

in de plaats te treden van het overleg met de huisarts. In situaties waarin (bijna)

altijd overleg werd gevoerd met de behandelend psychiater, werd volgens de res-

pondenten meestal tevens overlegd met de huisarts. Andersom zien we hetzelfde.
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Wanneer overleg uitblijft, geldt dit zowel voor de huisarts als voor de behandelend

arts. Met andere woorden: sommige opstellers van de geneeskundige verklaring

stellen er prijs op geïnformeerd te worden en stellen zich in verbinding met huisarts

en behandelend arts, anderen hechten kennelijk minder belang aan aanvullende

informatie.

Het is opmerkelijk dat de behandelend psychiater volgens antwoorden op de en-

quête veel meer wordt geconsulteerd dan de huisarts. Zo'n 75% van de ondervraagde

psychiaters rapporteerde '(bijna) altijd' of 'meestal' te overleggen met de behande-

lend psychiater wanneer de betrokkene al onder behandeling was. Mogelijk speelt

een verschil in bereikbaarheid of veronderstelde deskundigheid hierbij een rol.

Resumerend: de consultatie van de huisarts verloopt in lang niet alle gevallen bevre-

digend. Voor het niet raadplegen van de huisarts worden uiteenlopende redenen

aangevoerd. De wijze waarover hierover in de geneeskundige verklaringen werd

gerapporteerd, is dikwijls onvolledig en soms onjuist. Als de betrokkene onder

behandeling is, wordt vaker de behandelend arts geconsulteerd.

Onderzoek naar de betrokkene
De Bopz stelt in de artikelen 21 (ibs) en 5 (rm) expliciet dat de geneeskundige de

betrokkene (bij een ibs alleen als dat mogelijk is) dient te onderzoeken voordat hij

de geneeskundige verklaring uitschrijft. De Kwkende deze eis niet. Maar al in 1943

oordeelde het kantongerecht Arnhem over een geneeskundige verklaring voor een

rm: 'De geneeskundige verklaring is onvoldoende, omdat zij niet is gebaseerd op

eigen waarneming van de huidige situatie' (kantongerecht Arnhem, 12 november

1943, NJ 1944/45, nr. 160). Korter geleden bepaalde de rechtbank Dordrecht dat bij

de rm 'onder alle omstandigheden een recent en doelgericht medisch onderzoek

vereist is' (rechtbank Dordrecht, 31 mei 1994, B] 1994, nr. 18). Bij verlenging van

de rm is onderzoek naar de betrokkene in zekere zin een vanzelfsprekendheid,

aangezien van tijd tot tijd aantekeningen gemaakt dienen te worden over de be-

vindingen van de geneeskundige over de toestand waarin de betrokkene verkeert

(art. 20 Kw). In de Bopz is bepaald dat bij de geneeskundige verklaring een afschrift

van het behandelplan dient te worden gevoegd (art. 16 Bopz). We richten ons in het

navolgende in de eerste plaats op de ibs- en rm-procedure. Het geneeskundig

onderzoek heeft niet enkel betrekking op de lichamelijke en psychische gesteldheid

van de betrokkene. De psychiater dient immers ook vast te stellen dat de betrokkene

door zijn stoornis een gevaar vormt voor zichzelf of anderen.

Bij een van de tien geobserveerde ibs'en ging géén feitelijk onderzoek vooraf aan de

opgelegde ibs. In dit geval ging het om een persoon die goed bekend was bij de acute

dienst. We geven een korte beschrijving van dit geval.

De acute dienst heeft in een vergadering een week geleden besloten dat moet

worden geprobeerd een rm te regelen voor iemand die al zes jaar geregeld in de

problemen komt. Om die reden is een bijeenkomst met de familie van betrok-

kene geagendeerd. Enige dagen daarvóór is al een verzoek voor een ibs-beoor-



Hoofdstuk 3 46

deling van de politie binnengekomen. De betrokkene is goed bekend bij de
politie, maar er zijn geen gegevens op schrift vastgelegd. Er bleek onvoldoende
sprake van gevaar te zijn om een ibs af te kunnen geven. Kort daarop komt voor

de tweede keer een melding binnen van de politie dat er problemen zijn. De

psychiater, die de betrokkene zelf nog nooit heeft gezien, acht de situatie

gevaarlijk in de zin van de wet en zegt dat hij een geneeskundige verklaring uit

wil schrijven. Hij is op de hoogte van de toestand van de betrokkene door de vele

verhalen die de ronde doen op de acute dienst. Hij heeft tevens het medisch

dossier van de betrokkene ingezien en is door een medewerker verder op de

hoogte gesteld. De psychiater belt de burgemeester en vertelt dat de hulpofficier

een ibs wil om de betrokkene uit huis mee te kunnen nemen naar het politie-

bureau. De psychiater vraagt de burgemeester de ibs te gelasten, ook al heeft hij

de'betrokkene nog niet gezien. Dat zal hij later op het politiebureau doen. De

burgemeester gaat daarmee akkoord.

In een andere situatie was onderzoek nauwelijks mogelijk en ontaardde de beoor-

deling in een vechtpartij tussen de betrokkene en twee politiemensen, waarbij de

psychiater op de achtergrond het schouwspel gadesloeg. Het onderzoek duurde

slechts luttele minuten.

Ook in de rm-procedure kon de psychiater de betrokkene niet altijd onderzoeken.

In negen van de tien zaken die tot een rm leidden, onderzocht de psychiater de

betrokkene voordat hij de geneeskundige verklaring uitschreef. Eén geval verliep

echter afwijkend. Het bleek voor de psychiater onmogelijk om de betrokkene te

onderzoeken omdat deze met niemand contact wenste te hebben. Al maanden

had de Riagg pogingen ondernomen om de betrokkene te benaderen. Hooguit

ging de deur even open. De psychiater beschikte evenwel over een dossier van

de betrokkene, en had inlichtingen ingewonnen bij de wijkpolitie, die nauw bij

de situatie betrokken was. Daarnaast had hij informatie van de familie, de huisarts

van de betrokkene en de Riagg-medewerker die zich met deze persoon bezighield.

Op basis van deze informatie heeft de psychiater de geneeskundige verklaring voor

de rm opgesteld en is de rm tot stand gekomen, zonder dat er een werkelijke ont-
moeting met de patiënt had plaatsgevonden.

De psychiaters geven in de enquête aan de betrokkene `(bijna) altijd' te onder-

zoeken. Slechts een van de 179 psychiaters meldde de betrokkene `meestal wel' te

hebben onderzocht voordat hij de geneeskundige verklaring uitschrijft. Uit onze

observaties blijkt dat een van de tien ibs'en en een van de tien rm's zonder vooraf-

gaand geneeskundig onderzoek tot stand kwamen. Het is dan ook de vraag of het
onderzoek niet iets vaker achterwege blijft dan uit de enquête blijkt.

De geobserveerde beoordelingen vonden plaats in een psychiatrisch ziekenhuis, op

het politiebureau of bij de betrokkene thuis. In het psychiatrisch ziekenhuis werden

de gesprekken gevoerd in de kamer van de betrokkene of in een gesprekskamer.

Eenmaal zocht de psychiater de betrokkene op in de isoleercel. Op het politiebureau

vonden de gesprekken steeds plaats in een cel. De psychiater ging dan op of net over

de drempel staan om met de betrokkene te spreken, een politieman of -vrouw stond
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achter de psychiater bij de open deur. Wanneer de betrokkene thuis bezocht werd,

dan vond de beoordeling veelal in de huiskamer plaats.

Een beoordeling bestond steeds uit een gesprek met de betrokkene, waarbij de

psychiater de aanleiding tot de crisis probeerde te bespreken. Slechts in vijf van

de zeventien geobserveerde gevallen meldde de psychiater dat een ibs of rm tot

de mogelijkheden behoorde. Op tal van manieren werd ingegaan op de stoornis en

het gévaar: soort en gebruik van medicijnen, ziekte-inzicht, behandelmogelijkheid,

gebrek aan slaap, het horen van stemmen, eerdere gedwongen opnamen, plaatsing

in de isoleercel, plannen, gebrek aan eten, inkomsten enzovoort. Slechts in de helft

van de gevallen waarbij een ibs werd geadviseerd, deelde de beoordelend psychia-

ter dit aan het einde van het gesprek ook expliciet aan de betrokkene mee. Dat is

opmerkelijk.

Bij de beoordeling waren naast de psychiater en de betrokkene dikwijls ook andere

personen aanwezig. Afhankelijk van de plaats van de beoordeling waren dat ver-

plegers, familieleden of politiemensen. Het aantal aanwezigen varieerde doorgaans

van twee tot vijf personen. In één geval waren maar liefst acht personen verzameld

rond een manisch persoon. De beoordelend psychiater kreeg er nauwelijks een

woord tussen en beperkte zich grotendeels tot het observeren van het ontremde

gedrag van de betrokkene. De aanwezige personen werden zelden bij het gesprek

betrokken. Eén psychiater stelde niet blij te zijn met de aanwezigheid van twee ver-

plegers bij een beoordeling: 'Zo zit zo'n man tegen een overmacht aan personen en

is de neiging om in zijn patiëntenrol te vluchten groot.' Juist in deze situatie was de

aanwezigheid van deze 'derden' problematisch, omdat een conflict tussen behande-

laars en patiënt aanleiding was geweest tot het aanvragen van een ibs.

De sfeer waarin de gesprekken plaatsvonden, verschilde van geval tot geval. In de

helft van de geobserveerde ibs-beoordelingen was de houding van de betrokkene

tegenover de psychiater vijandig en verliep de communicatie bijzonder moeizaam.

De opstelling van de psychiater, het feit dat de betrokkene het niet op prijs stelde

voor een ibs beoordeeld te worden en de situatie waarin de betrokkene verkeerde,

kunnen daaraan mede debet zijn geweest.

(Observatie) Nadat de betrokkene bereidwillig en vriendelijk aan de onderzoeker

zijn situatie heeft uitgelegd, verschijnt de psychiater. Deze kijkt de betrokkene

langdurig vanuit de deuropening aan en gaat dan op de rand van het bed

tegenover de betrokkene zitten. De betrokkene gaat onrustig verzitten. 'Het gaat

nu minder?', vraagt de psychiater. 'Hoe kan dat?', reageert de betrokkene bits. 'Is

er iets gebeurd?', informeert de psychiater. 'Is het gisteren uit de hand gelopen?

Je hebt gezegd dat je de boel zou affikken.' 'Dat kun jij niet weten, je bent er toch

niet bij geweest?'
In de andere helft van de gevallen verliep het gesprek tussen psychiater en betrok-

kene neutraal tot cooperatief. Bij het onderzoek vormt de psychiater zich een

oordeel op grond van door de patiënt gegeven informatie over de situatie waarin hij

verzeild is geraakt. Daarnaast biedt het onderzoek de psychiater ook de gelegenheid

om het gedrag van de betrokkene te observeren. Een beoordeling van een ibs duurde
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doorgaans kort, veelal niet meer dan ongeveer vijf minuten. Eén keer duurde het

gesprek zestien minuten en één keer twintig minuten. Beide keren werd een ibs

afgegeven. Eenmaal nam een psychiater, na midden in de nacht te zijn opgeroepen,

anderhalf uur de tijd om de betrokkene met een gerust hart achter te kunnen laten.

In dit geval had de psychiater besloten geen ibs af te geven. Over de duur van de rm-

beoordeling beschikken we niet over voldoende gegevens. De rm-beoordelingen

die we hebben geobserveerd of waarover we op andere wijze gegevens hebben ver-

zameld, verschillen echter niet substantieel van de ibs-beoordelingen.

In de enquête zeggen de psychiaters echter dat de beoordeling ter plaatse veel

langer duurt dan uit de observaties naar voren komt. Slechts 10% van de psychiaters

geeft aan dat het onderzoek naar de betrokkene twintig minuten of korter duurt.

Volgens 40% ligt de beoordelingsduur tussen de twintig en veertig minuten en

volgens 47% ligt de duur van het onderzoek gemiddeld tussen de veertig en zestig

minuten. De gegevens van de enquête en de observaties lopen op dit punt dus

tamelijk ver uiteen. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de ondervraagde

psychiaters de melding, het doornemen van het dossier van de betrokkene, de

reistijd en/of het informeren van de burgemeester ook tot het onderzoek hebben

gerekend.

De geneeskundige die voor verlenging van de rm een patiënt dient te beoordelen,

heeft daarvoor in de regel enkele maanden tot zijn beschikking. Immers, een eerste

rm duurt (maximaal) zes maanden en een verlenging van een rm (ten hoogste) een

jaar. We zijn, zoals gezegd, niet in staat geweest dit onderzoeksproces te observeren.

De bevindingen van de afdelingspsychiater over het verblijf van de betrokkene na

opname zijn te vinden in de geneeskundige aantekeningen. De geneeskundige

aantekeningen dienen de eerste veertien dagen dagelijks, de volgende zes maanden

wekelijks en daarna maandelijks te worden opgesteld. Een beperkte dossierstudie

(n=10) naar deze geneeskundige aantekeningen geeft een beeld van de gebeurte-

nissen op de afdeling en de bevindingen van de geneeskundige. Uit een van de

dossiers hebben we de volgende selectie gemaakt:

1 februari. 'Heeft vandaag de stoelen kapotgeslagen.'

14 februari. 'Voor het eerst op weekend verlof.'

21 februari. 'Start afbouwen medicatie.'

28 februari. 'Het gaat eigenlijk voortreffelijk.'

14 maart. 'Er is sprake van een duidelijke terugslag. Hij dreigt met automutilatie.

Is zeer ontstemd over de gang van zaken.'

28 maart. 'Het gaat zeer goed. Medicatie afbouwen. Zijn ontslagverzoek wordt

afgewezen omdat juist een te snelle resocialisatie een nieuwe crisis uitlokt.'

5 april. 'Duidelijke terugslag. Hij wil geen medicatie meer, is ontstemd over de

gang van zaken, maar er wordt hem niets in de weg gelegd.'

11 april. 'Patiënt heeft zichzelf verwond met glas en scheermesjes, vraagt meer

medicatie.'

Uit dit verslag blijkt dat de behandelaar de betrokkene over een lange tijdspanne van

nabij meemaakte. Hij stelde gedeeltelijk inzicht te hebben in de aanleidingen van de
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wisselingen in de toestand waarin betrokkene verkeerde. De behandelaar moet

daarom in staat worden geacht zich een goed beeld te vormen van de noodzaak van

verlenging van gedwongen verblijf. De hier weergegeven aantekeningen geven

echter tevens blijk van beïnvloeding van het gedrag van de betrokkene door het

verblijf en de behandeling in het ziekenhuis. De invloed van het gedwongen verblijf

op het gedrag van de betrokkene maakt het onderzoek van de behandelaar tot op

bepaalde hoogte problematisch. Het gaat er immers om te voorspellen of de betrok-

kene door een stoornis gevaarlijk gedrag gaat vertonen in een vrije maatschappelijke

omgeving. Hoe groot deze problemen voor de psychiater zijn, kan uit onze onder-

zoeksgegevens niet worden opgemaakt.

Andere bronnen

Door de wet, de jurisprudentie en het formulier voor de geneeskundige verklaring

worden voor de ibs en de rm overleg met de huisarts en behandelend arts en het

eigen onderzoek naar de betrokkene voorgeschreven of gevraagd. In de praktijk, zo

blijkt uit de observaties, komt ook vanuit een aantal andere bronnen informatie die

relevant is voor het proces van besluitvorming over de dwangopname. Psychiaters
hanteren, afgezien van de consultatie van huisarts of behandelend arts en eigen

waarneming en onderzoek, onder meer de volgende informatiebronnen: het dossier

van de betrokkene, inlichtingen van Riagg-medewerkers en overleg met verplegers,

politie, familie en anderen. In enkele gevallen kende de psychiater de betrokkene

al van een eerder contact. Een overzicht van de wijze waarop per geobserveerde

casus informatie werd verzameld, is te vinden in figuur 1 in bijlage 7. In deze figuur

hebben we tevens de huisarts en behandelend arts opgenomen. Uit figuur 1 blijkt

dat de psychiater zich in veertien van de zestien gevallen behalve van de huisarts,

behandelend arts en eigen waarneming en onderzoek van een of meer andere

bronnen bedient. Ook blijkt dat het door de deskundige verrichte actuele onderzoek

naar de betrokkene de meest gebruikte informatiebron is. Daarnaast wordt frequent

informatie verzameld uit het eigen medisch dossier, bij de politie, de behandelend

arts en de huisarts. In het algemeen valt op dat in bijna iedere situatie 'medische'

informatie beschikbaar is van de behandelaar, een verpleger, de psychiater zelf,

een medewerker van de Riagg of uit het dossier. Dit komt voort uit het feit dat veel

betrokkenen reeds eerder contact hebben gehad met GGZ-instellingen, zoals in de

vorige paragraaf bleek. In een volgend hoofdstuk komen we hier op terug.

In bijlage 7 is ook een figuur opgenomen over de informatiebronnen bij een rm

(figuur 2). In zijn algemeenheid valt uit figuur 2 af te leiden dat in verhouding tot

de ibs bij het geneeskundig onderzoek voor de rm van een groter aantal bronnen

gebruik wordt gemaakt. Bovendien werd in drie van de tien gevallen een of meer

keer over de betrokkene werd vergaderd. Dat het aantal gebruikte bronnen bij een

rm groter is, is niet verwonderlijk: de acute noodsituatie die met de ibs moet worden

afgewend, biedt niet de gelegenheid voor uitgebreid onderzoek. De situatie die aan-

leiding is van de rm ontwikkelt zich over een langere periode. Ook zijn de betrok-

kenen vaak 'bekenden' van de psychiatrie. In de geobserveerde situaties waren
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allen al eens eerder opgenomen geweest en dikwijls bestond er een dossier van de

betrokkene of waren er gegevens langs andere kanalen te verkrijgen. In alle gevallen

bestond er 'medische' informatie van de behandelend arts, de beoordelend genees-

kundige zelf of uit het dossier. Dit omdat er toen de situatie op een rm 'afstevende'

op tal van manieren aanwijzingen over de betrokkene bij de Riagg binnenkwamen.

Om inzicht te bieden in de wijze waarop dit verloopt, geven we het volgende

observatieverslag.

(Observatie) In een op 1 februari 1993 gevoerd overleg geeft de behandelend

psychiater aan dat een rm moet worden geprobeerd voor een manisch-depres-

sieve man van rond de 40 jaar. 'Deze man, nu in zijn manische periode, denkt

ongeveer dat hij de president van de Verenigde Staten is', zo vertelt de psychiater.

Probleem is echter dat de Riagg niet beschikt over aanwijzingen voor gevaar.

Daarvoor zou contact met de familie moeten worden gelegd, maar men beschikt

over naam noch adres.

Maandag 8 februari 1993. Vanmiddag gaan de psychiater en een sociaal-psychia-

trisch verpleegkundige naar het hoofdbureau van politie voor de betrokken

meneer. Het hoofdbureau heeft opgebeld omdat de betrokkene 'amok maakte'

bij een bank. Op het hoofdbureau vertelt een politieman dat dit soort problemen

dikwijls speelt rond deze man. 'Dan is hij weer bestolen of hangt hij weer ge-

ruime tijd bij de Riagg aan de lijn.' Ook vertelt de politieman dat de betrokkene

zonder geld in een hotel in Amsterdam heeft overnacht. 'Dat zijn onvoldoende

aanwijzingen voor gevaar', zegt de psychiater en hij vraagt of de politieman geen

aantekeningen heeft waaruit gevaar blijkt. Nee. Ook geen telefoonnummers van

familieleden. Vervolgens gaat de psychiater naar de betrokken man. Deze wenst

echter niet met de 'Riagg-shitmensen' te spreken en loopt weg uit het kantoortje

waar de psychiater op hem staat te wachten. De sociaal-psychiatrisch verpleeg-

kundige loopt de betrokkene achterna en krijgt uiteindelijk, naast talloze

beledigende opmerkingen, naam en adres van een lid van de familie. Voor de

psychiater en de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige weggaan, vertelt de

psychiater aan de betrokkene dat er een grote vergadering met veel mensen en

met de betrokkene erbij over hem wordt belegd. 'Daar was hij wel van gepor-

teerd', stelt de psychiater glimlachend vast.

Donderdag 11 februari 1993. Deze week hangt de manisch-depressieve man veel-

vuldig bij de Riagg aan de lijn en beledigt daarbij de Riagg-medewerkers. Om

15.20 uur belt de politie op dat de man de 06-11 -alarmlijn blokkeert. Ze willen

daar tegen optreden door de telefoon bij hem weg te nemen, maar hij weigert

open te doen. 'Wanneer een ibs geregeld kan worden, kunnen ze naar binnen',

vertelt de politieman aan de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige die telefoon-

dienst heeft. Op de gang zegt een psychiater dat hij het blokkeren van de 06-11-

lijn een ibs waard vindt. Vervolgens draagt de sociaal-psychiatrisch verpleeg-

kundige de zaak over aan deze psychiater: 'Het beleid van 1 november 1993 is

dat er een rm moet komen. Er is een uitnodiging voor de familie om aanstaande

maandag bijeen te komen. Betrokkene legt de 06-lijn plat.' De psychiater besluit
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dat hij een geneeskundige verklaring voor een ibs en ook voor een rm zal uit-

schrijven, ook al heeft hij de betrokken man nog nooit gezien. Hij zegt benieuwd

naar hem te zijn 'omdat hij al zo veel over hem heeft gehoord'. Een Riagg-mede-

werker komt even binnen om te melden dat de huisarts heeft gebeld over het feit

dat zij een ware terreur van telefoontjes van de betrokkene achter de rug heeft

en dat zij haar praktijk niet meer op normale wijze kan uitoefenen. Er wordt een

taxi geregeld en de psychiater pakt de papieren en zijn tas en het dossier van de

betrokkene. Op het politiebureau probeert de psychiater, in afwachting van de

komst van de man, via de Riagg de huisarts te bereiken, maar krijgt te horen dat

de huisarts de betrokkene uit haar praktijk heeft gezet. De psychiater laat het

erbij. Even later komt het bericht dat de betrokkene door enkele politiemensen

is binnengebracht. De psychiater gaat erop af. Bij de cellengang loopt hij betrok-

kene achterop. Deze is zich onder begeleiding aan het inschrijven. Hij is keurig

gekleed (draagt een bolhoed) maar ziet er vermoeid uit. De psychiater besluit de

betrokkene in een cel te onderzoeken. Als beiden in een cel tegenover elkaar aan

tafel zijn gaan zitten, barst de man in tranen uit. Hij is bang een 'dodelijke prik'

te krijgen, snikt hij. De psychiater stelt hem gerust. Al gauw verandert de man

van toon en overheerst hij het gesprek. Zo vraagt hij de psychiater zich te legiti-

meren. 'Dat hoef ik niet, meneer', antwoordt deze. Maar de betrokkene is niet

van plan zich iets te laten vertellen of te luisteren. 'Die ibs kun je wel schudden,

jochie', zegt hij tegen de psychiater wanneer deze hem vertelt wat er te gebeuren

staat. 'Ik heb meester Moskovic als advocaat en wil dat het Witte Huis gebeld

wordt.' Hij raast en tiert: 'Jochie, heb jij je zaakjes wel goed voorbereid? Mijn

dossier ligt bij mij thuis. Jullie maken iedereen gek met die Riagg-shit aan de

shitstraat.' Ondanks de geladen sfeer blijven zowel de psychiater als de betrok-

kene aan het tafeltje zitten. De man is fysiek niet dreigend. Hij vertelt dat hij

hartklachten heeft. Ook wil hij niet in het APZ V. worden opgenomen, omdat hij

bang is dat hij daar meteen volgestopt wordt met medicijnen, zegt hij. Hij staat

erop zijn advocaat te spreken omdat dit er in het APZ V. niet meer van zal komen.

Dan besluit de psychiater dat hij genoeg gezien en gehoord heeft en verlaat de

cel. De beoordeling heeft acht minuten geduurd. Buiten de cel gekomen, vraagt

de psychiater aan de politieman voor de deur of de betrokkene een advocaat kan

krijgen. 'Hij moet zich rustig houden, verder niets', is het antwoord. De psychia-

ter heeft al de geneeskundige verklaring voor een ibs opgesteld en de manisch-

depressieve -man wordt even later met een ibs opgenomen.

Vrijdag 12 februari 1993. De volgende dag stelt de psychiater de geneeskundige

verklaring voor de rm op. Hij raadpleegt daarvoor tevens het omvangrijke, tot

1984 teruggaande dossier van de Riagg.

In deze zaak werd elf dagen voor het opstellen van de geneeskundige verklaring voor

de rm al een vergadering over de betrokkene belegd. Er was besloten dat een rm

moest worden geprobeerd. In de dagen daarna volgden meldingen door de politie,

de aanzet tot een ibs-beoordeling door een andere psychiater (waarvan verslag in

het dossier), opnieuw meldingen van de politie, telefoontjes van de betrokkene aan
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de Riagg, meldingen van de huisarts aan de receptie van de Riagg, verhalen die in de
wandelgangen de ronde deden, het onderzoek naar de betrokkene en raadpleging

van het dossier. Deze casus onderstreept dat er in gevallen waarin de situatie zich

geleidelijk ontwikkelt uit een veelheid van bronnen informatie beschikbaar is over

de toestand waarin de betrokkene verkeert. Op zich is dit een positief gegeven.

Immers: hoe meer informatie, des te beter de besluitvorming, is de verwachting.

In de beschreven casus blijkt echter ook dat het gevaar bestaat dat de psychiater

op grond van de `overvloed' aan gegevens al op voorhand zijn conclusie heeft

getrokken. We komen hier in een volgend hoofdstuk nog op terug.

3.6 Samenvatting

Zowel uit de participerende observaties als uit de enquête blijkt dat personen die

met een gedwongen opname werden geconfronteerd meestal al eerder met de GGZ

in contact zijn gekomen voordat escalerende problematiek tot een gedwongen

opname leidde. De helft van hen werd in het verleden al gedwongen opgenomen.

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds gevallen van dwangopname

waarvoor een duidelijke aanleiding bestaat en waarbij de problematiek plotseling

escaleert tot een crisissituatie en anderzijds gevallen waarin er eerder sprake is van

een voortdurende herhaling en cumulatie van problematiek. In deze laatste cate-

gorie kunnen betrekkelijk willekeurige problematische voorvallen de aanleiding

zijn, of mogelijk zelfs als crisissituatie worden gedefinieerd. Men staat dan voor de

keuze een escalatie van problemen af te wachten of zelf een grens te stellen aan de

acceptatie van het gedrag van de betrokkene. De keuze van het middel ter afwending

van het gevaar, ibs of rm, loopt daarom niet altijd parallel met het onderscheid in

aanleiding (acute crisis /geleidelijk ontstane problematiek) en de situatie waarin

de betrokkene verkeert. Als meest voorkomende aanleidingen werden een ernstig

conflict tussen de betrokkene en diens omgeving, de dreigende uitputting van het

sociale systeem van de betrokkene en dreigende, ernstige zelfverwaarlozing

genoemd.

De meeste aanmeldingen van crisissituaties waren afkomstig van de politie en, in

mindere mate, van huisartsen. De aanmelding voor de ibs was dikwijls een vraag om

een ibs-beoordeling en daarmee vrij expliciet. Voor de rm lag dit anders, omdat de

rm gedurende een langere periode tot stand kwam waarin van diverse kanten

melding gemaakt werd van de toestand waarin de betrokkene verkeerde.

Vóór de afronding van de procedure tot gedwongen opname werd het gevaar afge-

wend door verpleegkundigen, politie-agenten en familieleden van de betrokkene.

Een duidelijke en overzichtelijke wettelijke regeling voor de in deze situaties toege-

paste middelen ontbreekt of is voor de participanten onvoldoende duidelijk.

Aan het onderzoek door de geneeskundige dat tot de geneeskundige verklaring moet

leiden, is door de wet een aantal eisen gesteld. Deze eisen zijn voor de ibs minder

dwingend geformuleerd (in termen van `zo mogelijk') dan voor de rm. Zo gaat de

voorkeur van de wetgever uit naar een psychiater boven een arts. Voor de ibs geldt
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dat de geneeskundige verklaring in 23% van de gevallen waarvoor de respondenten

verantwoordelijk waren, opgesteld werd door een arts, waarmee dus een beroep op

de `zo mogelijk'-clausule werd gedaan. In de helft van de gevallen overlegde de arts

met een psychiater. Daarmee werd reeds aan de bepalingen van de Bopz voldaan.

Voor de rm zal het percentage door artsen afgegeven verklaringen waarschijnlijk veel

lager liggen. Volgens de enquête gold dit slechts voor 3% van de rm-verklaringen. In

niet meer dan de helft van de gevallen waarin een arts een geneeskundige verklaring

voor een rm opstelde, overlegde hij met een psychiater. Bij verlenging van de rm

blijkt bijna een tiende van de geneeskundige verklaringen door een evenredig aantal

artsen te zijn opgesteld. In een meerderheid van deze gevallen overlegde de arts met

een psychiater over het opstellen van de verklaring.

De wet stelt ook eisen aan de onafhankelijkheid en objectiviteit van de geneeskun-

dige. De voorkeur van de wetgever gaat uit naar een geneeskundige die niet tevens

behandelaar is. Slechts in 2% van de geobserveerde ibs-gevallen is er een aanwijzing
dat de behandelaar tekende voor de geneeskundige verklaring. De overgrote meer-

derheid van de rm-verklaringen lijkt aan deze norm te voldoen.

De Kw en Bopz stellen verder eisen aan het onderzoek door de geneeskundige. Er

dient zo mogelijk overlegd te worden met de huisarts en de behandelend psychia-

ter. De participerende observaties en enquête wijzen uit dat het overleg, vooral

dat met de huisarts, in lang niet alle gevallen tot stand komt, terwijl het lang niet

altijd onmogelijk was om een dergelijke consultatie te realiseren. Het overleg met

de behandelend psychiater lijkt meer te zijn gewaarborgd als de betrokkene onder

behandeling is. De observaties wijzen uit dat de geneeskundige verklaring op het

punt van het al of niet realiseren van consultatie vaak onnauwkeurig en soms onjuist

wordt opgesteld.
De Kw-jurisprudentie en de Bopz stellen dat de betrokkene (zo mogelijk) onder-

zocht dient te worden voordat de geneeskundige verklaring opgesteld wordt. Uit de

enquête blijkt dat dergelijk onderzoek metterdaad wordt verricht. De participerende

observaties hebben echter laten zien dat een van de tien ibs'en en een van de tien

rm's tot stand kwamen zonder voorafgaand onderzoek naar de betrokkene. Het

centrale probleem lag in de onwil van de betrokkene om de psychiater te ontvangen.

De geneeskundige werd voor de keuze gesteld ofwel af te zien van opname ofwel

over te gaan tot gedwongen opname zonder voorafgaand eigen onderzoek. Meer

duidelijkheid over de juridische status van geneeskundige verklaringen die niet

gebaseerd zijn op eigen waarneming en onderzoek lijkt dus wenselijk.

Terwijl enerzijds voorschriften voor het overleg met de huisarts en de behandelend

arts en het onderzoek naar de betrokkene niet altijd worden gerealiseerd, wordt

anderzijds in het proces van dwangopname meestal ook informatie verzameld die

niet (bindend) door de wet is voorgeschreven. De geneeskundige krijgt in de meeste

gevallen, gevraagd of ongevraagd, informatie toegespeeld van met name politie en

familie. Ook beschikt de Riagg dikwijls over dossiers van personen waarmee men in

contact is gekomen. De psychiater beslist dan ook meestal op basis van informatie

die afkomstig is uit meerdere bronnen.
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De oplegging van gedwongen opname

In dit hoofdstuk beschrijven we de procedures rond gedwongen opname. Allereerst

wordt ingegaan op de rol en de wijze van besluitvorming van de burgemeester bij de

ibs. Vervolgens wordt de fase van de rechterlijke beslissing beschreven. We bespre-

ken hierbij de rol van de dwangopname vorderende instantie (de officier van justitie)

en de formeel aangestelde belangenbehartiger van de betrokkene (de advocaat).

Daarna besteden we aandacht aan het proces van besluitvorming door de rechter.

De voor de rechter beschikbare informatiebronnen en het verloop van de hoorzitting

komen hierbij ook aan de orde.

4.1 De rol van de burgemeester bij ibs

Artikel 35b Kw bepaalde dat de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene

zich bevindt, bevoegd is deze in bewaring te stellen als er `een ernstig vermoeden

bestaat dat hij ten gevolge van krankzinnigheid een zo onmiddellijk dreigend gevaar

oplevert voor zichzelf, voor anderen of voor de openbare orde, dat een rm niet kan

worden afgewacht.' Daarmee is tevens vastgelegd dat de burgemeester uitsluitend

bevoegd is inzake de ibs-procedure. In alle overige procedures beslist de rechter

over gedwongen opname en is voor de burgemeester geen rol weggelegd.

Artikel 35c Kw deed geloven dat de burgemeester de spil is in de procedure van ge-

dwongen opname door te stellen dat de burgemeester de psychiater inschakelt om

een geneeskundige verklaring uit te schrijven. In de praktijk werkt het echter

omgekeerd. De psychiater doet onderzoek, schrijft de geneeskundige verklaring uit

en vraagt vervolgens de burgemeester om toestemming een persoon in bewaring

te stellen. '
De rol die de burgemeester in de ibs-procedure speelt, is meer dan eens onderwerp

van discussie geweest. Zo is enige jaren terug onder aanvoering van de burgemees-

ters Nijpels (Breda) en Peper (Rotterdam) bezwaar geuit tegen deze rol. Zij meenden

dat het hier ging om een taak en bevoegdheid die in het kader van het burgemees-

tersambt niet goed kan worden waargemaakt, dat de fysieke belasting voor de

burgemeester van een grote stad niet op te brengen is en dat het een aan het ambt

van burgemeester wezensvreemde taak is. Hun conclusie was dan ook dat de officier

van justitie beter geëquipeerd zou zijn om aan de bevoegdheid tot het afgeven van

een ibs vorm te geven. Anderen vinden het echter een noodzakelijke afweging die

past in het takenpakket van de burgemeester. Zij wijzen op soortgelijke bevoegd-

heden van de burgemeester die dienen ter bescherming van de openbare orde en

veiligheid van de inwoners van de gemeente, op het feit dat de burgemeester de

hoogste plaatselijke gezagdrager is en dat de burgemeester belast is met de
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Tabel 4: Meningen over zin en inhoud van de ibs-beoordeling door de burgemeester, In Wo

burgemeester psychiater rechter ovj advocaat

(n=427) (n=179) (n=66) (n=18) (n=102)

inhoudsloos en overbodig 24 37 29 17 69

geen mening 20 5 50 11 14

niet in houdsloos en niet overbodig 56 58 21 72 17

bescherming van de belangen van de burgers (Hennekens, 1991, pp. 221-228;

Van Ginneken, 1993, p. 55; Mintjes, 1993, p. 117).

Een aantal enquêtevragen gaat over dit onderwerp: er wordt expliciet gevraagd of

het al of niet zinnig en realistisch is om de burgemeester met deze taak te belasten.

De participanten blijken deze vragen verschillend te beantwoorden. Burgemeesters,

rechters, psychiaters, advocaten en officieren blijken `gemiddeld' van mening te

verschillen over de inhoud en daarmee het nut van de beoordeling door de burge-

meester. Dit is in tabel 4 weergegeven.

De psychiater en uiteraard de burgemeester zelf hebben de meeste ervaring met de

gang van zaken bij ibs-beoordeling door de burgemeester. Dit geldt in veel mindere

mate voor de rechter en de advocaat. Deze participanten zijn minder betrokken bij

de reacties op crisissituaties waarvan bij de ibs veelal sprake is. De officier van

justitie is in de praktijk het minst betrokken bij de ibs-procedure. In eerder onder-

zoek is vastgesteld dat de officier van justitie in het kader van de Kw eerder een

`brievenbusfunctie' vervulde dan dat hij een actieve rol speelde (Smit en Boogaart,

1989, p. 38; Van Ginneken, 1993, p. 52). Smit en Boogaart constateren dat de officier

van justitie voornamelijk bij de zittingen van de meervoudige kamer aanwezig is.

Onder de Kw wordt voortzetting van de ibs door de alleensprekende rechter opge-

legd. De officier van justitie is hierbij in de praktijk niet betrokken.

Het is opmerkelijk dat de officier van justitie het positiefst oordeelt over de rol van

de burgemeester als beslisser bij de ibs. Mogelijk houdt dit verband met het door Van

Ginneken (1993, p. 54) geconstateerde feit dat er bij de officieren van justitie weinig

animo zou zijn om bij de oplegging van de ibs een centrale rol te spelen.

Hun tegenspelers in de rechtsgang, de advocaten, zijn er in meerderheid van over-

tuigd dat de burgemeesters in de praktijk geen zinvolle rol vervullen bij de ibs-proce-

dure. De rechters, psychiaters en burgemeesters zelf zijn het meest verdeeld over

deze vraag. Opvallend is dat veel rechters aangeven zich geen mening te kunnen

vormen over de rol van de burgemeester.

De ambivalentie over de rol van de burgemeester bleek ook uit interviews met vijf

burgemeesters naar aanleiding van enkele geobserveerde ibs-procedures. Soms werd

de inhoudelijke betekenis van het oordeel van de burgemeester sterk gerelativeerd:

`Het is een globale controle die weinig toevoegt.' Meestal gaven de burgemeesters

er blijk van zich bewust te zijn van de ingrijpendheid van ibs in het leven van de
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betrokkenen en de grote verantwoordelijkheid die de burgemeester wat betreft de

rechtspositie van de betrokkene draagt. De volgende uitspraken getuigen hiervan:

'We mogen die mensen niet zomaar de maatschappij uit reguleren. Ik moet

er goed over nadenken en beseffen dat het voor de politie de gemakkelijkste

oplossing is.`

'Het is geen lichte ingreep. Hoewel ik een leek ben op dit terrein, vind ik dat

ik de zaak zo goed mogelijk moet beoordelen. Het gaat hier om een externe

toetsing waarmee we voorkomen dat een ibs een zaak voor psychiaters onder-

ling wordt. Het heeft een preventief element.'

We constateren dat de meningen over de rol die de burgemeester in de ibs-proce-

dure speelt tamelijk ver uiteenlopen. Tegen deze achtergrond dringt zich de vraag op

hoe de burgemeester aan deze bevoegdheid gestalte geeft in de dagelijkse praktijk

van de ibs-oplegging. Is er sprake van een marginale, min of meer ceremoniële

functie of beoordeelt de burgemeester daadwerkelijk of een geadviseerde ibs

noodzakelijk is? Hoe beoordeelt de burgemeester de situatie?

4.1.1 Processen rond besluitvorming door de burgemeester

Op basis van de enquête- en de observatiegegevens zullen we trachten een beeld te

schetsen van de in de praktijk gevolgde procedures rond de beslissing van de burge-

meester om al of niet een ibs af te geven. Hierbij komende volgende aspecten aan de

orde: de overdracht van bevoegdheid, het protocol, het contact tussen burgemeester

en psychiater, de opname en de inschakeling van de officier van justitie.

Overdracht van bevoegdheid

Het spreekt vanzelf dat de afhandeling van veel ibs'en een al te groot beslag zou

kunnen leggen op de tijd van de burgemeester. De wet biedt in dergelijke gevallen

een oplossing door de bestuursrechtelijke constructies van delegatie en mandaat toe

te staan. Hiermee kan de bevoegdheid van de burgemeester aan anderen worden

overgedragen. 'Delegatie' betekent dat degene die delegeert (de 'delegans') de

bevoegdheid en daarmee de verantwoordelijkheid overdraagt aan een ander. De

delegans verliest door delegatie de bevoegdheid. Voor delegatie is een wettelijke

basis nodig. Voor een mandaat is in beginsel geen wettelijke basis nodig. Degene die

de bevoegdheid overdraagt (de 'mandans') blijft verantwoordelijk voor de beslis-

singen van de 'mandataris', degene die de beslissing neemt namens de mandans.

Juridisch gesproken is de mandataris dezelfde persoon als de mandans. De mandans

blijft bevoegd om de bevoegdheid uit te oefenen (Van Wijk en Konijnenbelt, 1984,

pp. 55-60).
De Bopz stelt in artikel 20 lid 1 dat de burgemeester de uitoefening van de bevoegd-

heid kan opdragen aan een wethouder. Volgens Mintjes (1993, p. 117) wordt daarbij

gedoeld op de mogelijkheid van mandaat. De Kw was daar niet duidelijk over, zodat

in ieder geval de constructie van delegatie uitgesloten moet worden geacht. Het

mandateren van de bevoegdheid zou daarentegen wel tot de mogelijkheden behoren
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omdat er geen sprake is van een 'mandaatverbod' (Hennekens, 1991, p. 227). Hen-

nekens verbindt aan dit mandaat zes eisen, waaronder de volgende: 'De onderge-

schikte persoon, c.q. personen aan wie gemandateerd wordt, dient c.q. dienen qua

opleiding, gezag en positie binnen de gemeentelijke organisatie zodanig gekwalifi-
ceerd te zijn dat hij /zij ten opzichte van de medisch adviseur en het medisch advies

onafhankelijk staat/staan en het vereiste niveau heeft/hebben om volgens de door
de burgemeester gestelde criteria een verantwoorde beslissing te nemen' (p. 227).

Hennekens acht het mandaat daarom toegestaan, mits aan een persoon met vol-

doende niveau wordt gemandateerd. De Bopz beperkt de mogelijkheid van mandaat

tot wethouders.

In de enquête is over dit onderwerp de volgende vraag gesteld: waren in uw gemeen-

te wethouders bevoegd tot het afgeven van een ibs? Uit de beantwoording van deze

vraag blijkt dat er een significante samenhang bestaat tussen de frequentie van

ibs-procedures en de overdracht van bevoegdheden. Zo kan worden vastgesteld

dat in het algemeen 44% van de ondervraagde burgemeesters zegt dat ook de wet-

houder bevoegd is te beslissen over ibs. In gemeenten waar ibs-procedures zelden

of nooit plaatsvinden, is slechts in 30% van de gemeenten sprake van overdracht van

bevoegdheden; in gemeenten waar zich vaak procedures voordoen, is in 66% sprake

van overdracht.? Uit de enquête blijkt tevens dat 8 vande 443 gemeenten (1,8%) de

bevoegdheid hadden overgedragen aan een ambtenaar.

Afgezien van deze overdracht van bevoegdheid door mandaat, kan de bevoegdheid

van de wethouder inzake ibs-oplegging ook worden ontleend aan artikel 84 lid 1 van

de Gemeentewet. Dit artikel verklaart de wethouder bevoegd de burgemeester te

vervangen wanneer deze afwezig is. Het verschil met de mandaatconstructie is dat

de wethouder niet'als wethouder' bevoegd is maar als plaatsvervangend burge-

meester. Ook een circulaire van de minister van BiZa wijst erop dat'de bevoegdheid

toekomt, niet aan de burgemeester in zijn "persoon", maar aan de burgemeester in

zijn "functie". Hierdoor is er in iedere situatie iemand gerechtigd deze bevoegdheid

uit te oefenen. Hetzij de burgemeester persoonlijk, hetzij degene die hem ingevolge

art. 84 Gemeentewet vervangt' (Circulaire BiZa, 21 augustus 1967, nr. B6711885). Het

zal daarbij geen verschil maken of een ibs krachtens de Kw of de Bopz afgegeven

dient te worden.

In de vijf gemeenten waar ibs-procedures geobserveerd werden, werd de beschik-

king ondertekend door zowel burgemeesters als wethouders, met dien verstande

dat deze volgorde werd aangehouden bij het bepalen van de bevoegde persoon.

Protocol

Kenmerkend voor de gemeentelijke organisatie van de ibs-procedure is ook de mate

waarin het verloop van de te volgen procedure is vastgelegd. Opschriftstelling van de

procedure maakt voor alle participanten de afbakening van onderlinge bevoegd-

heden en taakverdeling inzichtelijk. Dit is vooral van belang voor andere partici-

7 Dat is een significant verband. Ch12= 17,96421; p<0,01.
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panten in de ibs-procedure. Riagg's opereren, zeker buiten de kantooruren, over de

gemeentegrenzen heen. Dat betekent dat psychiaters te maken krijgen met wisse-

lende gemeentelijke voorkeuren en procedures. Een protocol, waarin de procedure

is uitgewerkt, kan een belangrijk hulpmiddel zijn, zeker wanneer de procedure niet

naar verwachting verloopt. Met name in de regio's met relatief veel kleine gemeenten

heeft de psychiater van de Riagg met een groot aantal uiteenlopende procedures te

maken. In slechts een van de vijf gemeenten waarde observaties plaatsvonden, was

een protocol op schrift gesteld en over de verschillende instanties verspreid. In dit

protocol stond het verloop van de procedure stap voor stap beschreven. Toen men

de burgemeester van deze gemeente bij een ibs niet kon bereiken, kon de psychiater,

die niet nog langer de beslissing van de burgemeester kon afwachten, in het protocol

nazoeken welke handelingen hij in dit geval diende te verrichten.

Op basis van de observaties kan het belang van een protocol van de ibs-procedure

als volgt worden omschreven:

1 Het protocol biedt duidelijkheid aan artsen die een ibs willen aanvragen, het

geeft aan wat er dient te gebeuren wanneer de burgemeester niet te bereiken

is, het geeft een overzicht van relevante telefoonnummers, het vermeldt de te

volgen noodprocedure enzovoort. Vooral voor gemeenten waar geen routine

wordt opgebouwd, lijkt een dergelijk protocol van belang. Andere gemeenten

zijn door de regelmaat waarmee er ibs'en worden afgehandeld op de hoogte

van de wijze waarop de procedure dient te worden uitgevoerd.

2 Door vóór het opmaken van het protocol in overleg te treden met de betrokken

participanten, met name de Riagg, kunnen knelpunten in de procedure worden

voorkómen.

Uit de enquête blijkt dat ongeveer de helft van de ondervraagde burgemeesters

beschikt over een op schrift gestelde procedure die bij ibs-aanvragen moet worden

gevolgd. Ook het bestaan van een protocol blijkt significant samen te hangen met

de frequentie waarmee ibs-procedures in een gemeente voorkomen, en wel in die

zin dat gemeenten met een relatief hoge ibs-frequentie vaker over een protocol

beschikken dan gemeenten waar zelden of nooit een ibs-procedure voorkomt.8

Dit impliceert dat men juist in gemeenten waar weinig of geen ervaring is met

ibs-procedures meestal ook niet kan terugvallen op een 'draaiboek' waarmee het

proces kan worden gestuurd.

Contact tussen burgemeester en psychiater

Artikel 35c lid 2 Kw bepaalt dat de burgemeester via een schriftelijke verklaring van

de psychiater wordt ingelicht over de situatie, maar dat 'indien, in verband met de

toestand waarin patiënt verkeert, de tijd daarvoor ontbreekt, mondeling of tele-

fonisch een verklaring kan worden gegeven. Een schriftelijke bevestiging wordt zo

spoedig mogelijk daarna aan de burgemeester verzonden.' De Bopz bevat deze

uitzonderingsregeling niet meer. Artikel 21 lid 1 stelt onverkort dat de genees-

8 Significant verband. Ch12=22,18617; p<0,01.
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kundige verklaring schriftelijk dient te worden gegeven. Dezelfde aanscherping geldt

ook voor de afgifte van de beschikking door de burgemeester. Onder de Bopz dient

ook ibs op gezag van de burgemeester `slechts bij schriftelijke beschikking' te

worden gegeven en aan de betrokkene te worden uitgereikt (art. 20 lid 3 Bopz).

Volgens de enquêtegegevens werd er in dit opzicht in het laatste jaar van dwangop-

name krachtens de Kw nog zeker niet volgens de richtlijnen van de Bopz gehandeld.

Zo zegt de helft van de ondervraagde burgemeesters dat de verklaring meestal per-

soonlijk of telefonisch aan de burgemeester werd afgegeven. In 36% van de gevallen

werd de verklaring uitsluitend schriftelijk gegeven. In de resterende 4% van de ge-

vallen kwam het helemaal niet tot contact tussen de burgemeester en de psychiater,

maar verliep de procedure via de politie, een ambtenaar van de gemeente of stelde

een medewerker van de Riagg de burgemeester op hoogte. In deze laatste gevallen

gaat het voornamelijk om kleine gemeenten. De wijze waarop de procedure in deze

gemeenten werd afgehandeld, leek ook niet te voldoen aan de eisen van de Kw. In

deze gevallen kreeg de burgemeester immers geen verklaring van de psychiater

onder ogen.

Met in het achterhoofd de negatieve kritiek die op de geneeskundige verklaringen

wordt geuit (Smit en Boogaart, 1989, p. 59; Van Ginneken, 1993, pp. 46-49) kan het

oordeel van de burgemeesters over twee in de enquête gestelde vragen over de

kwaliteit van de geneeskundige verklaring positief genoemd worden. Iets meer dan

de helft van hen vond de geneeskundige verklaring `(bijna) altijd' voldoende infor-

matief en bijna de helft vond deze ook `(bijna) altijd' duidelijk. Iets meer dan 30%

vond de verklaring `meestal wel' informatief en zo'n 40% vond deze ook `meestal wel'

duidelijk. Slechts een enkele burgemeester liet zich negatief over de geneeskundige

verklaring uit.

Kennisneming van de geneeskundige verklaring

Bij de tien geobserveerde zaken werd acht keer gebruik gemaakt van de uitzonde-

ringsbepaling in artikel 35c lid 2 Kw en werd de ibs na telefonisch overleg door de

burgemeester afgegeven. In een later stadium werd de geneeskundige verklaring,

zoals de Kw vereiste, naar het gemeentehuis gezonden. Als voorbeeld beschrijven

we een geval waarin een psychiater vroeg om een ibs voor een man die midden in

de nacht was opgesloten in een politiecel omdat hij iemand met een stok op het

hoofd had geslagen.

(Observatie) `Met M., psychiater van de acute dienst van de Riagg. Ik bel in
verband met een ibs. Ik heb net een meneer bezocht (geeft naam en geboorte-

datum); hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij is door de politie

aangehouden omdat hij vannacht een oudere man ernstig heeft verwond met

een stok. Deze man moest zich daarvoor laten behandelen in een ziekenhuis.

De dader is door de politie meegenomen. Hij vertelt heel wonderlijke verhalen,

dat hij in de war is, dat klopt. Hij zegt de rijkste man te zijn en familie van de

goden te zijn. Psychiatrisch gezien is het prachtig. Nu hebben medegoden een

opdracht gegeven hem te vermoorden. Hij heeft dus de man vermoord die deze
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opdracht uit moest voeren. Dat zegt hij, dus hij had wel die intentie. Hij staat

daar ook nog steeds achter. Hij is chronisch psychotisch. Hij is twee jaar geleden

ook met een ibs opgenomen. Ik heb hem gevraagd of hij door meer mensen

wordt bedreigd. Hij geeft nu signalen dat hij opnieuw zal toeslaan. Hij is heftig

geagiteerd, dusdanig dat ik maar liever op een afstandje blijf staan. Hij is echter

niet dreigend naar mij geweest. Hij heeft geen enkel inzicht in zijn ziekte. Hij wil

geen vrijwillige opname en is ernstig psychotisch en gevaarlijk.' `Waarom is 't

een ... hij is vannacht ingesloten?', vraagt de loco-burgemeester aarzelend. 'Ja',

antwoordt de psychiater. `Waarom is er vannacht niet iemand bij geweest? Wij

draaien niet voor niets een piketdienst. Wij zijn altijd bereikbaar.' 'Ja in verband

met drukte en ziekte zijn we nu pas geweest', legt de psychiater uit. 'Nu is hij

zomaar opgesloten?' 'De psychiatrie is inderdaad niet te missen dus ik weet ook

niet waarom er vanochtend pas iemand bij is geroepen.' De loco-burgemeester

denkt even na en zegt dan: `Het lijkt mij tamelijk evident. Ik was bijna zo flauw

geweest te vragen hoe u weet dat zijn versie van het verhaal niet waar is, maar

met dit gevaar is dat onbehoorlijk. Ik wil wel weten waarom niet om 1.00 uur 's

nachts een beoordeling is gevraagd. Dus, als u dat even nagaat en mij daarover

wilt informeren, dan is het verder akkoord dat u de formulieren gebruikt.'

De telefoongesprekken waren steeds zeer kort, zo'n twee minuten. De psychiater

stelde zich voor en zei te bellen vanwege `een meneer' of `een mevrouw' (namen wer-
den slechts in twee gevallen genoemd) die hij zojuist bezocht had. Daarna volgde

een omschrijving van de stoornis en het gevaar, veelal kort en bondig samengevat.

De burgemeester stelde eventueel nog een of twee vragen en ging akkoord met de

ibs.

In de twee gevallen waarin geen beroep werd gedaan op artikel 35c lid 2 Kw was er

geen contact geweest tussen psychiater en burgemeester. In het ene geval kon de

burgemeester de situatie niet beoordelen omdat hij de geneeskundige verklaring

pas na verloop van tijd ontving. In deze zaak verbleef de betrokkene al vrijwillig in

een psychiatrisch ziekenhuis en vond de ibs-beoordeling buiten kantooruren plaats.

De geneeskundige verklaring werd door de psychiater aan een verpleger van het

psychiatrisch ziekenhuis afgegeven, waarna de psychiater het ziekenhuis verliet.

De verpleger zorgde de volgende dag voor de verdere afhandeling van de ibs.

Het merkwaardige aan deze situatie is dat de feitelijke dwangopname geëffectueerd

werd voordat de burgemeester er kennis van kon nemen. In de dagen.na de acute

noodsituatie en de psychiatrische beoordeling werden de formaliteiten voor de ibs

achteraf vervuld. De burgemeester werd op de hoogte gesteld van datum en tijdstip

van de dwangopname. De burgemeester kon dus alleen achteraf besluiten om de

dwangopname via de afgegeven ibs te legitimeren. Deze gang van zaken is uiteraard
met het oog op de rechtsbescherming van de betrokkenen zeer onwenselijk. Er is in

dit geval al te veel macht geconcentreerd bij de 'aanvragers', het verplegend perso-

neel van het APZ waar de betrokkene verbleef. Bovendien waren de aanvragers

tegelijkertijd ook de uitvoerders van de dwangopname. In het andere geval werd

de geneeskundige verklaring door de politie naar de burgemeester gebracht.
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Vijf procedures voor een ibs

Op basis van de observaties kunnen er vijf procedures voor een machtiging tot ibs

worden onderscheiden. Na een summiere typering van de geobserveerde varianten

voorzien we de procedures van kort commentaar, mede op basis van de wettelijke

eisen in de Kw. De vijf procedures:

1 De psychiater acht een ibs noodzakelijk. Er volgt een telefonisch overleg met

de burgemeester of de loco-burgemeester. Gaat deze akkoord met de ibs, dan

gebruikt de psychiater een door de burgemeester voorgetekende blanco beschik-

king. Deze beschikkingen zijn uitsluitend in het bezit van de acute dienst. Ze

worden niet aan andere instanties verstrekt.

2 De psychiater acht een ibs noodzakelijk. Er volgt een telefonisch overleg met

de burgemeester of diens plaatsvervanger. Gaat deze akkoord met de ibs, dan

haalt de ambulancedienst de beschikking bij de burgemeester af. Voor nood-

gevallen beschikt de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst

(GG&GD) over twee voorgetekende exemplaren van de beschikking. Daar mag

pas gebruik van worden gemaakt na telefonisch overleg met de burgemeester

of diens plaatsvervanger.

3 De psychiater acht een ibs noodzakelijk. Hij stelt vervolgens een schriftelijke

geneeskundige verklaring op. Deze wordt door de politie naar de burgemeester

gebracht. De burgemeester besluit op basis van deze verklaring om al of niet

een ibs te verlenen. Hij stelt zich telefonisch in contact met de psychiater

wanneer hij vragen heeft.

4 De psychiater acht een ibs noodzakelijk. Hij meldt dit bij het gemeentehuis of

buiten kantooruren bij een bepaalde ambtenaar. De desbetreffende ambtenaar

stelt de burgemeester op de hoogte. Hij maakt de benodigde papieren gereed

en hij arrangeert een ontmoeting tussen burgemeester en psychiater. De laatste

overhandigt de geneeskundige verklaring en doet persoonlijk mondeling verslag

van zijn bevindingen.

5 De psychiater acht een ibs noodzakelijk. Hij stelt een schriftelijke geneeskundige

verklaring op. Vervolgens overlegt hij telefonisch met de burgemeester. Daarna

wordt de geneeskundige verklaring naar de burgemeester gebracht. De genees-

kundige verklaring gaat met de beschikking van de burgemeester retour naar de

plaats waar de betrokkene verblijft. Hierna wordt de opname geëffectueerd.

Ad 1: Voorgetekende blanco machtigingen. De eerste procedure staat formeel op

gespannen voet met de eisen in de Kw. In een desbetreffende circulaire van de

minister van BiZa wordt erop gewezen dat de ibs door de burgemeester dient te

worden afgegeven. Het gebruik van een tevoren door de burgemeester getekende

blanco beschikking wordt met dit principe in strijd geacht (Circulaire BiZa, 1967,

nr. B6711885). Bij de behandeling van de Bopz in de Tweede Kamer werd juist van-

wege het bezwaar tegen getekende blanco machtigingen de mandaatconstructie

ingevoerd (Mintjes, 1993, p. 177).
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In het geobserveerde geval werd het gebruik van de voorgetekende beschikking

echter telefonisch geflatteerd door de (fungerend) burgemeester. Dit neemt niet

weg dat de ibs in principe buiten medeweten van de burgemeester ka n worden

afgegeven. Desgevraagd achtte de burgemeester van deze gemeente de kans hierop

nihil: 'Alleen de.- acute dienst van de Riagg heeft de beschikking over de voorge-

tekende exemplaren. Met die organisatie zijn heldere afspraken gemaakt. Het is

niet mogelijk dat een ibs buiten de gemeente om tot stand komt.'

Over het gebruik van voorgetekende beschikkingen zijn in de enquête enige vragen

gesteld. Het blijkt dat 10,5% van de ondervraagde burgemeesters werkte met voor-

getekende exemplaren. Bijna de helft van deze burgemeesters voerde geen vooraf-

gaand overleg met de psychiater over het gebruik van voorgetekende beschikkingen.

Hier is dus sprake van een uitwerking van de ibs-procedure die vanuit het oogpunt

van rechtsbescherming als onwenselijk beschouwd moet worden.

Voorgetekende blanco machtigingen werden zowel gebruikt in kleine als in grote

gemeenten. Er was geen sprake van een samenhang tussen frequentie van ibs-proce-

dures en het werken met voorgetekende machtigingen. Dit is opmerkelijk, aangezien

het voor de hand ligt dat deze praktijk vooral voortvloeit uit een grote belasting van

de burgemeester.

Ad 3: Telefonisch overleg op initiatief van de burgemeester. Deze procedure heeft als

nadeel dat de psychiater na het uitschrijven van de geneeskundige verklaring soms

niet kan blijven wachten op een telefoontje van de burgemeester. Hierdoor ontstaat

het risico dat de procedure uitgesteld wordt. Het eveneens onwenselijke alternatief

is dat de burgemeester de ibs ondanks de onduidelijkheden zal afgeven.

Ad 4: Mondelinge verklaring. Tijdens de observatieperiode bleek deze procedure

herhaaldelijk fout te lopen, vaak omdat psychiaters de tocht naar het gemeentehuis

niet konden of wensten te maken. Zo had de psychiater in een van de geobserveerde

ibs-procedures volgens de burgemeester op het gemeentehuis moeten komen om

de situatie aan hem voor te leggen. Volgens de burgemeester was het misgelopen

doordat één bepaalde Riagg niet meewerkte. Een jaar eerder had hij deze Riagg

hierover al een brief gestuurd. Later bleek echter dat de genoemde opname door

een psychiater van een andere Riagg werd behandeld. Het (praktische) bezwaar

tegen deze procedure blijkt dus niet beperkt tot medewerkers van één enkele Riagg,

ook anderen hadden moeite om aan deze procedure te voldoen. Overigens blijkt uit

een andere geobserveerde ibs-procedure in dezelfde gemeente dat het ook anders-

zins spaak kan lopen. In deze zaak had de psychiater telefonisch contact opgenomen

met de loco-burgemeester over de afhandeling van een ibs. De loco-burgemeester

ging ogenblikkelijk akkoord met de ibs zonder iets over de betrokkene en zijn om-

standigheden te hebben gehoord en zonder een geneeskundige verklaring gezien

of gehoord te hebben.
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Ad 2 en 5: Telefonisch overleg en schriftelijke verklaring. De procedures 2 en 5 ver-

schillen alleen van elkaar in de wijze waarop de burgemeester kennis neemt van

de schriftelijke verklaring. In procedure 5 stelt de burgemeester zijn beschikking

op aan de hand van de schriftelijke verklaring van de arts. Op deze wijze worden

misverstanden over naam, tijdstip en situatie voorkomen. Tevens heeft de burge-

meester de mogelijkheid de schriftelijke verklaring, die in een later stadium aan

de rechter wordt voorgelegd wanneer deze over de voortzetting van de ibs oordeelt,

nog inhoudelijk te beoordelen en opnieuw te overwegen of de ibs noodzakelijk is. In

procedure 2 stelt de burgemeester de beschikking op aan de hand van de telefonisch

doorgegeven informatie van de psychiater.

Weigering om een ibs af te geven

Het komt niet vaak voor dat een burgemeester weigert een ibs af te geven die door

een psychiater geadviseerd wordt, blijkt uit de enquête. De psychiaters maakten
melding van in totaal 67 gevallen en de burgemeesters van 30 gevallen over het jaar

1993. Afgezet tegen het totaal aantal ibs'en waarvoor deze respondenten volgens

hun opgave verantwoordelijk waren, betekent dit dat bij rond 2% van de ibs-aan-

vragen een advies van een psychiater niet door de burgemeester wordt gehonoreerd.

De burgemeesters gaven de volgende drie redenen voor de weigering (alle drie de

redenen kwamen ongeveer even vaak voor): 'Er was een andere oplossing mogelijk',

'Er was onvoldoende gevaar' en 'Ik was niet overtuigd van de noodzaak van de ibs:

In mindere mate (twee keer) werden gebreken in de procedure aangevoerd als reden

voor een weigering.

De opname

Nadat de ibs is afgegeven, kan de gedwongen opname worden uitgevoerd. Tijdens

de observatieperiode werden de opnamen enkele uren na de melding gerealiseerd.

Dit verliep verschillend, afhankelijk van de plaats waar de betrokkene verbleef. De

opname vanuit een APZ leverde weinig problemen op, aangezien vóór de ibs al de

nodige maatregelen waren getroffen en er slechts sprake was van een overgang van

'verblijfsstatus'. De opnamen vanuit het politiebureau of het huis van de betrokkene

verliepen soms vredig, soms met hevig tumult. De politie en vaak ook familieleden

speelden een rol bij de feitelijke effectuering van de ibs. We geven twee voorbeelden:

een van een tumultueuze en een van een vreedzaam verlopende dwangopname.

(Observatie) Om 21.27 uur verschijnt het ambulancepersoneel. De betrokkene

maakt een behoorlijke herrie op de achtergrond en de broeders vragen of hij zo

vervoerbaar is. De psychiater stelt voor hem een prik te geven. Dat idee spreekt

iedereen wel aan, hoewel de agent voorstelt dat hij wel bovenop de betrokkene

kan gaan zitten om deze rustig te houden. Dan gaat de telefoon en de wethouder

is aan de lijn. De psychiater vertelt het verhaal en krijgt te horen dat de ibs

geregeld kan worden. Intussen maakt de betrokkene met tussenpozen veel

lawaai in zijn cel. Hij bonkt tegen de deur en schreeuwt en scheldt enorm.

Men besluit de spuit te zetten. De agent kijkt door het luikje van de cel en
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schiet snel de cel in wanneer hij ziet dat betrokkene op zijn buik op het bankje

tegenover de celdeur ligt. De agent gaat bovenop hem zitten en doet de broek

van de betrokkene omlaag. De psychiater zet de spuit. Een tweede agent staat

naast hem. De betrokkene schreeuwt wanhopig dat hij geen spuitje wil. Daarna

snellen alle drie de cel uit en stormt de betrokkene ze woest achterna om voor

zijn neus de deur dichtgeslagen te krijgen. Hij is witheet en maakt een geweldig

kabaal. Terug in onze ruimte vragen de agenten hoelang het duurt voor het

spuitje werkt. De psychiater zegt dat de man zo dol is dat het spuitje mogelijk

helemaal geen effect zal hebben: `En ik kan hem wel meer spuitjes geven maar

hij is zo dol als een stier en om hem kalm te krijgen moet ik hem zo veel geven

dat ik bang ben dat hij er tussenuit knijpt.' Om 22.00 uur komen de broeders

weer. Kennelijk hebben ze de last van de burgemeester opgehaald. Ze zijn nu

klaar om de betrokkene mee te nemen naar hetAPZ. De psychiater. geeft de

broeders een briefje waarop staat wat hij gespoten heeft. De agent zegt dat hij

meegaat naar het APZ en iedereen lijkt dat wel op prijs te stellen. In gezelschap

van de agenten gaan de twee broeders naar de cel. Daar blijkt alles mee vallen.

Betrokkene is rustiger geworden en kiest eieren voor zijn geld. Hij wil niet aan-

geraakt worden en wil zelf wel op de gereedstaande brancard klimmen. Daar

moet hij van de broeders op zijn buik op gaan liggen. Terwijl de broeders hem

met dekens omwikkelen, sputtert de betrokkene even tegen: 'Aah! Jongens, jullie

gaan me toch niet op nieuw een spuitje geven, he?! Ik wil niet nog een spuitje!'

Maar men stelt hem gerust. De betrokkene zegt met een soort galgehumor dat

hij wel een grote crimineel lijkt, zoals hij wordt opgepakt. Zo verlaat het gezel-

schap het politiebureau. Om 22.15 uur vertrekken ze naar het APZ.

(Observatie) Om 17.38 uur staat de ambulance bij de betrokkene voor de deur.

De broeders stellen zich netjes voor en vragen of ze mee wil. Het gaat er vriende-

lijk aan toe. `Ach lieve mens, waarom ga je niet gewoon met ons mee?', vraagt een

van de broeders. De betrokkene zit huilend tussen twee familieleden op de bank.

Aanvankelijk weigert ze hardnekkig en het ziet ernaar uit dat het een vervelende

situatie wordt. Nadat haar familie enige tijd op haar ingepraat heeft, kan ze toch

met een arm om haar heen naar de ambulance geholpen worden. Ze verzet zich

niet meer. De familie haalt opgelucht adem.

Het inschakelen van de officier van justitie

Nadat de burgemeester de ibs heeft gegeven, dient hij `onverwijld' de officier van jus-

titie telefonisch of mondeling op de hoogte te stellen. Tevens zendt de burgemeester

`zo spoedig mogelijk na de inbewaringstelling' een afschrift van de beschikking en

de geneeskundige verklaring aan de officier van justitie (art. 35e Kw). Dit is van

belang omdat het de officier van justitie in staat stelt spoedig de voortzetting van de

ibs te vorderen. Artikel 25 Bopz kent vergelijkbare bepalingen, met dien verstande

dat voor het toezenden van de beschikking en de geneeskundige verklaring aan de

officier van justitie het rekbare `zo spoedig mogelijk' is aangevuld met `doch in elk

geval niet later dan de volgende dag die niet is een zaterdag, zondag of algemeen
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erkende feestdag, als bedoeld in de Algemene termijnenwet.' Smit en Boogaart

(1989, p. 32) stellen na tussen 1985 en 1989 onderzoek naar de uitvoering van de

Kw te hebben gedaan dat`(...) zich in de informatievoorziening tussen burgemeester

en ovj knelpunten kunnen voordoen, doordat burgemeesters niet of niet tijdig de

stukken, die op de ibs betrekking hebben, doorzenden naar het parket.' Vanuit het

oogpunt van rechtsbescherming van de gedwongen opgenomen psychiatrische

patiënt is vertraagde kennisneming van de ibs door de officier van justitie niet

wenselijk. Het betekent dat de officier verlaat een vordering tot voortzetting van

de ibs instelt, waardoor het gedwongen verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis

nodeloos wordt verlengd en het langer duurt eer de betrokkene zijn zaak aan een

rechter kan voorleggen. In extreme situaties zou het uitblijven van een melding door

de gemeente ertoe kunnen leiden dat een patiënt op zichzelf of op welwillende

anderen in zijn directe omgeving is aangewezen om de zaak onder de aandacht van

de rechter te brengen (Smit en Boogaart, 1989, p. 32). Om deze reden moet ernaar

gestreefd worden de communicatie tussen gemeenten en OM te verbeteren. De

burgemeester dient in alle gevallen zo spoedig mógelijk te melden dat er een ibs

heeft plaatsgevonden.

In de geobserveerde ibs-procedures was de tijdsduur tussen het uitschrijven van de

geneeskundige verklaring en de binnenkomst van de stukken op het parket in zes

gevallen twee werkdagen, in twee gevallen drie werkdagen en in één geval vier werk-

dagen. Vijf van de achttien officieren van justitie die aan de enquête hebben meege-

daan, geven te kennen dat de melding van de ibs door de gemeente (telefonisch of

schriftelijk) met enige regelmaat `langer dan noodzakelijk' op zich laat wachten. De

meerderheid van hen meent echter dat dit doorgaans niet het geval is.

Smit en Boogaart (1989, p. 31) stellen dat `een ibs in hoofdzaak buiten de ovj om

administratief wordt afgewikkeld en dat bovendien de communicatie tussen de

ovj en de administratieve kracht niet altijd optimaal is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit

het feit dat geen van de ovj's er van op de hoogte was, dat in beginsel iedere ibs

telefonisch bij het parket wordt gemeld.' Om deze reden is in de enquête aan parket-

medewerkers die met de desbetreffende officier van justitie samenwerkten de vraag

gesteld of de melding van de ibs door de gemeente langer dan noodzakelijk op zich

liet wachten. De administratief medewerkers bevestigden vrijwel altijd de lezing van

dertien officieren van justitie dat de melding vlot verliep. Slechts twee van de vijf

officieren van justitie die een spoedige melding van de ibs vaststelden, werden

daarin door hun parketmedewerkers niet bevestigd.

4.2 Het openbaar ministerie

De officier van justitie wordt veelal ingeschakeld door de burgemeester die een ibs

heeft afgegeven of door de geneeskundige van een psychiatrische instelling die voor

een van zijn patiënten om verlenging van de rm verzoekt. Uit de enquête blijkt dat
de officier van justitie daarnaast ook meldingen krijgt uit andere bron: van Riagg's,

andere GGZ-instellingen of hulpverlenende instanties, politie-agenten en familie-
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leden of de huwelijkspartner van de betrokkene. Sommige van deze bronnen staat

de mogelijkheid open een rechtstreeks verzoek aan de kantonrechter te richten. De

artikelen 12 en 15 Kw bepaalden dat een familielid, echtgenoot, voogd, curator of de

betrokkene zelf bij de kantonrechter een verzoek om een rm kon indienen. Onder de

Bopz is dit niet meer mogelijk: in de nieuwe wet dient dit verzoek aan de officier van

justitie te worden gericht. De vraag is nu wat de officier van justitie met deze meldin-

gen gaat doen. Stelt hij een vordering in op verzoek van de familie? Onderzoekt hij
de noodzaak van een gedwongen opname?

In de enquête hebben we gevraagd in hoeverre de officier van justitie onder de

praktijk van de Kw een vordering instelde bij de rechtbank als hij van een van de

personen die een tm konden indienen een melding kreeg.9 Bijna de helft van de

officieren van justitie gaf aan verzoeken van deze personen te hebben aangenomen.

Zeven van de achttien officieren gaven aan op verzoek van de personen die werden

genoemd in artikel 12 Kw vorderingen te hebben ingesteld. Twee officieren hebben

in 1993 vorderingen ingesteld op verzoek van de betrokkene zelf. Bij gebrek aan

informatie op dit punt kunnen we hier overigens alleen constateren dat het in bijna

de helft van de arrondissementen voorgekomen is dat naast de kantongerechten ook

de rechtbanken toegang hebben verleend aan rm-verzoeken.

Het is zeer wel denkbaar dat de officier van justitie zich bij de beslissing over ibs net

als de burgemeester marginaal opstelt bij de totstandkoming van het rechterlijke

oordeel over de dwangopname. Dit zou dus betekenen dat het OM zich niet of nau-

welijks inhoudelijk in de zaak verdiept, maar eenvoudig zijn formele, vorderende rol

vervult wanneer er (reguliere) verzoeken tot vordering van dwangopname aan het

OM worden gericht. In de enquête zijn hierover enige vragen gesteld, die aansluiten

aan bij de pleidooien van Van Ginneken (1993, p. 54) en Lionarons (1993, pp. 7 en 8)

om het OM bij de toepassing van de Kw een actieve rol te laten spelen. De enquête-

resultaten laten zien dat hiervan doorgaans weinig sprake is. Gevraagd werd of de

officier van justitie wel of niet initiatief nam in drie omstandigheden:

1 onderzoek doen bij afwezigheid van een geneeskundige verklaring;

2 initiatief nemen voor het opstellen van een geneeskundige verklaring;

3 de noodzaak van dwangopname toetsen bij aanwezigheid van een geneeskundige

verklaring.

Uit de antwoorden op de vragen blijkt dat de officieren doorgaans niet geneigd zijn

om een actieve rol te vervullen bij de dwangopname. Slechts bij uitzondering blijkt

het OM in de bovenstaande gevallen eigen initiatief te hebben ontplooid. Eén officier

van justitie vermeldt in ongeveer de helft van de situaties waarin reeds een genees-

kundige verklaring is opgesteld een onderzoek in te stellen. Een derde van de offi-

cieren van justitie geeft aan soms enige activiteiten te ontplooien. De meerderheid

geeft echter te kennen de situatie doorgaans niet te onderzoeken en geen initiatief te

nemen. Voor de volledige resultaten verwijzen we naar bijlage 6, vragen 4, 5 en 6.

9 De situaties uitgezonderd waarin de officier door een beleidsafspraak tussen kantongerechten en

arrondissementsrechtbank de verzoeken door de kantongerechten kreeg toegespeeld.
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Beslissingsvrijheid onder de Kw en Bopz vergeleken

In de artikelen 35i (voortzetting ibs), 13 (rm) en 22 en 24 (eerste en verdere ver-

lenging van de rm) Kw staat de taak van de officier van justitie omschreven. Deze

taak is deels geformuleerd in termen van verplichtende voorschriften (art. 35i, 13

lid 2 en 22 Kw) en deels in termen van openstaande opties (art. 13 lid 1 en 24 Kw).

Onder de Kw was niet altijd geheel duidelijk in hoeverre er sprake is van een dis-

cretionaire bevoegdheid10 van het OM, vooral niet bij de vraag of de officier van

justitie onder alle omstandigheden een vordering in dient te stellen of dat hij daar-

van af kan zien wanneer naar zijn oordeel het instellen van een vordering geen

resultaat zal opleveren. Artikel 35i Kw (voortzetting ibs) lijkt tot het instellen van

de vordering te verplichten: 'De officier (...) de (...) bescheiden (...) aan de president

van de rechtbank en vordert voortzetting van de inbewaringstelling.' Dat lijkt

logisch. De consequentie van het niet instellen van de vordering zou immers zijn

dat de met een ibs opgenomen persoon zijn zaak niet aan een rechter kan voor-

leggen opdat de rechter op korte termijn beslist over de wettigheid van de vrij-

heidsbeneming zoals bepaald is in artikel 5 lid 4 van het Europees Verdrag voor

de Rechten van de Mens (EVRM). Dat de vordering tot voortzetting niet hoeft te

worden ingesteld wanneer de ibs door de geneeskundige wordt beëindigd (art.

35j lid 3 Kw), spreekt min of meer vanzelf.

Over de rm lijkt de officier van justitie eigen beslissingsbevoegdheid te hebben.

Hij kan een vordering instellen wanneer daartoe geen verzoek ingesteld wordt en

hij is daartoe verplicht wanneer hij een rm noodzakelijk acht (art. 13 Kw). Het eigen

oordeel over de situatie speelt hierbij dus een rol. Wat betreft de verlenging van de

rm wordt ons uit de wettekst niet duidelijk of de officier van justitie beslissings-

vrijheid heeft bij het instellen van de vordering. De Bopz is hierover in de artikelen

27 (voortzetting ibs), 6 (rm, eerste en verdere verlengingen van de rm) duidelijk: de

officier van justitie stelt de vordering in als naar zijn oordeel de kans dat de rechter

tot gedwongen opneming overgaat reëel is. Artikel 27 Bopz zegt hierover dat'indien

de officier van oordeel is dat het gevaar zich voordoet' en artikel 6 eerste lid dat 'de

officier de vordering instelt tenzij hij het verzoek kennelijk ongegrond acht of tenzij

minder dan een jaar verstreken is sedert een vordering is afgewezen die op dezelfde

persoon betrekking had, en uit het verzoek niet blijkt van nieuwe feiten.' De Bopz

kent dus aan de officier van justitie de bevoegdheid toe te overwegen of het instellen

van de vordering noodzakelijk is. De voormalige rechter Dittrich voorziet dat deze

bepalingen problemen kunnen opleveren omdat de officier van justitie te veel op de

stoel van de rechter zou komen te zitten (Dittrich, 1994, p. 36).

Maar in hoeverre was er reeds onder de Kw sprake van een beslissingsbevoegdheid

van de officier? Deze bevoegdheid onder de Kw is summier onderzocht door Smit

10 Een discretlonaire bevoegdheid doeltop de speelruimte waarin men naar eigen inzicht kan bepalen wat

wenselijk is. Een in dit verband veel gebruikte (Duitse) term is freles Erenessen (Knottenbelt en Torringa,

1984, p. 265).
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en Boogaart. Zij vroegen tussen 1985 en 1989 vijf officieren van justitie naar hun

mening. Deze officieren meenden overwegend dat er weinig ruimte was voor een

zelfstandige beslissingsbevoegdheid van de officier van justitie. De auteurs consta-

teerden wel een zekere tegenstrijdigheid: 'De meeste officieren (achten zich) niet

bevoegd een vordering niet aan de rechter voor te leggen, maar blijken in de praktijk

wel vorderingen in te trekken' (Smit en Boogaart, 1989, p. 34).

In de enquête zijn we ingegaan op dit punt van de discretionaire bevoegdheid van

het OM inzake dwangopname. We vroegen de officieren van justitie of er bij de

beslissing om een vordering in te stellen sprake was van een discretionaire bevoegd-

heid. Van de achttien officieren was ruim de helft van mening dat dit het geval was.

Deze officieren gingen in de regel niet over tot het instellen van de vordering wan-

neer niet aan de criteria voor gedwongen opname voldaan werd, wanneer de stuk-
ken zeer onvoldoende of formeel niet in orde waren of wanneer de burgemeester de

ibs pas na verloop van een week aan het OM meldde (zie bijlage 6, vraag 8).

Op het uitblijven van de vordering tot voortzetting van de ibs hebben we nog nader

commentaar. Zoals gezegd had het OM krachtens de Kw geen zelfstandige beoor-

delingsbevoegdheid bij vordering tot voortzetting van de ibs. Tevens hebben we

opgemerkt dat het uitblijven van de vordering tot ongewenste consequenties kan

leiden, doordat continuering van de vrijheidsbeneming niet door eenrechter

getoetst wordt. Uit de participerende observatie is gebleken dat de onverwachte

feitelijke beslissingsvrijheid van het OM bij de voortzetting van de ibs wellicht kan

worden verklaard uit een bijzondere omstandigheid. Het blijkt dikwijls voor te

komen dat een met een ibs opgenomen persoon na enkele dagen met ontslag gaat

of verder op vrijwillige basis in het psychiatrisch ziekenhuis blijft. Met andere

woorden: na enkele dagen wordt de gedwongen opname door geneeskundigen van

het ziekenhuis opgeheven. Artikel 35j Kw maakt expliciet melding van die mogelijk-

heid. Wanneer van de beëindiging van de ibs door de geneeskundige overeenkomstig

artikel 35j lid 3 Kw zo spoedig mogelijk melding wordt gemaakt aan de officier van

justitie, kan het instellen van de vordering achterwege blijven.

Dat officieren regelmatig weigeren een rm te vorderen, wordt in de enquête door

de Riagg-psychiaters bevestigd. Van de 142 psychiaters antwoordde 16% dat het in

1993 een of meer keren is voorgekomen dat een officier van justitie weigerde een

volgens hen noodzakelijke vordering voor een rm in te stellen. Eén psychiater

overkwam dit maar liefst twintig keer in 1993. De psychiaters geven aan dat het

in totaal om 79 weigeringen ging. Dat is ongeveer 10% van het totaal aantal rm's

waarvoor zij verantwoordelijk waren.
De door Smit en Boogaart reeds geconstateerde discrepantie tussen de mening van

de officieren van justitie over hun beslissingsbevoegdheid en het niet instellen van

vorderingen bleek ook uit de enquête. Bij elk concreet item (zie bijlage 6, vraag 8)

waren er steeds enkele officieren, in aantal variërend van drie tot vijf,'die meenden

geen discretionaire bevoegdheid te hebben maar die toch afzagen van een vordering

wanneer ze een gebrek constateerden. Dat lijkt met elkaar in tegenspraak.
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Aanwezigheid bij de zitting

Het is de vraag of de doorgaans weinig actieve houding van het OM ook blijkt uit de

aanwezigheid van de officier van justitie op de zitting. De Wet op de Rechterlijke

Organisatie (RO) regelt in artikel 3 en verder de organisatie en de bevoegdheden van

het OM. Artikel 4 RO bepaalt dat het OM belast is met de handhaving der wetten en

dient te worden gehoord indien de wet dit voorschrijft. De Kw geeft daar geen uit-

werking aan. Artikel 324 lid 2 Rv bepaalt dat het OM zal worden gehoord 'indien het

de wens om te worden gehoord te kennen heeft gegeven.' Smit en Boogaart (1989,

p. 36) stellen dat naast deze procedures waarbij het OM als partij optreedt'(...) de

officier van justitie kan worden gehoord voor het geven van onpartijdig advies.

(...) In de praktijk blijkt dat het merendeel der officieren alleen de zittingen van de

meervoudige kamer bijwonen. (...) De redenen om juist bij deze zittingen aanwezig

te zijn, zijn niet principieel, maar praktisch van aard: gebrek aan tijd en mankracht.

Meervoudige kamerzittingen vinden minder veelvuldig plaats dan zittingen van de

enkelvoudige kamer van de rechtbank, waarbij de patiënt wordt gehoord in het

kader van een eerste rm of de voortzetting van de ibs.'

Juist bij de procedure rond de dwangopname kunnen er ook belangrijke (niet-

rechtsstatelijke) redenen zijn voor de aanwezigheid van de officier van justitie bij

de besluitvorming. Zo stelt Pols (1994, pp. 635-650) dat de aanwezigheid van de

officier van justitie van veel belang is omdat anders de psychiater in de rol van

aanklager gedwongen wordt. De auteur geeft het voorbeeld van een ernstig suïcidale

patiënt die de psychiater in vertrouwen neemt en vertelt dat hij bang is voor zichzelf.

Wanneer de psychiater vervolgens maatregelen treft, kan deze patiënt gaan denken:

hij vraagt mijn vertrouwen, maar als ik hem dat geef wordt ik daarvoor gestraft. Van

Ginneken (1994, p. 53) voegt daar de klassiekere argumenten voor de aanwezigheid

van de officier van justitie aan toe. Die aanwezigheid is gewenst om informatie van

de politie in te brengen en omdat het in het algemeen de taak van het OM is om als

handhaver van de openbare orde op te treden. Van Ginneken pleit ook voor uitbrei-

ding van deze taak.

Uit de enquête blijkt dat verreweg de meeste officieren slechts sporadisch zittingen

bijwonen waarbij een beslissing over de dwangopname wordt genomen. Dit geldt

zowel voor zittingen van de meervoudige kamer als voor die van de alleensprekende

rechter. Uit bijlage 6, vraag 17, blijkt dat niet meer dan een kwart van de officieren in

1993 aan enige zitting in het kader van de dwangopname heeft deelgenomen. We

constateren tevens dat het door Smit en Boogaart gesignaleerde verschil in aanwezig-

heid van de officier van justitie tussen meervoudige en enkelvoudige zittingen hier

niet terug te vinden is.

Het verzoek tot dwangopname

Zoals we hebben gezien, hield de Kw de mogelijkheid open dat de kantonrechter

op verzoek van particuliere belanghebbenden (een familielid, de echtgenoot, de

voogd of curator, de betrokkene zelf) beoordeelt of een gedwongen opname dient

te worden geïnitieerd of gecontinueerd (art. 12, 15, 22 en 24 Kw). Het verzoek tot de
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eerste en verdere verlenging wordt behandeld door de rechtbank (art. 22 en 24 Kw).

Onder de Bopz dienen alle verzoeken te worden gericht aan de officier van justitie,

die vervolgens (indien noodzakelijk) een vordering bij de rechtbank instelt (art. 4

en 15 Bopz).

Onder de Kw bestond in zekere zin een keuzemogelijkheid tussen de rechtbank en

het kantongerecht wanneer bij de rm-procedure. In het ene geval diende men een

verzoek in bij de kantonrechter, in het andere kon men bijvoorbeeld via de Riagg de

officier van justitie een vordering in laten stellen bij de rechtbank. Dat aan de keuze

tussen een rechtstreeks verzoek en een vordering via de officier overwegingen voor-

afgaan, blijkt uit de volgende observatie. Daarin probeert de familie van de betrok-

kene in overleg met een psychiater van de Riagg tot een oplossing te komen. De

psychiater stelt een rm voor.

(Observatie) 'Het is bij een rm-aanvraag ook belangrijk dat hij dit uit uw houding

kan merken', zegt de psychiater. 'Die andere psychiater zei dat een rm-aanvraag

ook via de officier van justitie kon. Is dat niet beter, aangezien wij nog meer met

hem te maken zullen hebben?', vraagt de vader zich af. 'Het is goed dat u dat

noemt. Het gaat er echter om dat er grenzen worden aangegeven. Net als kleine

kinderen hebben ze er behoefte aan dat iemand zegt "tot hier en niet verder".

Dat stellen ze op prijs'. 'Ik begrijp wat u bedoelt.' Vervolgens wordt besproken

hoe de formulieren 'worden geregeld'. Afgesproken wordt dat de vader het ver-

zoek ondertekent, dat heeft de psychiater het liefst, en dat de psychiater na een

onderzoek de formulieren zal opstellen en zal toezenden aan het kantongerecht.

In deze situatie kiest de familie op aanraden van de psychiater ervoor zelf het ver-

zoek in te dienen om daarmee tegenover de betrokkene een daad te stellen.

Ook Dittrich (1994, p. 36) stelt dat de mogelijkheid dat de familie of de betrokkene

een verzoek indient voordelen heeft: 'Het voordeel van zo'n informele toegang tot de

rechter was dat de betrokkene en zijn naasten zelf de verantwoordelijkheid voor een

gedwongen-opname hadden. (...) Een interventie van de officier van justitie wordt

geassocieerd met het strafrecht.'

Uit de laatste observatie blijkt echter ook dat er geaarzeld wordt omdat de familie

zich met het verzoek min of meer als tegenpartij opstelt. Wanneer dergelijke over-

wegingen overheersen, dan kan de familie ervoor kiezen om aan te sturen op een

andere procedure. De psychiater brengt in dat geval de zaak ter kennis van de

officier van justitie en deze vordert de rm.

Uit de enquête onder Riagg-psychiaters blijkt dat 56% van hen vindt dat de familie

of echtgenoot niet op de achtergrond dient te blijven bij de aanvraag van een rm.

Van hen is 32% van mening dat de familie juist wel op de achtergrond zou moeten

blijven. Een en ander zal afhankelijk zijn van de concrete situatie, zoals meerdere

psychiaters opmerkten die geen mening zeiden te hebben (12%). De mogelijkheid

een daad tegenover de betrokkene te stellen, lijkt door de Bopz te worden uitge-

sloten, tenzij men van mening is dat ook met het inschakelen van de officier van

justitie aan de betrokkene een duidelijk signaal kan worden gegeven. Het is daar-
naast ook onder de Bopz mogelijk dat familieleden of de huwelijkspartner ter zitting
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aanwezig zijn om de argumenten voor (maar in principe uiteraard tegen) dwang-

opname uiteen te zetten. Een dergelijke actie zal echter onvermijdelijk een sterk

confronterend karakter hebben. De familie komt dan in een tot op zekere hoogte

letterlijk dramatische situatie (namelijk het theatrale karakter van een rechtszitting)

tegenover de betrokkene te staan om diens gedwongen opname te bepleiten.

4.3 De advocaat

Dwangopname is uiteraard een bijzonder ingrijpende maatregel, waarbij het fun-

damentele recht op zelfbestemming van het individu (tijdelijk) terzijde wordt

geschoven. De verdergaande regeling van de rechtspositie is bedoeld om meer

evenwicht te brengen tussen deze juridische mogelijkheid tot interventie en de

individuele vrijheden, zoals in de Bopz tot uitdrukking komt. De persoon van de

advocaat speelt hierbij in principe een cruciale rol. De Kw noemde de advocaat

slechts in één artikel. Volgens artikel 17 lid 3 Kw kan de rechter aan de betrokkene

een raadsman toevoegen. Het EHRM oordeelde in het Winterwerparrest echter dat

het niet aan de patiënt is om zich van rechtsbijstand te voorzien (Winterwerparrest,

EHRM, 24 oktober 1979). Sindsdien werd het, alhoewel de expliciete verplichting

daartoe dus niet bestond, goed gebruik dat de rechter deze toewijzing van rechts-

bijstand in Kw-zaken ook metterdaad realiseerde (Offerhaus, 1985, p. 609; Van den

Puttelaar e.a., 1984, pp. 69-76; Smit en Boogaart, 1989, p. 81; Van Ginneken, 1994,

p. 44; Mollema, 1988, pp. 126 en 127). Onder de Bopz is de rechter verplicht om aan

de betrokkene een advocaat toe te voegen (art. 8, 17 en 29 Bopz). Tevens breidt de

Bopz de rol van de advocaat uit tot de ibs-procedure. De burgemeester dient zorg

te dragen voor toevoeging van een raadsman (art. 22 Bopz).

Onder het regime van de Kw werd aan de toevoeging van een advocaat in de proce-

dure voor de kantongerechten lange tijd getwijfeld. In een circulaire van de minister
van Justitie wordt nog gesproken van 'de kantongerechtsprocedures (...) waarbij de

patiënt in vele gevallen niet wordt bijgestaan door een raadsman' (Circulaire minis-

terie van Justitie, 18 november 1985, Staatscourant 2 februari 1985, nr. 234). Van den

Puttelaar en Van der Lugt (1984, p. 71) beschrijven de praktijk bij het krankzinnigen-

piket in Rotterdam waar 'bij de procedure op verzoek van de betrokkene zelf of op

verzoek van de familie de betrokkene niet automatisch een advocaat krijgt toege-

voegd. Het initiatief dient van betrokkene zelf uit te gaan.'

Smit en Boogaart (1989, p. 81) constateerden na onderzoek dat in bijna alle arron-

dissementen een piketdienst voor rechtshulp functioneerde, die in beginsel alle

Kw-procedures omvatte. In slechts één arrondissement bestond nog geen piket-

dienst maar werd wel steeds een advocaat toegevoegd. Ook hier bleek echter dat

procedures voor de kantongerechten in dit opzicht een uitzondering vormden,

waarbij volgens de auteurs bleek dat'in bijna de helft van de gevallen geen sprake

is van automatische rechtsbijstand.'

Gezien het bovenstaande is het wellicht niet verrassend dat de advocaten volgens de

enquête relatief weinig positief waren over de uitvoering van de Kw door de kanton-
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gerechten. Van de 103 advocaten was 63% van mening dat de rechtbank de zaken

beter behandelde dan het kantongerecht. Volgens ongeveer 20% van de advocaten

schakelde de kantonrechter in 1993 in de regel geen advocaat in om rechtsbijstand

te verlenen in een Kw-procedure. (Bijna) alle advocaten meenden dat bij de recht-

bank normaalgesproken een advocaat werd toegevoegd (zie bijlage 4, vraag 2).

Deze inzichten van advocaten over de inschakeling van hun beroepsgroep onder de

Kw worden in grote lijnen bevestigd door de rechterlijke macht. Uit de enquête blijkt

dat rechtbanken steeds een advocaat inschakelden. Slechts bij uitzondering werd

de betrokkene ter zitting niet bijgestaan door een advocaat. Dit antwoordden zowel

de rechters (n=39) als de griffiemedewerkers (n=15) van de arrondissementsrecht-

banken. Volgens rechters en griffiemedewerkers van de kantongerechten werden

ook daar doorgaans advocaten toegevoegd voor de behandeling van Kw-procedures.

Dit was echter wel duidelijk in mindere mate het geval dan bij de rechtbanken. De

redenen die de kantonrechters aanvoerden voor het niet inschakelen van een advo-

caat, waren dat het een eigen verzoek van de betrokkene of een verzoek van familie

betrof. Omdat van lang niet alle kantongerechten gegevens bekend zijn, hebben de

conclusies beperkte waarde.

Tijdens het onderzoek werden achttien rechtszittingen geobserveerd, waarvan het

in zes gevallen ging om een zitting van de kantonrechter. Bij al deze zaken had de

rechter aan de betrokkene een advocaat toegevoegd. In één geval gaf een kanton-

rechter aan te hebben getwijfeld over de noodzaak van het toevoegen van een advo-

caat. De rechter meende dat de advocaat weinig inbreng zou kunnen hebben, aan-

gezien het een eigen verzoek betrof. Hij besloot evenwel op het laatste moment toch

een advocaat toe te voegen. Tot slot blijkt uit de enquête dat het zelden voorkomt dat

de rechtshulp van de advocaat door de betrokkene wordt afgewezen.

De voorbereiding door de advocaat

Tijdens de observaties bleek de voorbereiding van de advocaat hoofdzakelijk te

bestaan uit het doornemen van het dossier, als de advocaat daarover beschikte, en

het bespreken van de situatie met de betrokkene vóór de zitting. Soms sprak de

advocaat dan ook met de behandelend arts over de situatie. Eén van de advocaten

had bovendien telefonisch inlichtingen ingewonnen bij familie van de betrokkene

en bij diens huisarts. In niet alle gevallen was dat mogelijk. In één geval kon de

advocaat ondanks herhaalde telefoontjes en huisbezoek niet in contact komen met

de cliënt, in een ander geval was deze zo van de wereld dat een gesprek niet mogelijk

was. De betrokkene dreigde bovendien uit het raam te springen. In een derde geval

ging de advocaat wegens het gevaar dat de betrokkene een rm zou ontvluchten

akkoord met een zitting zonder voorbereiding. De psychiater had om deze benade-

ring verzocht omdat de betrokkene al eerder op de vlucht was geslagen. De advocaat

willigde het verzoek in en stelde `dat het belang van zijn cliënt breder is dan het niet

afgeven van een rm.' Deze laatste zaak is uiteraard illustratief voor de vaak dubbel-

zinnige positie van de advocaat in zaken van dwangopname. De advocaat kan zich
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terwille van het belang van zijn cliënt lang niet altijd eenvoudig contrair aan de ibs
of vordering tot rm opstellen.

Uit de enquête blijkt dat 95% van de advocaten vrijwel steeds vóór de zitting de

cliënt bezocht om de situatie te bespreken. Iets meer dan de helft van de advocaten

bereidde zich op de zitting voor door informatie in te winnen bij derden. Ongeveer

een kwart van de advocaten zocht vooraf naar relevante jurisprudentie (zie bijlage 4,

vraag 13).

De opstelling van de advocaat

Anders dan bijvoorbeeld in het strafrecht en bij de gebruikelijke civiele procedures

kon de positie die de advocaat tijdens de Kw-procedures innam sterk variëren. Bij

procedures rond dwangopname werd de advocaat vrijwel altijd geconfronteerd met

de complexe en deels tegenstrijdige belangen van zijn cliënt. Enerzijds is of lijkt

dwangopname vrijwel altijd mede in het (langere-termijn)belang van de cliënt zelf.
Anderzijds voelt de advocaat zich veelal beroepshalve gehouden aan de verwachting

dat hij juridisch tegenspel geeft wanneer zijn cliënt niet wil worden opgenomen in

weerwil van de noodzaak die de advocaat zelf ziet voor een dergelijke opname. De

advocaat kan op basis van dit dilemma verschillende posities innemen. Hiday (1981)

onderscheidt de adversary role, waarin de advocaat de in het strafrecht gebruikelijke

positie van tegenspeler van de officier van justitie inneemt, en de paternalistic role,

waarin de advocaat meer de rol van onderzoeker heeft die nagaat wat het beste voor

de patiënt is. Gordon (1981, pp. 176-179) noemt de partisan view, waarbij de advo-

caat onvoorwaardelijk de kant van de betrokkene kiest. Deze opstelling is weliswaar

verwant aan de adversary role van Hiday, maar gaat naar onze indruk verder. De

advocaat laat zich bij de partisan view niet alleen leiden door strikt juridische begin-

selen maar handelt tevens uit motieven van opheffing van machtsongelijkheid

tussen psychiater en patiënt. De partisan view is '(...) closely associated with the

vigorous pursuit of patient rights and other legal needs, (...) by working to establish

rights for patients, encouraging reform of relevant legislation and otherwise

persuing the interest of the client group.'

Tijdens de observaties bleek, niet onverwacht, dat de opstelling van de advocaat

sterk samenhangt met die van de betrokkene. Wanneer de betrokkene zelf verzoekt

om een rm of geen (duidelijk) bezwaar maakt tegen een gedwongen opname, dan is

er immers weinig aanleiding tot een juridisch contraire opstelling van de advocaat.

Dit wordt uiteraard anders wanneer de cliënt zich pertinent verzet tegen de dwang-

opname. Bij de geobserveerde zittingen kon de rol van de advocaat niet altijd een-

duidig worden geïnterpreteerd. Deze rol varieerde soms tijdens een zitting, al naar

gelang het onderwerp van gesprek. Wel menen we dat in veel gevallen de overweging

van bestwil een rol speelt in de opstelling van de advocaat. Een voorbeeld van een

observatie op dit vlak.

(Observatie) De rechter wendt zich weer tot de advocaat. Deze richt zich tot de

psychiater: 'Alhoewel ik het op dit moment niet kan constateren, geloof ik de

vervuiling wel, maar vraag ik me af hoe het met de psychische ziekte zit."Ik kan
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op dit moment geen psychiatrisch beeld waarnemen. Maar ze lijdt aan zelf-

overschatting. Ze heeft het wel over een appartement maar iedereen weet hoe

moeilijk het is om woonruimte te regelen. En als haar dat niet lukt dan ... en ze

heeft geen uitkering.' De advocaat sluit af: 'Ze is op dit moment te zwak om de

straat op te gaan. Ik denk dat ze erbij gebaat is dat ze behandeld wordt voor een

periode van drie maanden.'

In een van de gevallen stelde de advocaat zich uitgesproken paternalistisch op. Vóór

de zitting had deze de betrokkene thuis opgezocht. De advocaat was zo van diens

toestand geschrokken dat hij de rechtbank maande om met spoed de rm-zitting

te houden. Tijdens de zitting onthield de advocaat zich geheel van commentaar.

In wezen werkte de advocaat er bij deze zaak aan mee dat zijn cliënt zo spoedig

mogelijk (gedwongen) werd opgenomen.

In de enquête is over de rol van de advocaat bij het proces van dwangopname de

vraag gesteld voor welke opstelling advocaten kozen: de partisan view (onvoor-

waardelijk het standpunt van de cliënt volgen), de paternalistic role (doen wat het

beste is voor de betrokkene) of de adversary role (nagaan of er juridische grond was

voor de dwangopname en dit eventueel bestrijden). Uit de beantwoording van deze

vraag blijkt dat 66% van de advocaten kiest voor de adversary role. Dit betekent dat

deze advocaten zich vooral door juridische beginselen laten leiden. Slechts 10% van

de advocaten kiest voor de partisan view. Legemaate (1985, p. 20) merkte nog op dat

deze opstelling noodzakelijk was omdat er naar zijn mening geen sprake was van

een evenwicht tussen de macht van de psychiater en diens patiënt. Kennelijk zijn de

advocaten anno 1993 een andere mening toegedaan. De bestwiloverwegingen die-we

tijdens de observatieperiode vaak zijn tegengekomen, blijven in de enquête onder-

belicht. Men zegt een meer formeel-juridische benadering te hebben. Dit zou heel

goed een principe-opstelling op basis van het beroepsethos kunnen zijn. Uit de

observaties blijkt dat men de gronden voor dwangopname steeds toetst, maar dat

de wijze waarop men daar verder mee omgaat tevens ingegeven kan worden door

het nastreven van de 'eigen bestwil' van de betrokkene. Een voorbeeld van een

observatie op dit punt.

(Observatie) 'Maar nu over de rm', komt de rechter terzake, 'wat vindt u zelf?' 'Ik

zie die 't liefst eraf', zegt betrokkene, 'maar als het dan echt moet, dan liever voor

drie maanden.' 'Waarom?, wil de rechter weten. Hij geeft niet direct antwoord en

de rechter vult aan: 'U wilt dat 't dan opnieuw bekeken wordt?' De betrokkene

knikt bevestigend. 'Ik doe 't wel wanneer de verwachting is dat het in die termijn

verbetert.' 'Misschien is dit te snel', overweegt de rechter. 'Ik vind de termijn

redelijk', houdt de betrokkene vol. 'Ik zou dat een redelijke beslissing vinden in

mijn voordeel. Het is toch niet leuk om een rm te hebben.' De rechter beaamt dat

en geeft het woord aan de advocaat. De advocaat: 'Ik sluit me aan bij hetgeen

mijn cliënt naar voren heeft gebracht. Ik wil inhaken op wat de arts zei: als over

zes maanden de rm opgeheven zou moeten worden, wil ik pleiten voor een

kortere rm. Nu anderhalve maand geleden nog beslist is over een ontslagverzoek

lijkt me in de situatie passen dat de rm voor iets langer dan hij zelf voorstelt
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wordt gegeven.' De advocaat kijkt daarbij haar cliënt aan en met een hand op

zijn arm zegt ze: 'Ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik dit zeg.'

Hageman-Smit (1987, pp. 17 en 20) haalt de Amerikaanse onderzoeken van Hiday

(1981) en Durham en Lafond (1986) aan die een verband constateren tussen de

rechtsbijstand en het resultaat van de besluitvorming. Hiday stelt dat de kans af-

neemt dat de rechter de verlenging van een gedwongen opneming toewijst naar-
mate de advocaat zich actiever opstelt. Voor wat Nederland betreft is Hageman-

Smit daar aanvankelijk minder van overtuigd. Zij concludeert na observatie van

twintig zittingen en het interviewen van rechters uit vijftien arrondissementen

dat 'de inbreng van de advocaten tijdens het horen van de patiënt door de rechter

beperkt was en dat het niet na te gaan was op welke manier de rechter hetgeen de

advocaat had gezegd verwerkte in de beslissing over de gedwongen opneming.'

Smit en Boogaart (1989, p. 83) stelden hier op basis van hun eigen onderzoek tegen-

over '(...) dat de inbreng van de advocaten minder passief is dan in het verleden,

dat vooral advocaten die zich goed hebben voorbereid en hun visie hebben onder-

bouwd met aanvullende informatie, de besluitvorming van de rechter beïnvloeden

(...) en dat de aanwezigheid van de advocaat op zich al een zorgvuldiger procedure

bewerkstelligt.'

Hoe beoordelen advocaten, rechters, psychiatersll en officieren nu de rol die de

advocaat bij de besluitvorming over een gedwongen opname speelt? Op basis van

de enquête kunnen de meningen van de verschillende partijen over het belang van

de toevoeging van de advocaat in de besluitvorming over een gedwongen opname

worden vergeleken. In tabel 5 zijn de resultaten samengevat.

De advocaten zijn zoals blijkt uit tabel 5 zelf duidelijk het positiefst over hun bij-

drage aan het proces van gedwongen opname. Het merendeel van de behandelend

psychiaters, rechters en officieren is van mening dat de advocaat weinig invloed

heeft op de besluitvorming over een gedwongen opname. Waarom dit verschil in

opvatting? Uit de geobserveerde zittingen blijkt dat de advocaten er bij een eigen

rm-verzoek van de betrokkene veelal het zwijgen toe deden. Desgevraagd stelde een

advocaat dat in dergelijke procedures voor de advocaat weinig anders overblijft dan

procesbewaking in het algemeen en dat hij de consequenties van de rm voor zijn

cliënt kan verduidelijken. Ook in gevallen waarin de betrokkene zich verzoend had

met het idee van (gedwongen) opname in een psychiatrisch ziekenhuis stelde de
advocaat zich terughoudend op. In al deze gevallen (40%) bleef de inhoudelijke rol

van de advocaat op de hoorzitting dan ook beperkt. In de overige gevallen (60%)

kwam het even vaak voor dat de advocaat niet tegen de gedwongen opname ageerde

terwijl de betrokkene niet opgenomen wenste te worden, als dat de advocaat de

noodzaak van gedwongen opname bagatelliseerde en de rechter verzocht de vorde-

ring of het verzoek af te wijzen. In de eerstgenoemde gevallen was de activiteit van

de advocaat miniem en accepteerde deze zonder meer de lezing dat een gedwongen

11 De psychiaters zijn in dit geval de behandelend artsen omdat, zoals hierna zal blijken, de artsen die de

geneeskundige verklaringen opstellen nauwelijks zittingen plegen bij te wonen.
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Tabel 5: Meningen over de waarde van de toevoeging van eeri advocaat voor de besluit-

vorming over dwangopname, In %
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advocaat rechter psychiater officier

(n=100) (n=59) (n=113) (n=17)

positief 64 27 14 13

0 28 18 3 -

negatief 8 55 83 87

opname nodig was. In de laatstgenoemde gevallen stelde de advocaat zich actief

op door vooraf informatie te vergaren, door te wijzen op alternatieven voor een

gedwongen opname of door te stellen dat niet aan de criteria was voldaan. In veel

van de gevallen waarin de advocaat commentaar of kritiek had, leek de rechter daar-

mee rekening te houden. Niet zelden nam de rechter een suggestie van de advocaat

over of besteedde de rechter daar aandacht aan.

(Observatie en interview) Tijdens de zitting geeft de advocaat herhaaldelijk aan

dat het gevaar door ambulante hulp zou kunnen worden afgewend. De rechter

wil de behandelend arts graag spreken maar deze blijkt door ziekte afwezig. De

rechter besluit daarop telefonisch informatie in te winnen bij de behandelaar.

'Heeft een behandeling zin?', wil de rechter weten. 'Ja', meent de behandelaar.

'Ook met een gedwongen opname?' 'Ja.' 'En ambulante hulp, kan dat?' 'Ja, op

termijn; eerst moet betrokkene een voorbereidingstermijn op het ziekenhuis

doorlopen.' Later zegt de rechter: 'Het contact met de arts was zo geweldig

belangrijk omdat duidelijk gekozen moest worden voor hetgeen het beste voor

de betrokkene zou zijn. En je voelde wel dat de advocaat meer op het spoor van

ambulante hulp zat, daar moest het een en ander aan geschut tegen in stelling

worden gebracht.'

In dit voorbeeld zien we dat de rechter aandacht besteedt aan de argumentatie van

de advocaat tegen gedwongen opname. De conclusie van Smit en Boogaart (1989)

dat de rechter door de zich actief opstellende advocaat werd beïnvloed, kunnen we

onderschrijven. We constateren dat de rechter op minder belangrijke punten, zoals

de duur van de machtiging, gehoor geeft aan het pleidooi van de advocaat en de

termijn daadwerkelijk bekort. Ook zien we dat de rechter zich meer moeite getroost

om de feiten boven tafel te krijgen wanneer de advocaat het bestaan van gevaar of

stoornis ontkent. In enkele gevallen leidde dit tot een afwijzing van de vordering

tot gedwongen opname. De invloed lijkt dus niet beperkt te blijven tot marginale

punten maar reikt ook tot een noemenswaardige beïnvloeding van de beslissing

van de rechter. Uit deze observatiegegevens blijkt dat de betrokkene in lang niet

alle gevallen wil dat de advocaat tegen de gedwongen opname ageert en daarmee

een grote rol speelt in de besluitvorming. Hierdoor zijn de enquêtegegevens beter

te begrijpen.
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4.4 De rechter
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De rol van de burgemeester bij de dwangopname blijft zoals gezegd beperkt tot de

in acute situaties noodzakelijke spoedprocedure, de ibs. De rechter beoordeelt zo

spoedig mogelijk nadat de betrokkene met een ibs is opgenomen of de ibs dient te

worden voortgezet. Ook in alle andere procedures krachtens de Kw werd de toetsing

van de dwangopname aan de wettelijke bepalingen verricht door de rechter. De Kw

gaf aan de bevoegdheid van de rechter al naar gelang de aan de orde zijnde proce-

dure steeds een andere uitwerking:

- voortzetting van de ibs: de president van de rechtbank is bevoegd de voortzetting

te gelasten of af te wijzen (art. 35i Kw);

- rm ('plaatsing') op verzoek van de familie, echtgenoot, voogd of curator: de

kantonrechter is bevoegd de machtiging af te geven (art. 17 lid 7 Kw);

- rm ('plaatsing') naar aanleiding van een vordering van de officier van justitie:

de president van de rechtbank is bevoegd de machtiging af te geven (art. 17

lid 7 Kw);

- doorverwijzingvan de zaak naar de meervoudige kamer van de rechtbank wan-

neer de kantonrechter of de president van de rechtbank geen reden ziet om een

machtiging af te geven of twijfelt (art. 17 lid 7 Kw);

- verlenging van de rm ('doen verblijven' en 'verlengen'): de rechtbank is bevoegd

maar kan het verhoor opdragen aan een rechter-commissaris of een kanton-

rechter. Deze rapporteert aan de rechtbank, waarna de rechtbank beslist (art. 22,

23 en24Kw).

Onder de Kw zien we dus de kantonrechter, de president van de rechtbank als alleen-

sprekende rechter en de meervoudige kamer, en namens deze de rechter-commissa-

ris, optreden in procedures van gedwongen opname. In de Bopz is de absolute

competentie van de rechter minder gecompliceerd. Artikel 1 Bopz verklaart de

arrondissementsrechtbank bevoegd om te oordelen over alle procedures van

gedwongen opname en verwijst naar de RO. Volgens deze wet vormt de rechtbank

enkelvoudige kamers (alleensprekende rechters) voor de behandeling van proce-

dures van gedwongen opname (art. 49 lid 2 RO). Voor de kantonrechter is onder de

Bopz geen rol meer weggelegd.

De wijze waarop de rechter onder de Kw ingeschakeld kon worden, was afhankelijk

van de soort procedure. De rechter kon op twee manieren worden ingeschakeld: via

de officier van justitie die een vordering instelde bij de rechtbank of via een verzoek

van door de wet genoemde belanghebbenden. Wanneer een familielid, echtgenoot,

voogd, curator of de betrokkene zelf een rm wilde vragen, konden zij zich recht-

streeks tot de kantonrechter wenden met een verzoek om een rm (art. 12 en 15 Kw).

De officier van justitie speelde in de kantongerechtsprocedure geen rol. Tussen-

komst van de officier van justitie was wel aan de orde in de rechtbankprocedures.

De rechtbank oordeelde over de voortzetting van de ibs, de rm en de verlenging van

de rm steeds op vordering van de officier van justitie. De verlenging van de rm kon

bovendien op verzoek van de in artikel 12 of 15 Kw genoemde personen door de
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rechtbank in behandeling genomen worden. De Bopz heeft deze regeling in zoverre

gewijzigd dat meer nadruk is komen te liggen op de rol van het OM. Nu voor de kan-

tonrechter geen plaats meer is, dienen verzoeken aan de officier van justitie gedaan

te worden en ook bij de verlenging van de rm dient het verzoek via de officier van

justitie te verlopen. De voortzetting van de ibs blijft uitsluitend mogelijk op vorde-

ring van de officier van justitie. Volgens de Bopz dienen alle procedures dus over het

OM te lopen en dient de officier van justitie bovendien de noodzaak van het instellen

van een vordering te overwegen (art. 6 lid 1 Bopz).

De rechter beslist over de voortzetting van de ibs, over de rm en over de (eventuele)

verlengingen van de rm. In dit onderzoek hebben we ons beperkt tot de beslissingen

van de rechter tot en met de eerste verlenging. De nadruk ligt echter op de rechter-

lijke beslissingen in de eerdere stadia, de voortzetting van de ibs en de eerste rm.

De voorbereiding door de rechter

Vóór de behandeling van de Kw-procedure beschikte de rechter (volgens wettelijke

voorschriften) in ieder geval over de geneeskundige verklaring en over het verzoek

van derden of de betrokkene zelf of de vordering van het OM waarin wordt gecon-

cludeerd dat gedwongen opname noodzakelijk is (art. 17, 35i, 22 en 24 Kw). Als de

betrokkene met een ibs is opgenomen en de rechter zich dient te buigen over de

voortzetting van die ibs, ziet de rechter tevens de last tot ibs van de burgemeester

(art. 35i Kw).

Omdat de vordering en de last van de burgemeester in standaardtermen zijn

opgesteld en het verzoek beperkt van omvang is, is de geneeskundige verklaring

dikwijls de enige bron van inhoudelijke informatie waarover de rechter vooraf-

gaande aan de behandeling ter zitting beschikt (Smit en Boogaart, 19889, p. 59;

Van Ginneken, 1993, p. 46).

Smit en Boogaart vroegen in hun onderzoek rechters naar hun mening over de

geneeskundige verklaringen en citeren als volgt: 'De geneeskundige verklaring geeft

nooit teveel informatie, meestal te weinig. Het gevaar wordt onvoldoende onder-

bouwd met feiten en omstandigheden. Artsen volstaan met zinsneden als "patiënt

is een gevaar voor de buren" of "patiënt is agressief"' (p. 59).

In dé enquête is de rechters gevraagd of de geneeskundige verklaring duidelijke

en voldoende informatie bevat. Uit de antwoorden blijkt dat bijna drie kwart van

de rechters de verklaring 'meestal wel' duidelijk vindt. Iets meer dan de helft van

hen vindt de verklaring 'meestal wel' voldoende informatie te bevatten. Nog eens

een tiende deel vindt de verklaring '(bijna) altijd' duidelijk en voldoende. Slechts

een enkeling vindt de verklaring 'meestal niet/vrijwel nooit' duidelijk en enkelen

vinden de verklaring'meestal niet/vrijwel nooit' voldoende.
Bij de observaties kwam herhaaldelijk naar voren dat de rechter ter zitting duidelijk-

heid moest zien te krijgen over de aanleiding tot de geneeskundige verklaring, zoals

in de volgende, lange zitting.
(Observatie) De plaatsvervanger van de arts vertelt: 'Ik kreeg vanochtend te

horen dat ik hier aanwezig moest zijn. Ik ben van de details niet op de hoogte.
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Het verhaal zoals ik het begrepen heb, is dat er sprake is van een psychotische

decompensatie; mogelijk was er sprake van hallucinaties. Een behandeling is

noodzakelijk, zeker om uit te zoeken wat er precies aan de hand is.' De rechter

zucht: 'Ik vind dit', en ze wijst op de geneeskundige verklaring, 'een vaag ver-

haal. Het gevaar is niet duidelijk. Ik vind het jammer dat er geen behandelaar

bij aanwezig is. Nu, vertelt u nu eens eerlijk wat er gebeurd is', zegt de rechter

tegen de betrokkene, na eerdere pogingen. 'Ik kreeg te weinig eten en ben toen

opgehouden met werken. Toen werd ik weggeschopt', vertelt de betrokkene.

'Maar waarom kwam er dan politie bij?', wil de rechter weten. 'Omdat ik
weigerde weg te gaan.' 'Heeft u iemand aangeraakt, geslagen of geduwd?'

'Dat ontken ik. Ik heb alleen de deur dichtgedaan toen ze binnen wilden

komen maar daar heb ik niemand pijn mee gedaan.' De arts leest in de status

dat het bedrijf de betrokkene niet terug wil zien. 'Maar er moet dan toch meer

gebeurd zijn', denkt de rechter hardop. 'Dat komt van vóór die tijd', zegt de

advocaat. De rechter zegt dat ze naar het bedrijf zal bellen. 'Ik kom zo niet te

weten wat ik moet weten.'

Het is belangrijk dat de rechter zich een goed beeld kan vormen van de toestand van

de betrokkene. De verhalen uit het verleden kunnen een rol spelen. Aangezien het

niet uitzonderlijk is dat personen meermaals gedwongen opgenomen worden, kan

het zinvol zijn dat de rechter beschikt over de dossiers van eerdere opnamen. In de

praktijk bleek dat echter lang niet altijd het geval te zijn.

Tijdens de observaties bleek dat er geen gegevens werden uitgewisseld tussen de

verschillende arrondissementen of met de kantongerechten binnen of buiten het

arrondissement. Het kwam bijvoorbeeld voor dat de rechtbank diende te oordelen

over een verlenging van een rm (het 'doen verblijven') zonder dat er gegevens voor-

handen waren over de grondslag van de eerder afgegeven machtiging (de 'plaatsing').

Toevoegen van gegevens, voor zover dat gebeurde, geschiedde dus altijd uit het bij

de eigen rechtbank berustende dossier. In de drie arrondissementen waar werd

geobserveerd, bestonden hiervoor verschillende procedures. Eén arrondissement

verwerkte tot begin 1992 de gegevens in een kaartenbaksysteem. Vanaf 1992 werden

de gegevens opgenomen in een geautomatiseerd bestand. De griffiemedewerkers

konden op naam nagaan of de betrokken persoon al eens eerder door de rechtbank

gezien was. De dossiers werden twee jaar ter griffie bewaard en vervolgens naar het
archief verscheept. Het was vast beleid om eventuele beschikbare gegevens over een

bepaalde persoon aan het zaakdossier toe te voegen, zodat de rechter over meer

informatie kon beschikken.

In een ander arrondissement werden stukken 'meestal' toegevoegd wanneer er

sprake was van een opeenvolging van zaken (bijvoorbeeld: voortzetting van de ibs,

plaatsing, doen verblijven). De behandelde zaken werden door de griffiemedewerker

in een register op chronologische volgorde opgetekend, zodat de medewerker steeds

in het hele register moest zoeken naar de naam van de betrokkene om vast te stellen

of er eerder een opname was geweest. De dossiers werden niet op de griffie van de
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rechtbank bewaard, maar naar het parket verstuurd. Op de griffie bleven wel een

jaar lang de originele beschikking, de vordering en het handgeschreven exemplaar

van het procesverbaal bewaard.

In het derde arrondissement had het toevoegen van gegevens een ad-hockarakter.

Het eigen initiatief van de griffiemedewerker was bepalend voor het al dan niet toe-

voegen van andere stukken. Deze gang van zaken vloeide voort uit het feit dat een

rechter zich in de jaren daarvoor op het standpunt stelde dat de advocaat op de

hoogte dient te kunnen zijn van al hetgeen aan de beslissing van de rechter ten

grondslag ligt. Omdat het praktisch niet uitvoerbaar was of leek om de advocaat

van het volledige dossier te voorzien, heeft deze rechter ook tijdens de onderzoeks-

periode 'uit principe' geen kennis genomen van een toegevoegd stuk over eventuele

eerdere opnamen. Andere rechters waren een andere mening toegedaan en stelden

wel prijs op het toevoegen van stukken. Tijdens de observatie voor dit onderzoek

bleek dat de griffie in dit dilemma was blijven steken en geen duidelijke oplossing

had gevonden.

Voor de kantongerechten had het toevoegen van stukken uit het eigen dossier geen

praktische betekenis, aangezien kantongerechten zich enkel met plaatsing op ver-

zoek bezighielden. Voor het kantongerecht ging het dan ook om een relatief gering

aantal stukken. Deze stukken werden evenmin op naam verwerkt in een bestand of

register voor Kw-zaken.
Volgens de enquête onder griffiemedewerkers voegden twaalf van de vijftien recht-

banken 'bijna altijd' gegevens over eerdere door de rechtbank behandelde Kw-proce-

dures aan de stukken over de voorliggende procedure toe. Bij de kantongerechten

was dit in veel mindere mate het geval. Bij de meeste van de 22 kantongerechten

werden geen stukken over eerdere Kw-procedures toegevoegd.

We concluderen dat er bepaald geen uniformiteit was bij de dossiervorming voor

Kw-zaken. Soms had de rechter de beschikking over alle in het arrondissement

berustende informatie, vaak ook had hij niet meer dan de minimaal vereiste

gegevens over een zaak.

4.5 Beslissing, beschikking en afwikkeling

Bij veel Kw-procedures is de betrokkene doorgaans al (gedwongen) opgenomen in

een psychiatrische inrichting als de rechter eraan te pas komt. Alleen bij de behande-

ling van de rm-procedure door de rechter komt het voor dat de betrokkene buiten de

muren van een inrichting verkeert. Anders dan bij de ibs is er bij de rm-procedure

sprake van een periode waarin de gedwongen opname als het ware in de lucht

hangt. De geneeskundige verklaring is opgesteld en er bestaat een tot gedwongen

opname strekkend advies dat hangend de uiteindelijke besluitvorming op de hoor-

zitting echter nog niet wordt uitgevoerd. Uit onze observaties blijkt dat gedurende

deze overgangsperiode meestal gewoon wordt 'doorgemodderd', net als voor de

aanvraag tot dwangopname het geval was. In een gunstig geval werd de betrokkene
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door de familie verzorgd. Soms hield de politie een oogje in het zeil. Vaak ook werd

de patiënt eenvoudig aan zijn lot overgelaten in afwachting van de voortzetting van

de procedure, de komst van de rechter.

Het was in een dergelijke situatie dat de advocaat die bij de betrokkene thuis op

bezoek kwam zó schrok van de toestand van de man dat hij aandrong op spoedige

afhandeling. In een ander geval was de betrokkene zo gealarmeerd door wat haar

boven het hoofd hing, dat ze de benen nam. Pas na veel moeite kon deze persoon

in een andere provincie worden opgespoord. In een derde geval was sprake van

een suïcidaal en zichzelf verwaarlozend persoon. De ouders verzorgden hem zoals

dit tot dan toe steeds was gegaan. Ook hier had de interventie van de psychiater (het

opstellen van de geneeskundige verklaring) de patiënt gealarmeerd. Hij had al direct

aangekondigd niet te zullen meewerken aan de dwangopname. Toen een week later
de rechter op de stoep stond, deed de betrokkene aanvankelijk dan ook niet open.

Pas na lange minuten ging de deur op een kier en haalden de aanwezigen opgelucht

adem. Het gevaar dat aankondiging van de machtiging een uitvoering van de dwang-

opname overbodig zou maken, was in dit geval dus niet bewaarheid.

4.5.1 Het horen van de betrokkene

In de artikelen 17 en 35i Kwwordt over de ~procedure en de procedure tot voort-

zetting van de ibs gesteld dat de rechter de betrokkene hoort, tenzij dit in verband

met de toestand waarin de betrokkene verkeert zinloos of medisch onverantwoord

is. Artikel 23 Kw houdt een nog grotere slag om de arm: de rechtbank beschikt op de

stukken maar kan nader bewijs gelasten en `zelfs het verhoor van den verpleegde

bevelen'. Tot eind jaren zeventig bestond de beslissing van de rechter uit niet meer

dan het plaatsen van een handtekening (Van Ginneken, 1993, p. 44). Het EHRM heeft

zoals eerder ter sprake kwam in het Winterwerparrest echter vastgesteld dat de

betrokkene door de rechter gehoord dient te worden. Dat was een belangrijke ont-

wikkeling voor de externe rechtspositie van de psychiatrische patiënt. Sindsdien

dient de rechter, mede op grond van ministeriële richtlijnen en uitspraken van de

Hoge Raad, de betrokkene in persoon te horen voordat hij een beslissing over een

gedwongen opname neemt. De Bopz heeft deze verplichting ook wettelijk verankerd

in de artikelen 8, 17 lid 2 en 29 lid 1.

Tijdens de observatieperiode werden bijna alle betrokken personen ook metterdaad

door de rechter gehoord. In een van de geplande zittingen weigerde de betrokkene

echter de rechter te woord te staan. We beschrijven deze observatie.

(Observatie) 's Ochtends om 9.25 uur staat de rechter in een flatgebouwen-

buurt te overleggen met een psychiater van de Riagg en een advocaat. Zij

bespreken de situatie van een man uit een van deze flats voor wie een rm is

gevorderd. De advocaat vertelt dat hij eerder op de ochtend al is geweest om

te zien of hij zijn cliënt zou kunnen spreken. Deze gaf geen teken van leven.

De rechter besluit het één keer te proberen. Onderweg naar de woning komen
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ze een man van de woningbouwvereniging tegen, die voor deze zaak is gekomen.

Hij heeft de 'sleutels': in zijn hand houdt hij een hamer en een schroevendraaier.

Even later verschijnen er twee politiemensen, waarvan één in burger. De Riagg

heeft ze gevraagd te komen. Met z'n achten staan ze uiteindelijk in de open

galerij voor de deur van de flat. De bewoner reageert aanvankelijk niet op het

aanbellen van de rechter. Dan gaat ineens de deur open. De rechter vertelt wie

hij is en wat hij komt doen. Hij vraagt of hij binnen mag komen. Het antwoord:

de deur gaat snel weer dicht en vervolgens in het slot. De politieman in burger

belt opnieuw aan en zijn collega probeert met een grote zaklamp door het open

bovenraam de gordijnen opzij te schuiven om naar binnen te kunnen kijken.

Geen resultaat.

In deze zaak werd de zitting in afwezigheid van de betrokkene elders gehouden.

De Hoge Raad voorzag in deze mogelijkheid door bij arrest in 1985 te bepalen dat'

de patiënt die bewust geen gebruik maakt van de gelegenheid te worden gehoord,

daarmee te kennen geeft geen prijs te stellen op een verhoor' (HR 17 mei 1985,

NJ 1985, nr. 666).

Uit de enquête blijkt dat de betrokkene bijna altijd in de gelegenheid wordt gesteld

te worden gehoord door de rechter. Alle kantonrechters (n=19) en het overgrote deel

van de rechtbankrechters (n=39) gaven te kennen de betrokkene '(bijna) altijd' ook

daadwerkelijk te hebben kunnen horen. 'Twee derde van hen gaf aan dat het meestal

het gevolg was van het feit dat de betrokkene verhoor weigerde of ervan afzag dat

de betrokkene niet kon worden gehoord. Als tweede oorzaak werd door een kwart

van de rechters het feit genoemd dat de betrokkene was ondergedoken of gevlucht.

Andere redenen voor het niet horen van de betrokkene kwamen veel minder voor:

niet in staat zijn om te worden gehoord (driemaal), zich gevaarlijk of bedreigend

gedragen (tweemaal), of een arts (of advocaat) die aangeeft dat het horen zinloos

is (driemaal).

De rechter hoorde de betrokkene in Kw-procedures dus in bijna alle gevallen. Wan-

neer zich een uitzonderingssituatie voordoet en het horen niet kan plaatsvinden,

wordt dit in de meeste gevallen veroorzaakt doordat de betrokkene zich daaraan

onttrekt.

4.5.2 Hoorzitting

De zitting in het kader van een Kw-procedure heeft veelal een informeel karakter.

Dat komt mede doordat deze zittingen vaak niet in het gerechtsgebouw plaatsvin-

den maar in het ziekenhuis of bij de betrokkene thuis. De rechter en griffier onder-

scheiden zich door hun kleding niet of nauwelijks van de overige aanwezigen. De

deelnemers zitten vaak rond een tafel met de stukken op schoot. Ook de wijze

waarop de rechter zich tot de betrokkene richt, draagt bij tot de informele sfeer.

Niet zelden tutoyeert hij de betrokkene en een enkele maal spreekt hij deze met

de voornaam aan.
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Smit (1987, pp. 251-263) en Smit en Boogaart (1989, p. 72) constateren in hun

onderzoek vooral de nadelen van deze informele gang van zaken. Zij vinden dat

de hoorzittingen veelal een rommelig karakter hadden en dat de rechter er niet

goed in slaagde de betrokkene aan het woord te laten komen om diens opvatting

over de gedwongen opneming toe te lichten. In de jaren na deze eerste constatering

zou enige verbetering zijn opgetreden, maar nog steeds zouden zittingen rommelig

verlopen (Van Ginneken, 1994, p. 45; Smit en Boogaart, 1989, p. 73).

De observatie van achttien zittingen in dit onderzoek geeft aanleiding tot een posi-

tiever beeld. Ondanks het informele karakter gaf de rechter in de meeste gevallen

duidelijk leiding aan de zitting. Hij stelde vragen en gaf het woord aan de deel-

nemers. De rol van de rechter werd in de meeste gevallen zodanig gerespecteerd

dat de aanwezigen zelden 'voor hun beurt' spraken, met elkaar in discussie gingen

of een ander in de rede vielen. In de meeste gevallen liet de rechter de betrokkene

herhaaldelijk aan het woord komen.

Een punt van kritiek zou kunnen zijn dat de rechter de, reden van zijn komst en het

mogelijke gevolg van de hoorzitting meestal niet expliciet aan de betrokkene ken-

baar maakte. Er mag evenwel worden aangenomen dat de toegevoegde advocaat zijn

cliënt op de zitting heeft voorbereid. Desondanks bleek de betrokkene in sommige

gevallen het waarom van al die activiteiten rond zijn persoon aanvankelijk niet te

begrijpen en bedreigend te vinden. Uiteraard zal dit soms, door de verwarring van

de betrokkene, moeilijk kunnen worden vermeden. Er moet echter zo veel mogelijk

worden geprobeerd te voorkomen dat de zitting (aanvankelijk) voor de betrokkene

een vreemde en beangstigende situatie is.
(Interview) Over de komst van de arts, iemand van de woningbouwvereniging en

later de rechter en zijn hele gevolg zegt de betrokkene: 'Ik was zelf bang. Ik wist

niet waarvoor al die mensen kwamen. Er waren zo veel mensen gekomen. Later

stond de politie ook buiten. Ik wist niet waarom. Erwas niets aan de hand.'

Omdat de achtereenvolgende fases in de procedure deze bezoeken noodzakelijk

maken, lijkt het nauwelijks te vermijden dat de betrokkene zich bedreigd kan gaan

voelen. Ook het feit dat het niet steeds verstandig is om de reden van het bezoek en

mogelijke consequenties van een beslissing aan de betrokkene duidelijk te maken,

vormt een probleem.

De globale structuur van de hoorzittingen was dat eerst de rechter het woord nam

en de betrokkene vroeg naar de reden van de opname. De rechter richtte zich dus

steeds eerst tot de betrokkene en vervolgens tot de arts en de advocaat. Nadat ieders

standpunt duidelijk geworden was, spitste de zitting zich toe op de omstreden

onderwerpen.
De zeventien betrokkenen die gehoord werden, reageerden in de meeste gevallen

adequaat, coherent en cooperatief. Drie van hen gaven zelfde noodzaak van de

gedwongen opname aan (van wie twee 'op eigen verzoek'). Zeven betrokkenen

ontkenden daarentegen ten stelligste voor een gedwongen opname in aanmerking

te komen. Een betrokkene die zelf een verzoek had ingediend, was zeer ambivalent

over een opname. Anderen namen een niet eenduidige tussenpositie in. In één
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geval wilde de betrokkene het bestaan van de stoornis en het gevaar ontkennen.

Hij overtuigde de aanwezigen door de wijze waarop hij dit deed echter eerder van

tegendeel.

Onderwerpen die in de regel aan de orde kwamen tijdens de hoorzittingen: stoornis,

gevaar, bereidheid om vrijwillig opgenomen te worden, aanleiding van de ibs, medi-

cijngebruik, behandelmogelijkheden, toekomstplannen, eerdere opnamen en drug-

en drankgebruik. Het is vermeldenswaard dat het bestaan van een stoornis, een van

de centrale criteria, drie van de tien keer niet aan de orde kwam. In twee van deze

gevallen ging het overigens om een eigen verzoek van de betrokkene. Ook vermel-

denswaard is dat de causaliteit, de vraag of de stoornis tot gevaar leidt, op één geval

na in het geheel niet, althans niet expliciet, aan de orde werd gesteld. Het bezwaar

tegen opname of de bereidheid om vrijwillig opgenomen te worden en eventuele

alternatieven voor opname in een APZ werden in sommige gevallen wel maar in

andere weer niet aan de orde gesteld. Het gevaar was wel tijdens elke zitting onder-

werp van gesprek.

Dat tijdens de geobserveerde zittingen de criteria voor een gedwongen opname niet

systematisch werden besproken, lijkt ook een consequentie van de wijze waarop de

rechter de hoorzitting vormgeeft, namelijk door beurtelings het woord te geven aan

de arts, eventuele anderen, de betrokkene en de advocaat. Hierdoor geeft iedere aan-

wezige zijn mening over de noodzaak van de gedwongen opname. Omdat dit dikwijls

betrekking heeft op maar een van de criteria, worden de andere criteria onderbelicht

en is niet altijd duidelijk hoe de rechter zich daarover een oordeel heeft gevormd.

De plaats van de hoorzitting

De Kw besteedt nauwelijks aandacht aan de plaats van de hoorzitting. Alleen artikel

23 lid 4 Kw bepaalde over de verlenging van de rm dat de betrokkene 'hangende het

onderzoek in het gesticht blijft'. De Bopz bepaalt in artikel 8 lid 1 dat de rechter de

betrokkene op zijn verblijfplaats zal horen als deze niet in staat is zich naar de recht-

bank te begeven. Deze verblijfplaats kan ook een ziekenhuis zijn. In de geobser-

veerde gevallen vonden de hoorzittingen plaats in een psychiatrisch ziekenhuis,

in de huiselijke omgeving van de betrokkene of op de rechtbank.

De geobserveerde hoorzittingen over de voortzetting van de ibs speelden zich alle af

in een psychiatrisch ziekenhuis, net als trouwens de verlengingszittingen. Alleen bij

de eerste rm geschiedde de hoorzitting vaak buiten de muren van een psychiatrisch

ziekenhuis. Van de in totaal achttien geobserveerde zittingen vonden er twaalf in een

APZ plaats, drie bij de betrokkene thuis, één in het kantongerechtsgebouw en twee

elders (namelijk bij een woningbouwvereniging en in een opvangcentrum).

Ook Smit en Boogaart (1989, p. 61) constateren dat het merendeel van de hoorzittin-

gen geschiedde in het ziekenhuis. 'Met name geldt dit voor de enkelvoudige kamer-

procedures. Ook de meervoudige kamer-procedures worden in de meeste gevallen in

het ziekenhuis behandeld. Eén rechter gaat als rechter-commissaris naar het zieken-

huis en brengt vervolgens verslag uit aan de andere rechters, waarna gezamenlijk

een beslissing werd genomen.'
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Volgens de enquête werd deze handelwijze door dertien van de vijftien rechtbanken

gevolgd. In de overige twee arrondissementen werden de betrokkenen door de

meervoudige kamer op de rechtbank gehoord. Uit de observaties blijkt dat er een

voor de hand liggend nadeel is verbonden aan die laatste procedure: de betrokkenen

gaven er blijk van terug te schrikken voor een behandeling ten overstaan van een

voltallige, in toga gehulde meervoudige kamer. In een dergelijke situatie blijkt het

(extra) moeilijk om persoonlijke aangelegenheden openhartig te bespreken. Smit en

Boogaart (1989) hebben hier ook op gewezen. Zij stellen dat`(...) een eerste vereiste

voor een behoorlijke procedure een goede gespreksruimte is, waar de rechter rustig

en ongestoord met de patiënt kan spreken.' Onder verwijzing naar het Besluit voor

Erkenning van Ziekenhuizen menen zij dat het ziekenhuis ervoor zorg dient te

dragen dat de betrokkene niet in de uitoefening van rechten wordt belemmerd en

dat bescherming van de persoonlijke levenssfeer in acht dient te worden genomen.

Ze beschrijven de gelegenheden in het ziekenhuis waar de hoorzitting plaatsvond

als `klein, slecht gelucht en soms kan men er de volle asbakken en koffiekopjes van

de vorige dag aantreffen'.

De observaties in dit onderzoek geven echter op dit punt een gunstiger beeld. Bij de

achttien geobserveerde zittingen moest in enkele gevallen geïmproviseerd worden,

maar men slaagde er steeds in een geschikte ruimte te vinden. De zittingen in het

psychiatrisch ziekenhuis boden wat dit betreft nog de meeste mogelijkheden. Altijd

was er wel een ruimte te vinden waarin voldoende stoelen konden worden geplaatst

om de zitting zonder storingen van buitenaf te kunnen houden. Juist de zittingen bij

de betrokkene thuis of elders bleken qua comfort enige problemen op te leveren.

Wanneer de zitting plaatsvond in de omgeving waarin de betrokkene gewoonlijk

leefde, had dit echter wel het voordeel dat de rechter de situatie die tot de rm leidde

in ogenschouw kon nemen. Dit bleek bijvoorbeeld in het geval van een zichzelf

verwaarlozende vrouw. Men was bang dat ze per ongeluk brand zou veroorzaken.
We beschrijven dit geval.

(Observatie en interview) Terwijl de rechter naar het adres in kwestie loopt, kijkt

hij naar de huizen in de buurt. Hij vraagt of er veel buitenlanders wonen, zegt de

wijk keurig en rustig te vinden en maakt vervolgens een opmerking over gevaar

voor de betrokkene doordat anderen (buurtbewoners) haar iets aandoen. Met de

advocaat en de psychiater belt de rechter aan. Hij wordt binnengelaten door de

betrokkene. De hoorzitting vindt staande plaats. Her en der in het huis liggen

hoopjes bijeengeveegd vuil en er valt niet echt veilig ergens op te zitten. Er staat

weinig meubilair in de flat. In de huiskamer staat een kapotte oude leren twee-

zitter en een tafel ligt aan stukken op de grond. Het behang is half van de muren

en op de grond liggen repen zeil waaraan je schoenzolen vast blijven kleven als

je erover loopt. Gelukkig stinkt het er niet of nauwelijks. De betrokkene is

redelijk rustig en goed aanspreekbaar. Ze begrijpt de vragen echter moeilijk en

reageert soms onduidelijk. De rechter poogt geruime tijd het gesprek op gang te

krijgen. Dat lukt nauwelijks. Op een gegeven moment zegt de rechter eigenlijk
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niets meer te vragen te hebben en kijkt daarbij de omstanders aan. Hij vraagt

vervolgens of de betrokkene er bezwaar tegen heeft dat hij even in de flat rond-

loopt. Daarbij is hij voornamelijk geïnteresseerd in de keuken. Over het zeer

vieze fornuis merkt de rechter op dat er niet gekookt zou kunnen worden. Er ligt

vogelpoep in de keuken. De rechter vraagt of de betrokkene een uitkering heeft

en of ze deze afhaalt. De omstanders weten het niet. Dan stelt de rechter: ik denk

niet dat ze veel eet. Daarmee is de zaak rond. De rechter neemt afscheid van de

betrokkene. Onderweg naar de rechtbank zegt de rechter dat hij in de keuken

nog een sardineblikje vond. 'Het was nog halfvol maar wat er in zat had weinig

meer van sardientjes weg. Als ze zoiets opeet, vergiftigt ze zichzelf. Bovendien ...

je weet niet wat er allemaal kan gebeuren.' De rechter zegt dat hij het brand-

gevaar niet aan de orde heeft gesteld maar wel heeft vastgesteld. Hij noemt de

slechte staat waarin de kachel verkeerde - er zat geen glas meer in - het

behoorlijk vervuilde fornuis en het feit dat de betrokkene een forse roker was

en er veel brandbare spullen aanwezig waren. 'Ze hoeft maar in een afwezige

bui een sigaret uit haar handen te laten vallen en het gebeurt.'

De aanblik van de omgeving kan de rechter, zoals dit voorbeeld laat zien, inzicht

geven in de ernst van de situatie. Het feit dat de ruimte niet gekwalificeerd kan

worden als 'goede gespreksruimte', is gezien dit voordeel wellicht minder van belang.

Aanwezigheid van de griffier

De Kw stelde in geen enkel artikel de aanwezigheid van de griffier aan de orde. De

Bopz daarentegen stelt in artikel 8 lid 1 dat de rechter van een griffier vergezeld

dient te gaan. In het begin van de jaren tachtig kwam het regelmatig voor dat het

verhoor plaatsvond zonder aanwezigheid van een griffier (Van Ginneken, 1994,

p. 45). In 1984 bepaalde de Hoge Raad dat een griffier van het verhoor een proces-

verbaal dient op te maken (HR 18 mei 1984, NJ 1984, nr. 514). Het was dus nood-

zakelijk dat er een griffier ter zitting aanwezig was. Van den Puttelaar (1986, pp.

124-134) stelt na observatie van twintig hoorzittingen dat het niet ongebruikelijk was

om zonder griffier op pad te gaan. Smit en Bogaart (1989, pp. 47 en 61) vermelden

dat 'alle kantonrechters zeggen dat de verhoren altijd wordt bijgewoond door een

griffier' en dat in één arrondissement de vordering tot voortzetting van de ibs zonder

griffier wordt behandeld.

In de achttien geobserveerde zittingen was steeds een griffier aanwezig om van het

verhoor een proces-verbaal op te maken. In antwoord op de enquête stellen alle

rechters (n=61), zowel kantonrechters als rechtbankrechters, dat (bijna) altijd een

griffier bij de behandeling van de zaak aanwezig was.

Duur van de hoorzitting

Hiday (1981, p. 163) stelt in haar onderzoek naar de mate waarin de rechter onaf-

hankelijk van de psychiater tot een conclusie komt dat vijf minuten een absoluut

minimum is voor een behoorlijke zitting. Wanneer een zitting minder dan vijf
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minuten duurt, kan de rechter niet zelfstandig tot een conclusie zijn gekomen.

Dit laat onverlet dat een langere zitting geen garantie is voor een onafhankelijke

beslissing. Alle geobserveerde zittingen duurden langer dan vijf minuten. De duur

van de geobserveerde zittingen varieerde van zes en tot vijftig minuten. Negen van

de veertien hoorzittingen waarin de rechter volstond met de ter zitting ingewonnen

informatie duurden tussen de vijftien en dertig minuten. Twee hoorzittingen

duurden langer (ongeveer 45 minuten) en drie hoorzittingen duurden korter

(minder dan tien minuten).

De uitzonderlijk korte hoorzitting van zes minuten had betrekking op een eigen

verzoek van iemand die al vrijwillig in een APZ was opgenomen. De rechter zei na

afloop van de zitting:

(Interview) 'Ik had het onbevredigende gevoel dat ik voor een karretje werd

gespannen, voor een patiënt die wel niet normaal was maar toch wel zo aan-

spreekbaar datje zou kunnen twijfelen. Maar aangezien het een eigen verzoek

was, leg ik me bij het medisch oordeel neer. Nu was hij bereid om opgenomen

te worden.'

Een andere korte hoorzitting betrof een zeer duidelijke zaak waarvoor de rechter

niet veel tijd nodig had om tot zijn beslissing te komen. De betrokkene gaf direct aan

onder invloed van wanen tot gewelddadigheden te komen en had zó weinig contact

met de realiteit dat de noodzaak van een gedwongen opname zich met grote kracht
opdrong. Volgens drie kwart van de ondervraagde rechters lag de gemiddelde

tijdsduur van de hoorzittingen die zij in 1993 hielden tussen de twintig en dertig

minuten.

4.5.3 Het proces van informatieverzameling

Tijdens de zitting dient de rechter te bepalen of situatie en omstandigheden van de

betrokkene (voortgezette) gedwongen opname noodzakelijk maken. Artikel 35i lid 4

Kw bepaalde dat de rechter zich voor voortzetting van de ibs '(...) zoveel mogelijk

doet voorlichten door personen uit de naaste omgeving van de patiënt. Hij is

bevoegd getuigen en deskundigen op te roepen om te worden gehoord.' Artikel 29

Bopz bepaalt dat de rechter'zo mogelijk' informatie inwint bij personen uit de

naaste omgeving van de betrokkene, de arts die de geneeskundige verklaring heeft

opgesteld en bij de instelling of psychiater die de betrokkene begeleidt. Volgens

Dittrich (1994, p. 37) betekenen de woorden 'zo mogelijk' dat op de rechter een

'inspanningsverplichting' rust om de genoemde personen te horen. Onder'personen

uit de naaste omgeving' kunnen bijvoorbeeld de buren van de betrokkene gerekend

worden. In veel gevallen zullen deze (al of niet van harte) contact met de betrokkene

hebben, terwijl er met de familie in wezen geen banden meer bestaan. De rechter

kan krachtens de Bopz tevens onderzoek door deskundigen bevelen.

In de zes geobserveerde procedures tot voortzetting van de ibs bediende de rechter

zich steeds van diverse bronnen. Gedetailleerde gegevens zijn weergegeven in figuur
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3 in bijlage 7. In al deze zaken had de rechter vooraf de geneeskundige verklaring

voor de ibs, de beschikking van de burgemeester en de vordering van de officier

van justitie gezien. In drie van de zes zaken waren ook stukken over een eerdere

gedwongen opname toegevoegd. Geen van de hoorzittingen werd bijgewoond

door een officier van justitie.

In alle gevallen werden de betrokkene zelf en de behandelend arts of diens plaats-

vervanger gehoord. In twee van de zes zaken werd (indirect) ook informatie ver-

schaft door personen uit de omgeving van de betrokkene. Eén keer was de vader van

de betrokkene op de zitting aanwezig. Hij stelde echter in de eerste plaats gekomen

te zijn om morele steun te geven aan zijn zoon en deed er grotendeels het zwijgen

toe. In een andere zaak deed de advocaat uitvoerig verslag van zijn gesprekken met

de huisarts en de broer van de betrokkene. In twee gevallen besloot de rechter op de

zitting aanvullende inlichtingen in te winnen. Daartoe nam hij telefonisch contact

op met personen die de situatie van nabij kenden. Het betrof huisgenoten, de wijk-

politie en de moeder van de betrokkene. Slechts in één geval werd bij de voortzetting

van de ibs ook de opsteller van de geneeskundige verklaring voor de ibs gehoord.

Zoals gezegd, ging het in alle andere gevallen om de behandelend psychiater.

Voor de rm stelde de Kw op dit punt verdergaande eisen dan bij de ibs. Artikel 17 lid

4 Kw bepaalde dat'(...) de rechter zich, voor zover mogelijk, doet voorlichten door:
a degene die de machtiging heeft gevraagd of gevorderd;

b de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot;

c de ouders, indien het een minderjarige betreft;

d een familielid, echtgenoot, voogd of curator die niet de rm heeft verzocht, maar

die het meest in aanmerking komt, indien het om een ongehuwde of van tafel

en bed gescheiden meerderjarige betreft;

e de curator, voogd of gezinsvoogd.'

Artikel 17 lid 5 stelt dat de rechter bevoegd is getuigen en deskundigen op te roepen.

Artikel 8 lid 4 Bopz voegt daaraan toe dat de rechter zich 'zo mogelijk' tevens laat

voorlichten door degene die de betrokkene verzorgt, de instelling of psychiater die

de betrokkene behandelt of begeleidt en degene die de geneeskundige verklaring

heeft afgegeven. Het vijfde lid van hetzelfde artikel stelt dat de rechter zich kan laten

voorlichten door de onder sub d van artikel 17 lid 4 Kw vermelde personen. In artikel

8 lid 4 Bopz is, in tegenstelling tot in de Kw, geen plaats meer ingeruimd voor de

officier van justitie. In artikel 8 lid 6 Bopz wordt in het algemeen gesteld dat de

rechter onderzoek door deskundigen kan bevelen.

De.tien rm-procedures die in het kader van dit onderzoek werden bijgewoond,

leidden alle tot een rm. In figuur 4 van bijlage 7 is gedetailleerd weergegeven door

welke personen de rechters zich bij de rm-procedure hebben laten voorlichten. In

alle gevallen had de rechter vooraf beschikking over de geneeskundige verklaringen

voor de rm en over de vordering van de officier van justitie, het verzoek van de

betrokkene zelf of het verzoek van de familie. In één zaak had de rechter ook vooraf

stukken gezien over een eerdere gedwongen opnamen.
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Bij drie van de vier in een APZ gehouden zittingen was de behandelend arts

aanwezig. In het vierde geval was de behandelend arts door ziekte afwezig. De

verpleegster die gevraagd was hem te vervangen, kon de vragen van de rechter naar

diens oordeel onvoldoende beantwoorden. De rechter besloot daarop telefonisch

inlichtingen bij de behandelend arts in te winnen. Uiteindelijk had de rechter zich

dus in alle gevallen die zich binnen de muren van een psychiatrische instelling

afspeelden laten voorlichten door de behandelend arts.

In twee van de zes zittingen buiten het APZ was de psychiater die de geneeskundige

verklaring had uitgeschreven aanwezig. In twee gevallen werd deze vertegenwoor-

digd door een plaatsvervanger van het desbetreffende Riagg. Een (plaatsvervangend)

psychiater werd meestal niet gehoord wanneer de zittingen een eigen verzoek

betroffen. Kennelijk werd in deze gevallen aangenomen dat de betrokkene zijn eigen

verzoek zou kunnen verduidelijken. De wet maakt op het punt van de informatie-

verzameling echter geen uitzondering voor de rm op eigen verzoek. Ook in deze

procedures dient de rechter zich daarom goed te laten informeren door diverse

personen/functionarissen.

De aanwezigheid van een plaatsvervanger voor de behandelend arts bleek in één

geval moeilijkheden op te leveren. De rechter meende dat zij gebrek had aan

medische informatie over de betrokkene. We beschrijven dit geval.

(Observatie en interview) 'Het gevaar is niet duidelijk. Ik vind het jammer dat er

geen behandelaar bij aanwezig is.' 'Probeer een van de stagiaires te pakken te

krijgen', suggereert de betrokkene. 'Nee, het moet beslist een arts zijn', besluit

de rechter. De plaatsvervangend arts vertelt opnieuw dat er niemand bereikbaar

is. Ook zegt hij dat het met het 'geweld wel wat meevalt'. De advocaat voegt toe:

'Hij wil zelf behandeld worden maar ziet geen gevaar.' De arts vraagt om een

bevestiging hiervan aan de betrokkene en krijgt die met de toevoeging 'dat hij

hier niet gedwongen wil blijven'. 'Ik wil drie keer per week een kwartier buiten

rennen en ik wil naar vriendinnen in de stad.' 'En wanneer?', vraagt de rechter.

'Vanavond.' 'Daar was ik al bang voor', verzucht de rechter. De advocaat zegt dat

het haar overtuiging is dat de betrokkene zal terugkomen omdat hij het naar zijn

zin heeft op de afdeling. De rechter is niet tevreden en vraagt de arts wanneer

de behandelend arts terugkomt en of die nu niet te bereiken is. Het antwoord is

ontkennend. De arts probeert het even, maar het heeft geen zin. 'Ik zit met de
vrijwilligheid', zegt de rechter. 'Ik vind het geen goed idee van u om meteen naar

de stad te gaan. Ik zal u het laatste woord geven', zegt de rechter, zich tot de arts

wendend. De arts: 'Mensen met een dergelijke psychotische problematiek waar-

van de diagnose erop wijst dat het een chronische zaak wordt ... de invloed van

drugs kan zijn dat hij de zaak zelf niet meer goed kan inschatten, die zelfover-

schatting en de plannen om naar Eindhoven te gaan, verontrusten mij. Ik ben

bang dat er iets kan gebeuren.' 'Hoe dan?, wil de rechter weten. 'Dat hij niet

terugkomt of dat hij iemand of zichzelf iets aandoet?' 'De drugs vermeerderen

het effect van de psychose..., begint de arts, waarop de betrokkene gaat

steigeren: 'Wat voor drugs beschuldigt u mij van?! Ik gebruik geen XTC, geen
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heroïne...' 'Is alleen het voortduren van de psychose het gevaar?', probeert de

advocaat ter afronding. De arts voegt daaraan toe: 'En het feit dat er niet

duidelijk is ...' De rechter breekt in deze discussie in. Ze heeft haar beslissing

genomen: 'Met buitengewone twijfel wijs ik de vordering af. Ik hoop dat u het

vertrouwen niet beschaamt. Maar u moet dat natuurlijk zelf weten.' De rechter

vertelt later dat ze de afwezigheid van de behandelend arts vervelend vond: 'Ik

wilde twee dingen van de arts horen: is het reëel dat hij stemmen hoort? En wat

fluisteren deze stemmen hem in? Wekken ze agressief of suïcidaal gedrag op?'

Bij acht van de tien geobserveerde zittingen waren er naast de arts en de betrokkene

ook andere personen aanwezig om de rechter te informeren. Het betrof in vijf ge-

vallen familieleden van de betrokkene. Daarnaast ging het om medewerkers van de

woningbouwvereniging, politiemensen en een medewerker van een opvangcentrum.

In een van de zes kantongerechtsprocedures werd niet voldaan aan het voorschrift

de verzoeker of vorderende instantie te horen. In de overige kantongerechtsproce-

dures was de verzoeker steeds op de zitting aanwezig. De officier van justitie was bij

geen van de zittingen aanwezig. Omdat in de geobserveerde gevallen geen van de

betrokkenen getrouwd of minderjarig was, kon niet worden nagegaan in hoeverre

de bepalingen over de huwelijkspartner en/of ouders werden nageleefd.

Aan artikel 17 lid 4 sub d Kw (raadplegen familielid-niet-verzoeker) werd in vijf van

de tien rm-zaken voldaan. In de andere gevallen deed de rechter geen poging om

personen uit deze categorie te spreken.12 De op een rm-zitting aanwezige familie-

leden waren daar altijd op eigen initiatief. Het was voor de familie van de betrokkene

in sommige gevallen niet duidelijk of hun aanwezigheid op prijs werd gesteld.

(Observatie) De ouders van betrokkene zijn naar de Riagg gekomen in de hoop

dat de problematiek rond hun zoon kan worden opgelost. In een bespreking met

een psychiater en een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige vertellen ze alleen

in een langdurige opname te geloven. De psychiater vertelt dat een rm tot de

mogelijkheden behoort. 'Hoe gaat die zitting? Wie zitten daarbij?', vraagt de

vader. De psychiater legt uit dat naast hun zoon nog de rechter, de behandelend

arts en een advocaat van hun zoon op de zitting aanwezig zullen zijn. 'En wat

gebeurt er met onze informatie?', wil de vader weten. 'Kunnen jullie niet met de

behandelend arts gaan praten?', vraagt de psychiater. 'Maar die luisteren ook

niet. Alles loopt door elkaar. En ze nemen mij nog niet serieus ook. Ik verwacht

bovendien geen verbetering meer, zegt de moeder. De vader wendt zich tot de

psychiater: 'Jullie moeten nu een vuist maken, anders zitten we hier over vier

maanden weer.'
De psychiater had de familieleden van de betrokkene erop kunnen wijzen dat zij

met de rechtbank contact op zouden kunnen nemen om hun eigen versie van het

gebeurde op de hoorzitting kenbaar te maken.

12 Strikt genomen werd in twee gevallen het verzoek door een vande ouders ondertekend en is de andere

ouder daarmee een familielid-niet-verzoeker. Wanneer de ouders gezamenlijk als verzoeker worden

beschouwd, dan is In zeven van de tien gevallen geen familielid-niet-verzoeker aanwezig.
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Omgekeerd echter, kunnen familieleden bezwaar hebben tegen het geven van een

toelichting aan de rechter. In twee gevallen werd dit ondervangen door het afzonder-

lijk horen van de familie en de betrokkene. Hierdoor hoefden de familieleden niet

ten overstaan van hun broer, zus of kind een gedwongen opname te bepleiten en kon

de rechter zich toch door hen laten informeren. In een andere zaak deed zich iets

dergelijks voor, maar was het de betrokkene die niet aanwezig wenste te zijn bij

het horen van zijn zus, die de noodzaak van een gedwongen opname kwam bena-

drukken. Het verdient wellicht aanbeveling dat hierover voor de familie van een

psychiatrische patiënt meer duidelijkheid ontstaat. Vooral zou aangegeven kunnen

worden bij welke (griffie)medewerker bekend is wanneer en waar de hoorzitting

plaatsvindt en of het mogelijk is dat de `partijen' gescheiden worden gehoord

wanneer de familie of de betrokkene daar prijs op stelt. Met andere woorden:

de rechtbank zou 'klantvriendelijker' kunnen opereren. Deze informatie zou dan

tevens bij de Riagg's verkrijgbaar moeten zijn.

Wat we hierboven op basis van de observatiegegevens bij de afzonderlijke proce-

dures hebben besproken, willen we nu aan de hand van de enquêteresultaten in

algemenere termen bespreken.

Volgens de enquête laten rechters zich voor hun besluitvorming over dwangopname

door velerlei bronnen informeren. Bijna alle rechters geven aan ook door derden te

worden geïnformeerd over de noodzaak van de dwangopname (zie bijlage 1, vraag

6). Ongeveer een derde van deze groep zegt zich normalerwijze te laten informeren

door minimaal drie personen. De volgende informanten werden in dit verband

genoemd: de voor de geneeskundige verklaring verantwoordelijke arts, de behan-

delend arts, de verzoeker, de verzorger, de ouders, een familielid, de echtgenoot,

andere personen uit de naaste omgeving van de betrokkene, politie-agenten,

huisarts of officier van justitie.

Slechts enkele rechters geven te kennen in de praktijk niet te voldoen aan de

bedoeling van de Kw (art. 35i, 17 of 23) om de besluitvorming zo breed mogelijk te

laten onderbouwen. Zoals vermeld kwamen we bij onze observaties dan ook geen

zaken tegen waarin de rechter zich uitsluitend baseerde op de stukken en het horen

van de betrokkene. Uit de observatiegegevens bleek dat de rechter zich in bijna de

helft van de zaken liet voorlichten door drie of meer personen.

De enquête bevestigt wat op basis van de observaties reeds werd vermeld, namelijk

dat de rechter zich slechts in uitzonderingsgevallen nader laat informeren buiten

de hoorzitting om. Ook de ondervraagde psychiaters geven aan dat zij slechts bij

uitzondering buiten de hoorzitting om door de rechter worden benaderd om

informatie te geven over een dwangopname (zie bijlage 2, vraag 22). De enquête

bevestigt ook dat de psychiater vrijwel altijd een rol speelt bij de hoorzitting (zie

bijlage 1, vraag 15).

Zoals al ter sprake kwam, bleken er tijdens een van de geobserveerde zittingen pro-

blemen te ontstaan door de afwezigheid van een arts. In de enquête werd de vraag
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gesteld in hoeverre de afwezigheid van de arts tijdens de zitting een belemmering

vormde voor de beoordeling van de criteria voor dwangopname. Uit de beantwoor-

ding van deze vraag blijkt dat de afwezigheid van een arts op de zitting voor meer

dan de helft van de rechters geen groot probleem zou vormen. Dat is verrassend,

omdat rechters voor bijvoorbeeld de beoordeling van de stoornis (een van de cen-

trale criteria voor dwangopname) in grote mate afhankelijk zijn van de deskundig-

heid van een geneeskundige.

Uit de observaties bleek al dat de voor de geneeskundige verklaringen verantwoorde-

lijke psychiaters over het algemeen geen rol spelen bij de hoorzitting. Dit wordt door

de enquête bevestigd. Bij de verlenging van de ibs is de opsteller van de genees-

kundige verklaring vrijwel nooit aanwezig, bij de zitting over de rm is niet meer dan

ongeveer een kwart van de opstellers van de geneeskundige verklaring vaker dan

incidenteel aanwezig (zie bijlage 2, vragen 19 en 21).

We concluderen dat de op de zitting aanwezige psychiaters doorgaans de behan-

delend psychiaters zijn en niet de opstellers van de geneeskundige verklaring. Ener-

zijds betekent dit dat de rechter over de actueelste informatie beschikt. Dat is vooral

van belang in de procedure tot voortzetting van de ibs, omdat de rechter op basis

van de actuele situatie moet beoordelen of er sprake is van acuut gevaar. Anderzijds

heeft de behandelend arts er een minder goed beeld van hoe de betrokkene zich in

de normale leefsituatie, in de maatschappij, beweegt. Daarin zal de geneeskundige

die heeft geadviseerd de betrokkene door een gedwongen opname uit de maat-

schappij te halen een beter inzicht hebben. Zoals gezegd gaat de voorkeur van de

Bopz uit naar informatieverzameling bij beide geneeskundigen.

Indien de rechter van oordeel is dat de hoorzitting onvoldoende informatie bood,

kan hij nadere inlichtingen inwinnen. De Hoge Raad (HR 4 januari 1985, Ni 1985,

nr. 336; HR 10 mei 1985, Ni 1985, nr. 665; HR 7 juni 1985, Ni 1985, nr. 718) en artikel 8

lid 8 Bopz bepalen dat de rechter dan de inhoud van de ingewonnen inlichtingen

dient mee te delen aan de betrokkene.

In vier van de achttien geobserveerde hoorzittingen won de rechter inlichtingen

in, in aanvulling op hetgeen op de zitting naar voren kwam. Eenmaal vergaarde

de rechter deze 'aanvullende inlichtingen' tijdens de hoorzitting, driemaal een dag

na de hoorzitting (in alle gevallen telefonisch). In een van de gevallen spitste de

'verdediging' van de advocaat zich toe op de aard van de stoornis en de mogelijkheid

van een alternatief voor dwangopname door ambulante behandeling. De rechter

wilde daarom de behandelend arts van de betrokkene spreken. Deze kon door ziekte

niet aanwezig zijn tijdens de hoorzitting en werd later in het bijzijn van de advocaat
thuis opgebeld. In alle andere gevallen telefoneerde de rechter buiten aanwezigheid

van de advocaat en werd de advocaat na afloop van het telefoongesprek op de

hoogte gesteld van de inhoud van de gesprekken. Het verschil is dat de advocaat in

de laatste gevallen niet in de gelegenheid gesteld werd om zelf vragen aan de arts te

stellen.



Hoofdstuk 4

4.5.4 De afwikkeling van de beslissing tot dwangopname
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Ofschoon noch de Kw noch de Bopz daartoe verplichten, komt het vaak voor dat

rechter zijn beslissing aan het einde van de hoorzitting aan de betrokkene meedeelt

(Smit en Boogaart, 1989, p. 65).13 Bij de geobserveerde zittingen werd in verreweg

de meeste gevallen direct na de zitting een beslissing genomen. In drie van de

achttien geobserveerde zaken achtte de rechter het nodig om na de hoorzitting

nadere informatie in te winnen. In één geval moest de meervoudige kamer van de

rechtbank zich over de situatie uitspreken en werd het verhoor van de betrokkene

aan een rechtercommissaris opgedragen. Deze moest na afloop zijn bevindingen

aan de meervoudige kamer rapporteren, zodat het niet mogelijk was om aan het
einde van de hoorzitting een beslissing te geven. Afgezien van deze vier gevallen

waarin de beslissing werd uitgesteld, deelde de rechter aan het einde van de hoor-

zitting in elf van de veertien gevallen zijn beslissing mee. In een van deze elf gevallen

gaf de rechter zijn beslissing pas nadat de aanwezige sociaal-psychiatrisch verpleeg-

kundige daarop had aangedrongen, in de overige drie gevallen enkele uren na afloop

van de hoorzitting. In twee van deze gevallen betrof het een eigen verzoek van de

betrokkene.

Naast snelheid van beslissen is de snelheid van de administratieve afhandeling van

belang. De kantongerechten hadden voor het opstellen van de beschikking enkele

uren nodig. Daarna kon de beschikking afgehaald worden. Een en ander kostte

tamelijk veel tijd. De beide rechtbanken boden in een aantal zaken de mogelijkheid

om de schriftelijke machtiging ter plekke af te geven. De procedure werd daardoor

voor de betrokkene aanmerkelijk verkort.

De observatieresultaten worden bevestigd door de enquêtegegevens: vier vijfde van

de rechters gaf aan `de beslissing bijna altijd of meestal aan het einde van de zitting

aan de betrokkene mede te deeed. Een enige tijd na afloop van de zitting genomen

beslissing werd in de meeste gevallen, zo blijkt uit de enquête, meegedeeld aan de

advocaat van de betrokkene of aan een medewerker van het ziekenhuis. Deze stelde

de betrokkene op zijn beurt in kennis van de beslissing van de rechter.

Toezenden van de beschikking

De artikelen 17 lid 4 en 23 lid 9 Kw stelden dat de rechter de beschikking niet aan de
betrokkene betekent. Het EHRM bepaalde echter in 1979 in de zaak-Winterwerp dat

de betrokkene door de rechter op de hoogte moet worden gesteld van de uitkomst

van de beslissing. Desondanks concluderen Smit en Boogaart (1989, p. 66) dat de
beschikking vaak niet werd toegezonden aan de betrokkene. Zij achten dit een schen-

ding van artikel 5 lid 4 van het EVRM. Dit zal zeker het geval zijn wanneer de rechter

de beslissing ook niet tijdens de zitting zelf aan de betrokkene heeft meegedeeld.

De Bopz maakt aan eventuele onduidelijkheid hierover een einde en bepaalt in

13 Artikel 23 lid 9 Kw stelde dat de beslissing niet aande betrokkene mag worden meegedeeld. Een bepaling

die niet strookt met de uitleg van artikel 5 lid 4 van het EVRM door het EHRM In de zaak-Winterwerp.
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artikel 9 lid 2, conform het voorschrift van het EVRM, dat de beschikking moet wor-

den toegezonden aan de betrokkene. De enquête onder medewerkers van de griffie

van rechtbanken en kantongerechten wijst uit dat iets minder dan de helft van de

rechtbanken (n=15) en minder dan een derde van de kantongerechten (n=32) de

beschikking aan de betrokkene toezonden. De beschikking werd doorgaans verzon-

den aan de advocaat van de betrokkene, aan een medewerker van de psychiatrische

instelling en soms aan de verzoeker.

De beschikking

De Hoge Raad stelt dat de beslissing van de president van rechtbank 'behoorlijk

gemotiveerd' moet worden (HR 21 december 1984, NJ 1985, nr. 291). Uit de obser-

vaties blijkt echter dat de schriftelijke beschikkingen vrijwel steeds in standaard-

termen zijn opgesteld, waarbij in wezen niets anders wordt meegedeeld dan dat

aan de criteria voor dwangopname is voldaan. We geven een voorbeeld van een

dergelijke beschikking.

(Dossier) 'Uit de inhoud van de voormelde geneeskundige verklaring en de ver-

klaringen van de gehoorde personen blijkt dat een ernstig vermoeden bestaat

dat betrokkene tengevolge van krankzinnigheid een zo onmiddellijk dreigend

gevaar oplevert voor anderen dat voortzetting van de ibs noodzakelijk is ten-

einde dat gevaar af te wenden. (...) Bepaalt dat de ibs wordt voortgezet met

ingang van heden tot en met 08 september 1993.'

In deze motivering is het gevaar nader omschreven als 'gevaar voor anderen'. De

rechter voldoet met een dergelijke motivering nauwelijks aan de richtlijn dat dui-

delijk moet worden gemaakt 'hoe hij op grond van de beschikbare gegevens, o.a. de

geneeskundige verklaring, heeft kunnen oordelen dat de psychische toestand van

betrokkene een gevaar in het leven roept' (HR 4 november 1983, Nl 1984, nr. 162).

De niet in standaardtermen opgestelde beschikkingen zijn meestal informatiever:

(Dossier) 'Uit de geneeskundige verklaring blijkt het bestaan van een geestes-

stoornis in de vorm van suïcidaliteit bij verminderd bewustzijn. Uit de verklaring

van de behandelend arts blijkt dat patiënt lijdt aan regelmatig terugkerende

impulsdoorbraken. Wanneer zich een dergelijke impulsdoorbraak voordoet

bestaat er een reëel gevaar - zoals in het verleden is gebleken - dat patiënt

zichzelf zal doden. Teneinde dit gevaar af te wenden dient de voortzetting

van de inbewaringstelling te worden bevolen. (...) Beveelt voortzetting van

de inbewaringstelling.'

Tijdens de observaties bleek een beschikking ook op een ander punt niet te voldoen

aan de eisen van de Hoge Raad. Het betrof een zaak waarin de betrokkene door de

rechter in de gelegenheid was gesteld om te worden gehoord. Deze weigerde de

rechter echter in zijn huis binnen te laten of aan de deur te woord te staan. De

beschikking van de rechtbank vermeldde ten onrechte dat de betrokkene door

de rechter was gehoord. Dit is in strijd met de uitspraak van de Hoge Raad dat het

oordeel van de rechter dat het verhoor niet kan plaatsvinden uit de beschikking

dient te blijken (HR 27 november 1981, NJ 1983, nr. 56).
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Opname

Voor personen die al gedwongen of vrijwillig in een psychiatrische instelling ver-

blijven, betekent de opname altijd een formele verandering van verblijfsstatus. Deze

personen zijn en blijven dus in intramurale behandeling. Hun omstandigheden

binnen de inrichting kunnen echter (als onderdeel van het proces van dwang-

opname) wel degelijk veranderen, bijvoorbeeld bij overplaatsing naar een gesloten

afdeling of naar een isoleercel. We herinneren eraan dat de noodzaak van dergelijke

maatregelen binnen de inrichting soms juist de aanleiding was voor het aanvragen

van de ibs of rm. Voor personen die bij de beslissing over ibs of rm niet al waren

opgenomen, betekent de uitvoering van de beslissing dus wel een drastische over-

gang. Zij werden (veelal per ambulance en onder `escorte') naar het psychiatrisch
ziekenhuis gebracht. Het ligt voor de hand dat het moment dat de gedwongen

opname daadwerkelijk wordt uitgevoerd met enige turbulentie gepaard kan gaan.

Over vier van deze effectueringen van dwangopname zijn enige observatiegegevens

voorhanden. In één geval bleef de advocaat bij zijn cliënt wachten totdat de ambu-

lance kwam. De betrokkene ging zonder verdere problemen mee, alhoewel hij later

zijn afschuw over dit moment uitsprak. In een ander geval werd de betrokkene

achtergelaten in een opvangcentrum. De rechter was naar de volgende zitting ver-

trokken en de psychiater was naar de Riagg gegaan om een plaats in een psychia-

trisch ziekenhuis te regelen. De psychiater liet de betrokkene in het opvangcentrum

achter met de mededeling: 'Hij heeft een rm, dus wanneer hij weg wil, zijn jullie

gerechtigd hem tegen te houden.' Enkele uren later kon de betrokkene door een

ambulance worden opgehaald. In een derde geval ontstonden er problemen. De

rechter had in de vroege ochtenduren al geprobeerd met de betrokkene te spreken.

Deze gooide echter meteen nadat de rechter zich had voorgesteld de deur in het slot.

De hoorzitting werd toen elders afgewerkt. De rechter meende dat een gedwongen

opname noodzakelijk was en gaf de machtiging ter plekke af. Toen even later de

ambulance voor de deur stond om de betrokkene naar het psychiatrisch ziekenhuis

te brengen, stond de betrokkene met een mes te zwaaien. Tipvee politiemensen die

van meet af aan bij de zaak betrokken waren, hebben hem met rustig praten zover

gekregen dat hij het mes neerlegde en in de ambulance stapte. Het vierde geval ten

slotte betrof een eigen rm-verzoek van de betrokkene. Nadat de rm was afgegeven,

wilde de betrokkene ogenblikkelijk worden opgenomen. Er was op dat moment

echter geen plaats voor hem in het regionale psychiatrische ziekenhuis. De

betrokkene dreigde met suïcide om alsnog zijn doel te bereiken. Daar werd koeltjes

op gereageerd door een voorwacht van de Riagg. De volgende dag kon er wel een

plaats worden geregeld, maar toen wilde de betrokkene niet meer. Even overwoog

de psychiater hem te dwingen maar na overleg werd besloten af te wachten. Afge-

sproken werd dat de betrokkene de volgende dag zou worden opgenomen. Ook toen

weigerde hij. Uiteindelijk vond de opname de een dag later plaats, en daarmee drie

dagen na het afgeven van de rm.

(Interview) 'Ze stonden met een ambulance op de stoep. Tipvee broeders, en er

waren ook twee agenten bij. Ik deed niet open. Hoe ze uiteindelijk binnen-
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gekomen zijn, weet ik niet maar ineens stonden ze naast me. Ik had een black-

out in die tijd. Ik ben gewoon meegegaan. Ik wilde niet meegaan maar heb uit-

eindelijk gewoon op een stoel gezeten in de ambulance. Ik vind dat verschrikke-

lijk, zo'n ambulance bij je op de stoep.'

4.6 Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we de procedures van gedwongen opname onder de Kw

beschreven. Hierbij zijn we gestart bij de ibs door de burgemeester. De meningen

over de rol van de burgemeester in de ibs-procedure blijken sterk uiteen te lopen. De

vraag is daarom op welke wijze de burgemeester invulling geeft aan de bevoegdheid

om een persoon in bewaring te stellen. Zowel uit de observatiestudie als uit de

enquête blijkt dat er zeer veel verschillende procedurevarianten zijn. Zo heeft 44%

van de gemeenten de bevoegdheid van de burgemeester overgedragen aan een

wethouder. Sommige gemeenten beschikken over een op schrift gestelde uitwerking

van de ibs-procedure, andere niet. Voorts komt uit het onderzoek naar voren dat

burgemeesters tevreden zijn over de kwaliteit van de schriftelijke geneeskundige

verklaring. Een beschikking op basis van de schriftelijke verklaring is volgens hen

goed mogelijk. De helft van de burgemeesters geeft de ibs (mede) af op basis van een

mondelinge of telefonische toelichting van de psychiater. Dit telefonisch overleg

duurde zeer kort. In 10,5% van de gemeenten wordt gewerkt met voorgetekende

blanco ibs-beschikkingen. Uit het oogpunt van rechtsbescherming is op deze werk-

wijze wel het een en ander aan te merken, zeker omdat het gebruik van deze beschik-

kingen veelal niet vooraf door de burgemeester wordt gefiatteerd. De procedure

waarbij de psychiater geacht wordt op het gemeentehuis zijn advies toe te lichten,

stuit op bezwaren van psychiaters.

Ten slotte blijkt dat het in een kwart van de arrondissementen met enige regel-

maat voorkomt dat het OM niet met de hoogste spoed door de burgemeester van

een ibs in kennis wordt gesteld. Dit heeft voor de onvrijwillig opgenomen persoon

als nadelig gevolg dat hij langer dan noodzakelijk moet wachten op het oordeel

van de rechter.
De officier van justitie speelt geen actieve rol. Hij is sporadisch aanwezig op de

hoorzittingen, onderzoekt zelden de situatie en neemt zelden het initiatief tot het

vorderen van dwangopname. Van de bevoegdheid om al of niet een vordering in te

stellen, maakt hij evenwel ruim gebruik. Het parket fungeert hiermee dus ook als

buffer tegen overmatige belasting van de rechter. De mogelijkheid om een verzoek

tot dwangopname rechtstreeks bij de rechter in te dienen, is uit de Bopz verdwenen.

Er werd onder de Kw met reden gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om een

signaal aan de betrokkene af te geven.

In alle door de rechtbanken behandelde Kw-procedures voegde de rechter aan de

betrokkene een advocaat toe. Bij de kantongerechtsprocedures gebeurde dit niet

altijd. Vooral advocaten geven aan daarover twijfels te hebben.
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De.rol die de advocaat in de Kw-procedure speelt, kan sterk variëren. Deze rol hangt

onder meer af van de persoonlijke instelling van de advocaat en de opstelling van de
betrokkene tegenover de gedwongen opname. De bijdrage van de advocaat aan de

besluitvorming over een gedwongen opname wordt door rechters, behandelend

artsen en officieren niet hoog aangeslagen. De advocaten zijn het daar (zoals te

verwachten was) niet mee eens. De observaties ondersteunen de opvatting van de

advocaten gedeeltelijk. In de praktijk is in lang niet alle gevallen een belangrijke rol

voor de advocaten weggelegd, aangezien de betrokkenen soms met de gedwongen

opname akkoord gaan. In andere gevallen lijkt de terughoudende opstelling van

advocaten teruggevoerd te kunnen worden op bestwiloverwegingen van de advo-

caat. De rechtsbescherming van de betrokkenen staat in deze gevallen onder druk.

In een niet onaanzienlijk deel van de gevallen stellen de advocaten zich echter actief

op en oefenen zij invloed uit op de beslissing van de rechter.

De betrokkene wordt door de rechter in bijna alle gevallen gehoord, tenzij de betrok-

kene weigert of ondergedoken is. Ter zitting is steeds een griffier aanwezig om van

de zitting proces-verbaal op te maken. De rechter laat zich in de meeste gevallen

over de noodzaak van een gedwongen opname voorlichten door de betrokkene, de

behandelend arts en een derde persoon. De psychiater die verantwoordelijk is voor

de geneeskundige verklaring wordt niet vaak gehoord. De rechter geeft door enkele

personen te horen gevolg aan de Kw maar anticipeert nauwelijks op de verdergaande

eisen van de Bopz.

De hoorzitting verloopt op tamelijk gestructureerde wijze. De consequentie van

het in volgorde horen van de aanwezigen is echter dat de rechter niet systematisch

de criteria voor een gedwongen opname de revue laat passeren. Hierdoor blijven

sommige criteria onderbelicht of worden sommige criteria in het geheel niet aan de

orde gesteld. Uit de observaties blijkt dat de rechter in de meeste gevallen de reden

voor zijn komst aan de betrokkene kenbaar maakt en aan het einde van de zitting
zijn beslissing aan de betrokkene meedeelt. Ook uit de enquête blijkt dat de rechter

de beslissing meestal aan de betrokkene meedeelt.

De schriftelijke beschikking van de rechter wordt in meer dan de helft van de

gevallen niet aan de betrokkene toegezonden, ondanks het feit dat de plicht om de

beslissing aan de betrokkene kenbaar te maken volgens het EHRM is neergelegd in

het EVRM. De beschikking is vaak opgesteld in standaardformuleringen, waardoor

het voor de betrokkene niet duidelijk is waarop de rechter zich bij het nemen van

zijn beslissing baseerde.



5

De invulling van het stoorniscriterium

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe de procedure tot gedwongen opname

verloopt. Daar is beschreven op welke wijze de geneeskundige verklaring wordt

opgesteld, hoe de burgemeester de bevoegdheid tot ibs gestalte geeft en op welke

wijze de rechter tot zijn oordeel komt. In dit en de twee volgende hoofdstukken gaan

we in op de vraag waarom iemand gedwongen opgenomen wordt. In hoofdstuk 5, 6

en 7 gaat het dus om de inhoudelijke criteria voor dwangopname.

Voor de beantwoording van de vraag naar de invulling van die criteria dient onder-

scheid gemaakt te worden tussen 'onderzoeken' en'toetsen'. Voordat hij tot de

beslissing komt dat een gedwongen opname noodzakelijk is, dient de psychiater,

burgemeester of rechter informatie te verzamelen over de zaak. Hij 'onderzoekt'

de feitelijke toedracht die tot de crisis leidde. Nadat hij de gebeurtenissen heeft

gereconstrueerd, toetst hij de zo verworven 'feitelijkheden' aan de criteria van de

wet (Hoekstra, 1994).

De voor de Kw meest doorslaggevende criteria, 'stoornis' en 'gevaar', worden aan

de hand van deze tweedeling besproken. De door de Bopz toegevoegde criteria

('bereidheid' en 'ultimum remedium') en het 'causaliteitscriterium' worden globaler

behandeld. Het causaliteitscriterium blijkt in de praktijk geen grote rol te spelen.

Aan de beide door de Bopz toegevoegde criteria besteden we enige aandacht om

vast te stellen in hoeverre in de praktijk bij het opleggen van dwangopname al

werd geanticipeerd op de nieuwe wetgeving.

De psychiater, burgemeester en rechter zijn de hoofdverantwoordelijken voor het

tot stand komen van gedwongen opnamen. Deze drie participanten staan daarom

centraal in de analyse, al zal het accent liggen op besluitvorming door de psychiater

en de rechter. We hebben in hoofdstuk 3 namelijk gezien dat de burgemeester in de

praktijk een zeer marginale functie heeft. Hij onderzoekt niet zelf maar verlaat zich

vrijwel volledig op de geneeskundige. Hierna bespreken we het stoorniscriterium

aan de hand van onderzoeksliteratuur, de observatie- en de enquêtegegevens.

5.1 Het begrip 'geestelijke stoornis'

Zowel de Kw als de Bopz hanteert 'een - ernstig vermoeden van - geestelijke stoor-

nis' als voorwaarde voor gedwongen opname. Samen met het gevaarscriterium

vormt het stoorniscriterium de kern van de wet. De psychiater of de arts die de

geneeskundige verklaring uitschrijft, speelt daarbij een centrale rol. Hij stelt als

deskundige de diagnose '(vermoedelijk) krankzinnig' vast, waardoor de betrokkene

onder de werking van de Krankzinnigenwet valt. Uiteindelijk dient de burgemeester

of rechter op basis van het advies van de psychiater te beoordelen of aan het wette-

lijke criterium ook inderdaad voldaan is. Zoals gezegd gaat het bij de geestelijke
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stoornis dus om de vraag hoe de diagnose wordt gesteld en wat de inhoud is van de
diagnose.

Over (vaststelling van) de stoornis bestaan verschillende standpunten. Laurs (1988)

laat zien dat binnen de psychiatrie verschillende opvattingen heersen over `het

fenomeen geestesstoornis' en de wijze waarop de psychiatrische patiënt behandeld

dient te worden. Waar het gaat om grondhoudingen tegenover geestesstoornissen

mag worden aangenomen dat dergelijke verschillen in opvattingen net zo goed

bestaan bij rechters en burgemeesters die beslissingen over dwangopname moeten

nemen.

Laurs onderscheidt in dit opzicht de `traditionele' en de `radicale' visie. De traditio-

nele visie is voornamelijk gebaseerd op een klassieke medisch-psychiatrische bena-

dering en gaat uit van geestesstoornis als ziekte van het betrokken individu. `En als

ernstige geestesstoornissen ziekten zijn, dan is de medicus de meest aangewezen

persoon om de nodige behandeling te realiseren.' Inspraak van de betrokkene en

invloed van anderen, worden net als het patiëntenrechtenbeleid van de overheid

betrekkelijk laag gewaardeerd. Het zwaartepunt ligt bij de 'professionele deskundig-

heid' van de geneeskundige. `De hulpverlener heeft de taak om het behandelings-

proces in eigen'(professionele) handen te houden. Zijn professionele domein omvat
onder andere het diagnostiseren van psychiatrische ziekten.'

De radicale visie is vooral gestoeld op de afwijzing van het biomedisch ziektebegrip

als middel geestesgestoord gedrag te verklaren. `Veel gestoord gedrag zou niets met

ziekte van doen hebben; het zou niet anders zijn dan een teken van de natuurlijke

variëteit die tussen mensen onderling bestaat. (...) Psychiatrische interventies zijn

in deze benadering geen interventies op grond van medische indicatie, maar zij

vormen een sociaal en moreel handelen. (...) Als de psychiatrie deviante mensen als

geestesziek kwalificeert, miskent zij de persoonlijke eigenheid van de betrokken

individuen.( ... ) Men ziet de psychiatrische diagnose als een vaak niet verifieerbaar of

falsifieerbaar moreel oordeel van de ene mens, de psychiater, over de andere mens,

de patiënt (...).' Het ligt voor de hand dat vanuit deze radicale of `antipsychiatrische'

visie zeer veel belang wordt gehecht aan de rechtspositie van patiënten en dat

dwanguitoefening in beginsel wordt afgewezen (Laurs, 1988, pp. 103-106, 111-114

en 119). Uiteraard zijn tussen de hier genoemde polaire standpunten vele posities

denkbaar. De plaats die de psychiater, rechter of burgemeester in deze discussie

inneemt, beïnvloedt hoe men tot het oordeel komt dat er sprake is van een stoornis

en of deze stoornis gerekend wordt tot de in de wet gestelde `krankzinnigheid'.

5.1.1 Het stellen van de diagnose

Er bestaat een duidelijk onderscheid tussen de ibs- en ~procedure. De ibs is een

noodmaatregel. Dit brengt met zich mee dat er bij de ibs geen gelegenheid is om een

uitgebreid onderzoek in te stellen. Het is daarom bij een ibs voldoende dat er een

ernstig vermoeden bestaat dat de betrokkene gestoord is (Memorie van Toelichting

1970, ad artikel II, onderdeel c, paragraaf 3). Bij de rm en verlenging van de rm geldt
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daarentegen de eis dat de betrokkene 'in een toestand van krankzinnigheid' moet

verkeren (art. 16 Kw). De geestesstoornis dient daar dus te zijn vastgesteld.

We bespreken eerst de wijze waarop de geneeskundige tot de conclusie komt dat er

sprake is van een stoornis aan de hand van achtereenvolgens literatuur, observatie-

en enquêtegegevens. Vervolgens gaan we in op het onderzoek door burgemeester en

rechter.

De geneeskundige

Bij een verlengingsbeslissing voor een rm is de betrokkene vaak al geruime tijd

(variërend van enkele maanden tot vele jaren) in een psychiatrisch ziekenhuis

opgenomen. De behandelend arts die de geneeskundige verklaring voor een verlen-

ging van de rm opstelt, kan daardoor over meer informatie beschikken dan de arts

die een verklaring voor een ibs of rm opstelt. Bij dit onderzoek ligt sterk de nadruk

op de aanvankelijke ibs- en rm-procedures, waarbij er dus veelal op basis van op

korte termijn verworven informatie beslissingen moeten worden genomen.

In zijn analyse van 31 consulten (hoofdzakelijk ibs'en) van de Riagg-psychiater in

Rotterdam komt Kaasenbrood (1989) tot de conclusie dat de beantwoording van de

vraag of iemand wel of niet krankzinnig is slechts zelden op een betrouwbare diag-

nose steunt. Volgens Kaasenbrood bestaat er in feite samenhang tussen de (als on-

afhankelijk bedoelde) gevaars- en krankzinnigheidscriteria. Acht van de vijftien psy-

chiaters kwamen tot de diagnose 'krankzinnig' als er tevens sprake was van gevaar.

'De suggestie wordt gewekt dat ook "lichtere" stoornissen onder krankzinnigheid

gerekend mogen worden als er maar een "overdosis" gevaar aanwezig is.'

Janssen en Donker (1989) vergelijken de psychiatrische beslissing (voornamelijk

ibs'en) met crisisbesluitvorming: 'Bij de analyse van de 20 ibs-en in dit onderzoek

bleek dat argumenten, die de psychiaters aandroegen voor hun conclusie dat er

sprake was van gevaar en krankzinnigheid, in meerderheid (55%) berustten op infor-

matie uit de tweede, derde of vierde hand en niet op eigen waarneming.' Volgens hen

is er sprake van 'een beslissing onder onzekerheid' waarbij de volgende vormen van

'bias' gevonden werden:
- jumping to conciusions (minimale aanwijzingen verstrekkende hypothesen);

- selectief informatie zoeken;

- negeren van informatie die de hypothese tegenspreekt;

- associatie met een vroeger probleem door stereotypering;

- het verabsoluteren van het belang van een eerdere opname.

Deze twee artikelen van Kaasenbrood en Janssen en Donker kwamen voort uit steeds

één onderzoek waarbij hoofdzakelijk ibs'en werden beoordeeld. De geconstateerde

onzekerheid waaronder de besluitvorming plaatsvindt, zal dus samenhangen met
het feit dat het om een noodsituatie gaat. Het uitschrijven van een geneeskundige

verklaring voor een rm staat minder onder tijdsdruk. De geestelijke stoornis moet

dan nauwkeuriger kunnen worden vastgesteld.

Afgezien van de noodgedwongen onzekerheid doordat beslissingen in een crisis-

situatie moeten worden genomen, is er volgens Laurs (1988, pp. 214 en 217) ook een
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fundamentele reden voor onzekerheid bij psychiatrische beslissingen. Hij con-

cludeert dat objectiviteit moeilijk valt te realiseren. Omdat er talrijke theorieën

zijn,14 van waaruit psychiatrie wordt bedreven en omdat over cruciale zaken bij

de diagnostisering diepgaande meningsverschillen bestaan, kan de psychiatrie als

wetenschap aan de psychiater slechts beperkt houvast bieden. De mogelijkheden

om de juistheid van het psychiatrisch oordeel te toetsen of verifiëren, zijn beperkt.

Hierdoor gaan persoonlijke eigenschappen van de psychiater onvermijdelijk een

grote rol spelen en kan de diagnose gemakkelijk door toevallige elementen worden

bepaald.

Deze onvermijdelijke onzekerheid van psychiatrische diagnostisering brengt met

zich mee dat aan het proces van diagnostisering hoge eisen moeten worden gesteld.

Kaasenbrood (1989, p. 462) stelt, onder verwijzing naar Kuiper (1973), dat een goed

diagnostisch proces onder meer moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

1 Hetero-anamnese: een of meerdere direct bij de patiënt betrokken personen

(we zullen ze `betekenisvolle derden' noemen) moeten worden geraadpleegd,

naast de betrokkene zelf. Tegenstrijdige lezingen dienen met elkaar vergeleken

te worden. Kuiper daarover: `Indien bij een patiënt geen auto-anamnese kan

worden opgenomen, is hetero-anamnese zeer gewenst, zowel voor aanvulling

als voor correctie van de verkregen auto-anamnese' (Kuiper, 1963, p. 32).

2 Wijze van gegevens verzamelen: men dient zo veel mogelijk gebruik te maken

van gegevens die door de patiënt of personen uit zijn directe omgeving zijn

medegedeeld. Deze gegevens kunnen worden vergeleken met de uitkomst van

de gedragsobservaties van de diagnosticus. Bij deze laatste spelen - persoonlijk

gekleurde - interpretaties een rol.

3 Systematiek: diagnostiek kent een systematiek. Eerst wordt zo veel mogelijk

relevante informatie verzameld. Wanneer deze informatie gestructureerd is,

kunnen hieruit eventuele symptomen worden afgeleid. Is bovendien bekend
hoe lang de patiënt al ziek is en met welke symptomen de ziekte gepaard is

gegaan (beloop), dan mag een syndromale diagnose15 worden gesteld. Wanneer

het complex van factoren dat tot de ziekte heeft geleid is opgehelderd, mag men

van 'ziekte' spreken.

Wanneer we nu de observatiegegevens analyseren aan de hand van deze door Kuiper

geformuleerde criteria komen we tot het volgende beeld.

Ad 1: Hetero-anamnese. Uit de observatiegegevens blijkt in de eerste plaats dat de

geneeskundige in minder dan de helft van de gevallen contact heeft met zogenaam-

de betekenisvolle derden (personen uit de omgeving van de betrokkene die zich

langere tijd met de betrokkene hebben beziggehouden). Dit geldt zowel voor de ibs

14 Laurs (1988, p. 214) noemt, onder verwijzing naar Romme en Bauduin, een zevental benaderingen: de

medische benadering, de morele benadering, de psycho-analytische benadering, de gezinsinteractie-

benadering, de samenzweringsbenadering, de sociale benadering en de interactionele benadering.

15 Ben syndroom is een verzameling of patroon van symptomen die vaak voorkomen bij een bepaalde ziekte.
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als voor de rm. De informatie waarover de geneeskundige beschikt, is veelal af-

komstig van personen die pas in een latere fase met de betrokkene te maken hadden,

zoals politie-agenten, de behandelend arts en medewerkers van bijvoorbeeld een

opvangcentrum en een woningbouwvereniging. Deze personen konden de genees-

kundige wel inlichten over de aanleiding tot de hulpvraag, maar zelden over het

ontstaan en verloop van de stoornis. Daarvoor kende men de betrokkene over het

algemeen te kort.

Hetero-anamnese heeft vooral de functie het (psychiatrische) beeld van de betrok-

kene aan te vullen, te interpreteren en te valideren. Het belang van hetero-anamnese

is groter naarmate het bestaan van de stoornis minder 'evident' is. De observaties

wijzen uit dat de psychiater de betrokkene in alle gevallen op één na heeft gesproken

om van hem te horen hoe de situatie ontstaan is. De patiënten waren in meer dan de

helft van de geobserveerde situaties waarin het tot een gesprek kwam goed te

volgen. De antwoorden waren naar onze mening vaak adequaat en coherent. Juist

in deze gevallen zal een bevestiging van het bestaan van een geestesstoornis door

mededelingen van significante personen uit de leefomgeving van betrokkene van

veel belang zijn. In een aantal andere gevallen was het verhaal van de betrokkene

moeilijk te volgen of bij sommige personen die als 'manisch' werden gediagnosti-

seerd volstrekt ongeloofwaardig. Twee voorbeelden.

(Observatie) De betrokkene zit op een bankje recht tegenover de celdeur. Ze

draagt haar onderbroek over haar hoofd. De psychiater, staande op de drempel,

probeert zich aan haar voor te stellen. Ze valt hem echter in de rede: 'U heeft

geen rechten in deze tijd, u staat op mijn grond.' Vervolgens probeert de psychi-

ater uit te leggen waarom ze uit huis is gezet. De vrouw wijst de psychiater er

opnieuw op dat hij op haar territorium staat en dat hij de exponent van een

'jonge wetenschap' is. 'Dat is geweldig', voegt ze eraan toe, 'maar het geeft u geen

recht van spreken eer u uw aanspraken heeft afbetaald.' 'Waar moet u nu heen?,

wil de psychiater weten. 'U bent een jonge wetenschap, die weten dat niet.

Ik wel, met een bedekt hoofd. U bent een jonge wetenschap, in zwart-wit een

verschrikkelijke non-verbale feed-back (de psychiater heeft een zwart-wit over-

hemd aan/SH). Het Riagg heeft geen bestaansrecht.'

(Observatie) Een agent begeleidt de psychiater naar de cel waar een jonge man

met lang vet haar op een stoeltje zit, met zijn benen op een andere stoel, de rug

naar de celdeur gekeerd. De agent gaat als enige naar binnen, de psychiater blijft

in de deuropening staan. Er hangt een doordringende zweetlucht in de cel. De

psychiater spreekt op luide toon en sterk articulerend. De jongen blijft geduren-

de het gehele gesprek met zijn rug naar de deuropening toegedraaid zitten.

Slechts wanneer hij spreekt en daarbij zijn hoofd iets draait, krijgt men een

glimp van zijn gezicht te zien. Hij is in zijn antwoorden coherent maar reageert

tamelijk geagiteerd: wanneer de psychiater stelt dat hij niet meer naar huis kan,
zegt hij met een stemverheffing dat de psychiater daarover niets te zeggen heeft.

Deze stelt dat ze dit van iemand heeft gehoord. 'En is dat je eigen idee of is dat
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besproken in een vergadering?, vraagt hij met luide, boze stem. De psychiater

zegt dat hij psychotisch is. `Welk recht heeft u?', zegt de betrokkene `Kunt u zich

een dergelijk oordeel veroorloven?' Het gesprek gaat verder met herhalingen:

`Heeft u mij onderzocht? Heeft u mij beoordeeld? Kunt u dat voor uzelf verant-

woorden?' De betrokkene gaat daarmee steeds in op de opmerkingen van de

psychiater dat hij psychotisch is en dat hij geen plaats meer heeft om naartoe

te gaan. De betrokkene reageert coherent maar schreeuwt af en toe, daarbij zijn

zinnen niet onderbrekend. Na een minuut of vijf besluit de psychiater dat ze

genoeg gezien en gehoord heeft.

Uit deze voorbeelden blijkt dat de mate waarin de stoornis zich vast laat stellen uit

de inhoud van het gesprek tussen psychiater en de betrokkene sterk kan verschillen.

In het eerste voorbeeld lijkt het voor iedereen evident te zijn dat er sprake is van een

stoornis. In het tweede voorbeeld is dit (in elk geval op het niveau van de `alledaagse

werkelijkheid') bepaald niet evident. Dit laatste, het ontbreken van voor `iedereen'

duidelijke en aannemelijke evidentie van gekte, gold voor de meerderheid van de in

dit onderzoek geobserveerde gevallen. Het was voor de onderzoeker, een leek waar

het de psychiatrie betreft, in een minderheid van de gevallen uit de verbale en non-

verbale gedragingen van de betrokkene duidelijk dat deze in de war was. De overige

gevallen vallen in de categorie van het hierboven gegeven tweede voorbeeld.

We constateren dat de door Kuiper aanbevolen hetero-anamnese in een meerder-

heid van de gevallen niet plaatsvindt, aangezien de geneeskundige in een meerder-

heid van de gevallen geen betekenisvolle derde kon raadplegen.

Ad 2: Wijze van gegevens verzamelen. Uit de observaties blijkt dat de psychiater,

afgezien van het medisch dossier, in veel gevallen over betrekkelijk weinig infor-

matie kon beschikken om de diagnose op te baseren. In nauwelijks meer dan de

helft van de gevallen waren ofwel de betrokkene ofwel een betekenisvolle derde
(bijvoorbeeld een familielid) in staat inhoudelijke informatie te geven over het

verloop van de ziekte. In de overige gevallen kon de psychiater niet beschikken

over dergelijke inhoudelijke informatie en is naar onze indruk niet voldaan aan de

aanbevelingen voor psychiatrische gegevensverzameling van Kuiper. De diagnose

werd veelal uitsluitend gesteld op basis van informatie van anderen over de directe

voorgeschiedenis en op eenmalige en meestal kortdurende gedragsobservatie van

de betrokkene.

Als onderdeel van de beoordeling van de betrokkene hadden de gedragsobservaties

uiteenlopende waarde voor de inschatting van de krankzinnigheid en het gevaar.

Twee voorbeelden.

(Observatie en interview) In het psychiatrisch ziekenhuis worden we ontvangen

door twee verpleegsters. Zij gaan ons voor naar de separeer. Vanaf de gang

moeten we twee deuren door. Achter de eerste bevindt zich een halletje waar

vier deuren op uit komen, zo te zien van vier isoleercellen. In het halletje staan

een tafeltje en vier stoelen. De muren zijn vet geel geverfd. De deur naar de

separeer is zwaar en de sleutels in het slot maken veel lawaai. Als de deur open-
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zwaait, zien we een kleine man moeizaam opkijken vanaf zijn matras, die op de

grond tegenover de deur ligt. Hij reageert nauwelijks. We hurken bij hem neer

en de arts begint een gesprek. De man reageert welwillend en onderdanig maar

ook heel gelaten. Hij spreekt zwakjes en beweegt traag. De psychiater vraagt

hem waar hij vandaan komt en wat hij doet. De man vertelt dat hij dood wil. Hij

ziet de onzekerheid niet meer zitten. Af en toe grijpt hij naar zijn hoofd en trekt

een pijnlijk gezicht. Hij vertelt dat er iets in zijn hoofd kruipt. Hij wil weg uit de

separeer en gebaart naar het geblindeerde raam, dat door de kieren nog daglicht

laat binnensijpelen. Gedurende het hele gesprek blijft de man op de matras

liggen, op een elleboog geleund. Na een minuut of vijf nemen we afscheid. De

psychiater zegt even later de ibs af te willen geven: 'Het gaat om een getroebleer-

de man die zijn situatie niet overziet. De reden voor een ibs is dat we hem medi-

catie moeten kunnen geven. Je zou bijna denken dat hij al medicijnen genomen

heeft, zo gedempt was hij. Hij zit op de rand. De manier waarop hij reageert en

hoe hij uit zijn ogen kijkt, wijst in de richting dat hij psychotisch is. Hij is zeer

gedempt. Hij is randpsychotisch of normaal, dat is moeilijk te beoordelen.'

(Observatie en interview) Laat in de middag arriveren wij ter plekke. Verschei-

dene familieleden zijn verzameld rond de tafel in de huiskamer. De kamer is

oudhollands gezellig ingericht, met veel zware eikehouten meubelen. De

betrokkene is een kleine vrouw, die er goed verzorgd uitziet. Ze praat echter

voortdurend overal doorheen en ze is zeer gebiedend. Vaak praat ze wartaal

maar bij tijd en wijle reageert ze inhoudelijk goed op de vragen. Verschillende

keren begint ze liedjes te zingen en is ze geagiteerd wanneer men haar tot de

orde wil roepen. Dan staat ze op van haar stoel en loopt op iemand toe, de

wijsvinger bestraffend opstekend. Herhaaldelijk probeert de psychiater het

woord te nemen en ook de anderen proberen haar zover te krijgen dat ze even

luistert, maar dat lukt niet. Telkens onderbreekt ze de psychiater na zijn eerste

woorden. Na een kwartier besluit de psychiater te vertrekken om een ibs te

regelen. Later vertelt de psychiater: 'Ze is fors ontremd en laat zich niet tegen-

spreken. Ze is voortdurend actief maar slaapt nauwelijks en is hartpatiënt, heb

ik gehoord. Ik vond haar er vermoeid uitzien. Ze deed dan wel heel druk maar

ze viel af en toe ook terug in haar stoel en kwam dan erg vermoeid over. Het

gevaar voor haar zelf speelt voor mij zeker een rol.'

In het tweede voorbeeld baseert de psychiater zijn conclusie voor een belangrijk

deel (mede) op de gedragsobservatie. In het eerste voorbeeld geeft de observatie de

psychiater, naar zijn eigen oordeel, minder duidelijkheid over de stoornis.

Zoals gezegd was er voor de onderzoeker vaak slechts geringe evidentie van gekte.

Op welke gronden de psychiater na gedragsobservatie besloot dat er sprake was van

een stoornis blijft voor de leek dan ook vaak ondoorgrondelijk. Het valt daarom

moeilijk aan te geven in welke mate de psychiater zijn oordeel kan baseren op de

incidentele en kortstondige ontmoeting met de betrokkenen. We herhalen de eerder

geformuleerde conclusie dat in bijna de helft van de gevallen niet voldaan werd aan
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Kuipers criterium dat het oordeel gebaseerd dient te worden op inhoudelijke

mededelingen over de ziekte in plaats van op gedragsobservatie.

1 06

Ad 3: Systematiek. In de helft van de geobserveerde gevallen diagnostiseerde de

psychiater een ziekte. Kaasenbrood (1989, p. 564) vermeldt in navolging van Kuiper

(1963) dat, om tot de diagnose van een ziekte te komen 'het complex van factoren

dat tot de ziekte heeft geleid', moet zijn opgehelderd. Naar ons oordeel is de psychi-

ater in een aantal van deze gevallen niet of nauwelijks op de hoogte geweest van

deze factoren. Het lijkt daarom niet aannemelijk dat de diagnose voor dwang-

opname voldoet aan de criteria die volgens Kuiper idealiter aan een nauwkeurige

psychiatrische diagnose dienen te worden gesteld.

De participerende observatie laat zien dat er in meer dan de helft van de geobser-

veerde gevallen geen sprake van hetero-anamnese is, dat de psychiater in bijna de
helft van de gevallen niet kon beschikken over informatie van de betrokkene of een

betekenisvolle derde over het verloop van de ziekte (althans voor zover we niet

tevens het medisch dossier tot deze vorm van informatie rekenen) en dat in een

aantal gevallen kritiek mogelijk is op de systematiek van het diagnostisch proces
vanwege de verstrekkende diagnose. Het feit dat het geneeskundig onderzoek,

getoetst aan deze ('ideale') criteria, niet altijd betrouwbaar genoemd kan worden,

hoeft niet te betekenen dat de diagnose onjuist is. Het betekent nog minder dat de

betrokkene niet gestoord is. Bovendien is het niet vanzelfsprekend dat aan een

diagnose die gericht is op een beslissing over dwangopname precies dezelfde eisen

gesteld moeten worden.

Tijdens de participerende observatie viel op dat de geneeskundigen in bijna alle

gevallen die tot een gedwongen opname leidden over gegevens konden beschikken

die uit een eerder contact tussen de betrokkene en de GGZ waren voortgekomen.

Het kon gaan om een contact met de behandelend arts, een overleg met een mede-

werker van de Riagg die zich tot dan toe met de betrokkene had beziggehouden, het

medisch dossier van de betrokkene waarover de Riagg beschikt of het feit dat de

geneeskundige de betrokkene kende van een eerder uitgevoerd consult. De waarde

van deze voorinformatie loopt uiteen. Het kan gaan om gegevens over het verloop

van de ziekte, en dus informatie op basis waarvan de psychiater tot een onafhan-

kelijke beslissing kan komen. Het kan echter ook gaan om diagnoses en conclusies,

die het gevaar in zich dragen dat zij de psychiater bij het medisch onderzoek beïn-

vloeden. In enkele gevallen bleek een dergelijke beïnvloeding zeer duidelijk. Ter

illustratie noemen we de situatie rond een van de geobserveerde personen. De

psychiater heeft de geneeskundige verklaring voor de rm grotendeels opgesteld aan

de hand van een eerder door een andere psychiater opgestelde geneeskundige ver-

klaring. Hij heeft ook de diagnose 'schizofrenie' overgenomen van de andere genees-

kundige verklaring. Dat kan worden afgeleid uit het feit dat de latere geneeskundige

verklaring voor een groot deel vóór het geneeskundig onderzoek van de betrokkene

is opgesteld, uit de korte duur van de beoordeling, uit het feit dat de psychiater zei
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op dat moment geen stoornis te kunnen waarnemen en uit het feit dat de psychiater

de betrokkene juist'beheerst en welbespraakt' vond overkomen.

Ook in een andere casus leek er een duidelijke en overheersende beïnvloeding van

eerder gestelde diagnose uit te gaan. De Riagg en enkele andere hulpverlenende

instanties waren het met elkaar eens dat een rm de laatste mogelijkheid voor de

betrokkene was om greep op de situatie te krijgen. Men vond tevens dat de betrok-

kene de rm zelf diende aan te vragen. De geneeskundige die gevraagd werd de

verklaring voor de rm op te stellen, was het niet zonder meer eens met de gang van

zaken. Volgens haar was er niet echt sprake van een geestelijke stoornis. Ze heeft

evenwel de geneeskundige verklaring opgesteld. Met het eigen verzoek van de

betrokkene leidde dit tot een rm.

Ook in andere gevallen speelde de medische voorinformatie een grote rol. Het kwam

vaak voor dat de geneeskundige de betrokkene 'psychotisch' of 'manisch' noemde

voordat het geneeskundig onderzoek van de betrokkene had plaatsgevonden. In veel

gevallen lijkt de diagnose daarom voor een belangrijk deel beantwoord te worden op

basis van deze 'medische' voorinformatie, zowel bij de ibs- als de rm-procedure.

Ook bij de enquête zijn we ingegaan op de vraag naar de aard en betrouwbaarheid

van de psychiatrische diagnose bij dwangopname. De geneeskundigen die verant-
woordelijk waren voor geneeskundige verklaringen voor ibs en rm gaven in de

enquête aan doorgaans goed in staat te zijn geweest zich op de hoogte te stellen

van de feiten en achtergronden van de stoornis. Dit was het geval bij bijna 90% van

de psychiaters (zie bijlage 2, vraag 29). Bij verlenging van de rm was dit percentage

nog hoger (zie bijlage 3, vraag 4). Het lijkt er dus op dat de opstellers van de genees-

kundige verklaring in verreweg de meeste gevallen menen te kunnen voldoen aan

hun eigen professionele criteria voor een geldig psychiatrisch oordeel. Wel laat

vooral de ibs, waarbij immers wordt gesproken van een 'ernstig vermoeden van

een geestesstoornis', ruimte voor een onzekerheidsmarge.

We hebben de geneeskundigen gevraagd naar de eenvoudigst en de moeilijkst vast te

stellen stoornissen. Op verzoek van de opdrachtgevers van dit onderzoek is gebruik

gemaakt van de uitgebreide categorisatie van de Bopzis, het informatiesysteem voor

de verwerking van gegevens over de uitvoering van de Bopz. De geneeskundigen

(n=146) waren van oordeel dat de eenvoudigst vast te stellen stoornissen schizofrene

stoornissen en de categorie 'stemmingsstoornissen, manische of gemengde episode

met psychotische kenmerken' waren. De moeilijkst vast te stellen stoornissen waren

persoonlijkheidsstoornissen en de categorie'overige stoornissen (inclusief ongespe-

cificeerde) organische hersensyndromen' (zie bijlage 2, vragen 27 en 28). Tot zover

de wijze waarop de geneeskundige concludeert dat er sprake is van een stoornis.

Hieronder bespreken we hoe de burgemeester tot een oordeel komt.

De burgemeester
De burgemeester beoordeelt de ibs-situatie uitsluitend aan de hand van de verkla-

ring van de geneeskundige, en komt vrijwel nooit in contact met de betrokkene.
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Tabel 6: De mate waarin de burgemeester de situatie Inhoudelijk beoordeelt

regio 1 regio 2
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opname 1 2 3 4 5* 6 7 8 9 10

score" B A C D - C D D D D

plaats"' APZ APZ pol pol APZ pol thu pol thu pol

Hier kwam geen (feitelijk) contact tussen psychiater en burgemeester tot stand.

De letters A t/m D verwijzen naar de volgende rangschikking:

Inhoudsloos

A geen gesprek

B niet noemen stoornlscrlterium

C wel noemen, geen Info over soort stoornis en achtergrond

D Info over soort en achtergrond, geen vragen van de burgemeester over de stoornis

E vragen van de burgemeester over de stoornis

inhoudsvol

APZ = algemeen psychiatrisch ziekenhuis; thu = thuis; pol = politiebureau.

Hierdoor blijft de betekenis van het onderzoek naar de stoornis door de burge-

meester en daarmee het belang van dit onderdeel beperkt. In hoofdstuk 4 hebben

we gezien dat de ibs-procedure bij de gemeente veel verschillende varianten kent.

Dit maakt het moeilijk om algemene uitspraken te doen. Bij de analyse van de

observatiegegevens houden we met deze verschillen rekening.

Over de wijze waarop de stoornis door de burgemeester wordt benaderd, is ons geen

(onderzoeks)literatuur bekend. We beperken ons daarom tot de bevindingen van

achtereenvolgens de observaties en de enquête.

De tien geobserveerde ibs'en kunnen worden getypeerd aan de hand van de mate

waarin de burgemeester inhoudelijk overweegt of een ibs aan de orde is. Die komt

tot uiting in de interactie tussen de burgemeester en de psychiater die de genees-

kundige verklaring opstelt. In negen gevallen gaf de burgemeester de ibs af op basis

van een telefonische verklaring van de geneeskundige. Het overleg tussen beide

participanten kan in deze negen gevallen worden geplaatst op een schaal van

'inhoudsloos' naar'inhoudsvol'.

De geobserveerde interacties tussen burgemeester en de opsteller van de genees-

kundige verklaring zijn samengevat in tabel 6. Uiteraard gaat het om relatieve
oordelen die door de onderzoeker aan de geobserveerde interactiepatronen zijn

verbonden. Het gaat echter naar onze mening om duidelijk verschillende niveaus

van informatie-overdracht.

Tabel 6 laat zien dat de mate waarin de burgemeester het oordeel over het opleggen

van de ibs inhoudelijk overweegt nogal varieert. In geen van de geobserveerde

gevallen stelt de burgemeester een vraag over de stoornis, terwijl in lang niet alle

gevallen daarover duidelijk gerapporteerd wordt. De relatief mindere beoordeling

van de burgemeesters in regio 1 kan voor een belangrijk deel verklaard worden uit de

gevolgde (gebrekkig verlopende) procedure. Een andere mogelijke verklaring schuilt
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in het feit de twee ibs'en in de eerste regio in een APZ tot stand kwamen (nummer 1

en 2). Dat zijn de laagste scores. Het lijkt zeer aannemelijk dat de burgemeester in

deze gevallen weinig belang zal hechten aan zijn (inhoudelijk) toetsende rol. Een van

de betrokken burgemeesters gaf expliciet aan de ibs'en die binnen de.muren van het

psychiatrisch ziekenhuis tot stand kwamen minder belangrijk te vinden:

(Interview) 'Ik vind dat een echte beoordeling op zijn plaats is, zeker in een

gemeente van deze omvang, ook al hebben wij een psychiatrisch ziekenhuis

op ons terrein. Ik kijk echter wel minder naar hetgeen zich op het psychiatrisch

ziekenhuis afspeelt. Ik vind dat de overgang vrijwillig-onvrijwillig wat minder

dramatisch is.'

Eerder werd vastgesteld dat de geneeskundige verklaring in de meeste gemeenten

telefonisch of mondeling wordt gegeven. Tijdens de observaties zagen we dat deze

gesprekken doorgaans zeer kort waren, dat dikwijls de naam van de betrokkene niet

werd genoemd en dat over de stoornis nauwelijks werd gesproken. Twee voorbeel-

den die een indruk geven van de wijze waarop de gesprekken tussen burgemeester

en psychiater vaak verliepen.

(Opname 6, observatie) De psychiater vertelt dat hij de betrokkene nog niet

gezien heeft en dat er een deur geforceerd moet worden om hem te kunnen

beoordelen. 'Hij is uitgebreid bekend bij de Riagg. Met telefonades legt hij het

werk van de huisarts en politie lam. Ook blokkeert hij de 06-11-lijn.' 'Wat is de

prognose? Komt het tot een ibs?', wil de burgemeester weten. 'Hij heeft het

dikste dossier hier op de Riagg', antwoordt de psychiater, waarna het gesprek

verder gaat over het gevaar en de burgemeester akkoord gaat met de ibs.

(Opname 7, observatie) De psychiater schetst voor de burgemeester telefonisch

de situatie: 'Het betreft een vrouw van 75 jaar die in de war is na het overlijden

van haar echtgenoot. Ze is de kinderen gaan slaan en heeft haar kleinzoon zelfs

met een hamer bedreigd, dusdanig dat deze ternauwernood het huis uit kon

vluchten. Ze is fors ontremd en laat zich niet tegenspreken. Ze is voortdurend

actief maar slaapt nauwelijks en is zeer vermoeid en hartpatiënt, dat komt erbij.

Ik moet wel zeggen dat dit het enige incidentje is. De kleinzoon is echter wel zeer

onder de indruk.' 'De psychose lijkt me wel duidelijk', zegt de loco-burgemeester.

'En het gevaar?'

In deze verklaringen geeft de arts slechts kort aan om welke stoornis het gaat. De

burgemeester stelt daarover geen vragen. Omdat de burgemeester de betrokkene

niet met eigen ogen ziet en omdat hij enkel en alleen af kan gaan op de verklaring

van de geneeskundige, heeft de burgemeester nauwelijks ruimte om de stoornis

inhoudelijk te beoordelen. Ook uit de redenen die de burgemeesters in de enquête

opgeven om een ibs te weigeren, blijkt dat zij het criterium 'stoornis' niet of nauwe-

lijks inhoudelijk overwegen. Geen van de burgemeesters gaf aan een ibs te hebben

geweigerd omdat er geen sprake zou zijn van een stoornis (zie paragraaf 4.1.1).

Ongeveer 40% van de burgemeesters laat zich van de situatie op de hoogte stellen

via een schriftelijke verklaring van de geneeskundige, zo zagen we in het vorige
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Tabel 7: De wijze waarop de geneeskundige de burgemeester over de ibs adviseerten de

mate waarin de burgemeester voldoende geinformeerd zegt te zijn over de feiten

en achtergronden van de stoornis, in %

burgemeesters (n=356) mondelinge/telefonische schriftelijke

verklaring verklaring

(bijna) altijd voldoende info 54,5 42,1

meestal wel - (bijna) nooit voldoende info 45,5 57,9

hoofdstuk. Uit de enquête blijkt dat er bij de beoordeling van de stoornis een ver-

band bestaat tussen de wijze waarop de burgemeester over de ibs geadviseerd wordt

(schriftelijk of mondeling/telefonisch) en de mate waarin hij erin slaagt zich vol-

doende van de feiten en achtergronden van de stoornis op de hoogte te stellen.16

In tabel 7 zijn deze gegevens samengevat.

Burgemeesters blijken dus minder goed in staat te zijn de stoornis te beoordelen op

basis van uitsluitend een schriftelijke geneeskundige verklaring. Dat neemt niet weg

dat de meeste burgemeesters over deze verklaring goed te spreken waren. Op basis

van deze gegevens veronderstellen we dat de schriftelijke verklaring volgens de

burgemeesters voldoende mogelijkheid bood om de stoornis te beoordelen.

Bijna 90% van de burgemeesters gaf aan `(bijna) altijd' of `meestal' goed in staat te

zijn geweest zich van de feiten en achtergronden van de stoornis op de hoogte te

stellen (zie bijlage 5, vraag 14).

Deze zeer positieve beoordeling zou enige verbazing kunnen wekken in het licht van

de observatiegegevens en van hetgeen in hoofdstuk 4 over de behandeling van de

ibs-procedure door de burgemeester is gezegd. De opstellers van de geneeskundige

verklaring tonen zich aanzienlijk minder zeker van hun zaak dan de burgemeesters

(zie bijlage 2, vraag 29). De observatiegegevens hebben laten zien dat de burgemees-

ter in het algemeen niet of summier op de hoogte gesteld wordt van de stoornis,

terwijl de burgemeester in geen van de gevallen om meer duidelijkheid vraagt.

Het lijkt waarschijnlijk dat de `tevredenheid' van de burgemeesters wordt bepaald

door de normen die zij voor hun rol bij de beoordeling stellen. Die zullen gezien

de klaarblijkelijke marginaliteit van de rol van de burgemeester in het proces van

dwangopname aanmerkelijk lager liggen dan die waaraan rechters en psychiaters

menen te moeten voldoen. In de interviews gaven de burgemeesters doorgaans te

kennen dat van hen geen zelfstandige en inhoudelijke beoordeling van de stoornis

verwacht mag worden (zie paragraaf 4.1). Dit verklaart ook dat volgens de enquête

geen van de burgemeesters een ibs heeft geweigerd omdat niet voldaan zou zijn van

het stoorniscriterium. Bovendien volstaat voor de burgemeester bij de ibs-procedure

een ernstig vermoeden van een stoornis. De burgemeester wordt bij het verzoek om

de ibs op te leggen per definitie geconfronteerd met het `ernstig vermoeden' van de

16 Dat is een significant verband. Chi2=5,31; p=0,02.
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psychiatrisch deskundige. De burgemeester kan aldus relatief eenvoudig tot zijn

eindoordeel komen. Tot zover de wijze waarop de burgemeester tot een oordeel

komt. Hieronder komt het oordeel van de rechter ter sprake.
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De rechter

Normalerwijze heeft de rechter evenmin als de burgemeester de (professionele) des-

kundigheid om vergaand te beoordelen in welke mate er sprake is van een stoornis.

Het ligt dus voor de hand dat de rechter zich net als de burgemeester laat leiden

door de verklaring van de psychiater. Tegelijkertijd mag echter worden verwacht

dat hij zich wat kritischer en onafhankelijker zal opstellen dan de burgemeester.

De rechter dient verdergaande beslissingen te nemen. Bij zijn oordeel is er veelal

geen sprake (meer) van een acute crisissituatie, die de ruimte voor (een van het

psychiatrische oordeel) afwijkende beslissing zeer beperkt. Bovendien blijft de norm

voor de ibs (ernstig vermoeden van een geestesstoornis) voor de voortzetting van de

ibs gehandhaafd, zodat ook de rechter in deze procedure over de nodige speelruimte

beschikt. Voorts beschikt de rechter altijd over een schriftelijke geneeskundige ver-

klaring, die aan de vordering of het verzoek wordt toegevoegd. In het vorige hoofd-

stuk zagen we dat in veel gevallen tevens een psychiater (de behandelaar), een

advocaat en informatie gevende derden op de zitting aanwezig zijn. Al met al is

duidelijk dat de rechter meer dan de burgemeester structureel in de positie is een

onafhankelijk oordeel te vellen.

We bezien eerst wat in de literatuur over het rechterlijk. oordeel bij dwangopname

is opgemerkt. Smit en Boogaart (1989, p. 74) stellen dat'de diagnose als zodanig in

het algemeen niet ter discussie staat. Wel pleegt de rechter zich nader over de ziekte

te laten informeren om de arts tot begrijpelijke taal te dwingen en om een link te

kunnen leggen met het gevaar. Luidt de diagnose echter borderline persoonlijkheid,

ontwikkelings- persoonlijkheids- of karakterstoornis, dan zijn de meeste rechters
geneigd om door te vragen. Voor hen staat dan niet zonder meer vast, dat er sprake

is van een geestesstoornis in de zin van de Kw'

De psychiatrische expertise kan dikwijls niet aan de gewenste objectiviteit voldoen,

reden waarom Laurs (1988, p. 217) in zijn proefschrift concludeert dat'(...) de

rechter zich terdege bewust zal moeten zijn van de beperkte objectiviteit van de aan

hem overlegde expertises en dus niet blindelings hierop mag afgaan. Een kritische

beoordeling is beter mogelijk als de psychiater zoveel mogelijk onderscheid maakt

tussen door de rechter verifieerbare feiten en de conclusies, die de psychiater daar-

aan verbindt. Voorts is het wenselijk dat de psychiater zich, zo mogelijk, uitspreekt

over de mate van betrouwbaarheid van de door hem verstrekte verklaring/prognose.'

Lionarons (1994), psychiater van de Centrale Riagg Dienst in Amsterdam, schreef het

volgende: 'De rechters bekijken de medische verklaringen meestal weinig kritisch. Ze

proberen bijvoorbeeld maar zelden om de feiten te controleren. Het is dan ook een

hele gebeurtenis als er een aanvraag wordt afgewezen in Amsterdam. (...) Maar hoe

komt dat dan? Tijdgebrek? De officieren en de rechters hebben inderdaad weinig tijd.

Maar, denk ik dan, ze hoeven toch niet alles zelf uit te gaan zoeken? Ze kunnen toch
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een zaak aanhouden en opdragen dat ondertussen iets wordt uitgezocht? Maar dat

doen ze zelden of nooit. Hebben ze zo'n onbegrensd vertrouwen in onze verklarin-

gen? Zijn ze heimelijk bestwil-adepten, interesseren die feiten hun niet? Ik geloof het

niet. (...) Ik denk soms dat de rechters best weten wat de goede vragen zijn. Ze zijn

volgens mij ook bang voor de complicaties en dilemma's waarmee je geconfronteerd

wordt als je die vragen stelt. Nu helpen wij als psychiaters de rechters ook wel om de

dilemma's te vermijden. We formuleren verklaringen vaak zo, dat het lijkt alsof alles

zeker en duidelijk is.'

Uit de genoemde literatuur blijkt dat rechters het bestaan van de stoornis doorgaans

niet diepgaand onderzoeken. Laurs (1991) formuleert enige voorwaarden waaraan

een goede overdracht van informatie tussen psychiater en rechter zou moeten vol-

doen. Lionarons (1994a) stelt dat rechter en psychiater juist niet op de door Laurs

gewenste wijze te werk gaan, maar dat de rechter het onderwerp vermijdt en dat de

psychiater hem daarbij behulpzaam is. Mede aan de hand van deze kanttekeningen

beschouwen we nu eerst de observatiegegevens, daarna de enquêtegegevens.

In de meeste gevallen komt de stoornis tijdens de zitting aan de orde wanneer de

rechter de arts het woord geeft, blijkt uit de observaties. De arts vertelt dan over de

aard van de stoornis en eventueel over de behandeling. Doorgaans is dit voor de

rechter voldoende. In niet meer dan zes van de achttien geobserveerde hoorzittingen

stelde de rechter een vraag over de betekenis van de stoornis. Dat betrof veelal een

korte vraag die gericht was op de bevestiging van het bestaan van de stoornis, zoals

'Is hij nog steeds manisch?' of `U heeft uw eigen impulsen niet onder controle?'

Daarna liet de rechter het onderwerp rusten. In twee van deze zes zittingen werd de

stoornis min of meer inzet van een discussie. In het eerste geval stelde de advocaat

dat de betrokkene weliswaar ernstig vervuild was, maar dat hij zich afvroeg hoe het

nu met de stoornis zat. De psychiater antwoordde dat hij op dat moment geen stoor-

nis kon waarnemen. 'Maar ze lijdt wel aan zelfoverschatting', voegde de psychiater

hieraan toe. De rechter liet deze woordenwisseling passeren zonder verdere vragen

te stellen. Uit een gesprek met de rechter achteraf bleek dat zij zich voor de zitting,

op basis van twee geneeskundige verklaringen en eerdere eigen observaties, al een

duidelijk oordeel had gevormd over het bestaan van een stoornis:

(Interview) 'Ik had haar al eerder in de stad gezien, bij het hete-luchtrooster van

het PTT-gebouw. Ik dacht: jij bent er vroeg bij. Ze ontkende alles. Ze was echt aan

het fantaseren. Wanneer iemand zelf niet in de gaten heeft dat ze heel erg ver-

waarloosd is, dat ze zeer sterk vermagerd is ... Ik dacht eerst dat ze aids had. Ze

probeerde alles te bagatelliseren, hoewel ze niet meer op haar benen kon staan,

zo verzwakt was ze. En die incontinentie op haar jonge leeftijd.'

In het tweede geval wees de rechter de vordering van de officier af omdat hij vond

dat onvoldoende duidelijk was dat er sprake zou zijn van een stoornis. Hoewel we

in beginsel allèen zaken beschrijven waarbij het uiteindelijk tot een gedwongen

opname kwam, bespreken we deze casus hieronder omdat die een goede indruk

geeft van de manier waarop de rechter in sommige gevallen omgaat met het stoornis-

criterium. De betrokkene was na een tumultueuze nacht met een ibs opgenomen. De
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geneeskundige verklaring meldde dat er sprake was van een paranoïde psychose,

hersenbeschadiging en polydruggebruik. Een week later behandelde de rechter

de vordering tot voortzetting van de ibs. De plaatsvervangend behandelend arts

verklaarde:

(Observatie en interview) 'Het acting-outgedrag van de betrokkene kan worden

opgevangen door medicatie, langdurige medicatie. Dit is noodzakelijk omdat

het herhaaldelijk tot een handgemeen is gekomen met patiënt. Probleem is dat

hij zelf problemen heeft met de depotmedicatie.' De advocaat vindt de genees-

kundige verklaring te vaag en zegt over de stoornis: 'Ik vraag me af van wat voor

ziektebeeld hier sprake is. Het lijkt me niet onder de Krankzinnigenwet te vallen.

Mocht dat wel het geval zijn, dan meen ik dat het gevaar nu door de medicatie is

bezworen en dat daarom de vordering dient te worden afgewezen.' De rechter

vraagt vervolgens of de arts iets over dè stoornis wil vertellen. 'Er is sprake van

een stoornis met schizofrene kenmerken en wanen', begint de arts. De advocaat

onderbreekt haar: 'En in de geneeskundige verklaring staat "hersenbeschadiging

volgens de psychiatrisch rapporteur". Wie is dan die rapporteur?' De patiënt wil

het een en ander ophelderen en begint uitvoerig te verhalen van een verkeers-

ongeluk dat hij heeft gehad, waarna hij met een verband om zijn hoofd bijge-

komen zou zijn. 'Men begon over wat ik allemaal gezegd zou hebben, waarvan

ik dacht: heb ik dat gezegd?' Kort daarop zegt de rechter nog geen beslissing te

willen nemen maar eerst nog inlichtingen te willen hebben van personen die

bij de ibs betrokken waren. Hij stelt zich onder meer in verbinding met de

psychiater die verantwoordelijk was voor de geneeskundige verklaring. Deze

verklaart: 'De betrokkene is een polydruggebruiker. Hij heeft waarschijnlijk als

gevolg daarvan een hersenbeschadiging. Er was op die avond absoluut geen

contact met hem te krijgen op enig niveau. Hij vloog een agent aan, een para-

noïde reactie op niet-aanwezige dreiging. Na gebruik van medicatie herstelt hij

zich snel, maar hij moet regelmatig zijn depotspuit nemen. Soms is hij niet te

handhaven; dat heeft te maken met het niet tot zich nemen van medicijnen. Dit

is niet te genezen. Het is ook niet een ziekte om middels een rm te behandelen.

Dat was ook niet de bedoeling.' De rechter besluit mede op basis van deze inlich-
tingen de vordering af te wijzen. Later zegt hij daarover: 'Ik vond dat de betrok-

kene vrij goed onder woorden kon brengen wat er die avond was voorgevallen.

Het verhaal klopte. Hij kon uitleggen waarom die agressie was ontstaan. De

psychiater benadrukte de eenmaligheid van de zaak. Wanneer de betrokkene

zijn depotmedicatie maar neemt, dan is alles in orde.'

De informatie over de stoornis waarover de rechter in deze zaak beschikt, wijst in

uiteenlopende richtingen. Men sprak van'paranoïde psychose', 'hersenbeschadiging

door druggebruik of door een ongeval', 'schizofrenie' en'polydruggebruik' (stoornis

door gebruik van middelen). De rechter was evenwel de mening toegedaan dat de

betrokkene goed inzicht had in zijn eigen situatie. Het lijkt daarom aannemelijk dat
hij zijn eigen beoordeling een grote rol liet spelen toen hij stelde dat het onvoldoen-

de duidelijk was dat de betrokkene gestoord zou zijn. De vordering tot voortzetting
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van de ibs werd afgewezen omdat de rechter vond dat het bestaan van een geeste-
lijke stoornis onvoldoende gebleken was.

In drie gevallen kwam de stoornis tijdens de hoorzitting in het geheel niet ter sprake.

Twee keer ging het hierbij om een eigen verzoek van de betrokkene. In beide ge-

vallen vond de rechter een serieuze beoordeling van de stoornis niet nodig.-In het

eerste geval had de geneeskundige min of meer in opdracht van de Riagg een ver-

klaring opgesteld. De betrokkene zou geen andere mogelijkheden meer hebben. De

arts was het zelf niet met de gang van zaken eens en meende dat er geen sprake was

van een stoornis in de zin van de wet. De rechter vertelde na afloop van de zitting

waarom hij toch tot de slotsom kwam dat de rm afgegeven diende te worden:

(Interview) 'Ik kom uitsluitend voor het gevaar. Ik vind het ook niet zo belangrijk.

Dit soort zaken worden erbij gedaan. Dat gaat tussendoor, ik kan er niet al te veel

tijd aan spenderen. Een ontslag van een werknemer is veel belangrijker. In deze

zaak was iedereen het eens, daar heb ik als leek weinig aan toe te voegen. Ik ben

meer een stempelmachine in dezen. Ik moet afgaan op de medische verklaring.

Dit gaat tussen de bedrijven door. Het bestaan van krankzinnigheid hoef ik niet

te toetsen.'
Bij de behandeling van het andere eigen verzoek had de rechter vergelijkbare

problemen:

(Interview) 'De patiënte was wel niet normaal maar toch wel zo aanspreekbaar

dat je zou kunnen twijfelen. Maar aangezien het een eigen verzoek was leg ik me

bij het medisch oordeel neer. Nu was ze bereid om opgenomen te worden. Ik zit

zonder wapens tegenover het medisch oordeel.'

Het derde geval waarin de stoornis geen onderwerp was tijdens de hoorzitting,

betreft een verlenging van de rm. Tijdens de zitting werd nauwelijks ingegaan op

de criteria voor een gedwongen opname. Behandelend arts, patiënt, rechter en

advocaat bespraken voornamelijk de situatie op de afdeling en de mogelijkheid

van overplaatsing naar een andere afdeling. De rechter daarover:

(Interview) 'Ik ken hem al een hele tijd. Ik ken zijn levensverhaal. Dat is een

triest verhaal. Hij wordt al zeven jaar regelmatig opgenomen. Hij heeft zelf-

moord willen plegen en dat is mislukt. Zijn verhaal is dat hij niet meer buiten

de inrichting kan functioneren, dat heeft hij zelf ook geaccepteerd. De vraag is

nu hoe hij gewoon onder de paraplu van de inrichting kan wonen. De stoornis

is inderdaad niet ter sprake geweest. Ik ken hem ook al zo lang, vanaf 1987. Voor

de betrokkenen is dat bekend.'

Het lijkt er dus vaak op dat de rechter geen diepgaand onderzoek instelt naar de

stoornis. Over dit punt hebben we de betrokken rechters naar hun mening gevraagd.

Bijna alle geïnterviewde rechters zeggen zich voornamelijk te baseren op de genees-

kundige verklaring, de uitlatingen van de aanwezige psychiater. Zoals hier boven

bleek, meent een enkele rechter in feite niet te komen voor de beoordeling van de

stoornis. De volgende uitspraken van de rechters zijn illustratief:

'Ik vaar hoofdzakelijk op de geneeskundige verklaring.'

'Wij komen voor het gevaarscriterium.'
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'Ik ben zeer terughoudend in de beoordeling van de stoornis. Het is niet mijn

terrein.'

'Er waren duidelijk wanen. Maar ik kan nooit weten of de man incidenteel

psychotisch is dan wel dat er sprake is van een schizofrene stoornis.'

'Ik ga af op hetgeen de arts zegt. Als deze zegt dat de betrokkene psychotisch is,

dan neem ik dat aan. Ik wil wel graag weten of de psychose nog kwaad kan.'

Uit de observaties blijkt dat de rechters iets minder terughoudend zijn bij de beoor-

deling van de stoornis dan zij zelf aangeven: de rechters hebben doorgaans gebruik

gemaakt van de geneeskundige verklaring, de verklaring van de arts op de zitting,

het verhoor van de betrokkene en de eigen observatie van de betrokkene. Een

rechter verwoordde het zo:

(Interview) 'Met betrekking tot de geestesziekte baseer ik me op hetgeen de

arts in de geneeskundige verklaring schrijft. Ik kan slechts op beperkte schaal

inschatten hoe het met betrokkene gesteld is. Daarbij gaat het dan niet om de
exacte inhoud van de diagnose maar om het vaststellen van afwijkend gedrag dat

aansluit bij de diagnose "krankzinnig". In deze zaak reageerde de betrokkene

niet goed.' De rechter doet daarbij de lichaamshouding na. 'Hij was ook heel

apathisch en kon geen lijn in zijn verhaal houden.'

De vraag is nu of op grond van het gedrag of het verhaal van de betrokkene (voor een

niet-psychiatrisch deskundige als de rechter of onderzoeker) tot op zekere hoogte

duidelijk werd dat de betrokkene geestesgestoord was. In de achttien geobserveerde

hoorzittingen was er voor de onderzoeker tien keer sprake van een (minimale) aan-

leiding om een stoornis te veronderstellen. 'Minimaal' omdat hierbij ook die geval-

len worden meegerekend waarbij er in een andere situatie (op een doordeweekse

dag ergens in het land op een terrasje in de zon) niet zonder meer een reden zou zijn

om 'gekte' te veronderstellen. Soms (drie keer) waren uitlatingen van de betrokkene

hiervoor de aanleiding, zoals: 'Soms word ik wakker en dan weet ik niet of het echt

gebeurd is, of dat ik gedroomd heb' en'Ik snap nu die andere gedachten en dat dat

onzin was. Ik was toen met de pillen gestopt.'
Vier keer vormden het uiterlijk en gedrag van de betrokkene aanleiding om een

stoornis te vermoeden. In twee gevallen was de betrokkene heel sloom. De bewegin-

gen waren traag en de oogopslag was niet helder te noemen. Beide betrokkenen

kregen medicijnen. Het is niet duidelijk of die de oorzaak waren van het gedrag. In

drie gevallen reageerde de betrokkene niet (geheel) adequaat en coherent op de

vragen van de rechter. Twee voorbeelden.
(Observatie) De betrokkene is een kleine vrouw die zelf om de rm heeft.verzocht.

Bij het binnenkomen van de rechter en zijn gevolg roept ze onmiddellijk uit dat

ze een andere advocaat wil. De advocaat zit op dat moment naast haar aan tafel

en buigt het hoofd. Ze spreekt met luide stem, lacht veel en maakt tegendraadse

opmerkingen, gevraagd en ongevraagd. 'U moet mij goed verdedigen', roept ze

uit naar de advocaat. 'Het is de vraag of u verdedigd moet worden', merkt de

rechter op. 'Vijf jaar', is haar antwoord. De rechter laat zich echter niet uit het

veld slaan: 'U wilt een rm als stok achter de deur?' 'Ja, anders ga ik zwerven',
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antwoordt ze opgetogen. De rechter wendt zich tot de advocaat: 'Wilt u iets

zeggen?' 'Ik ben het ermee eens', concludeert de advocaat. Glimlachend zegt

de betrokkene: 'Ik ben het er niet mee eens, ik wil het aanvechten.' De rechter

negeert haar reacties grotendeels.

l is

(Observatie) 'Hoe lang bent u hier nu?, vraagt de rechter. 'Veel te lang', komt de

reactie snel. 'Waarom bent u hier?' 'Omdat ik erin geluisd ben door de politie, de

huisarts, de Riagg...' 'U blokkeerde de 06-11-lijn ...' 'Nee hoor. Ik moest de 06-11-

lijn bellen omdat ik vijfmaal op de stoep gevallen was en mij zeer heb gedaan;

twee wildvreemde heren hebben mij opgepakt. Afijn, ik heb ook mijn vrouw

willen bellen. Ik ben inmiddels getrouwd met een internationaal zakenvrouw. Ik

ben in Straatsburg getrouwd, dus dat staat niet in jullie papieren.' 'Wanneer bent

u getrouwd?' 'Gaatje niets aan, hahaha.' 'Wat vindt u ervan om hier te blijven?'

'Ja, maar niet in die cel. Ik heb geen cent te makken, dus ik wil wel even blijven

maar niet in die cel. Ik vind u wel aardig; de rest mag ik niet maar ik vind u wel

aardig.' 'Men zegt dat u manisch bent', zegt de rechter. 'Ik ben druk geboren',

antwoordt hij snel en wijzend op de arts die naast de rechter zit, 'en hij kan dat
niet beoordelen. omdat hij zo dom is. Ik vind hem een ziekelijk, naar, narcistisch

kereltje.' 'Ik wil niet dat u zo over de arts praat, berispt de rechter hem. Het

resultaat is een nieuwe woordenvloed, die door de rechter onderbroken wordt:

'Is het zo dat u belt?' 'Nee! , antwoordt hij beslist.

In het eerste van deze twee voorbeelden lijkt de betrokkene niet adequaat te rea-

geren. Haar stemming is niet te begrijpen en haar mededelingen sluiten niet aan

op de discussie. Het tweede voorbeeld is wat dat betreft minder duidelijk. Het is

de combinatie van gehaast en veel spreken en het overheersende in het gedrag,

die een stoornis doet vermoeden.

Zoals gezegd was het voor de onderzoeker in niet meer dan de helft van de gevallen
evident dat er van een stoornis sprake was. We menen dat de rechter iets sneller

geneigd was het bestaan van een stoornis te veronderstellen. Over een persoon

waarbij de onderzoeker de stoornis niet ogenblikkelijk aan zou willen nemen, stelde
de rechter:

(Interview) 'Ze was verward, ze sprak zichzelf af en toe tegen (dat heeft geen

grote vormen aangenomen/SH). Ze woonde al in een beschermende woonvorm.

Ook de telefonische informatie wijst in die richting. Degene die ik aan de tele-

foon had, zei dat het verscheidene mensen was opgevallen dat ze zich de laatste

drie maanden steeds vreemder ging gedragen. Ik vond haar ook vreemd.'
Ook in een andere zaak was dit het geval:

(Interview) 'Ik zag dat de betrokkene in de war was, kwijlde, huilde en vreemd

reageerde op het afgaan van de pieper van de arts.' De betrokkene barstte in

huilen uit toen de advocaat aan de rechter vertelde dat de familie het contact

reeds lang verbroken had; de betrokkene bleef aandringen dat dit probleem

eerst afgehandeld zou worden.'



De Invulling van het stoomiscrlterlum 117

Beide rechters zeiden nadrukkelijk dat hun eigen waarneming een ondergeschikte

rol speelde bij de beoordeling van de stoornis.

In paragraaf 4.2 zagen we dat de rechter zich meestal ook laat voorlichten door

derden. Tijdens de observaties bleek dat het bestaan van de stoornis in minder dan

de helft van de gevallen waarbij derden op de zitting aanwezig waren door hen werd

bevestigd. Slechts één keer liet de rechter zich uitvoerig op de hoogte stellen van de

achtergrond van de betrokkene door te vragen naar opleiding, vriendjes en vrien-
dinnetjes, uitgaansleven, roken van hasj, liefhebberijen en dergelijke.

Uit de observaties blijkt tevens dat niet erg tegemoet wordt gekomen aan de twee

voorstellen voor goede communicatie die Laurs (1988) voor de toelichting van de

psychiater formuleerde: onderscheid tussen 'verifieerbare feiten' en 'conclusies die

de psychiater daaraan verbindt' en het doen van uitspraken over de betrouwbaar-

heid van de verklaring. De psychiaters poneren vaak met grote stelligheid de

stoornis, zij geven zelden achtergrondinformatie over de stoornis en maken geen

onderscheid tussen verifieerbare feiten en de conclusies die zij daaruit trekken.

Ook wordt er zelden een uitspraak gedaan over de mate van betrouwbaarheid van

de verklaring of prognose. Voor zover wij hebben gezien, vraagt de rechter nooit

'Waarom denkt u dat de betrokkene geestesgestoord is?' of 'Waar leidt u het bestaan

van de stoornis uit af?' We geven een voorbeeld van de wijze waarop de artsen stellen

dat er sprake is van een stoornis.
(Observatie) Op een gegeven moment zegt de rechter eigenlijk niets meer te

vragen te hebben en daarbij kijkt hij de omstanders aan. De advocaat verklaart

desgevraagd zich bij de rechter aan te sluiten. De arts vertelt dat de betrokkene

'duidelijk psychotisch' is en dat hij ruim een jaar opgenomen is geweest met

goed resultaat: 'Hij is chronisch psychotisch, schizofreen, en flink gedecompen-

seerd. Maar hij is goed behandelbaar.'

In dit voorbeeld geeft de arts geen inzicht in zijn redeneringen of in de betrouwbaar-

heid van de diagnose. Door te stellen dat de betrokkene duidelijk psychotisch is,

moedigt de arts niet aan dat er vragen worden gesteld.

Binnen de dynamiek van de zitting treedt de psychiater niet op als een onafhanke-

lijke deskundige die blijk geeft van beperkingen van zijn kennis, maar eerder als

partij op de zitting.17 Lionarons (1994a) heeft gewezen op het feit dat de rechter de

psychiater in sommige gevallen als het ware uitnodigt tot een dergelijke opstelling.

De rechter stelt het soms geheel niet op prijs wanneer de psychiater al z'n twijfels

op tafel legt. Juist om deze reden zou de aanwezigheid van een goed voorbereide

officier van justitie zeer wenselijk zijn. ]s De officier kan dan met kennis van de

specifieke situatie motiveren waarom de gedwongen opname noodzakelijk is.

Dan ontstaat voor de geneeskundige meer ruimte om zich als onafhankelijke

deskundige op te stellen.

17 Eerder hebben Smit en Boogaart (1989, pp. 36, 68 en 72), Van Ginneken (1993, p. 53), Pols (1994, pp. 635-

650) en Uonarons (1994a, p. 6) hierop gewezen.

18 Zie ook Smit en Boogaart, 1989, p. 37; Van Ginneken, 1993, pp. 51-55; Lionarons, 1993.
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Ook aan de rechters is in de enquête gevraagd of ze voldoende inzicht kregen in de

feiten en achtergronden van de stoornis. Meer dan 90% van de rechters gaf aan zich

meestal wel voldoende te hebben kunnen informeren over de stoornis (zie bijlage 1,

vraag 29).

Opnieuw lijkt de kanttekening op zijn plaats dat de norm waaraan rechters willen

voldoen medebepalend is voor de beantwoording van de vraag. Uit het feit dat de

geïnterviewde rechters er geen blijk van geven een ambitieuze doelstelling voor de

eigen beoordeling van de stoornis te hanteren, kan worden afgeleid dat deze norm

niet erg streng is. Een andere mogelijke verklaring voor het positieve oordeel van

rechters over hun onderzoek is dat in de vraag geen onderscheid wordt gemaakt

tussen voortzetting van de ibs en rm en verlenging van de rm. Voor voortzetting
van de ibs volstaat immers het ernstig vermoeden van een stoornis.

5.1.2 De inhoud van de diagnose 'krankzinnigheid'

De tweede vraag in verband met het stoorniscriterium heeft betrekking op de

medische diagnose van de stoornissen/toestandsbeelden die tot het terrein van de

Kw worden gerekend. De Kw-wetgever heeft niet gedefinieerd wat onder 'geestelijke

stoornis' moet worden verstaan. Bij de behandeling van de Bopz heeft de wetgever

het begrip 'krankzinnigheid' verruild voor 'stoornis in de geestvermogens'. De wet-

gever overwoog dat daartoe behoren: '( ... ) de situaties waarin de stoornis van het

denken, voelen, willen, oordelen en doelgericht handelen zo ingrijpend is, dat

betrokkene het veroorzaakte gevaar als het ware niet kan worden toegerekend.'

Tegelijkertijd werd gesteld dat'een uitputtend overzicht alleen reeds op praktische

gronden ondoenlijk is'. Er worden vier categorieën genoemd die als 'stoornis in de

zin van de wet' worden aangemerkt:

1 dementie;

2 psychogene opwindingstoestand;

3 bepaalde toestanden als gevolg van verslavingen;

4 functionele psychosen (Handelingen II, 1979-1980, pp. 13 en 14).

Uit de onderzoeksliteratuur blijkt dat men het er min of meer over eens is dat het

begrip 'krankzinnigheid' onvoldoende duidelijk is (Smit en Boogaart, 1989, p. 74;

Van Ginneken, 1993, p. 14; Van Ginneken en Van Buren, 1994, p. 52; Lionarons, 1993,

p. 2). Kaasenbrood (1989, p. 470) laat zien dat deze onduidelijkheid tot resultaat

heeft dat psychiaters uiteenlopende opvattingen hebben over de vraag of een be-

paalde diagnose tot 'krankzinnigheid' in de zin van de wet moet worden gerekend.

Hij geeft het volgende overzicht van diagnoses die door vijftien psychiaters tot

krankzinnigheid worden gerekend (tussen haakjes staat het aantal psychiaters dat

van mening was dat de diagnose krankzinnigheid in de zin van de wet betekent):

- psychose (vijftien);

- opwindingstoestand (vier);

- ernstige depressie (zeven);
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- idem, met suïcidaliteit (drie);

- suïcidaliteit (één);

- personality disorder met gevaar (zeven);

- verslavingsziekten (vier);

- dementie met gevaar (vijf);

- zwakzinnigheid met gevaar (twee).

Van Ginneken (1993, p. 12) somt een aantal uitspraken van de Hoge Raad en andere

rechters op over het stoorniscriterium. Een gebrekkige ontwikkeling van de geest-

vermogens of een ernstige persoonlijkheidsstoornis met gevaar kan wel als 'krank-

zinnigheid' worden aangemerkt; alcoholisme, een verwarde geestestoestand en een

ernstige overspannenheid daarentegen niet. Over de persoonlijkheidsstoornis merkt

Van Ginneken op dat de regering deze stoornissen in 1980 niet als krankzinnigheid

in de zin van de wet aanmerkte. Later, in 1987, bepaalde de Hoge Raad dat de per-

soonlijkheidsstoornis wel degelijk tot krankzinnigheid-in de zin van de wet behoort.

Bij de geobserveerde gedwongen opnamen werden volgens de geneeskundige

verklaring de volgende diagnoses gesteld:

- schizofrenie;

- psychose;

- paranoïde psychose;

- manische psychose;

- manisch toestandsbeeld;

- bipolaire stoornis, manisch bij man met ernstige persoonlijkheidsstoornis;

- angststoornis bij man met antisociale en afhankelijke trekken en excessief

middelengebruik;

- persoonlijkheidsstoornis;

- dementie;

- suïcidedreiging.

Bij de angststoornis en suïcidedreiging lijkt het discutabel in hoeverre kan worden

gesproken van stoornis in de zin der wet, althans dat vond de geneeskundige. In een

recent arrest van de Hoge Raad merkte advocaat-generaal Koopmans op: 'Ik ga er

van uit dat de enkele wens tot zelfdoding niet op geestelijke stoornis wijst. Daarover

is vroeger misschien wel anders gedacht, maar naar modern wetenschappelijk

inzicht kan men die band niet zo rechtstreeks leggen, omdat de wens tot zelfdoding

uit een veelheid van factoren kan voortkomen' (HR 30 augustus 1991, Nl 1991, nr.

782). In het geobserveerde geval kwam het tot een ibs. Meer duidelijkheid over de

geoorloofdheid hiervan lijkt gewenst.19

In de enquête onder psychiaters hebben we gevraagd naar de stoornissen die het

vaakst aanleiding geven tot gedwongen opname. In bijlage 2 en 3 presenteren we bij

respectievelijk vraag 26 en 1 de gegevens per procedure. De enquête wijst uit dat

19 Misschien is het een oplossing om de ibs bij suïcidedreiging toe te laten op grond van een ernstig vermoe-

den van een geestesstoornis. Bij een rm moet worden vastgesteld of er sprake is van een stoornis.
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Tabel 8: Reacties op de stelling 'Het is vaak niet te bepalen of een ziektebeeld onder

"stoornis" In de zin van de wet valt, In Wo
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burgemeester psychiater rechter officier advocaat

(n=386) (n=296) (n=58) (n=18) (n=104)

mee eens 35 24 7 11 24

geen mening 24 12 16 11 15
niet mee eens 41 64 77 78 61

schizofrenie ongeacht de procedure de meest voorkomende stoornis is bij gedwon-

gen opname. Daarnaast speelt de categorie'stemmingsstoornissen, manische of

gemengde episode met psychotische kenmerken' vaak een rol. Bij de ibs wordt

voorts de categorie 'overige (inclusief ongespecificeerde) psychotische stoornissen'

relatief veel genoemd.

In de enquête werd gevraagd in hoeverre het voor de participanten duidelijk was of

een ziektebeeld onder 'stoornis in de zin van de wet'valt. De resultaten zijn samen-

gevat in tabel 8. Een aanzienlijke groep burgemeesters, psychiaters en advocaten

blijkt het niet duidelijk te vinden wat de reikwijdte van het begrip 'stoornis' is. De

rechter en de officier geven minder blijk van twijfel of onzekerheid op dit punt.

5.2 Samenvatting

Psychiaters maken als zij de diagnose stellen in grote mate gebruik van gegevens en

diagnoses uit eerdere contacten met de GGZ. Een aanvulling op deze voorinformatie

zijn de gedragsobservaties en de gesprekken met betrokkenen. De informatie van

personen die in een latere fase met de betrokkene omgingen, completeert meestal

het beeld dat de psychiater van de betrokkene heeft. Het geneeskundig onderzoek

lijkt deels niet te (kunnen) voldoen aan in de (klinische) psychiatrie gestelde 'ideale'

criteria voor betrouwbaarheid en zelfstandige oordeelsvorming. Tot op zekere

hoogte hanteert de psychiater in wezen zijn bevoegdheid niet om zelfstandig het

bestaan van een stoornis vast te stellen. Eerder verleent hij een 'officiële status' aan

hetgeen op voorhand uit berichten, medisch dossier en andere gegevens bekend is
over de medische voorgeschiedenis van de betrokkene. Meestal gaat het daarbij om

ibs-zaken, maar bij sommige rm-zaken zien we hetzelfde.

De in het'hier en nu' van de dwangopname gesitueerde diagnose kan daarom niet

altijd even betrouwbaar zijn. De enquête bevestigt dit gedeeltelijk: een meerderheid

van de geneeskundigen geeft aan soms over onvoldoende gegevens te beschikken.

Bij een ibs-procedure is dit nog acceptabel, aangezien voor een ibs een ernstig

vermoeden van een stoornis volstaat. We zagen echter dat hetzelfde soms ook voor

rm-procedures gold. Bij de verlenging van de rm werd doorgaans minder getwijfeld

aan de diagnose. Dit is niet onverwacht, gezien de langere termijn waarover bij een
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rm informatie beschikbaar is en het feit dat er dan vaak ook systematische (en

recente) klinische informatie beschikbaar is.

Het onderzoek van de burgemeester naar het bestaan van een stoornis lijkt weinig

meer dan een formaliteit. Burgemeesters zijn nauwelijks in staat en verkeren nau-

welijks in een situatie om de stoornis inhoudelijk te beoordelen. De verantwoor-

delijkheid die burgemeesters op dit punt voor de ibs dragen, is hoofdzakelijk

gebaseerd op het criterium van een ernstig vermoeden van een stoornis. De burge-

meester ontleent zijn oordeel eenvoudig aan het oordeel van de geneeskundige die

een advies voor een ibs geeft. Alleen zo is te begrijpen dat de burgemeesters een

sterk positief beeld hebben van de mate waarin zij geïnformeerd zijn over het

bestaan van een stoornis.

De rechter onderzoekt in de praktijk nauwelijks de feiten en achtergronden van

de stoornis. Uit de observaties is gebleken dat de stoornis op de meeste hoorzit-

tingen nauwelijks onderwerp van discussie is. We zagen dat de rechter zich in het

algemeen verlaat op de verklaringen (altijd schriftelijk en doorgaans ook monde-

ling) van de psychiater(s). Bij het afleggen van de verklaring maakt de psychiater

geen onderscheid tussen verifieerbare feiten en de conclusies die hij daaraan

verbindt. Zelden ook doen psychiaters uitspraken over de betrouwbaarheid van

de verklaring. Ze poneren wel met tamelijk grote stelligheid het bestaan van een

stoornis, terwijl de rechter over het algemeen geen vragen stelt over de wijze waarop

ze tot deze diagnose zijn gekomen. We zagen ook dat het bestaan van een stoornis in

lang niet alle gevallen voor een leek evident wordt uit gedragsobservatie van de

betrokkene of door mededelingen van derden. Juist daarom zal de rechter in veel

gevallen sterk zijn aangewezen op het advies van de psychiater. Dit onderstreept

eens te meer het belang van een deugdelijke informatie-overdracht tussen psychi-

ater en rechter.

Uit de enquête blijkt dat rechters een positiever beeld hebben van het eigen onder-

zoek naar de stoornis dan het beeld dat in de praktijk uit de geobserveerde gevallen

kon worden afgeleid. Op basis van de interviews veronderstellen we dat dit ook hier

gevolg is van betrekkelijk lage (`realistische') normen die ook de rechters erop

nahouden bij hun onderzoek naar het bestaan van de stoornis.

In het algemeen concluderen we dat het onderzoek naar het bestaan van een stoor-

nis in de zin van de wet niet sluitend is. In veel gevallen veronderstelt men dat de

betrokkene gestoord is, waarbij de klemmende vraag zich aandient wie dit nu eigen-

lijk heeft vastgesteld: de rechter of de burgemeester, de psychiater of iemand die de

betrokkene voordien gezien heeft?
De psychiater geeft weinig inzicht in zijn overwegingen bij het besluit dat er sprake

is van een stoornis en de rechter stelt daarover meestal geen vragen. In het algemeen

roert de rechter het onderwerp niet aan. Omdat de stoornis in lang niet alle gevallen

(voor een leek) evident `blijkt' uit het gedrag of het verhaal van de betrokkene of uit
mededelingen van derden is een goede informatie-overdracht tussen rechter en
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psychiater van essentieel belang. Tot slot: niet voor alle participanten - vooral

burgemeesters, advocaten en psychiaters - blijkt duidelijk te zijn wat onder een

`stoornis in de zin van de wet' dient te worden verstaan. Meer duidelijkheid daar-

over, en misschien een vergelijkbare studie als bij het gevaarscriterium, is wellicht

wenselijk.



s

De invulling van het gevaarscriterium

Zowel onder de Kw als de Bopz is het tweede centrale criterium voor dwangopname

dat de betrokkene een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving dient te vormen. In het

vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de rechter zich bij de behandeling van Kw-

zaken het meest zei te richten op het gevaarscriterium. Het aspect 'gevaar voor de

omgeving' leidt ertoe dat dwangopname overeenkomsten met het strafrecht ver-

toont. Op grond van beide rechtsregelingen kunnen ordebewarende en op beveili-

ging van derden gerichte preventieve maatregelen worden ingesteld. Het essentiële

verschil tussen beide regelingen is dat het instellen van maatregelen uit hoofde van

het strafrecht gerechtvaardigd kan worden als reactie op een gepleegde overtreding

of een misdrijf. Vrijheidsbeneming op grond van de Kw is mogelijk zonder dat de

betrokkene zich aan een vergrijp schuldig had gemaakt.

Het onderscheid tussen 'gevaar voor zichzelf' en 'gevaar voor anderen' is bij dit alles

van cruciaal belang. Het ligt voor de hand dat gevaar voor anderen vooral voor de

juridisch georiënteerde rechter een zeer dwingend argument is voor het al of niet op-

leggen van dwangopname. Legitimatie van dwangopname op grond van gevaar voor

de betrokkene zelf is in juridisch perspectief problematischer. Juist in de 'sociaal-

liberale' rechtsstaat kan een afwijkende levensstijl, ook als die evident schadelijk is

voor de gezondheid en het welzijn van de betrokkene, als een zaak van de persoon

zelf worden gezien. Dit geldt uiteraard bij uitstek als de betrokkene zich in feite uit-

drukkelijk op deze vrijheid beroept, zoals bij dwangopname per definitie het geval is.

Het gevaarscriterium is bij wetswijziging in 1970 voor de ibs en door uitspraken van

de Hoge Raad in 1982 voor de overige procedures ingevoerd ter vervanging van het

bestwilcriterium. Daarmee heeft een aanzienlijke verschuiving plaatsgevonden in de

balans tussen recht op zelfbestemming, bescherming van de maatschappij en het

gezondheidsbelang van de betrokkene. Het gezondheidsbelang van de betrokkene

(de 'bestwil') weegt minder zwaar en het recht op zelfbestemming is centraler komen

te staan. De gedachtengang achter het nu dus (officieel) goeddeels verlaten 'bestwil-

denken' relativeert het recht op zelfbestemming door hieraan de conditie te verbin-

den dat het individu ook werkelijk in staat is om zijn wil te bepalen. Wanneer dit

door een geestelijke stoornis niet het geval is, dan geldt dat 'het noodzakelijk kan

zijn dat anderen hem tegen zichzelf in bescherming nemen en zijn belangen tijdelijk

waarnemen' (NRV, 1992, pp. 32-37). Deze redenering is met de intrede van het

gevaarscriterium overboord gezet. Het gevaarscriterium kan worden begrepen als

een aanscherping van het bestwilcriterium. In de praktijk kan dit, door onvermijde-

lijke interpretatiekwesties, betekenen dat de grenzen tussen 'bestwil' en 'gevaar' niet
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zo scherp te trekken zijn. Het verschil tussen een opname in het belang van de

patiënt en een opname wegens gevaar hoeft daarom niet altijd even duidelijk te

zijn. Van Ginneken (1993, p. 5) stelt hier tegenover dat 'gevaar voor de betrokkene

zelf' en 'bestwil' twee verschillende redenen voor dwangopname zijn. Hij bestrijdt

de opvatting dat het verschil 'slechts gradueel van aard is' en wijt 'de bestwil-

elementen' die de Hoge Raad aan gevaar voor zichzelf geeft aan de 'nogal ruime

invulling' die de Hoge Raad in de loop der jaren aan het gevaarscriterium gegeven

heeft. Voor opname met een ibs is het gevaarscriterium in zowel de Kw als de Bopz

scherper als voor een rm: er dient sprake te zijn van onmiddellijk dreigend gevaar.

De ibs is immers een spoedprocedure die dient ter afwending van gevaar in acute

crisissituaties. Dit is dus in tegenstelling tot het stoorniscriterium, dat juist voor

de rm scherper is gedefinieerd.

Ook bij de behandeling van het gevaarscriterium maken we onderscheid tussen

onderzoek van de feiten en toetsing van de gevonden feiten aan de wettelijke

criteria. Dit onderscheid is onder meer van belang omdat het geen zin heeft om

de criteria voor dwangopname scherper te definiëren (zoals bij de verschuiving

van 'bestwil' naar 'gevaar' is gebeurd) als het in de onderzoeksfase niet mogelijk is

voldoende duidelijkheid over de situatie te verkrijgen. In dat geval is het denkbaar
dat andere overwegingen dan gevaar alsnog de boventoon gaan voeren in de besluit-

vorming over gedwongen opname. Janssen en Donker (1989) wijzen in dit verband

op enkele argumenten die bij dwangopname een rol kunnen spelen. Zij noemen

onder meer: sociale en psychosociale belangen van de cliënt, het belang van de

familie van de cliënt, collegialiteit tussen hulpverleners en de eigen belangen van

hulpverleners. Ook andere auteurs hebben gewezen op een veelheid van feitelijke

motieven voor dwangopname die de plaats kunnen innemen van het officieel

geldige motief (zie ook Kaasenbrood, 1988). Ook Lionarons (1994, p. 8) wijst op

een ver van gevaar verwijderd motief voor dwangopname. Hij omschrijft het als
'voor wat hoort wat': ik schrijf nu een verklaring voor jouw patiënt en jij schrijft

later een verklaring voor mijn patiënt. Smit en Boogaart (1989, pp. 68 en 80) wijzen

op de hardnekkigheid van het bestwilprincipe bij het rechterlijk oordeel. 'De conclu-

sie van twintig geobserveerde hoorzittingen was, dat in de uiteindelijke beslissing

het bestwil- het gevaarscriterium overvleugelde.'

Deze mogelijke belangenverstrengelingen en oneigenlijke gronden voor dwang-

opname maken een analyse van de besluitvorming over het gevaarscriterium extra

belangrijk. In paragraaf 6.1 wijden we aparte besprekingen aan het onderzoek van

geneeskundige, burgemeester en rechter. In paragraaf 6.2 gaan we in op toetsing van

de feiten aan de criteria van de wet: valt het gevaar onder 'gevaar in de zin van de

wet'? In die paragraaf komen we tevens kort terug op de mogelijke rol van bestwil-

overwegingen bij dwangopname.
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Voor het opleggen van een ibs hoeft niet bewezen te worden dat de betrokkene

gevaarlijk is. Voldoende is dat aannemelijk wordt gemaakt dat er direct gevaar dreigt.

(HR 15 april 1988, Nl 1988, 751). In de literatuur wordt van vele zijden kritiek geuit

op het voorspellen /vaststellen van gevaar door psychiater en rechter. De psychiater

zou niet in staat zijn gevaar accuraat te voorspellen of zou het gevaar onvoldoende

onderzoeken (Pols, 1984; Hoorn, 1988; Janssen en Donker, 1989; Kaasenbrood, 1988).

De rechter zou in hoofdzaak aangewezen zijn op informatie van de behandelend arts

en op wat in de geneeskundige verklaring vermeld staat: 'De rechter heeft moeite

concrete aanwijzingen voor gevaar te vinden. (...) Het probleem is dat er ter zitting

zeer weinig informatie beschikbaar is.( ... ) De materiële rechtspleging vertoont

aanzienlijke lacunes' (Smit en Boogaart, 1989, pp. 75 en 80).

Op basis van het observatiemateriaal is het mogelijk aan te geven welke gegevens de

doorslag gaven bij de vaststelling van gevaar door de psychiater, burgemeester of

rechter. In hoofdstuk 4.3 bleek dat de burgemeester bij een ibs-procedure de nood-

zaak van gedwongen opname niet zelfstandig onderzoekt maar beoordeelt op basis

van de verklaring van een geneeskundige. We besteden daarom minder aandacht aan

de rol van de burgemeester en leggen de nadruk op het onderzoek dat de genees-

kundige in de ibs-procedure instelt naar de feitelijke toedracht van het gevaar. Dit

feitenonderzoek van de geneeskundige heeft bovendien zelfstandig belang, omdat

tijdens de observatieperiode een groot deel (40%) van de ibs'en uiteindelijk niet

aan de rechter werd voorgelegd. De reden daarvoor is dat de gedwongen opname

dikwijls door de behandelend geneeskundige beëindigd wordt voordat de rechter de

vordering tot voortzetting in behandeling kan nemen. Het onderzoek van de genees-

kundige is 66k zelfstandig van belang omdat de uit dit onderzoek verkregen gegevens

verwerkt worden in de geneeskundige verklaring die in een later stadium de grond-

slag voor de beoordeling door de rechter vormt. Behalve aan het onderzoek van de

geneeskundige besteden we aandacht aan de wijze waarop de rechter zich over het

gevaar informeert. De hoorzitting dient iets aan de kwaliteit van de besluitvorming

over de vrijheidsbeneming toe te voegen. De Bopz-wetgever en het EHRM hechten

belang aan het'horen' van de betrokkene en de besluitvorming door een onafhanke-

lijke rechter. Dat brengt met zich mee dat de rechter niet louter op basis van schrif-

telijke gegevens en de verklaring van een arts dient te beslissen, maar tevens op

grond van aanvullende informatie die door de betrokkene en anderen op de hoor-

zitting wordt aangedragen. Het'horen' en de behandeling door een onafhankelijke

rechter dienen immers een wezenlijke bijdrage te leveren aan de rechtsbescherming

van de psychiatrische patiënt.

We bespreken de onderzoeksbevindingen om te beginnen aan de hand van de obser-

vatiegegevens, waarbij we de soort gevaarsindicaties en de herkomst van deze aan-

wijzingen van gevaar beschrijven. Het bestaan van gevaar kan via verschillende

aanwijzingen aannemelijk gemaakt worden. Het gaat dan om indicaties die geloof-
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waardigheid verlenen aan de voorspelling van (mogelijk) gevaar. Hiday (1981) noemt

een aantal indicatiecategorieën:

1 antecedenten: fysieke aanvallen of pogingen daartoe, gericht op de betrokkene

zelf of op een ander;

2 serieuze plannen of dreiging, met of zonder voorbereidende handelingen

(uitgezonderd een dreigement in het heetst van een discussie) of overwegen om
zichzelf of een ander iets aan te doen;

3 onbedoelde schade, als gevolg van bijvoorbeeld door het verkeer dwalen of

langere tijd niet eten en slapen;

4 fysieke aanslagen op bezit met de potentie van totale vernietiging, hetgeen het

vermogen voor zorg voor primaire behoeften tenietdoet.

Elk van deze indicaties kan het bestaan van de als gevaarlijk omschreven gedragin-

gen aannemelijk maken en kan daarmee dienen als vorm van 'bewijs' Dat blijkt ook

uit de volgende observatie:

(Observatie) De politie belt naar de Riagg met het verzoek om een ibs voor ene

meneer W. Meneer W. zorgt voor problemen omdat hij 'de 06-11 -alarmlijn aan

het blokkeren is met voortdurende telefoontjes'. De geneeskundige van de Riagg

acht dit een onmiddellijk dreigend gevaar en meent dat een ibs op z'n plaats

is aangezien, zo weet hij, ook aan de overige criteria voor dwangopname is

voldaan. Omdat even later ook de huisarts van meneer W. naar de Riagg belt

en vertelt zijn praktijk door 'telefoonterreur' van W. niet meer te kunnen uit-

oefenen, lijkt het aannemelijk dat de handeling die gevaar in de zin van de wet

moet opleveren, de voortdurende telefoontjes, zich voordoet. Het 'onderzoek'

naar de feiten wijst daarom uit dat het bestaan van de als gevaarlijk benoemde

handeling aannemelijk is. Of de vastgestelde feiten, in casu het blokkeren van

de 06-11-alarmlijn, ook als gevaar in de zin van de wet kan worden aangemerkt,

is onderdeel van een tweede afweging: toetsing aan de wet. Valt het blokkeren

van de 06-11-alarmlijn onder'gevaarvoor de algemene veiligheid van personen

of goederen'?

Behalve aan de verschillende vormen van bewijs besteden we aandacht aan de vraag

of de herkomst van deze indicaties van gevaar betrouwbaar is. We zijn daarbij vooral

geïnteresseerd in de vraag van wie de cruciale informatie over gevaar afkomstig is.

Komt die van de patiënt zelf of (ook) van andere personen? En, zijn dit personen die
belang bij de onvrijwillige opname kunnen hebben, bijvoorbeeld een politie-agent

of behandelend arts?

De geneeskundige

De soort indicaties naar aanleiding waarvan geneeskundigen gevaar vaststellen,

kunnen we aan de hand van de door Hiday (1981) geformuleerde vormen van 'bewijs'

beschrijven. In het navolgende baseren we ons op twintig casussen waarin een

geneeskundige verklaring werd opgesteld, voor evenveel ibs'en als rm's. Deze

casussen leidden alle tot een dwangopname.
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Antecedenten. In 55% van de geobserveerde opnamen waarbij de psychiater adviseer-

de, was sprake van een of meerdere antecedenten. In deze gevallen had het gevaar

zich al gemanifesteerd en was men bevreesd voor een herhaling met dezelfde of

ernstiger gevolgen. Twee voorbeelden.

(Interview) Op weg naar het psychiatrisch ziekenhuis waar hij een ibs-beoorde-

ling moet verrichten, vertelt de psychiater: 'De betrokkene is asielzoeker. Hij is

onzeker over zijn verblijfsstatus. Hij zegt dat hij uitgebreid gevangen is genomen

en gemarteld. Mogelijk is hij ook toen in de gevangenis verward geweest. Ik weet

niet hoelang hij in Nederland verblijft, maar hij heeft al drie opnames gehad,

waarvan de tweede met een ibs. Hij verblijft momenteel vrijwillig in het psychi-

atrisch ziekenhuis. Hij is suïcidaal. Hij heeft twee keer gepoogd zich van kant

te maken door zijn kleren in brand te steken. Ook is hij de snelweg opgelopen

om zich voor een auto te gooien. Afgelopen weekend had hij verlof en is hij bij

vrienden op bezoek geweest. Daar probeerde hij van het balkon te springen. Zijn

vrienden hebben hem toen teruggebracht naar het ziekenhuis. Toen hij daar aan-

gekomen is, is hij opnieuw de weg op gelopen. Sindsdien zit hij in de separeer.

Hij weigert medicatie, eten en drinken. De ibs gaat erom hem gedwongen

medicatie en voeding te kunnen geven.'

(Observatie en interview) Gedurende de week hangt meneer W. veelvuldig aan

de lijn en beledigt daarbij de mensen van de Riagg. Deze luisteren, geven even

tegengas om vervolgens abrupt een einde aan het gesprek te maken. Soms hangt

W. even later weer aan de lijn, soms pas weer uren later of de volgende dag. Op

een gegeven moment belt de politie op dat W. de 06-11-alarmlijn blokkeert. Ze

willen ertegen optreden. Ze willen de telefoon bij hem wegnemen en vinden een

ibs daarom noodzakelijk. Tijdens het overleg dat bij de Riagg plaatsvindt, belt

ook de huisarts van W. naar de Riagg. Een medewerker van de Riagg komt even

binnen om te melden dat de huisarts 'een ware terreur van telefoontjes van W.

achter de rug heeft en zegt de praktijk niet meer op normale wijze te kunnen

uitoefenen'.
In deze situaties heeft de als 'gevaarlijk' betitelde handeling, waarvoor de psychiater

een opname zal adviseren, zich reeds meerdere keren voorgedaan. De kans dat het

opnieuw zal gebeuren, is daarom aannemelijk.

Serieuze plannen of dreiging. Naast de veel voorkomende zaken waarbij het'gevaar'

zich (in het recente) verleden reeds had gemanifesteerd, was er in 10% van de

gevallen sprake van een serieuze dreiging dat de betrokkene zichzelf of een ander

iets zou aandoen. In het ene geval ging het om een suïcidale man die vertelde

afscheidsbrieven geschreven en verstuurd te hebben en die bovendien zijn crematie

wilde regelen. In het andere geval ging het om een vrouw die bevreesd was dat ze

een ander letsel zou toebrengen. Ze vertelde regelmatig de aandrang daartoe te

hebben en werkelijkheid en fictie niet van elkaar te kunnen scheiden.
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Onbedoelde schade. In een deel van de geobserveerde gevallen (25%) was er sprake

van 'onbedoeld gevaar'. We noemen ernstige vermoeidheid bij een zich zeer opge-

wonden gedragende hartpatiënt, duidelijk waarneembare zelfverwaarlozing en

verblijf in een ijskoud huis zonder passende kleding.

Vernietiging bezit. Gevaar door totale vernietiging van bezit deed zich tijdens de

observatieperiode niet voor.

In de meeste gevallen was het voor de geneeskundige aannemelijk dat de als

'gevaarlijk' benoemde handelingen zich zouden voordoen. Bij een klein deel van

de geobserveerde casussen (10%) hebben we de indruk dat de geneeskundige geen

duidelijk 'bewijs' had voor het bestaan van gevaar, of dat daarop de nodige kritiek

mogelijk is. Allereerst geldt dit bij een als 'manisch' gediagnostiseerde man die zich

nadat hij enige tijd gestopt is met medicijngebruik vrijwillig heeft laten opnemen in

een psychiatrisch ziekenhuis:

(Observatie en interview) De betrokkene wil het ziekenhuis na verloop van tijd

weer verlaten maar de behandelaar is bevreesd dat hem iets zal overkomen en

vraagt om een ibs. De behandelaar en een verpleegster vertellen dat de betrok-

kene wel erg verward is: 'Hij zegt slapende miljoenen te verdienen, en wil ogen-

blikkelijk weg. Het gevaar is moeilijker te beoordelen. Hij zou kleine kinderen

mee naar huis lokken.' 'Maar is dat ook werkelijk zo?', vraagt de beoordelaar. 'Dat

weten we niet. Tja, echt gevaar wordt moeilijk.' Men besluit de betrokkene te

gaan zien. De geneeskundige die de ibs-beoordeling verricht, kent de betrokkene

van een eerdere gelegenheid en constateert dat de man vermagerd is. 'Het is een

grensgeval', zegt de beoordelaar wanneer hij later met de behandelaar en ver-

pleegster in een kantoortje zit, en hij vult alvast het formulier in. 'Zelfverwaar-

lozing geldt niet echt voor een ibs. Is er sprake van acuut gevaar? Die wet knelt

hier. Hij zal wel allerlei rare dingen tegen het lijf lopen.' 'De huisarts vertelde dat

hij laatst in elkaar is geslagen en dat hij een moskee is binnengelopen; hij wil

moslim worden; zegt de verpleegster. 'Hij heeft een keer een nacht in een politie-

cel geslapen omdat hij zich bedreigd voelde. Hij heeft het idee dat de volkswoede

zich tegen hem keert.' De behandelaar besluit de ibs af te geven: 'De rechter

moet het maar beoordelen.' Later vertelt de beoordelend geneeskundige dat het

gaat om een grensgeval. 'Ik heb in de eerste plaats zelf geconstateerd dat

betrokkene flink is afgevallen en een verwaarloosde indruk maakt. Dat vind ik

het belangrijkste. Daarnaast begeeft hij zich volgens verhalen van de Riagg-

medewerker en de verhalen die de op het ziekenhuis aanwezige arts van de

huisarts van betrokkene heeft gehoord herhaaldelijk in conflictueuze situaties.'

De geneeskundige is vergeten of hij hiervan ook melding heeft gemaakt in de

geneeskundige verklaring. 'Laten we het hopen; zegt hij. Hij heeft het evenwel

niet in de verklaring vermeld. Wel heeft hij in de verklaring aangegeven dat de

betrokkene kindertjes mee naar huis zou nemen. 'We weten het niet, voegt hij

daaraan toe.
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In deze zaak spelen drie vormen van gevaar. Ten eerste het gevaar dat er conflicten

ontstaan. Dit is echter niet in de geneeskundige verklaring opgenomen, zodat we het

buiten beschouwing laten. Ten tweede het gevaar van zelfverwaarlozing

(vermagering). Aangezien het een ibs betreft, menen we dat we ook deze vorm van

gevaar buiten beschouwing moeten laten. Voor een ibs geldt immers dat het gevaar

'onmiddellijk dreigend' dient te zijn en dat was hier volgens de arts niet het geval.

Blijft over het gevaar voor kinderen. De arts heeft dit niet vastgesteld en geeft her-

haaldelijk aan hierover te twijfelen. Desondanks heeft hij dit gevaar in de genees-

kundige verklaring opgenomen. In deze zaak lijken er over het gevaarscriterium veel

onzekerheden te bestaan en is er dus grond voor ernstige twijfel. Het heeft er de

schijn van dat in feite het bestwilcriterium (hier het veronderstelde belang van de

patiënt bij continuering van zijn behandeling) bij deze dwangopname de doorslag

heeft gegeven.

Ook in een tweede geval was het op zijn minst onduidelijk in hoeverre de genees-

kundige heeft vastgesteld dat er sprake was van zo'n gevaarlijke situatie dat een ibs

noodzakelijk was:

(Interview) 'In het verleden is betrokkene herhaaldelijk gevaarlijk geweest',

vertelt de psychiater. 'Ze bedreigde schilders met messen en ook passanten

werden bedreigd. Toen iemand van de Riagg contact wilde leggen, is deze bijna

door haar tussen de deur ingeklemd. Desondanks is het, ondanks een poging

daartoe, niet tot een rm gekomen.' Helaas zijn daarover in het kader van dit

onderzoek geen gegevens voorhanden. Nu is de betrokkene na een uithuis-

zetting op het politiebureau ingesloten omdat ze politiemensen agressief

bejegende. De psychiater adviseert een ibs: 'Er is agressief gedrag, het is een

chronische zaak, het escaleert; ze heeft geen inzicht en is niet behandelbaar.

Bovendien is ze erg achterdochtig en vanuit haar psychiatrische betrekkings-

waan agressief. De informatie welke ik van de politie heb, is dat ze kennelijk

niet begrepen heeft waarom ze uit haar huis is gezet en dat er tijdens de

uithuiszetting verbale en fysieke dreiging was. Ze heeft daadwerkelijk willen

slaan, maar dat kun je haar in deze omstandigheden moeilijk kwalijk nemen.

Verder is ze ontremd en zoekt seksueel contact met de agenten. Ze is daarmee

een gevaar voor zichzelf en de openbare orde.'

De gevaarsomschrijvingen die de psychiater uiteindelijk aan de burgemeester zal

overleggen, verwijzen echter in dit geval terug naar het verleden. De psychiater

noemt het dreigen met een mes. Het is de onderzoeker niet duidelijk wanneer deze

gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Wel staat vast dat de ibs geen directe reactie

was op deze gebeurtenissen, maar dat men de uithuiszetting heeft afgewacht. Riagg-

medewerkers kondigden al dagen van tevoren aan dat er een ibs op til was. De

psychiater vertelde over zijn motieven:

(Observatie en interview) 'Hier is sprake van het op een psychiatrische manier

verwerken van de uithuiszetting. Het slaan vind ik niet belangrijk, dat doen meer

mensen in zo'n ogenblik van stress. Ze zal zich buiten de cel ongetwijfeld goed

weten te redden, voorlopig, omdat ze er nog goed verzorgd uitziet. Maar ze zal
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waarschijnlijk gaan zwerven. Ik vind dat onmenselijk. Dit soort mensen heeft

behoefte aan structuur. Wanneer de ambulance komt, is er een grote kans dat ze

gewoon vrijwillig meegaat. Ze heeft dan duidelijkheid. Het is dan jammer dat er

een ibs onder staat.' Deze laatste gedachtengang van de psychiater blijkt later

reëel te zijn: nadat de betrokkene enkele dagen in een psychiatrisch ziekenhuis

opgenomen is, verkiest ze haar verblijf vrijwillig voort te zetten en komt de ibs te

vervallen.

In dit geval lijkt het erop dat de reacties op de uithuiszetting zijn afgewacht en dat

deze hebben gediend als argument om (via de ibs) te interveniëren. We menen dat,

hoewel er sprake is van aanwijzingen voor gevaar, de opname niet allereerst daar-

voor lijkt te zijn bedoeld. Het ligt meer voor de hand dat bij dit geval in wezen
bestwiloverwegingen de boventoon hebben gevoerd.

We hebben aan de hand van Hidays vormen van bewijs gezien dat het in de meeste
gevallen aannemelijk is dat de `gevaarlijk' genoemde situatie zich zal voordoen.

In enkele gevallen menen we echter dat andere overwegingen aan de gedwongen

opname ten grondslag lagen dan de redenen die formeel opgevoerd werden. Hierna

besteden we aandacht aan de herkomst van de genoemde indicaties van gevaar:

op welke wijze worden de indicaties van gevaar aan de geneeskundige kenbaar

gemaakt? Wie doet dit?

In bijna de helft van de geobserveerde gevallen waarin geneeskundigen gedwongen

opname adviseerden (45%), vloeiden de indicaties van gevaar voort uit uitlatingen

van de betrokkene zelf. Zo gaf een aantal personen te kennen niet langer te willen

leven. Een jongeman verhaalde van een bijna geslaagde poging tot ernstige zelf-

verminking. Een vrouw zei de aandrang te voelen een bepaalde persoon iets aan te

doen en haar impulsen niet langer onder controle te hebben. Een ander vertelde

van het dak gesprongen te zijn en weer een ander zei in de eigen beleving iemand

te hebben willen vermoorden. Al deze expliciete verwijzingen naar gevaar van de

betrokkene zelf zijn sterke argumenten voor de geneeskundige om tot dwang-

opname te adviseren.

In iets mindere mate (30%) werd de gevaarsindicatie afgeleid uit non-verbale infor-

matie: de omgeving waarin de betrokkene zich bevond, het uiterlijk of het gedrag

van de betrokkene. Zo besloot een arts een geneeskundige verklaring voor een rm

op te stellen vanwege onder meer brandgevaar. De arts constateerde dat van de gas-

kachel in het huis al het glas stuk was waardoor het vuur open was. Ze vond hoopjes

asresten in de woning van de betrokkene, een bank waarop peuken werden uitge-

drukt en veel brandbaar materiaal. In een ander geval achtte een psychiater een ibs

noodzakelijk om een oude demente vrouw uit haar vrieskoude huis te kunnen halen:

(Interview) `Het huis is steenkoud, het stinkt er tegen de klippen op, ze zit daar in

een dun jurkje, ze kan er niet koken ... Ik kan haar daar toch niet laten blijven?!'

Deze indicaties van gevaar werden in 85% van de casussen door een of meer andere

personen bevestigd. Vaak ging het dan (mede) om degene die verzocht om een ibs-

of rm-beoordeling. Zoals we eerder gezien hebben, is dit vaak de politie of bijvoor-
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beeld een medewerker van een psychiatrisch ziekenhuis waar de betrokkene ver-

blijft. Als de betrokkene al vrijwillig opgenomen was, overlegde de opsteller van de

geneeskundige verklaring in de meeste gevallen met de behandelend arts. Deze gaf

dan aan welke gevaarlijke situatie door een gedwongen opname voorkomen diende

te worden. Ook de politie kon vrijwel steeds duidelijk aangeven waaruit het gevaar

bestond.

(Observatie en interview) Agent L. zit, met bebloede ellebogen, op een stoel

gespannen het ene na het andere sigaretje te roken. Hij is zojuist met de psychi-

ater naar de cel van de betrokkene geweest en de beoordeling ontaardde in een

flinke vechtpartij. Hij vertelt dat hij afkomstig is van wijkteam V. en dat hij de

betrokkene heeft 'overgenomen' van een andere agent. L. zegt de betrokkene al

zo'n zeven jaar te kennen: 'Hij is vanaf zijn 15e verslaafd. Hij komt uit een vrij

grote familie en is een beetje het zwarte schaap. Hij trekt veel op met zijn zuster

maar mishandelt haar vaak. Dat is seksueel getint, hij trekt haar de kleren van

het lijf en knijpt haar overal. Hij heeft een zware straf uitgezeten. De wijkpolitie

poogt hem in de hand te houden door één keer in de twee à drie weken contact

met hem te zoeken. Meestal blijft het dan rustig. Hij is drugverslaafde en alcoho-

list. De laatste twee jaren wordt hij steeds agressiever. De situatie wordt steeds

erger. Hij heeft een hersenbeschadiging en is al twee keer vrijwillig opgenomen

geweest. Hij is nu psychotisch en geprikkeld omdat het vandaag zijn verjaardag

is en hij zijn dosis methadon niet kan krijgen. Vandaag ging hij weer achter zijn

zus aan.'

In andere gevallen werd het bestaan van gevaar bevestigd door een Riagg-medewer-

ker, huisarts, een familielid of medewerker van een opvangcentrum of woningbouw-

vereniging.

De observatiegegevens leiden tot de conclusie dat de geneeskundigen er meestal

goed in slagen duidelijkheid te krijgen over de situatie die 'gevaarlijk' genoemd

wordt. De enquêtegegevens bevestigen dit positieve beeld grotendeels. Een grote

meerderheid (bijna 90%) van de psychiaters die verantwoordelijk zijn voor het

geneeskundige advies over ibs of rm geeft aan meestal in staat te zijn zich voldoende

te informeren over feiten en achtergronden van het gevaar (zie bijlage 2, vraag 33).

Tegelijkertijd geeft een meerderheid van deze respondenten te kennen in sommige

gevallen de feitelijke toedracht rond het gevaar onvoldoende te hebben kunnen

onderzoeken. Het geneeskundige advies voor een ibs of rm berust naar hun op-

vatting in deze gevallen noodgedwongen op (gedeeltelijk) onzekere of mogelijk

onbetrouwbare informatie. In de observatieperiode kwamen we tweemaal een

dergelijke situatie tegen. Deze gevallen hebben we al uitgebreid beschreven en

van commentaar voorzien. Het betrof in beide gevallen een ibs.

De vaststelling van gevaar bij de beslissing over verlenging van de rm kan veelal

worden gebaseerd op directe en relatief betrouwbare informatie. Zo blijkt uit de

bestudeerde dossiers (n=10) dat het gevaar in veel gevallen tijdens het verblijf of

een weekendverlof tot uiting komt. Illustratief is het geval van een patiënte die
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met een rm opgenomen was vanwege zelfverwaarlozing (slecht eten en drinken). Zij

moest, ook maanden na aanvang van de behandeling, door de behandelaars voort-

durend intensief worden verzorgd. 'Ze heeft veel stimulans nodig om te eten en te

drinken', aldus de behandelend arts in de geneeskundige verklaring. Tijdens een

weekendverlof bleek zij niet of nauwelijks te hebben gegeten. Omdat de arts in

deze gevallen op betrekkelijk korte afstand van de betrokkene zat, liet het gevaar

zich relatief gemakkelijk vaststellen.

De enquête bevestigt deze indruk over vaststelling van het gevaar bij verlenging van

een rm. In nog grotere mate dan de psychiaters die voor ibs en rm adviseren, geven

geneeskundigen die de verklaring voor verlenging van de rm opstellen te kennen

zich afdoende te hebben kunnen informeren over het gevaar (zie bijlage 3, vraag 7).

De geneeskundigen is in de enquête gevraagd naar de eenvoudigst en de moeilijkst

vast te stellen typen van gevaar. Hiervoor is gebruik gemaakt van de door Van

Ginneken (1993) opgestelde categorisering van soorten van gevaar. Uit de reacties

blijkt dat 'het gevaar dat de betrokkene zich van het leven berooft of zichzelf ernstig

letsel toebrengt' en 'het gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing' als de eenvoudigst

vast te stellen gevaarstypen worden aangemerkt. Beide typen van gevaar behoren

tot de categorie 'gevaar voor zichzelf'. Zoals we in de inleiding van deze paragraaf al
besproken hebben, menen we dat de indicaties voor 'gevaar voor zichzelf' relatief

duidelijk dienen te zijn. Dit omdat men in tegenstelling tot bij 'gevaar voor anderen'

kan betogen dat de 'andere levensstijl' en daarmee het recht op zelfbestemming zo

lang mogelijk gerespecteerd dienen te worden. Uit de enquête blijkt dat het hierbij

gaat om gevaar voor de betrokkene zelf, suïcidaliteit, zelfverminking en zelfverwaar-

lozing. Relatief moeilijk vast te stellen soorten van gevaar zouden 'het gevaar voor de

psychische gezondheid voor een ander' en 'het gevaar dat de betrokkene maatschap-

pelijk ten gronde gaat' zijn (zie bijlage 2, vraag 31 en 31; bijlage 3, vraag 6 en 7).

De burgemeester

De burgemeester heeft de formele bevoegdheid om een persoon in bewaring te

stellen op basis van een verklaring van een geneeskundige. De vraag die we ons hier

stellen, is of en hoe de burgemeester het gevaar van de situatie beoordeelt. In de

vorige paragraaf hebben we gezien dat de burgemeester het stoorniscriterium nau-

welijks beoordeelt. In hoofdstuk 4 bleek dat een burgemeester in ongeveer 2% van

de gevallen weigert een ibs te autoriseren die door een geneeskundige geadviseerd

wordt, soms omdat er volgens de burgemeester onvoldoende sprake is van gevaar.

Wellicht is dit een aanwijzing dat inhoudelijke toetsing door de burgemeester betrek-

king zal hebben op het gevaarscriterium, voor zover die toetsing al plaatsvindt.

Zoals we eerder al hebben opgemerkt, komt de burgemeester niet in contact met

de betrokkene. Hij moet daarom het bestaan van gevaar afleiden uit de verklaringen

van de geneeskundige. We maken in onze analyse onderscheid tussen enerzijds de

mondeling of telefonisch gegeven verklaring en anderzijds de schriftelijke afhande-

ling van de geneeskundige verklaring.
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Tabel 9: De mate waarin de burgemeester het gevaar inhoudelijk beoordeelt

regio 1 regio 2

opname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

score' B A D D - E E D D E

plaats** APZ APZ pol pol APZ pol thu pol thu pol

..

De letters A t/m E verwijzen naar de volgende rangschikking:

Inhoudsloos

A geen beoordeling

B niet noemen gevaarscriterlum

C wel noemen, geen Info over soort gevaar en achtergrond

D Info over soort en achtergrond, geen vragen van de burgemeester over het gevaar

E vragen van de burgemeester over het gevaar

Inhoudsvol

APZ = algemeen psychiatrisch ziekenhuis; pol = politiebureau; thu = thuis.

Aan de hand van observatiegegevens hebben we getracht de informatie-overdracht

tussen burgemeester en psychiater te analyseren naar de mate waarin de beoor-

deling van gevaar door de burgemeester 'inhoudsvol' genoemd kan worden. De

resultaten zijn samengevat in tabel 9. Uit deze tabel blijkt dat de burgemeester in

de meeste situaties inhoudelijke informatie over de aard van het gevaar krijgt aange-

reikt. In twee van de geobserveerde casussen (nummer 1 en 2) werd de noodzaak van

de ibs helemaal niet inhoudelijk beoordeeld. Volgens de burgemeester hadden de

geneeskundigen op het gemeentehuis een toelichting op hun advies moeten geven.

Zoals gezegd bleek het in de praktijk vaak anders uit te pakken. Bij opname 5 werd

de verklaring schriftelijk gegeven, zodat deze buiten het bestek van deze analyse

valt. De twee zaken waarbij we het onderzoek door de geneeskundige als 'onvol-

doende' beoordeelden, hebben in tabel 9 de nummers 1 en 3. Het feit dat de ibs

ondanks het gebrekkige onderzoek van de geneeskundigen in deze twee gevallen

doorgang kon vinden, is in het eerste geval te verklaren op grond van de gebrekkige

procedure en in het tweede geval met het feit dat de geneeskundige in het gesprek

met de burgemeester verwees naar gevaarsargumenten uit het verleden van de

betrokkene.

De (telefonische) gesprekken tussen burgemeester en geneeskundige duurden hoog-

uit enkele minuten. Het gevaar werd kort aangeduid en besproken. Twee voorbeel-

den van de wijze waarop de gesprekken plaatsvonden.

(Opname 7, observatie) De psychiater vertelt: 'Het is een psychotische jongen .

die erg agressief reageert. Er is geen land mee te bezeilen, er is niet echt sprake

van strafbare feiten, er is niet echt iets gebeurd. Ik ben bang dat wanneer hij nu

de straat op gaat, hij uit kwetsbaarheid heel agressief kan zijn. Thuis heeft hij

iemand de kamer uitgeduwd. Hij is erg in de war, er is geen structuur. Er kunnen

wel wat dingen gebeuren. Ik durfde verantwoordelijkheid te nemen, hij is zo

ontzettend geladen dat hij een gevaar is voor zijn omgeving. Je hoeft maar een

woord verkeerd te zeggen en het gaat verkeerd. Als er nu geen ibs komt, dan zien
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we hem straks wel weer opnieuw' 'Hoe moet het verder?', vraagt de burge-

meester. 'Hij breekt in het ziekenhuis de boel af of de rechter ontslaat hem.

Maar daarna gaan we wel met hem door.' 'Het is een randgeval..., meent de

burgemeester. 'Jawel, het is zeker een randgeval. Als je naar het criterium kijkt of

er binnen 24 uur iets gaat gebeuren, dan zeg ik «ja". Ik vertel wat ik vind. U hebt

natuurlijk ook uw verantwoordelijkheid. Ik wil u niets opdringen maar ik vind

het wel nodig. Het is een randgeval, ja.' De burgemeester geeft vervolgens

toestemming voor het in bewaring stellen van de betrokkene.

(Opname 6, observatie) 'Meneer is uitgebreid bekend bij de Riagg. Met telefona-

des legt hij het werk van de huisarts en politie lam. Ook blokkeert hij de 06-11-

lijn.' 'Wat is de prognose ...? Komt het tot een ibs?', wil de burgemeester weten.

'Hij heeft het dikste dossier hier op de Riagg. Hij vormt een gevaar doordat hij

de lijn blokkeert.' 'Is dat een gevaar voor anderen? Moet ik iemand in bewaring

stellen omdat hij voortdurend aan het telefoneren is?!', vraagt de burgemeester

ongelovig. 'Ja, hij is de boel systematisch aan het blokkeren. Ik wil ook meteen

een rm uitschrijven.' 'Gaat uw gang', besluit de burgemeester.

In deze en de meeste andere gevallen geeft de psychiater een korte beschrijving van
het gevaar. De burgemeester vraagt in sommige gevallen iets over het gevaar of

informeert of de psychiater twijfelt over het gevaar. Daarna gaat hij akkoord met de
ibs. In elk geval wordt duidelijk dat het gevaarscriterium voor de beoordeling van de

ibs door de burgemeester expliciet aan de orde wordt gesteld.

We hebben in paragraaf 4.1.1 gezien dat ongeveer een derde van de burgemeesters

zich door de geneeskundige uitsluitend schriftelijk van de situatie op de hoogte laat

stellen. De burgemeesters waren over deze schriftelijke geneeskundige verklaring

doorgaans goed te spreken. Zij geven in de enquête te kennen dat zij zich, ongeacht

de wijze waarop de geneeskundige zijn advies uitbrengt, doorgaans voldoende over

de feiten en achtergronden van het gevaar hebben kunnen laten informeren. Dit

geldt voor 90% van de respondenten (zie bijlage 5, vraag 16).

Uit de enquête blijkt dat er net als bij de stoorniscriterium samenhang bestaat

tussen de wijze van informatie-overdracht tussen de psychiater en de burgemeester

en de mate waarin de burgemeester meent over voldoende informatie voor zijn

oordeel over gevaar te beschikken.20 In tabel 10 presenteren we de gegevens met

betrekking tot dit punt. Tabel 10 laat zien dat een meerderheid van de mondeling of

telefonisch geïnformeerde burgemeesters zegt (bijna) altijd voldoende over het

gevaar te weten maar dat een meerderheid van de schriftelijk geïnformeerde burge-

meesters daar anders over denkt. Kennelijk komt het met enige regelmaat voor dat

een schriftelijke geneeskundige verklaring onvoldoende duidelijkheid geeft over de

feitelijke toedracht rond het gevaar. Wanneer de burgemeester dan niet in staat is de

psychiater te bereiken en om opheldering te vragen, ondervindt de ibs hinderlijke

vertraging of komt ze op basis van een onvoldoende beoordeling tot stand.

20 Significant verband: Ch12=5,26: p=0,02.
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Tabel 10: De wijze waarop de geneeskundige verklaring wordt afgelegd en de mate waarin

de burgemeester zegt over voldoende Informatie aangaande het gevaar te beschik-

ken, In %

burgemeesters (n=356) mondelinge/telefonische schriftelijke

verklaring verklaring

(bijna) altijd voldoende info 53,9 41,5

meestal wel - (bijna) nooit voldoende info 46,1 58,5

De rechter

Of het nu de voortzetting van de ibs, de rm of de verlenging van de rm betreft,

uiteindelijk dient de rechter over de vrijheidsbeneming te beslissen. In het vorige

hoofdstuk hebben we gezien dat rechters moeite hebben met het stoorniscriterium.

Hier gaat het om de vraag op welke wijze en in welke mate de rechter het bestaan

van gevaar onderzoekt. Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven, bespreken

we eerst de observatiegegevens. Via observatie, dossierstudie en het afnemen van

interviews zijn gegevens verzameld over vijftien situaties waarin de rechter oordeel-

de dat gedwongen opname noodzakelijk was. Dit betreft drie keer een voortzetting

van een ibs, tien rm's en twee keer verlenging van een rm. Al deze casussen leidden

tot gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

We analyseren de observatiegegevens op dezelfde wijze als bij de behandeling van

het onderzoek door de geneeskundige. Eerst analyseren we de 'bewijskracht' van de

mededelingen van genoemde bronnen aan de hand van Hidays vier bewijsvormen

(Hiday, 1981): antecedenten, serieuze plannen of serieuze dreiging, onbedoeld

gevaar en vernietiging van bezit. Vervolgens laten we zien welke bronnen de rechter

heeft voor het gevaarscriterium (naast het verzoekschrift, de vordering en de genees-

kundige verklaring). Belangrijk is daarbij of het bestaan van gevaar wordt bevestigd

door anderen dan de psychiater. Dit omdat de beoordeling door de rechter juist

dient te voorkomen dat de beslissing over een dwangopname uitsluitend een

medische aangelegenheid is. Zonder andere bronnen is de rechter gedwongen zich

geheel te verlaten op de geneeskundige verklaring en de toelichting van de arts op

de hoorzitting. Verder is het van belang in welke mate de betrokkene door zijn uit-

latingen en gedrag in de context van zijn leefsituatie zelf aangeeft dat hij een gevaar

vormt. Dat zal voorde rechter zwaar wegen: zoals vermeld is er van diverse zijden

gewezen op de talrijke manipulaties waaraan participanten blootstaan in de omgang

met lastige en bedreigend overkomende geestelijk gestoorde personen.

Bij alle vijftien geobserveerde zaken komt het gevaarscriterium op de zitting ter

sprake. De eerste vraag is nu in welke mate de rechter beschikt over inhoudelijke

'bewijsvormen' die kunnen dienen om het bestaan van gevaar aannemelijk te maken.
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Antecedenten. Uit analyse van de vijftien casussen blijkt dat er in 60% van de

gevallen sprake is van informatie over een of meer eerdere manifestaties van het

gevaar dat men door gedwongen opname poogt af te wenden (vaak bellen, iemand

neerknuppelen, van een dak springen, automutilatie, voorwerpen door de ramen

gooien, vechten met omwonenden en suïcidepogingen).

Serieuze plannen of dreiging. In één geval achtte de rechter een serieuze dreiging

aanwezig dat de betrokkene een ander letsel zou toebrengen. De agressie was tegen

één bepaalde persoon gericht. De rechter achtte de kans reëel dat de zaak uit de

hand zou lopen:

(Observatie) Over de kans op gevaar stelt de rechter dat ze dat 'absoluut niet in

kan schatten'. Ze heeft in de beschikking gesteld dat de mogelijkheid bestaat.

'Het is belangrijk dat betrokkene zelf ook aangeeft dat hij gevaarlijk kan worden.

Er was zo'n broeierige stemming', zegt de rechter. Dan vertelt de rechter dat ze

zich een incident herinnert na de zitting een jaar geleden waarbij de betrokkene

om een rm vroeg. 'Hij kwam op de zitting dreigend over en bleek na afloop een

enorm mes op zak te hebben.' De rechter trekt daarbij een gezicht. Dit staat haar
kennelijk nog helder voor de geest.

Het lijkt aannemelijk dat de rechter door de herinnering aan dit voorval sneller

geneigd is het verzoek van de betrokkene te honoreren.

Onbedoelde schade. In drie gevallen werd de rm afgegeven om een einde te maken

aan een toestand waarin de betrokkene onbedoeld gevaar veroorzaakte. In deze

gevallen ging het om zelfverwaarlozing. In twee van deze driegevallen was de be-

trokkene op het moment van de hoorzitting nog niet onder behandeling en was de

zelfverwaarlozing duidelijk waarneembaar. In het andere geval was de betrokkene al

opgenomen en was het de behandelend arts die de zelfverwaarlozing aanvoerde. De

betrokkene zou ook in het ziekenhuis onvoldoende voedsel en vocht tot zich nemen.

De arts stelde dat de familie haar verhaal nog onlangs had bevestigd. De betrokkene

liet zich ambivalent uit over de situatie. Ze zei voor zichzelf te kunnen zorgen, maar

tegelijkertijd vertelde ze tijdens het laatste weekendverlof nauwelijks gegeten te

hebben.

Vernietiging bezit. Heeft zich tijdens de observatieperiode niet voorgedaan.

Wanneer we het totaal aan 'bewijsvormen' overzien, blijkt dat er vrijwel altijd over-

tuigend bewijs was dat een bepaalde situatie zich voordeed die als 'gevaarlijk' werd

benoemd. In twee gevallen ligt•dit naar onze indruk anders. Bij het eerste geval was

twijfel mogelijk: bestaat er gevaar dat de betrokkene uit het raam springt of brand

veroorzaakt? In dit geval achtte de rechter inderdaad de kans aanwezig dat de

betrokkene uit het raam zou springen. De advocaat had daarop gewezen nadat de

betrokkene in de raamopening was gaan staan om z'n bezwaren tegen de komst van
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de advocaat te uiten. De betrokkene was nog niet eerder gesprongen of suïcidaal

geweest en dacht er zelf anders over:

(Interview) 'Mijn bedoeling was niet zo. Ik stond bij het raam toen die mensen

kwamen, praten, ik wist niet waarvoor ze kwamen. Ze vertellen zelf niet waarvoor

ze komen. Ik was dat niet van plan.' De rechter meent evenwel dat dit gevaar

gezien de psychotische toestand waarin de man verkeert wel degelijk aanwezig

was. Het blijft mensenwerk.

Een andere rechter over een dergelijk geval:

(Interview) 'De kans op gevaar ... daar worstel ik ook voortdurend mee. Je kunt er

zo weinig van zeggen. In het verleden heb ik eens een vordering afgewezen toen

de psychiater mij niet duidelijk genoeg kon maken dat de betrokkene suïcidaal

was. Blijkt die persoon daarna toch weer een suïcidepoging te hebben onder-

nomen. Ik ben daardoor terughoudender geworden. Vroeger was ik directer. Kon

het gevaar niet goed aangetoond worden, dan wees ik de vordering af.'

Het verhaal van deze rechter geeft aan dat in een dergelijke situatie iedere beslissing

mogelijk is. Het hangt af van de persoonlijke inschatting van de rechter of aanneme-

lijk is dat er (opnieuw) een gevaarlijke situatie zal ontstaan. Slechts één beslissing,

de geëffectueerde dwangopname, biedt echter de garantie dat de betrokkene (op

korte termijn) niets zeer ernstigs zal overkomen. De betrokkene leverde volgens de

geneeskundige bovendien een gevaar op door de staat waarin de kachel van zijn

woning verkeerde, de hoeveelheid brandbare spullen in de woning en het feit dat de

betrokkene een afwezige indruk maakte en een forse roker was. Net als eerder bij de

dreigende sprong uit het raam bestreed de betrokkene ook dit gevaar:

(Interview) 'Die kachel deed het niet. De glazen waren eerst wel goed maar dan

komen er van die kleine kinderen binnen en die hebben ze kapot gemaakt. De

kachel was al anderhalf jaar kapot. Ik kon verwarmen omdat ik kachel én verwar-

ming had. Ik maakte geen gebruik van die kachel. Blanke mensen zijn altijd zo

bang.' Hij gaat overeind zitten en gebaart naar zichzelf: 'Ik ben 40 jaar oud. Dan

ga ik zoiets niet doen. Ik was zelf ook bang voor die kachel.'
De rechter oordeelde dat het gevaar reëel was, met een verwijzing naar de staat van

de kachel, de toestand waarin de man verkeerde, het rookgedrag van de man en de

hoeveelheid brandbare spullen in de woning. Het is wellicht veelbetekenend dat de

rechter zich in dit geval uiteindelijk vooral beroept op gevaarselementen (het brand-

gevaar) die ook gelden voor de omgeving van de betrokkene.

Bij de tweede casus waarbij twijfel mogelijk was over het bestaan van bewijs voor

gevaar, was er naar onze mening buiten hetgeen in de geneeskundige verklaring

vermeld stond geen 'bewijs' voor gevaar. Er was wel degelijk gevaar aanwezig, maar

dit was niet voor de rechter waarneembaar. Het ging om een eigen rm-verzoek van

de betrokkene. Het ligt voor de hand dat het leveren van 'bewijs' voor het bestaan

van gevaar door de rechter minder zwaar wordt genomen in het geval van een rm

op eigen verzoek. De geneeskundige verklaring repte in deze zaak van 'zeer infantiel,

regressief gedrag; heeft akoestische hallucinaties welke leiden tot zeer riskant gedrag
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(onder trein liggen, voor de auto springen, in brand steken). Gaat bovendien zwer-

ven met gevaar voor verdere decompensatie en seksueel misbruik.' Tijdens de hoor-

zitting verklaarde de betrokkene met een onbegrijpelijke glimlach om haar lippen

dat ze de rm wilde bestrijden en een ibs wilde aanvragen omdat ze anders zou gaan

zwerven. Dit laatste op aangeven van de rechter. Deze vertelde later niet goed te

weten wat hij met de verklaringen van de betrokkene aan moest. Hij nam ze niet seri-

eus. De advocaat echter, had alle reden aan te nemen dat er sprake was van gevaar:

(Interview) 'Heeft ze u laten zien hoe verbrand ze was? Nee? Haarzij was van

onder tot boven verbrand. Ze heeft verteld dat ze zichzelf in brand had gestoken.

Toen ik vroeg hoe dat gekomen is, kon ze dat niet duidelijk maken en ging ze

ergens anders over praten. Ook dat ze zich voor de trein of een auto zou gooien,

heeft ze beaamd.' Over het gevaar voor haarzelf door zwerven en seksueel mis-

bruik: 'Ze is infantiel. Als je maar even aardig bent tegen haar dan...'

Ook de betrokkene zelf gaf later in een gesprek met de onderzoeker aan dat er wel
degelijk sprake was van (indicaties van) gevaar:

(Interview) Ze vertelt dat ze in 1992 een ibs heeft gehad omdat ze zei dat ze

onder een auto wilde gaan liggen. Daarna is ze naar een Regionale Instelling

voor Beschermd Wonen (Ribw) gegaan. Ze vertelt dat ze van de Ribw vrijwillig

naar het psychiatrisch ziekenhuis is gegaan, begin 1993. Toen is ze de volgende

maand (april) van de spoorbrug over de (zeker vijf meter hoge) autoweg afge-

sprongen. Ze vertelt dat ze een been en haar rug gebroken had en in een rolstoel

verder moest. In die periode bleef ze in het psychiatrisch ziekenhuis maar kon ze

niets: 'Ik zat in die rolstoel.' Toen het beter ging, heeft ze de rm aangevraagd. Ook

heeft ze in die tijd haar zij verbrand met een sigaret. Daarover vertelt ze: 'Ik zat

in de rolstoel en wilde een sigaret aansteken. Maar omdat ik maar één hand had,

ging dat niet goed en ging de boel in de fik.' Ze laat al pratend een brandwond

zien. Op de vraag of het per ongeluk ging, antwoordt ze: 7a.' Ze verblijft nog

steeds onder de rm maar wordt niet meer gesepareerd: 'Dat is allang niet meer

het geval. Ik heb ook geen suïcidedrang meer. De neiging is er wel maar ik doe

het niet. Een tweede keer is waarschijnlijk echt fataal.' Ze staat nog steeds achter

de rm: 'Ik ben nog steeds bang dat ik ga zwerven. Stel je voor dat ik in de stad ga

zwerven, dan weten ze niet waar ik vandaan kom.'

Tijdens de zitting is dit verhaal niet aan de orde geweest. De rechter stelt over de

gevaarsindicaties het volgende:

(Interview) 'Ik heb geen aanwijzingen, anders dan de medische verklaring. Ik

kan daar verder niets over zeggen (...) De medische verklaring vormt voor een

rechterlijke machtiging op eigen verzoek een voldoende onderbouwing. Zowel

voor de stoornis als het gevaar geldt dat de advocaat ook geen protest heeft

laten horen.'

De rechter achtte het dus overbodig naar het gevaar dat in de geneeskundige verkla-

ring werd genoemd te informeren, omdat het een eigen verzoek om een rm betrof en

de advocaat het bestaan van gevaar niet bestreed.
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We hebben gezien dat het in het merendeel van de gevallen aannemelijk is dat het

als 'gevaarlijk' omschreven gedrag zich zal voordoen. We gaan nu in op de vraag in

hoeverre de herkomst van de genoemde indicaties van gevaar als betrouwbaar

aangemerkt kan worden. We veronderstellen dat dit met name het geval is als de

betrokkene zelf het bestaan van gevaar aangeeft of als het gevaar door meerdere

personen bevestigd wordt. Bovendien zal de betrouwbaarheid van de informatie

over vermeend gevaar groter zijn wanneer de rechter in direct contact staat met de

informant dan wanneer de rechter uitsluitend via derden geïnformeerd wordt.

In alle vijftien geobserveerde zittingen wijst de aanwezige geneeskundige de rechter

op het bestaan van gevaar. De geneeskundige fungeert dus in zekere zin als een soort

officier van justitie. In acht gevallen waarin een behandelend arts aanwezig is, komt

deze niet verder dan herhaling van hetgeen door de opsteller van de geneeskundige

verklaring reeds opgetekend is. In de overige zeven gevallen geeft de geneeskundige

ook aanvullende inlichtingen over het gevaar. De rechter kan zich bij het vaststellen

van gevaar vaak niet baseren op aanvullende inhoudelijke informatie van de ter

zitting aanwezige geneeskundige.

Bij de meeste geobserveerde zittingen (80%) was sprake van een zekere evidentie

van gevaar, die rechtstreeks kon worden afgeleid uit uitingen van de betrokkene zelf

of uit de situatie waarin deze verkeerde. In 53% van de gevallen ging het dan om

uitlatingen van de betrokkene over het bestaan van gevaar. De meesten van hen

bevestigden rechtstreeks het bestaan van gevaar (automutilatie, van dak springen,

'door het dak gaan', zwerven, agressie, zelfverwaarlozing) als de rechter daarnaar

vroeg. Eén persoon had alle contact met de realiteit verloren en vertelde een ander

vermoord te hebben. In 27% van de gevallen wees het gedrag, uiterlijk of de omge-

ving waarin de betrokkene verkeerde de rechter op het bestaan van gevaar:

(Observatie) Even later zwaait de deur open en wordt I. binnengebracht. Ze zit

in een rolstoel. Een medewerker van het opvangcentrum trekt demonstratief zijn

rubber handschoenen uit, kijkt ons veelbetekenend aan - kennelijk wil hij haar

met zijn blote handen niet aanraken - en verdwijnt dan. I. is een magere jonge

vrouw met een spits gezicht en vol donker haar. Ze heeft een blauwe ruitjesbloes

en een spijkerbroek aan, van waaronder het wit van de verbandzwachtels die ze

om haar benen draagt in het oog springt.

In dit geval leidde de rechter het bestaan van gevaar af uit het uiterlijk van de betrok-

kene: 'Ze is zeer sterk vermagerd, ik dacht eerst dat ze aids had.'

Behalve door de geneeskundige of de betrokkene zelf kan de rechter door derden op

het bestaan van gevaar gewezen worden. In 40% van de casussen was dit het geval.

Meestal betrof het familieleden die de rechter wilden wijzen op de 'onhoudbare'

toestand en die daarbij het gevaar omschreven:

(Observatie) 'Is er regelmatig contact?', vraagt de rechter. 'Ja, hij belt je helemaal

gek.' 'Hoe weet u dat?' 'Van mijn kinderen en kleinkinderen.' 'En is dat dagelijks?'

'Ja. Van 's avonds 23.00 uur tot 's nachts 3.00 uur."En is dat met vlagen?' 'Het

laatste jaar is dat enorm toegenomen. Hoe hij het volhoudt, weet ik niet. Ik snap

niet hoe het kan...' 'Belt hij dagelijks naar u?' 'Ja, ik heb de vaste gewoonte om elf
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uur de stekker eruit te halen. Het is echt elke dag. Als hij belt, begint ie te razen

en te tieren of hij zegt dat hij een tumor heeft, nou ik weet niet waar ie het van-

daan haalt...' 'Dat verhaal geloof ik wel, onderbreekt de rechter opnieuw. 'Ik wil

graag iets horen over de gevolgen die dit heeft voor de familieleden. Kunt u

uitleggen of ze eronder lijden?' 'Mijn dochter. Die gaat eronderdoor. Niet alleen

van het telefoneren maar van de hele manier waarop hij leeft ...' 'Hoe weet u dat

hij allerlei instanties belt?' 'Omdat de politie in A., waar ik woon, mij opbelt of

bij mij aan de deur komt daarover.'

De rechter vond deze verklaring van een familielid - naast de geneeskundige ver-

klaring, waarin politie en huisarts aangeven door het gebel te worden gehinderd in

hun functievervulling - onvoldoende grond om de betrokkene gedwongen op te

nemen. Hij besloot daarom ook informatie in te winnen bij de psychiater die verant-

woordelijk was voor de geneeskundige verklaring. Op basis van diens hernieuwde

opsomming van de feiten in de geneeskundige verklaring (blokkeren 06-11 en de in

zijn functie gehinderde huisarts) gaf de rechter een rm af.

Ook de enquêteresultaten bij het onderzoek naar gevaar door de rechter wijzen uit

dat de rechter gevaar in vergelijking tot de stoornis relatief goed vast kan stellen.

Rechters geven in de enquête te kennen dat ze in de regel goed in staat zijn zich van

de feitelijke toedracht rond het 'aangedragen' gevaar op de hoogte te stellen. Bijna

een derde van de rechters stelt daar '(bijna) altijd' toe in staat te zijn en bijna twee

derde van de rechters geeft te kennen 'meestal' voldoende informatie te kunnen

inwinnen (zie bijlage 1, vraag 33). Uit de enquête blijkt wel dat rechters het relatief

moeilijk vinden 'het gevaar voor de psychische gezondheid van een ander' vast te

stellen. Tot het (relatief) eenvoudigst vast te stellen gevaar rekenden de rechters,

evenals de geneeskundigen, 'het gevaar dat de betrokkene zich van het leven berooft

of zichzelf ernstig lichamelijk letsel toebrengt' en 'het gevaar dat betrokkene zichzelf

ernstig verwaarloost'. Zoals we bij de observatiegegevens hebben gezien, valt zelfver-

waarlozing dikwijls vrij eenvoudig te constateren en wordt gevaar voor suïcide of

automutilatie vaak aangegeven door de betrokkene zelf.

6.2 Toetsen van het gevaarscriterium

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat geneeskundigen en rechters in de

meeste gevallen over betrouwbare indicaties van gevaar kunnen beschikken. In deze

paragraaf gaat het om de vraag of de door onderzoek vastgestelde of aannemelijk

gemaakte 'feitelijke situatie' gevaar in de zin van de wet oplevert, en dus om toetsing

van de feiten aan de wet.

In het verleden is een uitvoerige discussie gevoerd over de reikwijdte van het

gevaarscriterium. Wij gaan daar in deze paragraaf nader op in. Eerst presenteren we

de reacties van de participanten op de vraag in hoeverre het voor hen duidelijk was

wat er precies tot gevaar in de zin van de wet kon worden gerekend. De antwoorden

van burgemeesters, psychiaters, rechters, officieren en advocaten zijn samengevat in

tabel 11. Tabel 11 laat zien dat vooral een betrekkelijk grote groep psychiaters meent
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Tabel 11: Reacties op de stelling 'Het Is vaak niet te bepalen of een gevaar onder "gevaar" In

de zin van de wet valt', in %

burgemeester psychiater rechter officier advocaat

(n=386) (n=297) (n=60) (n=18) (n=104)

mee eens 27 38 10

geen mening 19 7 2

niet mee eens 54 55 88

6

94

dat het in de praktijk vaak niet duidelijkheid is of het'gevaar' voldoet aan de wette-

lijke criteria voor dwangopname. In iets mindere mate geldt dit ook voor burgemees-

ters en advocaten. We menen dat dit een belangrijke constatering is, omdat hieruit

blijkt dat voor enkele centrale participanten niet duidelijk is of een in een bepaald

geval gegeven gevaarsomschrijving ook dwangopname toestaat. Dit kan met name

consequenties in de ibs-procedure hebben, aangezien burgemeester en psychiater

daarin de centrale participanten zijn.

Uit de enquête onder rechters blijkt dat 'gevaar dat betrokkene zich van het leven zal

beroven of zichzelf ernstig lichamelijk letsel zal toebrengen' en 'gevaar dat betrok-

kene zichzelf zal verwaarlozen' tot de vaakst voorkomende vormen van gevaar

worden gerekend, zowel voor de ibs als de rm. Als relatief weinig voorkomend

gevaar wordt'gevaar voor de psychische gezondheid van een ander' en 'gevaar dat

betrokkene een ander die aan zijn zorg is toevertrouwd, zal verwaarlozen' genoemd.

De in de observatieperiode gevolgde opnamen laten hetzelfde resultaat zien. Verder

is opvallend dat het gevaar dat de betrokkene een ander van het leven zal beroven of

ernstig lichamelijk letsel zal toebrengen, de 'klassieke Vrolikstraatsituatie', relatief

weinig genoemd wordt als frequent voorkomend gevaar. Wel wordt het gevaar dat de

betrokkene maatschappelijk te gronde gaat betrekkelijk vaak genoemd (zie bijlage 1,

vraag 30). Dit is opmerkelijk, omdat het hierbij gaat om een nogal vage categorie.

'De Hoge Raad heeft nergens gezegd dat gevaar voor het maatschappelijk bestaan

in al zijn verschijningsvormen (voorbeelden: iemand raakt door ongeremd gedrag

zijn vrouw, zijn baan, zijn maatschappelijk aanzien of zijn hele vermogen kwijt) als

gevaar voor zichzelf moet worden opgevat' (Van Ginneken, 1993, p. 31).

In de literatuur is recentelijk het een en ander geschreven over de betekenis en de

reikwijdte van het begrip 'gevaar' in relatie tot gedwongen opname. Verschillende

auteurs hebben getracht meer duidelijkheid te creëren door een opsomming te

geven van hetgeen naar hun inzicht tot 'gevaar' kon worden gerekend (Smit en

Boogaart, 1989; Mintjes, 1993; Kaasenbrood, 1988; NRV, 1992; Leenen, 1988; Laurs,
1991). De klaarblijkelijke onduidelijkheid was in 1992 voor het ministerie van WVC

aanleiding het gevaarscriterium aan nader onderzoek te laten onderwerpen. Het

NcGv verrichtte een studie naar de definiëring van gevaar in het kader van de Kw,
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op basis van jurisprudentie van de Hoge Raad. Het onderzoek (Van Ginneken, 1993,

pp. 40-41) leidde tot de volgende categorisering van gevaar:

1 Gevaar voor zichzelf

1.1 Gevaar dat de betrokkene zich van het leven zal beroven of zichzelf ernstig

lichamelijk letsel zal toebrengen. Hier vallen niet onder: gevaar voor de

psychische gezondheid van betrokkene, een sterk verminderde kans op

genezing en het feit dat de betrokkene behandeling behoeft.

1.2 Gevaar dat de betrokkene maatschappelijk te gronde gaat.

1.3 Gevaar dat de betrokkene zichzelf zal verwaarlozen (onder andere: verwaar-

lozing van een lichamelijke ziekte).

1.4 Gevaar dat de betrokkene met zijn hinderlijk gedrag agressie van anderen
tegen zichzelf zal oproepen.

2 Gevaar voor anderen

2.1 Gevaar dat de betrokkene een ander van het leven zal beroven of iemand

ernstig lichamelijk letsel zal toebrengen.

2.2 Gevaar voor de psychische gezondheid van een ander (uitgezonderd:

ernstige overlast).

2.3 Gevaar dat de betrokkene een ander die aan zijn zorg is toevertrouwd, zal

verwaarlozen.

3 Gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen.

De vraag is dus in hoeverre de vastgestelde handelingen en gedragingen onder

gevaar in de zin van de wet vallen. Wanneer dit niet zonder meer het geval is, zal de

rechter of de geneeskundige (de aard van) het gevaar inschatten op basis van waar-

schijnlijkheden. Deze gevallen verdienen afzonderlijke aandacht. Het gaat om

gevallen waarin de gedwongen opname niet op voor iedereen inzichtelijk 'bewijs'

gebaseerd is - bijvoorbeeld wanneer bij de betrokkene recente sporen van een zelf-

moordpoging zichtbaar zijn - maar op de voorspelling dat toekomstig ernstiger

gevaar aannemelijk is. Daarbij dient volgens jurisprudentie van de Hoge Raad duide-

lijk te zijn aan welke gevaarscategorieën de rechter in het bijzonder heeft gedacht:

'Begrijpelijk moet zijn welke gevaren bestonden en of deze gevaren van dien aard

waren dat zij een verpleging in een krankzinnigengesticht noodzakelijk of wenselijk

maken' (De Boer, 1993, p. 441). Aan de hand van bovenstaande categorieën laten we

de tijdens de observaties voorgekomen typen van gevaar de revue passeren.

Ad 1.1: Gevaar dat de betrokkene zich van het leven zal beroven of zich-zelf ernstig

lichamelijk letsel zal toebrengen. In bijna de helft van de zaken was deze vorm van

gevaar voor zichzelf een reden om over te gaan tot gedwongen opname. In een

aantal gevallen werd daarnaast nog een tweede gevaar aanwezig geacht. De volgende

specificaties van het'gevaar voor zichzelf' werden geobserveerd: suïcidaliteit in de

vorm van pillen slikken of met duidelijke doodswensen voor een auto of trein sprin-

gen en gevaar voor ernstig lichamelijk letsel door de wens de eigen geslachtsdelen

toe te takelen of door het van enige hoogte naar beneden springen/vallen. Een
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sprong vanaf de derde verdieping werd door de rechter naar onze mening terecht

als gevaarlijk beoordeelt. Maar wat te denken van een jongeman die van 3,5 meter

hoogte in zijn eigen voortuin springt? Is dit ook op te vatten als gevaar voor ernstig

lichamelijk letsel? De rechter was daarover dubbelzinnig. Tijdens de zitting merkte

hij op:

(Observatie en interview) 'Het springen van een hoogte van drie meter is niet

gevaarlijk te noemen. Zo dom is hij niet. Het is eerder een roep om hulp. Wat

vindt u ervan?' Naderhand licht de rechter zijn overwegingen toe in een inter-

view: 'Er was sprake van gevaar voor zichzelf', zegt de rechter. En even later: 'De

opname is in het belang van de jongen. Het gevaar is slechts formeel. Daar moet

je iets mee. Daarom was ik zo blij dat hij van het dak gesprongen was. Toen

hadden we tenminste iets, daar konden we mee verder. Ik had er geen belang bij

dat de sprong verder uit te diepen. Dat is alles wat er is. Anders was een machti-

ging niet mogelijk geweest.' Gevraagd naar de tweede gevaarsvorm die in het

verzoekschrift is geformuleerd, namelijk een niet nader gespecificeerde dreiging,

zegt de rechter daar niet verder naar te hebben geïnformeerd omdat dit voor

hem'zo duidelijk' was en hij dit 'pijnlijke onderwerp' liever niet wilde aansnij-

den: 'Ik kan me dat zo goed voorstellen. Ik moet u bekennen: mijn eigen dochter

is schizofreen en ook zo moeilijk op te nemen. Zo iemand komt dan voor het
eten thuis en is niet aanspreekbaar. Hij kijkt alleen maar voor zich uit. Er valt een

dode last over het huis. Er ontstaat een geladen sfeer en een groot gevoel van

beklemming. Je moet je ook voorstellen dat je als ouders, en zeker de moeder, je

liefde kwijt wil aan zo'n kind. Dat kan allemaal niet meer, dat laat hij niet toe.'

De rechter verwijst tijdens het interview vaak naar zijn eigen ervaringen. Hij vindt

een opname en goede behandeling absolute noodzaak. Hij zegt daarin heilig te

geloven. We constateren dat de rechter het gevaarscriterium ruim interpreteert.

Weliswaar kan het gevaar toenemen als de betrokkene een volgende keer iets

ernstigers onderneemt (als hij bijvoorbeeld van een grotere hoogte naar beneden

springt), maar de rechter hecht er geen verdere waarde aan dit uit te zoeken. Aange-

zien het hier gaat om 'gevaar voor zichzelf' en dit gevaar niet (zeer) ernstig genoemd

kan worden, is hier naar onze indruk sprake van een opname waarbij 'gevaar' de

formele titel is, maar in wezen 'bestwil' de doorslag heeft gegeven. We komen op

deze casus overigens nog terug bij de bespreking van het onvermijdelijkheids-

criterium in het volgende hoofdstuk.

Ad 1.3: Gevaar dat de betrokkene zichzelf zal verwaarlozen. Het gevaar voor zelf-

verwaarlozing was in verscheidene casussen aan de orde. In één geval kwam de

zelfverwaarlozing onder meer tot uiting door ernstige lichamelijke verzwakking,

waardoor de betrokkene nauwelijks nog kon lopen. Bovendien had de betrokkene

enkele open beenwonden die hij niet wilde laten verzorgen. In een ander geval

bestond gevaar door overmatig gebruik van alcohol en andere middelen en door

zelfverwaarlozing, hetgeen in het verleden geleid had tot een dubbele longont-

steking. In enkele andere gevallen was sprake van zelfverwaarlozing omdat de
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betrokkene onvoldoende voeding en vocht tot zich nam. In één van deze gevallen

meende de geneeskundige dat een ibs om deze reden gerechtvaardigd was. Naar

onze indruk was er niet zonder meer sprake van een onmiddellijk dreigend gevaar.

De betrokkene verbleef al dagen vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis en werd

dus goed verzorgd. Hij was weliswaar vermagerd, maar was in geen geval mager te
noemen. Ook de rechter was die mening toegedaan:

(Interview) 'Ik vond de betrokkene er niet uitermate slecht uitzien. Er was geen

sprake van een sterke mate van verwaarlozing. Ik vond dit niet overduidelijk

zoals je in sommige andere gevallen kunt zien.'

Deze persoon was met een ibs opgenomen. De rechter wees de vordering tot voort-

zetting van de ibs af. Eventuele gedwongen opname had in deze zaak wellicht beter

kunnen plaatsvinden via een rm. Daarvoor is immers niet vereist dat het gevaar

acuut is.

Ook bij een tweede ibs ging het om zelfverwaarlozing. Een psychiater vond een ibs

noodzakelijk om een oude demente vrouw uit haar vrieskoude huis te kunnen halen

en terug te kunnen brengen naar het verpleegtehuis waar ze vandaan kwam. Hij

verwees naar de kou en de stank in het huis en de hulpeloze indruk die de vrouw op

hem maakte: 'Ze zit daar in een dun jurkje, ze kan er niet koken ... Ik kan haar daar

toch niet laten blijven?!' Ook in deze situatie menen we dat de geneeskundige het

gevaarscriterium ruim interpreteerde omdat het gevaar voor de betrokkene zelf niet

heel ernstig en onmiddellijk dreigend was. Deze situatie toont onverbiddelijk het

dilemma waarvoor geneeskundigen zich soms geplaatst zien. Er is nauwelijks sprake

van voldoende gevaar maar de situatie schreeuwt om een oplossing. En die ligt

onder handbereik. Het recht op zelfbestemming en het 'recht op enige zorg en een

menswaardig bestaan' worden tegen elkaar afgewogen. In deze situatie speelde het

een rol dat de betrokkene een gebrekkig korte-termijngeheugen had. 'Ze zal de ibs

onmiddellijk weer vergeten zijn, zodra ze weer op de afdeling van het tehuis is', zo

meende men. Dit werd enkele uren na de, overigens hartverscheurende, effectuering

van de opname door de verplegers van betrokkene aan de Riagg bevestigd.

Ad 1.4: Gevaar dat de betrokkene met zijn hinderlijk gedrag agressie van anderen

tegen zichzelf zal oproepen. Deze vorm van gevaar kwam enkele malen voor, zij het

in combinatie met een of meer andere gevaarstypen. Het betrof steeds personen die
door hun onbuigzame opstelling de kans liepen door anderen te worden gemoles-

teerd. In één geval was dit de hoofdgrond voor opname met een rm. Buurtbewoners

hadden een uithuiszettingsprocedure tegen de betrokkene opgestart en er waren

over en weer scheldpartijen geweest. Ook waren er enkele rake klappen uitgedeeld.

Bovendien gooide de betrokkene (ongericht) voorwerpen uit het raam. Omgekeerd

kwam het voor dat boze buurtbewoners bij de betrokkene de ramen ingooiden. De

rechter meende dat de grens bereikt was.

In een andere situatie was het gevaar voor conflictueuze escalatie in de omgeving

van de betrokkene veel minder duidelijk. De psychiater had geconstateerd dat de

betrokkene 'hevig geagiteerd' was. Er was echter niet meer voorgevallen dan dat
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de betrokkene een huisgenoot een 'flinke duw' had gegeven. Ook in dit geval lijkt

het erop dat de reden voor opname dicht aanleunt tegen het bestwilprincipe. De

geneeskundige was daar ambivalent over. Enerzijds stelde ze dat het om een bestwil-

opname ging:

(Interview) De psychiater vertelt dan aan de onderzoeker dat het hier om zo'n

typisch grensgeval gaat. 'Hij is psychotisch en erg geladen, daar komt het op

neer. Het is een bestwilopname. Ja, zo gaat dat in de praktijk.'

Anderzijds achtte ze gevaar voor een uitbarsting van woede reëel:

(Observatie) De psychiater belt met een medewerker van het ziekenhuis om

een bed te regelen. Tijdens het gesprek zegt ze te verwachten dat het een ibs

van korte duur is. 'Tenzij hij de boel afbreekt bij jullie. Je moet ook niet te dicht

bij hem komen, dan mept hij om zich heen.'

De burgemeester ging akkoord met de ibs maar de rechter vond dat er onvoldoende

aanleiding bestond - alleen de flinke duw - om voortzetting van de ibs te gelasten.

In dit geval begrijpt de rechter de argumentatie voor dwangopname, volgens de

psychiater tot op grote hoogte een 'bestwilopname, dus niet.

Ad 2.1: Gevaar dat de betrokkene een ander van het leven zal beroven of iemand

ernstig lichamelijk letsel zal toebrengen. In twee gevallen was gevaar voor een ander

reden om de betrokkene tegen zijn wil op te laten nemen. In het ene geval ging het

om een ernstig gestoorde man die onder invloed van wanen iemand van het leven

wilde beroven en die de ander daarbij ook ernstig verwondde. In het andere geval

betrof het een eigen verzoek van een persoon die de aandrang voelde een ander

letsel toe te brengen. In beide gevallen leek het gevaar voor alle participanten bij

de besluitvorming evident te zijn.

Ad 3: Gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen. In een aantal

gevallen namen psychiater, burgemeester en rechter aan dat er gevaar bestond

voor de algemene veiligheid van personen of goederen. Van Ginneken (1993, p. 40)

meent dat dit gevaarscriterium overbodig is, aangezien het zelden wordt gebruikt

als uitsluitende grond voor dwangopname. Hij stelt dat bij gericht gevaar vaak ook

willekeurige personen (kunnen) worden getroffen.

Uit de observaties bleek echter dat er wel degelijk enkele gevallen waren waarbij het

uitsluitend om dit gevaarscriterium ging, in het bijzonder dit bij de al beschreven

zaak waarin 'telefoonterreur' tot gedwongen opname leidde. Het blokkeren van de

06-11 -alarmlijn was daar de reden voor opname. Deze gevaarsgrond betreft de

algemene veiligheid van niet nader bepaalde personen.

In een ander geval werd de betrokkene ervan verdacht te 'rommelen met kinderen'.

De geneeskundige voerde deze reden aan in de geneeskundige verklaring voor een

ibs. De burgemeester ging akkoord met de ibs zonder de noodzaak van de ibs te

beoordelen. De rechter achtte het'rommelen met kinderen' niet aangetoond en

wees de vordering tot voortzetting van de ibs af. We menen dat beide hier genoemde

gevaarsomschrijvingen tot gevaar in de zin van de wet mogen worden gerekend.
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Tabel 12: Rechters en psychiaters over de vraag naar de mate waarin tot gedwongen opna-

men werd besloten op grond van bestwil in plaats van stoornis en gevaar, in %

(bijna) altijd

meestal wel

in de helft van de gevallen

meestal niet

(bijna) nooit

rechters psychiaters psychiaters ver- advocaten
(n=57) ibs en rm (n=174) lenging rm (n=97) (n=97)

1 2 1

2 4 4

2 18 11 19
44 57 55 61

54 22 28 15

Bij de beschrijving van observatiegegevens hebben we gezien dat er in de rechts-

praktijk van de Kw zeker gevallen voorkomen waarbij gedwongen opname eerder

wordt ingegeven door de `bestwil' van de betrokkene, dan door het afwenden van

gevaar. In de enquête is dit kardinale punt aan de orde gekomen: rechters en

psychiaters is gevraagd in hoeverre zij van mening waren dat `bestwil' en niet

`stoornis' en `gevaar' de doorslag gaf bij de beslissing tot gedwongen opname. De

resultaten zijn samengevat in tabel 12. Zij bevestigen wat tijdens de observaties al

tot uitdrukking kwam: gedwongen opname om redenen van bestwil ('het is beter is

voor de betrokkene') blijkt ook jaren na de vervanging van het bestwilcriterium door

het gevaarscriterium nog wel degelijk voor te komen. Het is opvallend - maar niet

verrassend - dat rechters menen aanzienlijk strikter aan het gevaarscriterium te

toetsen dan psychiaters. Het hoeft dus geen verbazing te wekken dat psychiaters

meer ruimte laten voor handelen op grond van bestwiloverwegingen. De bevorde-

ring van de (gezondheids)belangen van de patiënt is immers typisch de centrale

doelstelling van medisch handelen. Het verschil in taakopvatting van rechter en

psychiater dat uit tabel 12, onderstreept eens te meer het belang van een onafhan-

kelijk en zelfstandig onderzoek en de beoordeling van de situatie door de rechter.

Alleen van de rechter kan in principe worden verwacht dat hij onverkort vasthoudt

aan het gevaarscriterium. Zoals al is gebleken, zal ook dit in de praktijk veelal anders

gaan. Ook volgens de advocaten geeft bestwil in een niet onaanzienlijk aantal geval-

len de doorslag (zie bijlage 4, vraag 22). We hebben gezien dat be'stwiloverwegingen

in de praktijk ook voor de advocaten een rol spelen bij de belangenbehartiging voor

hun cliënt in Kw-zaken.

6.3 Samenvatting

In deze paragraaf hebben we aan de hand van observatie- en enquêtegegevens de

wijze besproken waarop psychiater, burgemeester en rechter het gevaarscriterium

hanteren. We hebben daarbij onderscheid gemaakt tussen de fase van het onderzoek

naar de feiten en de fase waarin de gevonden feiten aan de wet worden getoetst. Het

gevaar hoeft zoals gezegd niet bewezen te worden maar moet aannemelijk gemaakt
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worden. We concluderen dat er in de meeste gevallen evidente aanwijzingen voor

gevaar bestaan. Voor de geneeskundige en de rechter geldt dat het gevaar in veel

gevallen door de betrokkene zelf aangegeven wordt of dat het valt op te maken uit

diens gedrag, uiterlijke verschijning of de omgeving waarin hij verkeert. Bovendien

wordt het gevaar in een groot deel van de gevallen bevestigd door een tweede per-

soon. Deze constatering heeft naar onze mening betekenis omdat de ibs in de regel
op basis van voldoende feitelijke informatie plaatsvindt, omdat de geneeskundige

doorgaans duidelijke indicaties van gevaar krijgt. Bovendien blijkt hieruit dat de

geneeskundige verklaringen die de grondslag vormen voor een latere rechterlijke

behandeling van de zaak opgesteld worden naar aanleiding van duidelijke en

betrouwbare aanwijzingen van gevaar. De rechter constateert doorgaans op basis

van evidente aanwijzingen en betrouwbaar lijkende informatie die in aanvulling

op de geneeskundige verklaring gegeven wordt dat een gedwongen opname ter

afwending van gevaar noodzakelijk is.

De burgemeester kan zich voor de beoordeling van het gevaarscriterium alleen

verlaten op de verklaring van de geneeskundige. Vooral wanneer die verklaring

niet telefonisch wordt gegeven, kunnen er problemen ontstaan. Anders dan bij

het stoorniscriterium tracht de burgemeester naar onze indruk wel het bestaan

van gevaar te beoordelen.

In een klein deel van de gevallen leken de aanwijzingen van gevaar minder evident.

In een enkel geval leidde gebrekkig onderzoek (slordig omgaan met de feiten) tot

discutabele ibs'en. Ook in de toetsingsfase kunnen er problemen ontstaan. De

enquête wijst uit dat voor lang niet alle participanten duidelijk is welke handelingen

en gedragingen wel en welke niet als 'gevaarlijk in de zin van de wet' mogen worden

aangemerkt. Zowel de enquête als het observatie-onderzoek toont aan dat gevaar

in enkele gevallen eerder een gezochte aanname was. Deze aanname gold dan als

legitimatie, terwijl er in wezen andere overwegingen voor dwangopname in het

geding waren. Vooral het bestwilprincipe bleek in het laatste jaar van de Kw soms

nog steeds een doorslaggevende rol te spelen. Dit gold hoofdzakelijk voor situaties

waarin er gevaar voor de betrokkene zelf aanwezig geacht kon worden, maar waarin

dit gevaar niet 'zeer ernstig' of 'acuut' te noemen was. We hebben geconstateerd dat

het gevaar voor de betrokkene zelf (door suïcidaliteit, zelfverminking of zelfverwaar-

lozing) het meest voorkomende type gevaar is. Dit gevaarstype wordt bovendien tot

de eenvoudigst vast te stellen soorten van gevaar gerekend. Het spreekwoordelijke

geval van de gevaarlijke en onberekenbare gek die een evidente bedreiging voor

derden vormt, komt relatief weinig voor. Dat blijkt zowel uit de enquête als uit de

observaties.
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De invulling van de overige criteria

In de twee vorige hoofdstukken zijn de veruit belangrijkste inhoudelijke criteria

voor wettige dwangopname uit de Kw en de Bopz behandeld. De combinatie van
'stoornis'en 'gevaar' staat centraal bij de afwegingen die in de praktijk worden

gemaakt bij het al of niet effectueren van een dwangopname. Volgens zowel de

vorige als de huidige wettelijke regeling dienen er naast de centrale criteria nog

enkele bijkomende criteria te worden vervuld. Met het in werking treden van de

Bopz is er enige verandering gekomen in deze bijkomende criteria. We stellen in

dit laatste hoofdstuk achtereenvolgens de volgende criteria aan de orde: 'causaal

verband tussen stoornis en gevaar', 'bereidheid tot of bezwaar tegen opname' en

de alternatieven voor afwending van het gevaar ('ultimum remedium').

7.1 Het causaal verband tussen stoornis en gevaar

Zowel onder de Kw als onder de Bopz geldt de eis dat het gevaar door de stoornis

moet worden veroorzaakt. Deze eis was voor de ibs in artikel 35b Kw neergelegd.

Voor de overige procedures volgde hetzelfde uit jurisprudentie van de Hoge Raad

(Van Ginneken, 1993, p. 14). De Bopz stelt de causaliteitseis expliciet voor alle

procedures, met uitzondering van het verzoek om een rm door de betrokkene zelf

(art. 32 Bopz). De rm op eigen verzoek is vooral bedoeld voor drugverslaafden. Het

gevaar behoeft bij hen kennelijk niet uit de stoornis voort te vloeien.

Over de causaliteitseis wordt uiteenlopend gedacht. Smit en Boogaart (1989, p. 75)

stellen dat'(...) op grond van zijn kennis en ervaring met psychiatrische ziekte-

beelden het de taak van de arts is de rechter te informeren over de gevaren die de

ziekte met zich mee kan brengen en aannemelijk te maken dat het gevaar voortvloeit

uit de ziekte. Uit de interviews met de rechters komt naar voren, dat het verband

tussen ziekte en gevaar weinig problemen oplevert.' Van Ginneken (1993, p. 15)

denkt daar heel anders over: 'Of aan de eis van het oorzakelijk verband in een

concreet geval wordt voldaan, wordt door de rechter naar mijn indruk zelden of

nooit getoetst. Ik baseer deze indruk op de volgende overwegingen. Een vraag naar

het oorzakelijk verband is niet opgenomen in het formulier van de geneeskundige

verklaring. Voor zover ik weet, werpt de rechter de vraag naar het verband tussen

stoornis en gevaar tijdens de zitting zelden op. Mij is geen geval bekend waarin de

rechter weigerde een rm af te geven of een ibs voort te zetten vanwege het ontbreken

van het genoemde verband. Alles bij elkaar kan ik me niet aan de indruk onttrekken

dat de eis een dode letter is. Aan de praktijk zou weinig veranderen als de eis uit de

wet zou worden verwijderd.'

Gezien de strikte betekenis van het begrip 'causaliteit' lijkt alleen de geneeskundige

dit criterium te kunnen beoordelen. Nog minder dan bij de vaststelling van het
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stoorniscriterium lijkt hier ruimte te bestaan voor min of meer onafhankelijke

rechterlijke oordeelsvorming. De in de wetgeving vervatte eis hoeft hiermee echter

niet als een `dode letter' te worden opgevat. Dit kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit

de resultaten van een onderzoek naar een aantal gevallen waarin wel dwangopname-

procedures werden ingesteld maar waarin uiteindelijk geen ibs of rm werd opgelegd.

In drie van deze zeventien gevallen werd'( ... ) het besluit om geen geneeskundige

verklaring af te geven mede ingegeven door de overweging dat het gevaar niet ver-

oorzaakt door de geestesstoornis, maar door een andere omstandigheid' (Van

Ginneken en Van Buren, 1994, p. 54).

Maar hoe wordt in de praktijk van de Kw de eis van het oorzakelijk verband gehan-

teerd in situaties die wél tot gedwongen opname leiden? Aan de hand van gegevens

uit onze observaties en de enquête gaan we hier nader op in.

In de eerste plaats blijkt uit de observaties dat de beoordeling van het causaal

verband zelden aan de oppervlakte komt. In slechts 3 van de 25 geobserveerde

gedwongen opnamen werd het bestaan van causaal verband door rechter of psychi-

ater expliciet aangehaald tijdens onderling overleg over de gedwongen opname. Bij

het mondelinge contact met burgemeesters kwam het causaal verband in het geheel

niet aan de orde en in de schriftelijke geneeskundige verklaring is daarvoor op het

formulier geen ruimte vrijgemaakt, zoals Van Ginneken (1993) al stelde.

Kunnen we daaruit net als Smit en Boogaart (1989) afleiden dat de vaststelling dat

aan de causaliteitseis is voldaan geen problemen oplevert? Of moeten we aannemen

dat die geen deel uitmaakt van de overwegingen over gedwongen opname, zoals Van

Ginneken?

We geven eerst enkele voorbeelden om te laten zien dat het in sommige gevallen

zeer voor de hand ligt om een causale relatie tussen stoornis en gevaar te veronder-

stellen. In andere gevallen is wellicht het bestaan van `stoornis' en `gevaar' zeker

aannemelijk. De relatie tussen beide hoeft dan echter geheel niet evident te zijn, laat

staan een causale relatie. Om het bestaan van een dergelijke relatie aan te nemen,

zou diepgaande kennis over het `ziektebeeld' en over de betrokken persoon beschik-

baar moeten zijn.

(Observatie) `Ik heb hem vermoord en wil dat ook tegen de rechter zeggen. Het is

goed, jongeman', raast de betrokkene. `Hoe is dat gekomen?', vraagt de psychi-

ater. 'Ik ben God. En de christelijke, de Hindoestaanse en de katholieke God

hebben hem op mij afgestuurd. Om mij te vermoorden, ja. Om drie uur zou hij

mij vermoorden. Maar ik laat dat niet toe. Ik heb hem vermoord. Je moet niet

met kleine jongens komen!'

(Interview) `De psycholoog raadde mij aan medicatie te blijven nemen, maar op

een gegeven moment ben ik gestopt. Ik sloeg weer op hol. Deze keer wilde ik

mijzelf verminken met een paperclip. Ik dacht dat ik anders gekruisigd zou

worden. Ik had verlangen naar een jongen en dat wilde ik onderdrukken. Ik zei

tegen God dat het leven in de hemel mooier was dan dat ik mij op aarde voelde

met die jongen. Ik dacht mijn gevoel terug te kunnen geven aan God door mijzelf
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te verminken. Achteraf denk ik dat dat helemaal niet had gehoeven. Ik blijf nu

mijn medicatie innemen.'

In beide gevallen lijkt het ook voor niet-psychiatrisch deskundigen evident dat het

gevaar het rechtstreekse gevolg is van de psychotische toestand van de patiënt. In

veel gevallen is de causale relatie tussen stoornis en gevaar echter veel minder

evident.

(Observatie) 'Het verhaal over betrokkene is dat hij weg wil maar dat de ver-

pleging het onverantwoord vindt dat hij vertrekt', vertelt de geneeskundige als

we naar het ziekenhuis rijden. Het gaat om een man die als 'manisch' wordt

gediagnostiseerd. In het ziekenhuis vertellen een verpleegster en de behan-

delend arts dat de betrokkene wel ergverward is. 'Hij zegt slapende miljoenen te

verdienen, en wil ogenblikkelijk weg. Het gevaar is moeilijker te beoordelen.' (...)

'Hij zou kleine kinderen mee naar huis lokken', zeggen ze. De geneeskundige

schrijft de geneeskundige verklaring voor een ibs uit. Daarop vermeldt hij dat

de betrokkene 'rommelt met kinderen.

(Interview) De psychiater vertelt dat een zwaar demente vrouw na het overlijden

van haar man van slag was en dat het personeel van het verpleeghuis er goed aan

dacht te doen haar even.naar haar huis te brengen, opdat ze daar afscheid van

zou kunnen nemen. 'Daar aangekomen wil ze niet meer weg. Allerlei listen

hebben we geprobeerd, maar niets lukt. Ze blijft weigeren en komt daarbij met

een achterdochtig verhaal over diefstal. Het huis is steenkoud, het stinkt er tegen

de klippen op, ze zit daar in een dun jurkje, ze kan er niet koken ... Ik denk dat ik

een ibs ga regelen om haar weg te laten brengen.'

In deze gevallen is het verband tussen stoornis en gevaar minder eenvoudig te zien.

De man vond het inderdaad leuk om kinderen in zijn omgeving te zien en gaf soms

kinderen uit de buurt geld voor ijs, bleek uit verhalen van anderen. Ook miste hij zijn

kleinkinderen erg. De vraag daargelaten of dit enig gevaar opleverde, betekende dit

niet zonder meer dat er een verband bestond met zijn manische toestand. De vrouw

was dement, maar wilde ze daarom niet uit haar eigen huis en terug naar het tehuis?

Wanneer het causaal verband als criterium voor dwangopname serieus genomen

zou worden, dan zou aan dergelijke vragen ten minste enige aandacht worden

geschonken.

In de meeste geobserveerde gevallen lijkt het bestaan van een verband tussen

stoornis en gevaar betrekkelijk evident. Sommige participanten geven aan het

verband wel degelijk te hebben beoordeeld, ofschoon dit voor de onderzoeker niet

waarneembaar was:
'Dat is moeilijk te scheiden. Hij is gevaarlijk omdat hij gestoord is' (psychiater

na rm).

'Zeker aanwezig, gezien de beschrijving van een eerdere suïcidepoging en de

staat van ontreddering waarin ze verkeerde' (rechter na rm).
'Dat hij 06-11 blokkeert en de hulpverleningsinstanties het werk onmogelijk

maakt, dat soort gedrag. Ook dat hij die 06-11 en het Riagg ingeponst heeft op
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Tabel 13: Participanten over de stelling: `Het is vaak niet mogelijk vast te stellen of er een

oorzakelijk verband bestaat tussen de stoornis en het gevaar, In %

burge-

meester

(n=385)

psychiater,

ibs en rm

(n=179)

psychiater

verlenging

rm (n=1 17)

rechter

(n=60)

ovj

(n=18)

advocaat

(n=104)

mee eens 32 22 36 3 6 16

geen mening 26 5 8 5 6 16
niet mee eens 42 73 56 92 88 68

Tabel 14: Participanten over de stelling: `De causale relatie stoornis-gevaar Is een onge-

schikt criterium voor het opleggen van dwangopname; In %

burge-

meester

(n=384)

psychiater

ibs en rm

(n=180)

psychiater

verlenging

rm (n=118)

rechter

(n=60)

ovj

(n=18)

advocaat

(n=104)

mee eens 15 28 39 5 9

geen mening 32 8 4 10 11 9

niet mee eens 53 64 57 85 89 82

zijn toestel zodat hij maar op een knopje hoeft te drukken, geeft wel aan dat hij

ziekelijk gefocust is' (rechter na voortzetting ibs).

Hoe oordelen de participanten over het causaal verband als criterium voor dwang-

opname? Is het mogelijk causaal verband vast te stellen? Uit de enquête blijkt dat

participanten het niet in gelijke mate mogelijk achten om een oorzakelijk verband

vast te stellen. De resultaten zijn samengevat in tabel 13. In de eerste plaats blijkt

uit deze tabel dat van alle groepen participanten, met uitzondering van de burge-

meesters, een meerderheid het mogelijk acht om een causaal verband vast te stellen.

De lichtelijk afwijkende meningen van de burgemeesters zijn te verklaren met het

feit dat zij vrijwel altijd slechts zeer summiere informatie hebben voor het oordeel

over de ibs en de criteria slechts marginaal beoordelen. De psychiaters zijn over het

geheel genomen sceptischer over dit punt dan de juristen. Net als bij het stoornis-

criterium mogen we hier aannemen dat de professionele deskundigen hogere eisen

zullen stellen aan de vaststelling van het causaliteitscriterium. Het lijkt in elk geval

duidelijk dat het volgens ongeveer een kwart van alle psychiaters in beginsel niet

mogelijk is om het wettelijk vereiste causale verband vast te stellen. Dit geeft te

denken over de waarde van het criterium voor de besluitvorming over dwang-

opname.

In de enquête kwam die waarde expliciet aan de orde: vinden de participanten het

oorzakelijk verband geschikt als criterium voor dwangopname? Uit de in tabel 14

gepresenteerde enquêteresultaten blijkt dat de meerderheid van de participanten

het oorzakelijk verband wel degelijk als een zinvol criterium beschouwt.
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Figuur 2: Gedwongen of vrijwillige opname als gevolg van gehanteerde criterium, bereidheid

of bezwaar

.....................
Kwcrtterlum ".'.'•'ópriáriiivoitli• •'•'• • Bopz-criterium

geen uiting van bezwaar
blijk van bereidheid

maakt bezwaar
geen blijk van de nodige bereidheid

Gezien eerdere bevindingen niet onverwacht, zijn ook hier de geneeskundigen het

negatiefst over het causaliteitscriterium. Vooral veel psychiaters die de verlenging

van de rm moeten beoordelen, vinden causaliteit een ongeschikt criterium.

7.2 Bezwaar of bereidheid

De Bopz voegt aan de reeds besproken criteria voor dwangopname de eis toe dat

de betrokkene 'geen blijk dient te geven van de nodige bereidheid te worden opge-

nomen in een psychiatrisch ziekenhuis'. De nieuwe wet maakt een uitzondering voor

de rm op eigen verzoek, waarvoor de eis vanzelfsprekend overbodig is. (Ook) in dit

opzicht is er dus sprake van een aanscherping van de criteria onder de nieuwe

wetgeving. De Kw kende deze eis niet. Daardoor werden onder de Kw gedwongen

opnamen ingesteld voor personen die in woord of gebaar bezwaar maakten tegen

(vrijwillige) opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Alle andere personen werden

'uit vrije wil' opgenomen, of ze het daar nu mee eens waren of niet. De gevolgen van

de invoering van het 'bereidheidscriterium' laten we zien in figuur 2. In deze figuur

hebben we de opnamevorm (gedwongen/vrijwillig) en het gehanteerde criterium

(bereidheid/bezwaar) naast elkaar gezet. Figuur 2 laat zien dat de invoering van de

eis van bereidheid in de Bopz uitsluitend gevolgen heeft voor personen die niets

zeggen of doen waaruit 'bereidheid' kan worden gedestilleerd. Van Ginneken (1993,

p. 15) noemt deze groep personen non-opposing patients, een benaming die we in

deze bespreking overnemen. Het verschil tussen Kw en Bopz is dat deze personen in

de toekomst gedwongen worden opgenomen, terwijl ze onder de Kw nog 'vrijwillig'

(zonder ibs of rm) zouden zijn opgenomen. De bereidheidseis is dus een versterking

van de rechtspositie van betrokkenen die niet in voldoende mate uiting geven aan

hun bezwaar tegen opname: in de toekomst kunnen ze niet 'zomaar' opgenomen

worden maar dient er een ibs of rm te worden afgegeven. Het lijkt nog maar de vraag

of dit ook een materiële verbetering is voor personen die niet in voldoende mate

uiting (kunnen) geven aan de bereidheid om opgenomen te worden. Hoe is het om

na opname in een psychiatrisch ziekenhuis te moeten beseffen dat je niet zonder

meer weg kunt?
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Hier dient de vraag te worden beantwoord op welke wijze onder de Kw onderscheid

werd gemaakt tussen onvrijwillige en vrijwillige opname. In het bijzonder: op welke

wijze leidden geneeskundigen uit uitlatingen en gedrag van de betrokkenen af dat

zij bezwaar hadden tegen opname en dat gedwongen opname aan de orde was? Uit

de observaties blijkt dat de geneeskundige in lang niet alle gevallen vraagt of de

betrokkene opgenomen wil worden. In veel gevallen beslist de geneeskundige zelf of

een gedwongen opname aan de orde is, naar aanleiding van uitlatingen en gedrag

van de betrokkene. In sommige gevallen (de betrokkene vertoont agressief of bedrei-

gend gedrag, de betrokkene weigert behandeling van beenwonden, de betrokkene

loopt weg) is het oordeel van de geneeskundige dat een gedwongen opname nood-

zakelijk is eenvoudig te begrijpen, in andere gevallen minder:

(Observatie) 'Waar moet u nu heen?', wil de psychiater weten. 'U bent een jonge

wetenschap, die weten dat niet. Ik wel, met een bedekt hoofd...' (De betrokkene

draagt een onderbroek op het hoofd.)

De psychiater over de bereidheid om opgenomen te worden:

(Interview) 'Wanneer de ambulance komt, is er een grote kans dat ze gewoon

vrijwillig meegaat. Ze heeft dan duidelijkheid. Het is dan jammer dat er een ibs
of rm onder staat.'

Uit de observaties blijkt dat de geneeskundige constateert dat de betrokkene ge-

stoord en gevaarlijk is en dat hij een oplossing voor hem moet vinden. Niet goed-

schiks, dan kwaadschiks. Medici geven daarbij aan dat ze niet zonder meer aanne-

men wat de betrokkene zegt. De persoon moet naar hun oordeel te vertrouwen zijn:

(Interview) 'Waarom een gedwongen opname? Dat blijkt uit zijn hele houding en

datgene wat hij zegt.'

De enquête bevestigt dit. Een meerderheid van de geneeskundigen (60%) stelt dat

het met enige regelmaat voorkomt dat een gedwongen opname wordt ingesteld voor

een persoon die aangeeft vrijwillig opgenomen te willen worden (zie bijlage 3, vraag
10). Ook blijkt uit de enquête dat soms tot gedwongen opname werd overgegaan in

situaties waarin de betrokkene zich niet uitsprak over opname in een psychiatrisch

ziekenhuis. Een kleine meerderheid van de geneeskundigen (51%) geeft aan derge-

lijke situaties herhaaldelijk tegen te komen (zie bijlage 3, vraag 9).

Het komt er dus op neer dat uit alle (non-)verbale informatie wordt opgemaakt of de

patiënt bezwaar maakt of niet. Op deze wijze gehanteerd, valt op voorhand niet te

verwachten dat de criteria 'bereidheid' (Bopz) en'bezwaar' (Kw) tot grote verschillen

in de aantallen gedwongen opnamen zullen leiden. Met andere woorden: het aantal

non-opposing patients is minder groot dan men zou verwachten.

7.3 Ultimum remedium

De Bopz nog een tweede criterium voor gedwongen opname toe: de eis dat onvrij-

willige opname onvermijdelijk ('ultimum remedium') moet zijn. Gedwongen

opname in een psychiatrisch ziekenhuis mag alleen in aanmerking komen als er

buiten die opname geen alternatieve afwendingen mogelijk zijn. De Bopz stelt deze
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eis voor alle procedures van gedwongen opname, in verband met het ingrijpende

karakter van gedwongen opname: `Het stigma van psychiatrisch patiënt kan mensen

sterk belemmeren in hun maatschappelijk functioneren, in hun woonsituatie en bij

het zoeken naar werk.' De eis geeft bovendien uiting aan twijfel over de zin van

opname in een psychiatrisch ziekenhuis: `Opname in een psychiatrisch ziekenhuis

vergroot bij patiënten de gevoelde afhankelijkheid en verkleint het gevoel van eigen

verantwoordelijkheid' (De Wilde en Bijl, 1993, p. 10).

Het is de vraag of de onvermijdelijkheidseis werkelijk iets nieuws aan de proce-

dure voor gedwongen opname toevoegt. Van Ginneken (1993, p. 17) merkte al op

dat ondanks het feit dat de eis niet voor de praktijk onder de Kw geldt'(...) men in

de praktijk ziet dat veel rechters tijdens het verhoor de vraag stellen of een minder

ingrijpende oplossing voorhanden is.' De Wilde en Bijl (1993, p. 1) stellen dat er

naast alternatieven binnen de GGZ (zoals `outreachende hulp door sociaal-psychi-

atrisch verpleegkundigen, substituerende deeltijdbehandeling of dagbesteding

in dagactiviteitencentra') ook mogelijkheden buiten de GGZ bestaan. 'Dat zijn

veelal oplossingen van praktische aard, gericht op de huisvesting of het eten van

betrokkene, op budgetbeheer of op het leggen van contacten. Deze oplossingen

zullen in veel gevallen echter niet voldoende zijn om escalatie van de psychische

toestand van de betrokkene te voorkomen. Professionele ambulante geestelijke

gezondheidszorg zal dan nodig zijn.' Deze auteurs geven een overzicht van alter-

natieven voor het afwenden van gevaar, waaronder maatschappelijke dienstver-

lening en thuiszorg, elders onderbrengen van de betrokkene (onder andere

overplaatsing), medicatie, inzetten van somatische behandeling en ambulante

psychiatrische behandeling.

Bij een onderzoek naar zeventien casussen die niet leidden tot dwangopname werd

geconstateerd dat `men in een aantal casussen ziet dat de psychiater, wanneer deze

voor de beslissing stond al of niet een geneeskundige verklaring uit te schrijven stil-

stond bij de vraag of er nog een alternatief aanwezig was. (...) De verzamelde

gegevens doen vermoeden dat onder de vigeur van de Kw psychiaters al vooruit-

liepen op de in de wet opgenomen eis van onvermijdelijkheid' (Van Ginneken en

Van Buren, 1994, p. 57). Deze conclusie werd bevestigd door de deelnemers aan het

Delphi-onderzoek (De Wilde en Bijl, 1993).
Bij het hier gerapporteerde onderzoek gaat het om gevallen waarin het daad-

werkelijk tot gedwongen opname is gekomen. De relevante vraag kan dus alleen

zijn in hoeverre bij de geobserveerde gevallen het ultimum-remediumkarakter van

de maatregel van dwangopname metterdaad is gerespecteerd. We zullen nagaan in

hoeverre er situaties waren waarin een alternatieve afwending van het gevaar aan

de orde was maar werd afgewezen of situaties waarin een alternatieve afwending

eventueel aan de orde zou kunnen zijn maar niet in de oordeelsvorming werd

betrokken. We herhalen dat het hier gaat om een voorwaarde die nieuw is onder

de Bopz en die formeel onder Kw niet aan de orde was.

Van de 21 personen waarvan we de onvrijwillige opname hebben geobserveerd,

menen we dat er bij 8 personen in meer of mindere mate een alternatief bestond
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Tabel 15: Mogelijke alternatieven voor afwending van gevaar

156

nummer soort gevaar mogelijk alternatief voor onvrijwillige opname

1 - brandgevaar - reparatie van de kachel, schoonmaken van het

fornuis, verwijderen hoopjes brandbare spullen
- uit raam vallen - andere woonruimte (begane grond) of beveiligen

raam
- ambulante psychiatrische behandeling

2 - ondervoeding - maaltijdverzorging/thuiszorg
- conflicten -9

- rommelen met kinderen - contactverbod

3 - van dak springen - ambulante behandeling met medicatie

- vrees dat iets zal gebeuren

4 - uithuiszetting - vervangende huisvesting/onderkomen

- ambulante psychiatrische behandeling

5 - telefoonterreur - verwijderen/afsluiten telefoon

6 - geven 'flinke duw' - bieden van opvang en onderkomen

- vrees dat Iets zal gebeuren

7 - lichamelijke verzwakking - opname in algemeen ziekenhuis

open beenwonden

ondervoeding

8 - koud huis - verwarmen van het huis

- onvoldoende eten - maaltijdverzorging/thuiszorg

voor (gedwongen) opname in een psychiatrisch ziekenhuis. We baseren dit op het

feit dat de alternatieven gedurende de procedure door hulpverleners en andere

participanten werden genoemd. Ook menen we dat in enkele gevallen een alter-

natieve afwending 'voor de hand ligt'. In de overige gevallen was naar onze indruk

geen alternatief aanwezig of aan de orde.

Om enig inzicht te geven in deze acht casussen, presenteren we in tabel 15 een

overzicht van het soort gevaar en de onzes inziens mogelijke alternatieve afwending

van dit gevaar.21

In drie van de in tabel 15 opgesomde acht gevallen (nummer 3, 5 en 7) is de mogelijk-

heid van alternatieve afwending van het gevaar ook werkelijk aan de orde geweest.

Het alternatief werd om uiteenlopende redenen niet gerealiseerd. Uit het reeds

genoemde Delphi-onderzoek kwam naar voren dat er voor realisering van alter-

21 Met enige nadruk wijzen we erop dat dein tabel 15 gepresenteerde alternatieven niet per definitie

realiseerbaar zullen zijn geweest. Daarom geven we hier geen aantallen of percentages van gevallen

waarin een kans op alternatieve afwending is blijven liggen.
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natieven ter afwending van gevaar kennis moet zijn van beschikbare alternatieven,

dat er bereidheid moet bestaan om naar alternatieven te zoeken, dat de alterna-

tieven praktisch realiseerbaar dienen te zijn en dat er ook een zekere verplichting

dient te bestaan om eerst alternatieven voor dwangopname te onderzoeken (De

Wilde en Bijl, 1993). We kunnen deze elementen voor besluitvorming over alter-

natieven typeren als 'weten', 'willen', 'kunnen' en 'moeten'. We bezien in hoeverre

ze een rol hebben gespeeld bij de acht geobserveerde zaken (tabel 15) waarin dit

criterium onzes inziens relevant was.

Weten. Niet in alle gevallen was voldoende kennis aanwezig over de mogelijkheid

van het aangevoerde alternatief. In situatie 3 (zie tabel 15) wist men niet of een

ambulante behandeling in de (plattelands) regio mogelijk was en in situatie 5 wist

men niet of het mogelijk was de telefoon af te laten sluiten.

Willen. In het gros van de in tabel 15 genoemde gevallen (nummer 2, 3, 4, 6 en 8)

was het twijfelachtig of 'afwending van gevaar' het werkelijke motief voor de dwang-

opname is geweest. In deze zaken zal de beoordeling van de alternatieven ter

afwending van dit gevaar vrijwel per definitie eveneens mank gaan. In één geval

(nummer 7) was er een doorslaggevende gevaarsindicatie, terwijl het gevaar ook
langs andere weg had kunnen worden afgewend. De betrokkene, die vanwege een

slechte lichamelijke verzorging gedwongen opgenomen werd, had 'net zo goed'

verzorgd kunnen worden in een algemeen ziekenhuis. De betrokkene wilde daar zelf

echter niet aan meewerken. Volgens een medewerker van het opvangcentrum waar

hij verbleef, weigerde hij zijn wonden te laten behandelen. Het is de vraag of hij bij

deze keuze zou zijn gebleven als hij geweten had dat hem een rm boven het hoofd

hing. Men heeft de betrokkene niet laten kiezen tussen een algemeen ziekenhuis

en een rm. Over dergelijke vormen van drang wordt niet gelijk gedacht: sommigen

achten die toelaatbaar, als uiterste appel op de eigen wil van de betrokkene, anderen

achten die niet humaan en respectvol omdat men de betrokkene geen reële keuze-

mogelijkheid biedt (De Wilde en Bijl, 1993, p. 53).

Kunnen. In drie situaties speelde het aspect 'kunnen' een rol. In situatie 5 wilde men

de telefoon van de betrokkene afsluiten maar meenden de rechter en de genees-

kundige dat dit niet mogelijk was:

(Observatie en interview) 'Het idee van het verwijderen van de telefoon lijkt me

slecht mogelijk op grond van een wettelijke regeling. Dat zou kunnen wanneer

hij bijvoorbeeld z'n rekening niet betaalt. Anders zie ik daar niet snel mogelijk-

heden toe.' Tijdens het interview met de rechter belt de psychiater. van de Riagg

die de geneeskundige verklaring heeft uitgeschreven. Hij zegt bij de PTT te

proberen de telefoon afgesloten te krijgen. 'Maar dat lukt niet echt.' De advocaat

meende van wel: 'Het blokkeren van telefoonlijnen is natuurlijk reuze lastig,

maar waarom sluit je de telefoon dan niet af?! Zie de algemene voorwaarden van

de PTT. De algemene voorwaarden maken het afsluiten van de telefoon in het
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geval van overlast mogelijk. De rechter heeft de tijd gegeven om te zoeken naar

een oplossing. Ik heb gepleit voor een kortere periode, twee maanden. Dan staat

er meer druk op de ketel en moet er echt gezocht worden naar een oplossing.(... )
Ik vind het een beetje een bestwilopname.'

De uitspraak van de advocaat dat het `een beetje een bestwilopname' is, valt het best

te begrijpen voor wie op de hoogte is van de voorgeschiedenis van de opname. In de

voorfase van deze zaak was het wachten op een incident van voldoende gewicht

(gevaar) om een gedwongen opname (ibs/rm) af te kunnen geven voor de betrok-

kene, die reeds jaren `vaste klant' was van de Riagg. De Riagg had namelijk in een

vergadering al besloten dat de betrokkene `naar een rm geleid diende te worden'.

Probleem was dat men geen aanwijzingen van gevaar had. Om deze reden werd het

telefoonnummer van een familielid bij de betrokkene losgepeuterd en kon de familie

gevraagd worden de situatie tijdens een bijeenkomst op de Riagg te bespreken. Op

deze bespreking werd geprobeerd een indicatie van gevaarlijk gedrag te krijgen,

hetgeen niet lukte. Op een voorstel van een familielid een gevaarssituatie voor te

wenden, werd niet ingegaan. Hoewel iedereen nadrukkelijk de betrokkene opge-

nomen wenste te zien, vond men dit te ver gaan. Op grond van `telefoonterreur' kon

de betrokkene tegen zijn wil worden opgenomen.

Uiteindelijk leek de afwending van gevaar door het wegnemen of afsluiten van de

telefoon niet gerealiseerd te worden. Helaas zijn er geen gegevens over hoe de zaak

is afgerond nadat de rechter een rm voor een aantal maanden had afgegeven met de

bedoeling dat in de tussentijd naar een oplossing zou worden gezocht. De advocaat

zag het somber in:

(Interview) `Iedereen schuift het af. De rechter heeft geen middelen en het is zijn

taak ook niet. Niemand onderneemt nu actie.'

Deze zaak geeft blijk van een cruciale vraag: wie moet de alternatieven aandragen en

verwezenlijken? Hulpverleners of juristen? Het onderzoek naar de uitvoering van de

Bopz zal moeten uitwijzen of er op dit punt problemen ontstaan.

Moeten. Wanneer, zoals onder de Bopz het geval is, de wettelijke plicht had bestaan

alternatieve afwendingen van gevaar te benutten, dan zou het waarschijnlijk in de

bovengenoemde casus niet tot gedwongen opname zijn gekomen. Tijdens de hoor-

zitting bepleitte de advocaat van de betrokkene afsluiting van de telefoon. Vervol-

gens geeft de rechter de advocaat het woord.

(Observatie) 'Is er gevaar? Dat heb ik ook al aangegeven bij de voortzetting van

de ibs. Het bewijs is er niet', zegt de advocaat. En, zich tot de rechter wendend:

`Uw collega heeft de ibs voortgezet op basis van het bellen van de 06-11-lijn. Ik

wil voorstellen dat we dat voorkomen door de telefoon bij meneer af te laten

sluiten.' `Daarmee ga ik akkoord!, roept de betrokkene verheugd uit. De advo-

caat gaat verder: `De arts zegt dat een behandeling weliswaar nodig is, maar niet

gegeven kan worden omdat er geen behandelrelatie is. Dus dat heeft geen zin. Ik

stel voor de telefoon af te sluiten en de vordering af te wijzen.'
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Wanneer de onvermijdelijkheidseis zou hebben gegolden, dan zou het logisch zijn

geweest dat de rechter op dit voorstel van de advocaat zou zijn ingegaan, zeker

omdat betrokkene verklaarde zelf akkoord te gaan met afsluiting.

Het observatie-onderzoek wijst uit dat in lang niet alle gevallen gezocht werd naar

een alternatief voor gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis. In de

enquête geven geneeskundigen aan al min of meer volgens de Bopz te hebben

gewerkt. Volgens 90% van hen werd bij ibs- en de rm-procedures doorgaans onder-

zocht of een alternatieve afwending van het gevaar mogelijk was. Slechts 10% van de

geneeskundigen deed dit slechts in de helft van de gevallen of minder (zie bijlage 2,

vraag 36). Bij de rechters geeft een wat grotere groep (ongeveer 25%) te kennen in de

regel geen aandacht van enige betekenis te hebben besteed aan alternatieven voor

afwending van het gevaar (zie bijlage 1, vraag 36). Wellicht rekenden rechters het

(onder de Kw) eerder tot de taak van de geneeskundige om dergelijke motieven te

overwegen.

De geneeskundigen hanteerden met name medicatie en ambulante psychiatrische

behandeling als alternatieven voor dwangopname, blijkt uit de enquête. In mindere

mate werd het gevaar afgewend door maatschappelijke dienstverlening of het elders

onderbrengen van betrokkene (zie bijlage 2, vraag 37). Voor de rechter zal de wette-

lijke verplichting van de Bopz naar verwachting een wezenlijke verandering beteke-

nen. Het is echter de vraag of de rechter kan vaststellen of er alternatieven zijn ter

afwending van gevaar. Uit de enquête blijkt dat rechters over deze vraag verdeeld

zijn. Bijna de helft van hen meent dat dit meestal niet mogelijk is. Een ongeveer even

grote groep rechters denkt dat het doorgaans wél mogelijk is tot een conclusie te

komen over het bestaan van een alternatieve afwending van gevaar (zie bijlage 1,

vraag 47). Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen op welke wijze de rechter

uitvoering geeft aan de onvermijdelijkheidseis.

7.4 Samenvatting

Observatie van 25 gedwongen opnamen leidt tot de conclusie dat het causaliteits-

criterium slechts zelden onderwerp van discussie of overleg is. Dit kan zowel beteke-

nen dat het 'oorzakelijk verband' vrijwel altijd als evident wordt aangenomen als dat

het in de praktijk een in wezen irrelevant criterium is. De observaties wezen uit dat

het (causale) verband tussen stoornis en gevaar in de meeste gevallen betrekkelijk

evident leek. Alle groepen participanten namen doorgaans vlot aan (dat wil zeggen

zonder daaraan expliciet aandacht te besteden) dat het oorzakelijk verband

inderdaad bestond.
Ook wanneer een dergelijk verband minder evident was, kwam het zelden tot expli-

ciete oordeelsvorming op dit punt. Al met al lijkt de causaliteit tussen stoornis en

gevaar in de praktijk een ondergeschikt criterium te zijn.
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Deze veronderstelling wordt slechts ten dele bevestigd door de enquêteresultaten.

Uit de enquête blijkt dat de meerderheid van de participanten vindt dat het

causaliteitscriterium wel degelijk een rol van betekenis speelt. Tegelijkertijd zijn

vooral de geneeskundigen, die als deskundigen op dit terrein gelden, verdeeld over

de mogelijkheid causaliteit vast te stellen en over de geschiktheid van causaliteit als

criterium voor gedwongen opname.

De invoering van het bereidheidscriterium onder de Bopz heeft in theorie alleen

consequenties voor personen die op geen enkele wijze uiting geven aan hun wil

om al of niet te worden opgenomen. Het gaat om de zogenaamde non-opposing

patients. Uit de observaties blijkt dat medici en rechters alle uitingen (zowel verbaal

als non-verbaal) interpreteren en benutten om te kunnen oordelen over de vraag

of de betrokkene `vrijwillig' kan worden opgenomen. Het onderscheid tussen het

bezwaarscriterium en het bereidheidscriterium heeft daarom in praktijk wellicht

minder betekenis dan op grond van het betekenisverschil zou kunnen worden

verwachten.

Observaties en enquête tonen aan dat in lang niet ieder proces van gedwongen

opname gezocht werd naar alternatieven daarvoor. Onder de Kw was dit ook geen

uitdrukkelijke wettelijke eis. De beschikbaarheid van alternatieven was met name
voor de rechter geen belangrijk punt van overweging. In de enquête geeft een grote

groep rechters er blijk van niet in staat te zijn de aanwezigheid van alternatieven te

onderzoeken. Dat lijkt meer een taak voor geneeskundigen en hulpverleners te zijn.

Bij de evaluatie van de Bopz zal hopelijk blijken in hoeverre de onvermijdelijkheids-

eis bij dwangopname leidt tot een andere praktijk.



Summary

Civil commitment under the Insanity

Act

This is a report on the execution of civil commitment to a psychiatric hospital. For

more than a century this procedure has been regulated by the Dutch Krankzinnigen-
wet (Insanity Act - KW). In 1994 a new insanity act, the Wet Bijzondere opnemingen in

psychiatrische ziekenhuizen - BOPZ) came into use. Although essential procedures

and criteria were retained, this new statute gives higher priority to the civil rights

position of the mentally disordered under consideration. The study of commitment

procedures during the period of transition from the old to the new statute was

mainly conducted by qualitative methods: observations, open interviews with

professional participants in the decision process and with some of the mentally

disordered persons concerned. Further data were collected by a questionnaire to

all professional parties to this procedure.
In civil commitment to a psychiatric institution several legitimate, but partly con-

flicting values, such as the right of self-determination, the protection of society and

the psychiatric patient's 'own Bood' are at stake. Under the new statute the person's

own good is no longer held to be a valid cause for civil commitment.

Civil commitment has two modalities, an emergency procedure (inbewaringstelling

- IBS) for cases of acute crisis and a more regular procedure (rechterlijke machtiging

- RM) for other cases. The mayor is responsible for ordering IBS, while the judge has

to decide on RM applications. Any decision has to be based on a medical-psychiatric

examination deciding whether or not a situation of 'insanity causing danger' exists.

The study has demonstrated that the conclusion that 'insanity is causing danger' in

a given case is markedly influenced by a person's history of mental disturbance. The

law prescribed the consultation of the patient's family doctor whenever possible. In

many cases this guideline was not met in practice.

The mayor's role in the process proved to be no more than marginal. Most of the

time the mayor only decided whether or not formal regulations were met. Only

rarely did he try to evaluate or question the psychiatrist's opinion on the existence

of 'insanity causing danger'. The emergency procedure (IBS) was more favourable in

terms of civil rights interests when it was conducted on the basis of a protocol

known to all participants. In oné out of ten IBS procedures, open pre-signed

commitment orders were used. This practice is explicitly ruled out by the new

statute.
Normally the public prosecutor also plays no more than a marginal role in the

process of civil commitment. The RM procedure can only proceed if the public
prosecutor officially demands a civil commitment. In practice the prosecutor

will almost always follow the advice of the medical professionals. He does not
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usually show up for the court hearing were opinions about the necessity of civil

commitment are exchanged in front of the judge. The absence of the prosecutor

has a problematic consequence, because it often forces the patient's family or

therapist to play the antagonistic role of demanding the 'incarceration' of the

patient.

Court hearings are generally conducted in a quite informal fashion. In most cases

they last somewhat less than 30 minutes. In cases of civil commitment, the patient's

attorney is often in a complicated situation. The attorney has to decide to what

extent he should play the traditional judicial role of 'defending' his client and

opposing the judicial system's attempt to commit his client to the psychiatric

institution, or whether to cooperate with the authorities for his client's 'own good.

The data have shown, however, that the patient's attorney generally had a positive

effect on the quality of the commitment process when he involved himself actively

and criticallywith his client's civil rights position.

The judge only rarely makes his own decisions on the matter of mental disturbance.

Like the other participants he follows the opinions of the medical professional on

this subject. On the other hand the judge is more inclined to make his own decisions

on issues of 'danger' and 'security. When the judge depends strongly on the opinions
of the medical experts this may be problematic for civil rights reasons, because often

the experts' opinions do not differentiate between verifiable facts and their ultimate

conclusion about 'insanity causing danger'.

There was some evidence that in some cases the concept of danger was applied in

a rather comprehensive fashion. In such cases civil commitment was used as a last

resort for extending care and treatment for the patient's 'own good'. For reasons of

both health care and social control this may be seen as questionable. However it

remains doubtful if a new statute can resolve dilemmas of this kind.



Résumé

L'hospitalisation psychiatrique

d'office sous la Loi relative aux

aliénés mentaux

Cette étude est axée sur le déroulement de l'hospitalisation d'office dans un

établissement psychiatrique telle que prévue par la Loi relative aux aliénés mentaux

(Krankzinnigenwet, KW). Cette lol qui date de 1884 a été remplacée en 1994 par Tune

nouvelle lol qui offre plus de garanties sur le plan de la position juridique (externe)

du patient.

Les données utilisées dans cette étude ont été recueillies au moyen d'études quali-

tatives (études d'observation sur le terrain, entretiens libres avec des décideurs et

des patients). Lorsque l'on parle d'hospitalisation psychiatrique d'office, l'on doft

tenir compte de valeurs en partie contradictoires telles que l'autodétermination,

la protection juridique et la prévention de tout danger pour la personne elle-méme

et son entourage. Le principe selon lequel le bien du patient ne saurait être un

argument en faveur d'une hospitalisation d'office a été renforcé dans la nouvelle lol.

La ligne de démarcation entre le "bien" et le "danger"nest cependant pas toujours

facile à tracer dans la pratique. L'étude s'est appliquée à mettre en lumière, entre

autres, la mesure dans laquelle les arguments fondés sur le bien du patient jouent

un r8le dans 1'hospitalisation psychiatrique d'office.

11 est ressorti de 1'étude que les personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation

psychiatrique d'office, ont souvent eu des problèmes psychosociaux et été hospi-

talisées à plusieurs reprises dans le passé. La connaissance des antécédents des

patients déterminait dans une très large mesure l'appréciation de l'existence d'un

trouble mental et d'un "danger". Lhospitalisation psychiatrique d'office était la

réponse à une aggravation soudaine ou graduelle des problèmes du patient. Le

bourgmestre est compétent pour décider sur le plan de la mesure à prendre à court

terme, l'internement provisoire. Le juge statue sur la procédure plus régulière, le

mandat judiciaire.
L'applicabilité des critères les plus importants sur le plan du contenu doit ressortir

d'un certificat médical délivré par un médecin compétent. Ce certificat doit donner

une réponse définitive à la question de savoir si la personne concernée souffre ou

non d'un "trouble mental" et si ce trouble représente ou non un "danger". Selon la

lol, ce certificat doit être établi si possible par un psychiatre. 11 est ressorti de l'étude

que ce certificat était relativement souvent établi par un médecin au lieu d'un

psychiatre. Selon la lol, le certificat médical ne doit pas être établi de préférence par

le psychiatre traitant. Par ailleurs, le médecin chargé d'établir le certificat médical

doit consulter si possible le médecin généraliste et le psychiatre traitant. 11 est
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ressorti de 1'étude que la concertation avec le médecin généraliste est loin d'avoir
lieu dans tous les cas.

La décision du bourgmestre en ce qui concerne la mesure d'internement provisoire

a un caractère extrêmement marginal. Le bourgmestre s'en remet pratiquement

toujours au jugement du médecin en ce qui concerne l'existence d'un "trouble
mental". De nombreuses procédures doivent être suivies avant qu'une décision

d'internement provisoire ne soit prise. L'existence d'un protocole satisfaisant est

d'une grande importance sur ce point. Ce protocole peut définir, entre autres, la

nature de la communication entre le bourgmestre et le psychiatre, ainsi que le

transfert des pouvoirs lorsque le bourgmestre nest pas disponible. Dans environ

10% des municipalités interrogées, des médecins disposaient d'actes administratifs

portant décision d'internement provisoire signés en blanc. Une telle procédure nest

plus autorisée par la nouvelle loi.

L'étude a montré que le procureur de la Reine jouait lui aussi un róle assez limité

dans la mise en oeuvre de la KW. La nécessité d'intenter une action n'était parfois

absolument pas percue ou bien considérée comme marginale. En outre, le procureur

de la Reine n'assistait pratiquement jamais aux audiences du tribunal sur l'hospitali-

sation d'office.

Les audiences tenues en vue de déterminer la nécessité d'une hospitalisation

d'office duraient en général entre 15 et 30 minutes. Elles se déroulaient le plus

souvent dans une ambiance informelle. En général, le juge n'informait pas le patient

préalablement et de manière explicite des conséquences possibles de l'audience.

Dans nombre de cas, l'avocat du patient n'opposait pas une grande résistance à

1'hospitalisation d'office, parfois parce qu'il estimait que la personne concernée n'y

voyait guère d'objection, parfois parce qu'il considérait que cette hospitalisation

était pour le bien de cette personne. 11 est apparu qu'un comportement moins

réservé et critique de l'avocat avait souvent une incidence sur la décision du juge

et, partant, sur la protection juridique du patient.

Il est ressorti de 1'étude qu'il était souvent impossible de trouver dans la décision

rendue par le juge les arguments en vertu desquels 1'hospitalisation d'office avait

été considérée comme nécessaire. Dans plus de la moitié des cas, la décision

n'était pas envoyée personnellement au patient. Dans nombre de cas, le juge

communiquait en revanche la décision personnellement au patient vers la fin

de l'audience.

L'étude a montré que le juge était rarement enclin à se pencher sur la question

de l'existence du trouble mental. 11 se fondait souvent sans trop de réserve sur la

déclaration (orale) de l'expert. Cependant, le médecin ne faisait dans cette déclara-

tion souvent aucune distinction entre des faits vérifiables et les conclusions qu'il en

avait tiré. Il était également rare que des psychiatres remettent en question la

crédibilité de la déclaration. Us avanCaient souvent de manière assez péremptoire

l'existence d'un trouble mental. Le juge ne posait en général aucune question sur la

manière avec laquelle les experts étaient parvenus à leur diagnostic. Dans certains

cas (en particulier en ce qui concerne l'évaluation des tendances suicidaires), il était
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difficile de déterminer si le syndrome pouvait être considéré comme un trouble

mental tel qu'entendu par la loi.

L'étude a également montré que Ie bourgmestre et le juge appréciaient plus sur Ie

fond l'existence d'un danger. II était plus souvent question, en ce qui concerne le

critère de danger, d'une évidence qui s'imposait, lorsque par exemple des signes

évidents indiquaient un risque de suicide, d'automutilation ou de négligence

isérieuse. Dans un nombre relativement limité de cas, le médecin ou le juge étaiënt

confrontés, en l'absence d'informations suffisantes sur la situation, à la nécessité

d'évaluer les probabilités que quelque chose de "sérieux" puisse arriver. Dans de

tels cas, la décision de procéder à une hospitalisation psychiatrique d'office était

en définitive surtoutinspirée par la volonté d'éviter les conséquences désastreuses

que pourrait avoir une mauvaise décision.

Dans certains cas, une interprétation (trop) libre du danger semblait avoir été faire

plus ou moins consciemment. L'hospitalisation psychiatrique d'office était utilisée

comme un pis-aller permettant de faire face à des situations extrêmement

poignantes. Dans 1'optique de la protection juridique du patient ainsi que dans

l'optique d'une prise en charge médicale adéquate, il s'agissait là d'un signe de

faiblesse. L'on peut se demander si la nouvelle loi saura remédier de manière

substantielle à ce genre de situations.
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Bijlage 1

Vragenlijst rechters'

1 Kunt u bij benadering aangeven hoeveel Kw-procedures u in het jaar 1993 behandeld heeft?
(Aantal noemen)

2 Hoeveel zittingen deed u gemiddeld op één dag? (Aantal noemen)

3 Indien u tien of meer zittingen op één dag deed, in hoeverre betekende dit een belasting voor de
inhoudelijke beoordeling van de zaken? (n=41)

(bijna) altijd 0
meestal wel 0
in de helft van de gevallen 1 2%

meestal niet 3 7%

(bijna) nooit 7 17%

niet van toepassing 30 73%

4 Bood de geneeskundige verklaring duidelijke informatie over de situatie? (n=60)
(bijna) altijd 8 13%

meestal wel 41 68%

in de helft van de gevallen 9 15%

meestal niet 2 3%

(bijna) nooit 0

5 Bood de geneeskundige verklaring voldoende informatie over de situatie? (n=59)
(bijna) altijd 6 10%

meestal wel 35 59%

in de helft van de gevallen 13 22%

meestal niet 3 5%

(bijna) nooit 2 3%

6 In hoeverre liet u zich mondeling voorlichten door derden? (n=59)
(bijna) altijd 49 83%

meestal wel 6 10%
in de helft van de gevallen 1 2%

meestal niet 3 5%

(bijna) nooit 0

7 In hoeverre liet u zich mondeling door drie of meer van de in de voorgaande vraag genoemde

derden voorlichten? (n=60)
(bijna) altijd 12 20%

meestal wel 8 13%

in de helft van de gevallen 1 2%

meestal niet 24 40%

(bijna) nooit 15 25%

1 Aantal Ingevulde vragenlijsten: n=61.
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8 In hoeverre waren de personen waardoor u zich mondeling liet voorlichten aanwezig bij de zitting
over de gedwongen opname? (n=59)

(bijna) altijd

meestal wel

in de helft van de gevallen

meestal niet

(bijna) nooit

9 Wat was de gemiddelde duur van een hoorzitting?

10 Was een griffier bij de behandeling van de zaak aanwezig? (n=61)

(bijna) altijd

meestal wel
In de helft van de gevallen
meestal niet
(bijna) nooit

11 In hoeverre heeft u de betrokken personen kunnen horen? (n=61)
(bijna) altijd
meestal wel
inde helft van de gevallen
meestal niet
(bijna) nooit

32 54%

18 30%

5 8%

2 3%

2 3%

..... minuten

61 100%

0
0
0
0

59 97%
2 3%

0
0
0

12 Indien u de betrokken persoon niet heeft kunnen horen, wat waren daarvoor de twee meest

voorkomende oorzaken? (aantal maal genoemd, n=54)
1 betr. weigerde rechter te ontvangen 39

2 betr. zag af van verhoor 13

3 betr. was ondergedoken of gevlucht 14

4 betr. niet in staat te worden gehoord 3

5 gedrag betr. gevaarlijk, bedreigend 2

6 horen zinloos vlgs arts 1

7 horen zinloos vlgs arts en advocaat 2

8 medisch onverantwoord vlgs arts 0

9 anders 1

13 In hoeverre werd de betrokkene door een advocaat terzijde gestaan? (n=61)
(bijna) altijd 59 97%

meestal wel 2 3%

in de helft van de gevallen 0

meestal niet 0
(bijna) nooit 0

14 Indien de betrokkene niet door een advocaat werd bijgestaan, wat was de meest voorkomende
oorzaak voor het.uitblijven van de rechtsbijstand? (n=37)

was eigen verzoek 3 8%

was verzoek familie 1 3%

spoedeisendheid 0

advocaat opgeroepen, niet verschenen 6 16%

anders 6 16%

niet van toepassing 21 57%
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15 In hoeverre was ter zitting een arts aanwezig? (n=60)
(bijna) altijd 32 53%

meestal wel 16 27%

in de helft van de gevallen 3 5%
meestal niet 6 10%

(bijna) nooit 3 5%

16 Werden arts en betrokkene in elkaars bijzijn gehoord? (n=59)
(bijna) altijd 33 56%

meestal wel 15 25%
in de helft van de gevallen 0
meestal niet 6 10%

(bijna) nooit 5 8%

17 Wanneer er geen arts aanwezig was, vormde dit een belemmering voor de beoordeling van de

formele criteria? (n=56)

(bijna) altijd 5 9%

meestal wel 10 18%

in de helft van de gevallen 5 9%

meestal niet 16 29%

(bijna) nooit 8 14%

niet van toepassing 12 21%

18 Hoe zou u de ernst van deze belemmeringen willen kwalificeren? (n=56)
(zeer) ernstig 7 12%

2 7 12%

3 6 11%

4 5 9%

onbeduidend 12 21%

niet van toepassing 19 34%

19 Waarop hebben deze (eventuele) belemmeringen betrekking? (aantal maal genoemd, n=56)

de stoornis 22

het gevaar 19
het causaal verband 9
de bereidheid vrijwillig te blijven 8
alternatieve afwendingen 5
niet van toepassing 26

20 Wanneer een arts op de zittingen over respectievelijk de voortzetting van de IBS en de RM,
aanwezig was, was deze arts voldoende geïnformeerd over de feiten en achtergronden van de
gedwongen opname?

a voortzetting van de IBS: (n=58)

(bijna) altijd 10 17%

meestal wel 26 45%

in de helft van de gevallen 3 5%
meestal niet 0
(bijna) nooit 0

niet van toepassing 19 33%
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b RM: (n=54)
(bijna) altijd 24 44%

meestal wel 30 56%

in de helft van de gevallen 0

meestal niet 0
(bijna) nooit 0
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21 Hoe vaak kwam het voor dat een IBS door de gemeente niet binnen enkele dagen aan de Officier
van Justitie werd verzonden? (n=56)

(bijna) altijd 0
meestal wel 5 9%

in de helft van de gevallen 1 2%

meestal niet 17 30%

(bijna) nooit 14 25%

niet van toepassing 19 34%

22 Indien de IBS door de gemeente niet binnen enkele dagen aan de Officier van Justitie werd
verzonden, werd de termijn voor de voortzetting van de IBS dan verkort? (n=52)

(bijna) altijd 9 17%

meestal wel 11 21%

in de helft van de gevallen 3 6%

meestal niet 7 13%

(bijna) nooit 2 4%

niet van toepassing 20 38%

23 Deelde u uw beslissing aan het einde van de hoorzitting aan de betrokkene mee? (n=60)
(bijna) altijd 25 42%
meestal wel 24 40%
in de helft van de gevallen 4 7%
meestal niet 3 5%
(bijna) nooit 4 7%

24 Indien de beslissing pas na de hoorzitting werd genomen, door wie werd de beslissing aan de
betrokkene medegedeeld? (aantal maal genoemd, n=60)

rechter 3
griffier 12
advocaat 24
medewerker ziekenhuis 29
familielid 1
anderen 3

25 Heeft u zich doen voorlichten door een of meerdere deskundigen voor het verkrijgen van een
'second opinion' (als bedoeld in de artikelen 23 en 35i Kw)? (n=57)

ja, ... keer (aantal noemen)
nee
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26 Wat waren in 1993 de drie meest voorkomende stoornissen? (aantal maal genoemd)

a voor de (voortzetting van de) IBS?: (n=45)
1 stoornissen kindertijd/adolescentie 0

2 dementieën 0

3 psycho-organ. door middelengebruik 2

4 overige organische hersensyndromen 0
5 stoornissen door middelengebruik 2

6 schizofrenie 18

7 waanstoornissen 15

8 overige psychotische stoornissen 10

9 stemmings, manisch/gemengd 1

10 idem, met psychotische kenmerken 13

11 stemmings, depressief engere zin 3

12 idem, met psychotische kenmerken 6

13 overige stemmings 0

14 overige AS 1 0

15 persoonlijkheidsstoornissen 6

16 ernstige gedragsstoornissen 2

17 verstandelijke handicap 0

18 V-codes en bijkomende codes 0

b voor de RM?: (n=42)
1 stoornissen kindertijd/adolescentie 1

2 dementieën 4

3 psycho-organisch door middelengebruik 5

4 overige organische hersensyndromen 1

5 stoornissen door middelengebruik 2

6 schizofrenie 26

7 waanstoornissen 18

8 overige psychotische stoornissen 11

9 stemmings, manisch/gemengd - 2

10 idem, met psychotische kenmerken 13

11 stemmings, depressief engere zin 5

12 idem, met psychotische kenmerken 10

13 overige stemmings 2

14 overige AS 1 0

15 persoonlijkheidsstoornissen 13

16 ernstige gedragsstoornissen 2

17 verstandelijke handicap 0

18 V-codes en bijkomende codes 0

27 Wat waren de drie eenvoudigst vast te stellen psychiatrische stoornissen? (n=31)
1 stoornissen kindertijd/adolescentie 0
2 dementieën 12

3 psycho-organisch door middelengebruik 3

4 overige organische hersensyndromen 0

5 stoornissen door middelengebruik 4

6 schizofrenie 8

7 waanstoornissen 18

8 overige psychotische stoornissen 5
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9 stemmings, manisch/gemengd 6

10 idem, met psychotische kenmerken 9

11 stemmings, depressief engere zin 3

12 idem, met psychotische kenmerken 6

13 overige stemmings 0

14 overige AS 1 0

15 persoonlijkheidsstoornissen 4

16 ernstige gedragsstoornissen 10

17 verstandelijke handicap 2

18 V-codes en bijkomende codes 0

28 Wat waren de drie moeilijkst vast te stellen stoornissen? (n=27)
1 stoornissen kindertijd/adolescentie 4

2 dementieën 0

3 psycho-organisch door middelengebruik 5

4 overige organische hersensyndromen 10

5 stoornissen door middelengebruik 6

6 schizofrenie 8

7 waanstoornissen 3

8 overige psychotische stoornissen 1

9 stemmings, manisch/gemengd 5

10 idem, met psychotische kenmerken 3

11 stemmings, depressief engere zin 1

12 idem, met psychotische kenmerken 0

13 overige stemmings 7

14 overige AS 1 1

15 persoonlijkheidsstoornissen 14

16 ernstige gedragsstoornissen 3

17 verstandelijke handicap 0

18 V-codes en bijkomende codes 0
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29 Bent u in staat geweest zich voldoende van de feiten en achtergronden van de stoornis op de
hoogte te stellen? (n=55)

(bijna) altijd 19 34%

meestal wel 33 54%

in de helft van de gevallen 1 2%

meestal niet 4 4%

(bijna) nooit 0

30 Wat waren de twee meest voorkomende soorten gevaar? (aantal genoemd)

a voor de (voortzetting van de) IBS: (n=50)
1 suicide, zelfverminking 25
2 maatschappelijk ten gronde gaan 2
3 ernstige verwaarlozing 13
4 oproepen agressie hinderlijk gedrag 5
5 levensberoving, ernstig letsel ander 6
6 gevaar psychische gezondheid ander 1
7 verwaarlozing ander Qn zijn zorg) 1
8 gevaar algemene veiligheid 7
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b
suicide, zelfverminking
maatschappelijk ten gronde gaan
ernstige verwaarlozing
oproepen agressie hinderlijk gedrag
levensberoving, ernstig letsel ander
gevaar psychische gezondheid ander
verwaarlozing ander (in zijn zorg)
gevaar algemene veiligheid

33

16

26

6

3

2

1

7

31 Wat waren de twee eenvoudigst vast te stellen soorten gevaar? (n=47)
1 suicide, zelfverminking 26
2 maatschappelijk ten gronde gaan 7
3 ernstige verwaarlozing 29

4 oproepen agressie hinderlijk gedrag 6

5 levensberoving, ernstig letsel ander 10
6 gevaar psychische gezondheid ander 2
7 verwaarlozing ander Qn zijn zorg) 1

8 gevaar algemene veiligheid 9

32 Wat waren de twee moeilijkst vast te stellen soorten gevaar? (n=43)
1 suicide, zelfverminking 8

2 maatschappelijk ten gronde gaan 10

3 ernstige verwaarlozing 7

4 oproepen agressie hinderlijk gedrag 13

5 levensberoving, ernstig letsel ander 11
6 gevaar psychische gezondheid ander 20

7 verwaarlozing ander (in zijn zorg) 5

8 gevaar algemene veiligheid 4
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33 Bent u in staat geweest zich voldoende van de feiten en achtergronden van het gevaar op de
hoogte te stellen? (n=56)

(bijna) altijd 17 30%

meestal wel 36 64%

in de helft van de gevallen 2 4%

meestal niet 1 2%

(bijna) nooit 0

34 In hoeverre werden personen die zich niet uitlieten over een (vrijwillige) opname in een
psychiatrisch ziekenhuis, gedwongen opgenomen (wanneer aan de overige criteria was

voldaan)? (n=40)
(bijna) altijd 15 37%%

meestal wel 17 42%

in de helft van de gevallen 2 5%

meestal niet 3 7%

(bijna) nooit 3 7%
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7 Het is vaak niet mogelijk vast te stellen of er een oorzakelijk verband bestaat tussen de stoornis
en het gevaar. (n=60)

zeer mee eens 0

mee eens 2 3%

geen mening 3 5%

mee oneens 52 87%

zeer mee oneens 3 5%

8 De 'causale relatie stoornis-gevaar' is een ongeschikt criterium voor het opleggen van
dwangopname. (n=60)

zeer mee eens 0
mee eens 3 5%

geen mening 6 10%

mee oneens 46 77%

zeer mee oneens 5 8%

9 De aanwezigheid van alternatieven voor afwending van het gevaar valt meestal niet vast te stellen.

(n=59)
zeer mee eens 3 5%

mee eens 25 42%

geen mening 4 7%

mee oneens 26 44%

zeer mee oneens 1 2%

10 De krankzinnigenwet-procedure voor gedwongen opname bood te weinig rechtsbescherming voor
de patiënt. (n=61)

zeer mee eens 1 2%

mee eens 7 11%

geen mening 3 5%

mee oneens 45 74%

zeer mee oneens 5 8%

11 De krankzinnigenwet-procedure voor gedwongen opname bood onvoldoende mogelijkheden voor
beveiliging van de maatschappij. (n=58)

zeer mee eens 0

mee eens 12 21%

geen mening 6 10%

mee oneens 40 69%

zeer mee oneens 0

12 Het belang van de patiënt in crisissituaties is vaak beter gediend met minder restricties voor
gedwongen opname dan die door de krankzinnigenwet werden gegeven. (n=58)

zeer mee eens 1 2%

mee eens 16 28%

geen mening 16 28%

mee oneens 22 38%

zeer mee oneens _ 3 5%
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13 Personen die gedwongen werden opgenomen, waren daar, voor wat betreft hun gezondheid,
meestal bij gebaat (n=55)

zeer mee eens 3 5%

mee eens 33 60%

geen mening 16 29%

mee oneens 3 5%

zeer mee oneens 0
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14 De personen die gedwongen werden opgenomen hadden daar na effectuering van de opname
meestal vrede mee. (n=52)

zeer mee eens 0

mee eens 10 19%

geen mening 41 79%

mee oneens 1 2%

zeer mee oneens 0
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Vragenlijst psychiaters/artsen Riagg'

Wat was uw functie in 1993?

Kunt u bij benadering aangeven hoeveel geneeskundige verklaringen u in 1993 uitgeschreven heeft
voor respectievelijk een IBS en voor een RM? (Aantallen noemen)

IBS:.....

RM: .....

Wilt u met een cijfer 1, 2 of 3 (d.w.z. in volgorde van frequentie) aangeven van welke drie personen
of instellingen de meeste meldingen van crisissituaties kwamen? (n=180)

1 2 3

cliënt zelf 10

(wijk)politie 132 3 1

huisarts 24 112 5

eigen Riagg 8 33 37
verblijf APZ/PAAZ/PUK 6 20 49
GGZ e.a. hulpv. 1 13
echtgen/familie/vriend 4 48
buren/buurtgenoten 6
anderen 1 2

totaal

10

136

141

78

75

14

52

6

3

In hoeverre betrof het mensen die reeds eerder gedwongen waren opgenomen? (n=178)

(bijna) altijd 4 2%

meestal wel 36 20%

in de helft van de gevallen 96 54%

meestal niet 35 20%

(bijna) nooit 7 4%

In hoeverre betrof het mensen met een chronische stoornis? (n=178)
(bijna) altijd 16 9%

meestal wel 74 42%

in de helft van de gevallen 82 46%

meestal niet 3 2%

(bijna) nooit 3 2%

In hoeverre betrof het mensen die voor het eerst met de GGZ in aanraking kwamen? (n=178)

(bijna) altijd 3 2%

meestal wel 5 3%

in de helft van de gevallen 45 25%

meestal niet 112 63%

(bijna) nooit 13 7%

1 Aantal Ingevulde vragenlijsten: n=182.
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Welke aanleidingen tot de crisis speelden een rol? (aantal maal genoemd, n=174)
sterfgevallen in de naaste omgeving 4
ernstig conflict cliënt/anderen 121
spanningen in de familie-sfeer 58
dreigende uitputting systeem 128
spanningen op het werk 4
verwaarlozing kinderen 3
zelfverwaarlozing 96
eenzaamheid 22
spanningen in de buurt 25
geldproblemen 1
woonproblemen 4
anders 25

In hoeverre heeft u, alvorens de geneeskundige verklaring uit te schrijven, de betrokkene
onderzocht? (n=179)

(bijna) altijd 178 99%

meestal wel 1 1%

in de helft van de gevallen 0

meestal niet 0
(bijna) nooit 0

Hoe lang duurde het onderzoek van betrokkene gemiddeld? ..... minuten

In hoeverre placht u, voor het uitschrijven van een geneeskundige verklaring, een (andere)
psychiater te consulteren? (n=178)

(bijna) altijd 35 20%

meestal wel 12 7%

in de helft van de gevallen 21 12%

meestal niet 71 40%

(bijna) nooit 39 22%
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In geval de betrokkene reeds onder behandeling van een psychiater was, vond er ruggespraak met
de behandelende psychiater over de gedwongen opname plaats? (n=177)

(bijna) altijd 82 46%

meestal wel 51 29%

in de helft van de gevallen 16 9%

meestal niet 16 9%

(bijna) nooit 5 3%

is niet voorgekomen 7 4%

Indien geen overleg met de behandelende psychiater plaats vond, wat was hiervan de meest

voorkomende reden?

Overlegde u, voorafgaande aan uw besluit tot een gedwongen opname, met de huisarts van

betrokkene? (n=179)

(bijna) altijd 68 38%

meestal wel 56 31%

in de helft van de gevallen 30 17%

meestal niet 19 11%

(bijna) nooit 6 3%
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Indien geen overleg met de huisarts over het al dan niet gedwongen opnemen werd gevoerd, wat
was hiervan de meest voorkomende reden?

184

Heeft u in het jaar 1993 als behandelend arts een geneeskundige verklaring voor een ]BS of een RM
(plaatsing) afgegeven voor een van uw patiënten? (n=180)

ja 16 9%
nee 149 83%

niet van toepassing 15 8%

Wat was de meest voorkomende reden dat u en niet een onafhankelijk arts de geneeskundige
verklaring uitschreef?

In geval van een IBS in de grootste gemeente in uw rayon, hoe stelde u de burgemeester in kennis
van de situatie? (n=168)

face-to-face 29 17%

telefonisch 57 34%

d.m.v. de geneeskundige verklaring 76 45%

geen contact 6 4%

Ongeveer hoe vaak is het in het jaar 1993 voorgekomen dat een burgemeester weigerde mee te
werken aan een IBS die u noodzakelijk vond? (Aanta/noemen)

Indien u een geneeskundige verklaring voor een IBS had uitgeschreven, was u ook aanwezig bij de
zitting over de voortzetting van de IBS? (n=172)

(bijna) altijd 0 -

meestal wel 0 -

in de helft van de gevallen 1 1%

meestal niet 9 5%

(bijna) nooit 162 94%

Indien u een geneeskundige verklaring voor een IBS had uitgeschreven en u was niet aanwezig op
de zitting over de voortzetting van de IBS, heeft u de rechter op andere wijze dan door de
geneeskundige verklaring voorgelicht? (n=170)

(bijna) altijd 2 1%

meestal wel 4 2%

in de helft van de gevallen 3 2%

meestal niet 29 17%

(bijna) nooit 132 78%

Indien u een geneeskundige verklaring voor een RM (plaatsing) had uitgeschreven, was u ook
aanwezig bij de zitting over de RM? (n=130)

(bijna) altijd 7 5%

meestal wel 13 10%

in de helft van de gevallen 14 11/0

meestal niet 29 22%

(bijna) nooit 67 51%
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Indien u een geneeskundige verklaring voor een RM had uitgeschreven en u was niet aanwezig op

de zitting over de RM, heeft u de rechter op andere wijze dan door de geneeskundige verklaring

voorgelicht? (n=126)

(bijna) altijd 12 9%

meestal wel 14 11%

in de helft van de gevallen 9 7%

meestal niet 34 27%

(bijna) nooit 57 45%

Indien u niet bij de zitting over de IBS of de,RM aanwezig was, wat was daarvoor de meest

voorkomende reden? (aantal maal genoemd, n=169)
niet op hoogte tijdstip zitting 58
onvoldoende tijd zitting bij te wonen 70
geen belang in bijwonen zitting 42
anders 45

In hoeverre heeft u met de officier van justitie contact opgenomen over het al dan niet opportuun
zijn van een geneeskundige verklaring? (n=173)

(bijna) altijd 0

meestal wel 0
in de helft van de gevallen 3 2%

meestal niet 61 35%

(bijna) nooit 109 63%

Ongeveer hoe vaak is het in 1993 voorgekomen dat een officier weigerde een vordering tot plaatsing

in te stellen die u noodzakelijk vond? (Aantal noemen)

Wat waren in 1993 de drie meest voorkomende stoornissen? (aantal maal genoemd)

a voor de (voortzetting van de) IBS? (n=165):
1 stoornissen kindertijd/adolescentie 3

2 dementieën 7

3 psycho-organisch door middelengebruik 5

4 overige organische hersensyndromen 1

5 stoornissen door middelengebruik 7

6 schizofrenie 106

7 waanstoornissen 39

8 overige psychotische stoornissen 61

9 stemmings, manisch/gemengd 24

10 idem, met psychotische kenmerken 74

11 stemmings, depressief engere zin 21

12 idem, met psychotische kenmerken 33

13 overige stemmings 5

14 overige AS 1 1

15 persoonlijkheidsstoornissen 43

16 ernstige gedragsstoornissen 18

17 verstandelijke handicap 2

18 V-codes en bijkomende codes 1
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b voor de RM? (n=116):
1 stoornissen kindertijdfadolescentie 2

2 dementieën 9

3 psycho-organisch door middelengebruik 9

4 overige organische hersensyndromen 9

5 stoornissen door middelengebruik 3

6 schizofrenie 100

7 waanstoornissen 31

8 overige psychotische stoornissen 24

9 stemmings, manisch/gemengd 10

10 idem, met psychotische kenmerken 29

11 stemmings, depressief engere zin 7

12 idem, met psychotische kenmerken 20

13 overige stemmings 1

14 overige AS 1 2

15 persoonlijkheidsstoornissen 21

16 ernstige gedragsstoornissen 12

17 verstandelijke handicap 0

18 V-codes en bijkomende codes 1

Wat waren de drie eenvoudigst vast te stellen psychiatrische stoornissen? (n=157)

1 stoornissen kindertijd/adolescentie 1

2 dementieën 26

3 psycho-organisch door middelengebruik 10

4 overige organische hersensyndromen 3

5 stoornissen door middelengebruik 9

6 schizofrenie 88

7 waanstoornissen 42

8 overige psychotische stoornissen 41

9 stemmings, manisch/gemengd 46

10 idem, met psychotische kenmerken 72

11 stemmings, depressief engere zin 31

12 idem, met psychotische kenmerken 48

13, overige stemmings 2

14 overige AS 1 1

15 persoonlijkheidsstoornissen 5

16 ernstige gedragsstoornissen 16

17 verstandelijke handicap 2

18 V-codes en bijkomende codes 1

Wat waren de drie moeilijkst vast te stellen stoornissen? (n=146)
1 stoornissen kindertijd/adolescentie 17

2 dementieën 13

3 psycho-organisch door middelengebruik 38

4 overige organische hersensyndromen 53

5 stoornissen door middelengebruik 38

6 schizofrenie 20

7 waanstoornissen 15

8 overige psychotische stoornissen 15

9 stemmings, manisch/gemengd 5.

10 idem, met psychotische kenmerken 3
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11 stemmings, depressief engere zin 5

12 idem, met psychotische kenmerken 6

13 overige stemmings 13

14 overige AS 1 25

15 persoonlijkheidsstoornissen 94

16 ernstige gedragsstoornissen 17

17 verstandelijke handicap 8

18 V-codes en.bijkomende codes 12
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Bent u in staat geweest zich voldoende van de feiten en achtergronden van de stoornis op de hoogte

te stellen? (n=179)

(bijna) altijd 56 31%

meestal wel 103 57%

in de helft van de gevallen 14 8%

meestal niet 5 3%

(bijna) nooit 1 1%

Wat waren de twee meest voorkomende soorten gevaar? (aantal maal genoemd)

a voor de (voortzetting van de) IBS: (n=170)
1 suicide, zelfverminking 148
2 maatschappelijk ten gronde gaan 13
3 ernstige verwaarlozing 31
4 oproepen agressie hinderlijk gedrag 31
5 levensberoving, ernstig letsel ander 82
6 gevaar psychische gezondheid ander 4
7 verwaarlozing ander Cm zijn zorg) 1
8 gevaar algemene veiligheid 21

b voor de RM: (n=121)
1 suicide, zelfverminking 38
2 maatschappelijk ten gronde gaan 31
3 ernstige verwaarlozing 94
4 oproepen agressie hinderlijk gedrag 19
5 levensberoving, ernstig letsel ander 19
6 gevaar psychische gezondheid ander 14
7 verwaarlozing ander On zijn zorg) 1
8 gevaar algemene veiligheid 12

Wat waren de twee eenvoudigst vast te stellen soorten gevaar? (n=161)
1 suicide, zelfverminking 99
2 maatschappelijk ten gronde gaan 13
3 ernstige verwaarlozing 69
4 oproepen agressie hinderlijk gedrag 22
5 levensberoving, ernstig letsel ander 66
6 gevaar psychische gezondheid ander 10
7 verwaarlozing ander Qn zijn zorg) 9
8 gevaar algemene veiligheid 29
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Wat waren de twee moeilijkst vast te stellen soorten gevaar? (n=162)
1 suicide, zelfverminking 38
2 maatschappelijk ten gronde gaan 58
3 ernstige verwaarlozing 18
4 oproepen agressie hinderlijk gedrag 43
5 levensberoving, ernstig letsel ander 27
6 gevaar psychische gezondheid ander 74
7 verwaarlozing ander (n zijn zorg) 26
8 gevaar algemene veiligheid 25
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Bent u in staat geweest zich voldoende van de feiten en achtergronden van het gevaar op de hoogte

te stellen? (n=179)

(bijna) altijd 48 27%

meestal wel 111 62%

in de helft van de gevallen 15 8%

meestal niet 4 2%

(bijna) nooit 1 1%

In hoeverre werden personen die zich niet uitlieten over een (vrijwillige) opname in een psychiatrisch
ziekenhuis, gedwongen opgenomen (wanneer aan de overige criteria was voldaan)? (n=165)

(bijna) altijd 7 4%

meestal wel 41 25%

in de helft van de gevallen 37 22%

meestal niet 49 30%

(bijna) nooit 31 19%

In hoeverre kwam het voor dat u, in situaties waarin de betrokkene verklaarde (vrijwillig) opgenomen
te willen worden, niet op deze uitlatingen vertrouwde en een gedwongen opname goedkeurde
(wanneer aan de overige criteria was voldaan)? (n=175)

(bijna) altijd 2 1%

meestal wel 5 3%

in de helft van de gevallen 14 8%

meestal niet 104 59%

(bijna) nooit 50 29%

Onderzocht u of er een alternatieve afwending van het gevaar, buiten een opname in een
psychiatrische instelling, mogelijk was?

a voor een (voortzetting van de) IBS? (n=170)
(bijna) altijd 107 63%

meestal wel 52 31%

in de helft van de gevallen 7 4%

meestal niet 4 2%

(bijna) nooit 0

b . voor een RM? (n=127)
(bijna) altijd 86 68%

meestal wel 28 22%

in de helft van de gevallen 7 4%

meestal.niet 5 3%

(bijna) nooit 1 1%
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Welke alternatieve afwending van gevaar, ter voorkoming van een gedwongen opname, is het meest

aangewend? (n=170)

maatsch. dienstverlening en thuiszorg 6 3%

elders onderbrengen 26 15%

medicatie 76 45%

inzetten somatische behandeling 0

ambulante psychiatrische behandeling 62 37%

Hoe vaak is het voorgekomen dat'bestwil' de doorslag gaf bij de besluitvorming tot een gedwongen

opname, en niet 'stoornis' en 'gevaar'? (n=174)

(bijna) altijd 1 1%
meestal wel 4 2%
in de helft van de gevallen 31 18%
meestal niet 99 57%
(bijna) nooit 39 22%

Stellingen

De toevoeging van een advocaat speelde een belangrijke rol bij de besluitvorming over een
gedwongen opname. (n=175)

(bijna) altijd 1 1%

meestal wel 4 2%

in de helft van de gevallen 31 18%

meestal niet 99 57%

(bijna) nooit 39 22%

Het is beter dat de familie of echtgenoot op de achtergrond blijven bij de aanvraag van een RM.

(n=170)

zeer mee eens 15 9%

mee eens 40 23%

geen mening 20 12%

mee oneens 76 45%

zeer mee oneens 19 11%

De rol van de burgemeester bij de IBS is inhoudsloos en daarom overbodig. (n=179)
zeer mee eens 19' 11%

mee eens 47 26%

geen mening 10 6%

mee oneens 81 45%

zeer mee oneens 22 12%

Behandeling door de rechtbank is, vanwege de grotere kennis van zaken, te prefereren boven
behandeling door het kantongerecht. (n=179)

zeer mee eens 8 4%

mee eens 51 28%

geen mening 97 54%

mee oneens 20 11%

zeer mee oneens 3 2%
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Het is vaak niet te bepalen of een ziektebeeld onder.'stoornis' in de zin van de wet valt. (n=179)

zeer mee eens 5 3%

mee eens 41 23%

geen mening 21 12%

mee oneens 102 57%

zeer mee oneens 10 6%

Het is vaak niet te bepalen of een gevaar onder'gevaar' in de zin van de wet valt. (n=179)

zeer mee eens 7 4%

mee eens 63 35%

geen mening 9 5010

mee oneens 95 53%

zeer mee oneens 5 3%
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Het is vaak niet mogelijk vast te stellen of er een oorzakelijk verband bestaat tussen de stoornis en

het gevaar. (n=179)

zeer mee eens 7 4%

mee eens . 33 18%

geen mening 9 5%

mee oneens 125 69%

zeer mee oneens 5 3%

De 'causale relatie stoornis-gevaar' is een ongeschikt criterium voor het opleggen van
dwangopname. (n=180)

zeer mee eens 7 4%

mee eens 43 24%

geen mening 14 8%

mee oneens 97 54%

zeer mee oneens 19 11%

De aanwezigheid van alternatieven voor afwending van het gevaar valt meestal niet vast te stellen.

(n=180)

zeer mee eens
mee eens
geen mening
mee oneens
zeer mee oneens

6 3%

27 15%

16 9%

127 71%

4 2%

De krankzinnigenwet-procedure voor gedwongen opname bood te weinig rechtsbescherming voor

de patiënt. (n=180)

zeer mee eens 2 1%

mee eens 41 23%

geen mening 22 12%

mee oneens 104 58%

zeer mee oneens 11 6%
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De krankzinnigenwet-procedure voor gedwongen opname bood onvoldoende mogelijkheden voor
beveiliging van de maatschappij. (n=180)

zeer mee eens 5 3%

mee eens 60 33%

geen mening 24 13%

mee oneens 80 44%

zeer mee oneens 11 6%

Het belang van de patiënt in crisissituaties is vaak beter gediend met minder restricties voor
gedwongen opname dan die door de krankzinnigenwet werden gegeven. (n=180)

zeer mee eens 25 14%

mee eens 91 51%

geen mening 16 9%

mee oneens 45 25%

zeer mee oneens 3 2%

Personen die gedwongen werden opgenomen, waren daar, voor wat betreft hun gezondheid, meestal

bij gebaat. (n=179)
zeer mee eens 26 14%

mee eens 126 70%

geen mening 25 14%

mee oneens 2 1%

zeer mee oneens 0

De personen die gedwongen werden opgenomen hadden daar na effectuering van de opname

meestal vrede mee. (n=179)

zeer mee eens. 4 2%

mee eens 86 48%

geen mening 69 38%

mee oneens 20 11%

zeer mee oneens 0
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Vragenlijst psychiaters/artsen psychiatrische

ziekenhuizen'

Wat waren in 1993 de drie meest voorkomende stoornissen? (aantal maal genoemd, n=98)
1 stoornissen kindertijd/adolescentie 3
2 dementieën 4

3 psycho-organisch door middelengebruik 2

4 overige organische hersensyndromen 9

5 stoornissen door middelengebruik 6

6 schizofrenie 73

7 waanstoornissen 23

8 overige psychotische stoornissen 11

9 stemmings, manisch/gemengd 16

10 idem, met psychotische kenmerken 37

11 stemmings, depressief engere zin 18

12 idem, met psychotische kenmerken 20

13 overige stemmings 4

14 overige AS 1 6

15 persoonlijkheidsstoornissen 30

16 ernstige gedragsstoornissen 5

17 verstandelijke handicap 0

18 V-codes en bijkomende codes 1

Wat waren de drie eenvoudigst vast te stellen psychiatrische stoornissen? (aantal maal genoemd,

n=81)

1 stoornissen kindertijd/adolescentie 2

2 dementieën 5

3 psycho-organisch door middelengebruik 8

4 overige organische hersensyndromen 4

5 stoornissen door middelengebruik 7

6 schizofrenie 49

7 waanstoornissen 28

8 overige psychotische stoornissen 12

9 stemmings, manisch/gemengd 28

10 idem, met psychotische kenmerken 26

11 stemmings, depressief engere zin 20

12 idem, met psychotische kenmerken 15

13 overige stemmings 2

14 overige AS 1 2

15 persoonlijkheidsstoornissen 7

16 ernstige gedragsstoornissen 9

17 verstandelijke handicap 3

18 V-codes en bijkomende codes 1

1 Aantal Ingevulde vragenlijsten: n=119
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Wat waren de drie moeilijkst vast te stellen stoornissen? (aantal maal genoemd, n=73)
1 stoornissen kindertijd/adolescentie
2 dementieën
3 psycho-organisch door middelengebruik

1

1

14

4 overige organische hersensyndromen 28

5 stoornissen door middelengebruik 11

6 schizofrenie . 14

7 waanstoornissen 2

8 overige psychotische stoornissen 9

9 stemmings, manisch/gemengd 2

10 idem, met psychotische kenmerken 5

11 stemmings, depressief engere zin 4

12o idem, met psychotische kenmerken 2

13 overige stemmings 9

14 overige AS 1 17

15 persoonlijkheidsstoornissen 39

16 ernstige gedragsstoornissen 10

17 verstandelijke handicap 5

18 V-codes en bijkomende codes 4

Bent u in staat geweest zich voldoende van de feiten en achtergronden van de stoornis op de hoogte
te stellen? (n=98)

(bijna) altijd 45 46%
meestal wel 51 52%
in de helft van de gevallen 1%
meestal niet 0
(bijna) nooit 1 1%

Wat waren de twee meest voorkomende soorten gevaar?
1 suicide, zelfverminking
2 maatschappelijk ten gronde gaan
3 ernstige verwaarlozing.
4 oproepen agressie hinderlijk gedrag
5 levensberoving, ernstig letsel ander
6 gevaar psychische gezondheid ander
7 verwaarlozing ander (in zijn zorg)
8 gevaar algemene veiligheid

(aantal maal genoemd, n=97)

67

23

56

9

17

4

0

15

Wat waren de twee eenvoudigst vast te stellen soorten gevaar? (aantal maal genoemd, n=92)
1 suicide, zelfverminking
2 maatschappelijk ten gronde gaan
3 ernstige verwaarlozing
4 oproepen agressie hinderlijk gedrag
5 levensberoving, ernstig letsel ander
6 gevaar psychische gezondheid ander
7 verwaarlozing ander (in zijn zorg)
8 gevaar algemene veiligheid

59

14

49

16

19

3

18
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Wat waren de twee moeilijkst vast te stellen soorten gevaar? (aantal maal genoemd, n=85)
1 suicide, zelfverminking 17
2 maatschappelijk ten gronde gaan 25

3 ernstige verwaarlozing 7

4 oproepen agressie hinderlijk gedrag 19

5 levensberoving, ernstig letsel ander 17

6 gevaar psychische gezondheid ander 42

7 verwaarlozing ander Qn zijn zorg) 11

8 gevaar algemene veiligheid 25
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Bent u in staat geweest zich voldoende van de feiten en achtergronden van het gevaar op de hoogte
te stellen? (n=100)

(bijna) altijd 39 39%

meestal wel 53 53%

in de helft van de gevallen 3 3%

meestal niet 3 3%

(bijna) nooit 2 2%

In hoeverre werden personen die zich niet uitlieten over de continuering van een (vrijwillige) opname

in een psychiatrisch ziekenhuis, gedwongen opgenomen (wanneer aan de overige criteria was

voldaan)? (n=89)

(bijna) altijd 3 3%

meestal wel 16 18%

in de helft van de gevallen 8 9%

meestal niet 35 39%

(bijna) nooit 27 30%

In hoeverre kwam het voor dat u, in situaties waarin de betrokkene verklaarde verder (vrijwillig) te
willen verblijven, niet op deze uitlatingen vertrouwde en een gedwongen opname goedkeurde
(wanneer aan de overige criteria was voldaan)? (n=98)

(bijna) altijd 1 1%

meestal wel 10 10%

in de helft van de gevallen 16 16%

meestal niet 38 39%

(bijna) nooit 33 34%

Onderzocht u of er een alternatieve afwending van het gevaar, buiten een opname in een
psychiatrische instelling, mogelijk was? (n=97)

(bijna) altijd 37 38%

meestal wel 40 41%

in de helft van de gevallen 5 5%

meestal niet 9 9%

(bijna) nooit 6 6%

Welke alternatieve afwending van gevaar, ter voorkoming van een gedwongen opname, is het meest
aangewend? (n=85)

elders onderbrengen betrokkene 11 13%

medicatie 29 34%
ambulante psychiatrische behandeling 45 53%
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Hoe vaak is het voorgekomen dat 'bestwil' de doorslag gaf bij de besluitvorming tot een gedwongen
opname, en niet 'stoornis' en gevaar'? (n=97)

(bijna) altijd 2 2%

meestal wel 4 4%

in de helft van de gevallen 11 11%

meestal niet 53 55%

(bijna) nooit 27 28%

Stellingen

De toevoeging van een advocaat speelde een belangrijke rol bij de besluitvorming over een
gedwongen opname. (n=113)

(bijna) altijd 3 3%

meestal wel 11 10%

in de helft van de gevallen 3 3%

meestal niet 41 36%

(bijna) nooit 40 35%

weet niet 15 13%

Het is beter dat de familie of echtgenoot op de achtergrond blijven bij de aanvraag van een RM.

(n=1 16)

zeer mee eens 15 13%

mee eens 26 22%

geen mening 15 13%

mee oneens 47 40%

zeer mee oneens 13 11%

Het is vaak niet te bepalen of een ziektebeeld onder 'stoornis' in de zin van de wet valt. (n=1 17)

zeer mee eens 1 1%

mee eens 23 20%

geen mening 15 13%

mee oneens 66 56%

zeer mee oneens 12 10%

Het is vaak niet te bepalen of een gevaar onder 'gevaar' in de zin van de wet valt. (n=118)

zeer mee eens 5 4%

mee eens 39 33%

geen mening 11 9%

mee oneens 61 52%

zeer mee oneens 2 2%

Het is vaak niet mogelijk vast te stellen of er een oorzakelijk verband bestaat tussen de stoornis en

het gevaar. (n=117)

zeer mee eens 6 5%

mee eens 36 31%

geen mening 9 8%

mee oneens 65 56%

zeer mee oneens 1 1%
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De 'causale relatie stoornis-gevaar' is een ongeschikt criterium voor het opleggen van
dwangopname. (n=118)

zeer mee eens 8 7%

mee eens 38 32%

geen mening 5 4%

mee oneens 56 47%

zeer mee oneens 11 9%
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De aanwezigheid van alternatieven voor afwending van het gevaar valt meestal niet vast te stellen.

(n=118)

zeer mee eens 5 4%

mee eens 47 40%

geen mening 14 12%

mee oneens 47 39%

zeer mee oneens 5 4%

De krankzinnigenwet-procedure voor gedwongen opname bood te weinig rechtsbescherming voor
de patiënt. (n=116)

zeer mee eens 0

mee eens 17 15%

geen mening 14 12%

mee oneens 73 63%

zeer mee oneens 12 10%

De krankzinnigenwet-procedure voor gedwongen opname bood onvoldoende mogelijkheden voor
beveiliging van de maatschappij. (n=118)

zeer mee eens 0

mee eens 46 39%

geen mening 18 15%

mee oneens 51 43%

zeer mee oneens 3 2%

Het belang van de patiënt in crisissituaties is vaak beter gediend met minder restricties voor
gedwongen opname dan die door de krankzinnigenwet werden gegeven. (n=1 18)

zeer mee eens 15 13%

mee eens 63 53%

geen mening 15 13%

mee oneens 22 19%

zeer mee oneens 3 2%

Personen die gedwongen werden opgenomen, waren daar, voor wat betreft hun gezondheid, meestal
bij gebaat. (n=117)

zeer mee eens 24 20%

mee eens 82 70%

geen mening 7 6%

mee oneens 4 3%

zeer mee oneens 0
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De personen die gedwongen werden opgenomen hadden daar na effectuering van de opname

meestal vrede mee. (n=1 18)

zeer mee eens 2 2%

mee eens 47 40%

geen mening 18 15%

mee oneens 12 10%

zeer mee oneens 1 1%

niet van toepassing 38 32%

197
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Vragenlijst advocaten'

1 Was er in het jaar 1993 een piketdienst psychiatrische patiënten? (n=102)
ja 99 97%
nee 3 3%

2 Werd een advocaat toegevoegd in:

a kantongerechtsprocedures? (n=84)
(bijna) altijd 54 64%

meestal wel 13 15%
in de helft van de gevallen 2 2%

meestal niet 5 6%
(bijna) nooit 10 12%

b de procedure tot voortzetting van de IBS? (n=96)
(bijna) altijd 91 95%

meestal wel 3 3%

in de helft van de gevallen 0
meestal niet 1 1%

(bijna) nooit 1 1%

c de RM-procedures bij de rechtbank? (n=95)
(bijna) altijd 93 98%

meestal wel 2 2%

in de helft van de gevallen 0
meestal niet 0
(bijna) nooit 3

3 Door welke instanties werd de gedwongen opname aan u gemeld? (n=104)

de griffie van het kantongerecht 59

de griffie van de rechtbank 31

het ziekenhuis 102

het parket 99

anders 72

4 Verliepen de meldingen via het bureau voor rechtshulp of rechtstreeks aan de advocaat? (n=103)
via het bureau voor rechtshulp 43 42%
rechtstreeks aan de advocaat 60 58%

1 Aantal Ingevulde vragenlijsten: n=104.
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5 Hoe vaak kwam het voor dat een patiënt bezwaar maakte tegen de toevoeging van een advocaat?

(n=1 02)

(bijna) altijd 1 1%
meestal wel 1 1%
in de helft van de gevallen 0
meestal niet 7 7%

(bijna) nooit 93 91%

6 Hoe vaak bent u bij benadering in 1993 opgetreden als advocaat van een psychiatrische patiënt?

7 Hoe vaak betrof het personen die reeds eerder gedwongen werden opgenomen? (n=100)

(bijna) altijd 2 2%

meestal wel 10 10%

in de helft van de gevallen 64 64%

meestal niet 24 24%

(bijna) nooit 0

8 Indien een persoon meermalen gedwongen opgenomen werd, werd dan in principe dezelfde
advocaat toegevoegd ('systeem van klantenbinding')? (n=101)

ja 83 82%

nee 18 18%

9 Over hoeveel voorbereidingstijd beschikte u doorgaans?

a bij een voortzetting van de IBS:.....

b bij een RM:.....

10 Vond u deze voorbereidingstijd voldoende voor het voorbereiden van de zitting?

a voor de voortzetting van de IBS: (n=104)
(bijna) altijd 29 28%
meestal wel 57 55%

in de helft van de gevallen 9 9%

meestal niet 8 8%

(bijna) nooit 1 1%

b voor de RM: (n=103)
(bijna) altijd 39 38%

meestal wel 51 49%

in de helft van de gevallen 6 6%

meestal niet 6 6%

(bijna) nooit 1 1%

11 In hoeverre bezocht u uw cliënt voorafgaande aan de zitting om de situatie te bespreken? (n=104)

(bijna) altijd 99 95%

meestal wel 4 4%

in de helft van de gevallen 1 1%

meestal niet 0

(bijna) nooit 0

1
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12 In hoeverre bereide u zich voor op de zitting door u te laten voorlichten door anderen dan de
betrokkene zelf over de aanleiding tot de opname? (n=103)

(bijna) altijd 28 27%

meestal wel 36 35%

in de helft van de gevallen 23 22%

meestal niet 13 12%

(bijna) nooit 3 3%

13 In hoeverre bereidde u zich voor op de zitting door het zoeken van relevante jurisprudentie?

(n=101)

(bijna) altijd 5 5%

meestal wel 19 19%

in de helft van de gevallen 31 31%

meestal niet 41 41%

(bijna) nooit 5 5%

14 In hoeverre besteedde u aandacht aan de formele criteria van de wet? (n=103)
(bijna) altijd 77 75%

meestal wel 19 18%

in de helft van de gevallen 3 3%

meestal niet 4 4%

(bijna) nooit 0

15 In hoeverre besteedde u aandacht aan de materiële criteria van de wet? (n=103
(bijna) altijd 82 80%

meestal wel 18 17%

in de helft van de gevallen 1 1%

meestal niet 2 2%

(bijna) nooit 0

16 In hoeverre verleende u rechtshulp buiten de gedwongen opneming (bv. op het gebied van huur-,
arbeids-, of familierecht)? (n=101)

(bijna) altijd 1 1%

meestal wel 1 1%

in de helft van de gevallen 11 11%

meestal niet 63 62%

(bijna) nooit 25 25%

17 Hoe zou u uw opstelling willen omschrijven? (n=102)
volgde onvoorw. standpunt cliënt 10 10%

deed wat beste was voor cliënt 16 16%

ging jurid. grond na, weerlegde evt. 68 67%

anders 8 8%

18 Bent u in staat geweest zich voldoende van de feiten en achtergronden van de stoornis op de
hoogte te stellen? (n=103)

(bijna) altijd 15 15%

meestal wel 74 72%

in de helft van de gevallen 8 8%

meestal niet 5 5%

(bijna) nooit 1 1%

1
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19 Bent 'u in staat geweest zich voldoende van de feiten en achtergronden van het gevaar op de
hoogte te stellen? (n=103)

(bijna) altijd 16 15%

meestal wel 70 68%

in 'de helft van de gevallen 13 13%

meestal niet 4 4%

(bijna) nooit 0

20 In hoeverre kwam het voor dat u, in situaties waarin de betrokkene verklaarde (vrijwillig)
opgenomen te willen worden, niet op deze uitlatingen vertrouwde en een gedwongen opname
goedkeurde (wanneer aan de overige criteria was voldaan)? (n=96)

(bijna) altijd 0
meestal wel 6 6%

in de helft van de gevallen 11 11%

meestal niet 28 29%

(bijna) nooit 51 53%

21 Onderzocht u of er een alternatieve afwending van het gevaar, buiten een opname in een
psychiatrische instelling, mogelijk was?

a voor een (voortzetting van de) IBS? (n=102)
(bijna) altijd 31 30%

meestal wel 41 40%

in de helft van de gevallen 10 10%

meestal niet 17 17%

(bijna) nooit 3 3%

b voor een RM? (n=102)
(bijna) altijd 38 37%

meestal wel 42 41%

in de helft van de gevallen 10 10%

meestal niet 10 10%

(bijna) nooit 2 2%

22 Hoe vaak is het voorgekomen dat'bestwil' de doorslag gaf bij de besluitvorming tot een
gedwongen opname, en niet 'stoornis' en 'gevaar'? (n=97)

(bijna) altijd 1 1%

meestal wel 4 4%

in de helft van de gevallen 18 19%

meestal niet 59 61%

(bijna) nooit 15 15%
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Stellingen

1 De toevoeging van een advocaat speelde een belangrijke rol bij de besluitvorming over een
gedwongen opname. (n=100)

(bijna) altijd 17 17%

meestal wel 40 40%

in de helft van de gevallen 25 25%

meestal niet 4 4%

(bijna) nooit, 3 3%

weet niet 11 11%
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2 Het is beter dat de familie of echtgenoot op de achtergrond blijven bij de aanvraag van een RM?

(n=103)

zeer mee eens 15 15%

mee eens 43 42%

geen mening 13 15%

mee oneens 29 16%

zeer mee oneens 3 3%

3 De rol van de burgemeester bij de IBS is inhoudsloos en daarom overbodig. (n=102)

zeer mee eens 24 23%

mee eens 46 45%

geen mening 15 15%

mee oneens 16 16%

zeer mee oneens 1 1%

4 Behandeling door de rechtbank is, vanwege de grotere kennis van zaken, te prefereren boven
behandeling door het kantongerecht. (n=103)

zeer mee eens 37 36%

mee eens 28 27%

geen mening 18 17%

mee oneens 17 16%

zeer mee oneens 3 3%

5 Het is vaak niet te bepalen of een ziektebeeld onder 'stoornis in de zin van de wet valt. (n=104)

zeer mee eens 0

mee eens 25 24%

geen mening 16 15%

mee oneens 60 58%

zeer mee oneens 3 3%

6 Het is vaak niet te bepalen of een gevaar onder 'gevaar' in de zin van de wet valt. (n=104)
zeer mee eens 0
mee eens 19 18%
geen mening 1 1%
mee oneens 78 75%
zeer mee oneens 6 6%
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7 Het is vaak niet mogelijk vast te stellen of er een oorzakelijk verband bestaat tussen de stoornis
en het gevaar. (n=104)

zeer mee eens 0

mee eens 16 15%

geen mening 17 16%

mee oneens 68 65%

zeer mee oneens 3 3%

8 De 'causale relatie stoornis-gevaar' is een ongeschikt criterium voor het opleggen van
dwangopname. (n=104)

zeer mee eens 0

mee eens 9 9%

geen mening 9 9%

mee oneens 75 72%

zeer mee oneens 11 11%

9 De aanwezigheid van alternatieven voor afwending van het gevaar valt meestal niet vast te

stellen. (n=104)
zeer mee eens 3 3%

mee eens 41 39%

geen mening 11 11%

mee oneens 48 46%

zeer mee oneens 1 1%

10 De krankzinnigenwet-procedure voor gedwongen opname bood te weinig rechtsbescherming

voor de patiënt. (n=103)
zeer mee eens 5 5%

mee eens 31 30%

geen mening 4 4%

mee oneens 60 58%

zeer mee oneens 3 3%

11 De krankzinnigenwet-procedure voor gedwongen opname bood onvoldoende mogelijkheden
voor beveiliging van de maatschappij. (n=102)

zeer mee eens 2 2%

mee eens 14 14%

geen mening 11 11%

mee oneens 67 66%

zeer mee oneens 8 8%

12 Het belang van de patiënt in crisissituaties is vaak beter gediend met minder restricties voor
gedwongen opname dan die door de krankzinnigenwet werden gegeven. (n=102)

zeer mee eens 1 1%

mee eens 11 11%

geen mening 21 21%

mee oneens 62 61%

zeer mee oneens 7 7%
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13 Personen die gedwongen werden opgenomen, waren daar, voor wat betreft hun gezondheid,
meestal bij gebaat (n=102)

zeer mee eens 5 5%

mee eens 61 60%

geen mening 32 31%

mee oneens 4 4%

zeer mee oneens 0
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14 De personen die gedwongen werden opgenomen hadden daar na effectuering van de opname

meestal vrede mee. (n=102)

zeer mee eens 2. 2%

mee eens 33 32%

geen mening 29 28%

mee oneens 37 36%

zeer mee oneens 1 1%
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Vragenlijst.burgemeesters en wethouders'

1 Hoeveel IBS-en zijn in 1993 in uw gemeente afgegeven? (inclusief niet-IBS gemeenten, n=443)

geen 118 27%

een 105 24%

twee t/m vier 113 26%

meer dan vier 97 22911

2 Was de IBS-procedure in uw gemeente in een protocol vastgelegd? (n=401)
ja 203 51%

nee 198 49%

3 Waren in uw gemeenten wethouders bevoegd tot het afgeven van een IBS? (n=404)

ja 196 '49%

nee 206 514b

4 Waren in uw gemeente ambtenaren bevoegd tot het afgeven van een IBS (behoudens

uitzonderingssituaties)? (n=404)

ja 8 2%

nee 396 98%

5 Werd In uw gemeente gewerkt met voorgetekende exemplaren van de IBS-beschikking
(behoudens uitzonderingssituaties)? (n=401)

ja 46 12%

nee 355 88%

6 Hoe werd u, formeel gesproken, door de psychiater in kennis van de crisissituatie gesteld?
(n=384)

face-to-face 98 26%
telefonisch 101 26%

schriftelijk, geneesk. verklaring, 174 45%

anders 11 3%

7 Hoe stelde In de praktijk de psychiater u in kennis van de crisissituatie? (n=384)

face-to-face 107 28%

telefonisch 108 28%

schriftelijk, geneesti verklaring 150 39%

anders 19 5%

1 Aantal Ingevulde vragenlijsten: n=404.
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8 Bood de geneeskundige verklaring voldoende informatie? (n=382)
(bijna) altijd 218 54%
meestal wel 145 38%

in de helft van de gevallen 3 1%
meestal niet 8 2%

(bijna) nooit 0 0%

weet niet 8% 2%

9 Bood de geneeskundige verklaring duidelijke informatie? (n=381)
(bijna) altijd 201 53%

meestal wel 160 42%
in de helft van de gevallen 5 1%

meestal niet 6 2%

(bijna) nooit 1 . 0,3/0

weet niet 8 2%

10 Heeft u, bij de beoordeling van een IBS, uw aandacht gevestigd op de procedurele vereisten voor
de IBS? (n=379)

(bijna) altijd 292 77%

meestal wel 74 19%

in de helft van de gevallen 2 1%

meestal niet 8 2%

(bijna) nooit 3 1%

11 Verdiepte u zich inhoudelijk in de noodzakelijkheid van een IBS? (n=379)
(bijna) altijd 235 62%

meestal wel 80 21%

in de helft van de gevallen 5 1%

meestal niet 37 10%

(bijna) nooit 22 6%

12 Ongeveer hoe vaak is het in 1993 voorgekomen dat u weigerde mee te werken aan een IBS die
door een arts noodzakelijk gevonden werd? (n=371)

nooit 354 95%

een tot vijf maal 17 5%

13 Wat waren kortweg de redenen voor deze weigering(en)?

14 Bent u in staat geweest zich voldoende van de feiten en achtergronden van de stoornis op de
hoogte te stellen? (n=371)

(bijna) altijd 185 50%

meestal wel 143 39%

in de helft van de gevallen 8 2%

meestal niet 21 6%

(bijna) nooit 14 4%
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15 Wat waren de twee meest voorkomende soorten gevaar? (aantal maai genoemd, n=362)
1 suicide, zelfverminking 261
2 maatschappelijk ten gronde gaan 30
3 ernstige verwaarlozing 65
4 oproepen agressie hinderlijk gedrag 73'
5 levensberoving, ernstig letsel ander 92
6 gevaar psychische gezondheid ander 7
7 verwaarlozing ander (in zijn zorg) 5
8 gevaar algemene veiligheid 109
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16 Bent u in staat geweest zich voldóende van de feiten en achtergronden van het gevaar op de
hoogte te stellen? (n=370)

(bijna) altijd 182 49%

meestal wel 152 41%

in de helft van de gevallen 6 2%

meestal niet 19 5%

(bijna) nooit 11 3%

17 Hoe vaak is het voorgekomen dat 'bestwil' de doorslag gaf bij de besluitvorming tot een
gedwongen opname, en niet'stoornis' en 'gevaar'? (n=356)

(bijna) altijd 18 5%

meestal wel 21 6%

in de helft van de gevallen 18 5%

meestal niet 100 28%

(bijna) nooit 199 56%

Stellingen

1 De rol van de burgemeester bij de IBS is inhoudsloos en daarom overbodig. (n=404)

zeer mee eens 20 5%

mee eens 81 21%

geen mening 49 13%

mee oneens 198 51%

zeer mee oneens 40 10

2 Het is vaak niet te bepalen of een ziektebeeld onder "stoornis" in de zin van de wet valt. (n=386)

zeer mee eens 18 5%

mee eens 116 30%
geen mening 94 24%
mee oneens 154 40%
zeer mee oneens 4 1%

3 Het is vaak niet te bepalen of een gevaar onder'gevaar' In de zin van de wet valt. (n=386)

zeer mee eens 10 3%

mee eens 94 24%

geen mening 73 19%

mee oneens 202 52%

zeer mee oneens 7 2%
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4 Het is vaak niet mogelijk vast te stellen of er een oorzakelijk verband bestaat tussen de stoornis
en het gevaar. (n=385)

zeer mee eens 8 2%

mee eens 116 30%

geen mening 99 26%

mee oneens 153 40%

zeer mee oneens 9 2%

5 De 'causale relatie stoornis-gevaar' is een ongeschikt criterium voor het opleggen van
dwangopname. (n=384)

zeer mee eens 6 2%

mee eens 53 14%

geen mening 121 31%

mee oneens 187. 49%

zeer mee oneens 17 4%

6 De aanwezigheid van alternatieven voor afwending van het gevaar valt meestal niet vast te
stellen. (n=385)

zeer mee eens 21 5%

mee eens 205 53%

geen mening 84 22%

mee oneens 68 18%

zeer mee oneens 7 2%

7 De krankzinnigenwet-procedure voor gedwongen opname bood te weinig rechtsbescherming

voor de patiënt. (n=386)
zeer mee eens 6 2%
mee eens 116 30%
geen mening 70 18%
mee oneens 174 45%
zeer mee oneens 20 5%

8 De krankzinnigenwet-procedure voor gedwongen opname bood onvoldoende mogelijkheden
voor beveiliging van de maatschappij. (n=383)

zeer mee eens 9 2%
mee eens 75 20%

geen mening 88 23%
mee oneens 205 53%
zeer mee oneens 6 2%

9 Het belang van de patiënt in crisissituaties is vaak beter gediend met minder restricties voor
gedwongen opname dan die door de krankzinnigenwet werden gegeven. (n=383)

zeer mee eens 15 4%

mee eens 149 39%

geen mening 110 29%

mee oneens 107 28%

zeer mee oneens 2 1%
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10 Personen die gedwongen werdèn opgenomen, waren daar, voor wat betreft hun gezondheid,
meestal bij gebaat (n=383)

zeer mee eens 36 9%

mee eens 238 62%

geen mening 99 26%

mee oneens 10 3%

zeer mee oneens 0
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11 De personen die gedwongen werden opgenomen hadden daar na effectuering van de opname

meestal vrede mee. (n=383)

zeer mee eens 8 2%

mee eens 147 38%

geen mening 217 57%

mee oneens 11 3%

zeer mee oneens 0
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Vragenlijst officieren van justitie'

1 Van welke instanties en personen waren meldingen van crisissituaties afkomstig? (aantal maal
genoemd, n=16)

Riagg-instellingen 16
psychiatrische ziekenhuizen 11
overig GGZ en hulpverlenende inst. 8
huisartsen 3
politie 12
familie/echtgenoot 12
betrokkene zelf 2
geneeskundige inspectie 0
buren/buurtgenoten 5
anders 5

2 In hoeverre is het In het jaar 1993 voorgekomen dat u 'in de voorfase van een gedwongen opname
overleg met de politie had over de vraag of een situatie strafrechtelijk dan wel door middel van
het krankzinnigenrecht diende te worden benaderd? (n=18)

(bijna) altijd 0
meestal wel 2
in de helft van de gevallen 1
meestal niet 7
(bijna) nooit 8

3 In hoeverre is het in het jaar 1993 voorgekomen dat u overleg met psychiaters had over de vraag of
een geneeskundige verklaring uitgeschreven diende te worden? (n=18)

(bijna) altijd 0

meestal wel 0

in de helft van de gevallen 0

meestal niet 12

(bijna) nooit 6

4 In hoeverre kwam het voor dat u, in situaties waarin nog geen geneeskundige verklaring was
opgesteld, onderzoek instelde naar een situatie, om te bezien of een RM noodzakelijk was?
(n=18)

(bijna) altijd 0
meestal wel 0
In de helft van de gevallen 0
meestal niet 5
(bijna) nooit 13

1 Aantal Ingevulde vragenlijsten: n=18.
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5 Hoe vaak kwam het voor dat u het initiatief nam tot het opstellen van de geneeskundige
verklaring voor een RM? (n=18

(bijna) altijd 0
meestal wel 0
in de helft van de gevallen 0
meestal niet 3
(bijna) nooit 15

6 Hoe vaak kwam het voor dat u, in situaties waarin al wel een geneeskundige verklaring was
opgesteld, onderzoek instelde naar de situatie, om te bezien of een RM noodzakelijk was?
(n=17)

(bijna) altijd 0
meestal wel 0
in de helft van de gevallen 1
meestal niet 4
(bijna) nooit 12

7 Was de bevoegdheid van de officier tot het instellen van een vordering een discretionaire
bevoegdheid? (n=17)

ja 10
nee 7

8 Stelde u een vordering tot voortzetting van de IBS of RM in en wanneer?

a als de melding van de IBS door de burgemeester na een week geschiedde? (n=17)
(bijna) altijd 7
meestal wel 1
in de helft van de gevallen 0
meestal niet 0
(bijna) nooit 9

b als de stukken inhoudelijk zeer onvoldoende/formeel niet in orde waren? (n=17)
(bijna) altijd 4
meestal wel 1
in de helft van de gevallen 0

meestal niet 2
(bijna) nooit 10

c als niet aan de criteria voor gedwongen opname voldaan werd? (n=17)

(bijna) altijd 3
meestal wel 3
in de helft van de gevallen 0

meestal niet 1
(bijna) nooit 10
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9 Kwam het voor dat u een vordering instelde op verzoek van personen genoemd in art. 12 Kw
(familie, echtgenoot, voogd, curator)? (n=18)

ja 7

nee 11

10 Kwam het voor dat u een vordering instelde op verzoek van de betrokkene zelf (art. 15 Kw)?

(n=18)

ja 2
nee 16
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11 Werden de aan een kantongerecht gerichte verzoeken als gevolg van een beleidsafspraak door
het kantongerecht doorgeleid naar de officier van justitie (zodat niet het kantongerecht maar de
rechtbank het verzoek In behandeling nam)? (n=17)

ja 0
nee 17

12 Waren er in het jaar 1993 afspraken met psychiatrische ziekenhuizen over de maximale tijdsduur
voor de toepassing van dwangmiddelen op vrijwillig verblijvende patiënten voorafgaande aan de
totstandkoming van de IBS? (n=18)

ja, voor alle ziekenhuizen 0
ja, voor deel ziekenhuizen 0
nee 18

13 Hoe werd u in de regel door gemeenten op de hoogte gesteld van een IBS? (n=18)
telefonisch 1
schriftelijk 6
beide 11

14 Kwam het voor dat de melding van de IBS door een gemeente langer dan noodzakelijk op zich
liet wachten? (n=18)

(bijna) altijd 1
meestal wel 0
in de helft van de gevallen 4
meestal niet 10
(bijna) nooit 3

15 Ontving u kopieën van de stukken over een IBS van psychiatrische ziekenhuizen? (n=15)
(bijna) altijd 3
meestal wel ` 4
in de helft van de gevallen 0
meestal niet 3
(bijna) nooit 5

16 ' Hoe vaak voegde u politierapporten of andere stukken aan de vorderingen toe? (n=18)
(bijna) altijd 2
meestal wel 4
In de helft van de gevallen 3
meestal niet 7
(bijna) nooit 2
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20

17 Geef aan welke zittingen regelmatig door u werden bijgewoond. (n=18)

art. 351 Kw: de voortzetting van de IBS:
ja 3
nee 15

art. 13 Kw: de plaatsing met een RM:
ja 5

nee 13

art. 17 lid 7 Kw: plaatsing na verwijzing kantongerecht:
ja 3
nee 14

art. 22 Kw: het doen verblijven met een RM:
ja 4
nee 14

4

14

ja 3
nee 5
niet van toepassing 10

art. 24 Kw: de verlenging van de RM:
ja
nee

18 Verzamelde u ter voorbereiding van de zitting doorgaans: (n=18)

aanvullende informatie over de achtergrond van betrokkene?

jurisprudentie?

ja 3

nee 5

niet van toepassing 10
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19 Bent u in staat geweest zich voldoende van de feiten en achtergronden van de stoornis op de

hoogte te stellen? (n=18)
(bijna) altijd 3

meestal wel 9
in de helft van de gevallen 0
meestal niet 5

(bijna) nooit 1

Bent u in staat geweest zich voldoende van de feiten en' achtergronden van het gevaar op de
hoogte te stellen? (n=18)

(bijna) altijd 4
meestal wel 11

In de helft van de gevallen 0

meestal niet 2
(bijna) nooit 1
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21 In hoeverre kwam het voor dat u, in situaties waarin de betrokkene verklaarde (vrijwillig)
opgenomen te willen worden, niet op deze uitlatingen vertrouwde en een gedwongen opname
goedkeurde (wanneer aan de overige criteria was voldaan)? (n=17)

(bijna) altijd 1
meestal wel 2
in de helft van de gevallen 1
meestal niet 2
(bijna) nooit 11

22 Onderzocht u of er een alternatieve afwending van het gevaar, buiten een opname in een
psychiatrische instelling, mogelijk was? (n=18)

a voor een (voortzetting van de) IBS?
(bijna) altijd 1
meestal wel, 0
in de helft van de gevallen 0
meestal niet 6
(bijna) nooit 11

b voor een RM?
(bijna) altijd 1
meestal wel 0
in de helft van de gevallen 0
meestal niet 7
(bijna) nooit 10

13 Hoe vaak is het voorgekomen dat 'bestwil' de doorslag gaf bij de besluitvorming tot een
gedwongen opname, en niet 'stoornis' en 'gevaar'? (n=18)

(bijna) altijd 0

meestal wel 0

in de helft van de gevallen 0

meestal niet 7

(bijna) nooit 11

Stellingen

1 De toevoeging van een advocaat speelde een belangrijke rol bij de besluitvorming over een
gedwongen opname. (n=17)

(bijna) altijd 1
meestal wel 1
In de helft van de gevallen 0
meestal niet 3
(bijna) nooit 10
weet niet 2
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2 Het is beter dat de familie of echtgenoot op de achtergrond blijven bij de aanvraag van een RM.
(n=18)

zeer mee eens 2
mee eens 3
geen mening 3
mee oneens 9
zeer mee oneens 1

3 De rol van de burgemeester bij de IBS is inhoudsloos en daarom overbodig. (n=18)
zeer mee eens 1
mee eens 2

geen mening 2

mee oneens 10

zeer mee oneens 3

4 Behandeling door de rechtbank is, vanwege de grotere kennis van zaken, te prefereren boven
behandeling door het kantongerecht. (n=18)

zeer mee eens 1

mee eens 8

geen mening 5

mee oneens 3

zeer mee oneens 1

5 Het is vaak niet te bepalen of een ziektebeeld onder 'stoornis' in de zin van de wet valt. (n=18)
zeer mee eens
mee eens
geen mening
mee oneens
zeer mee oneens

2

13

6 Het is vaak niet te bepalen of een gevaar onder 'gevaar' in de zin van de wet valt. (n=18)
zeer mee eens 0
mee eens 1

geen mening 0

mee oneens 14

zeer mee oneens 3

7 Het is vaak niet mogelijk vast te stellen of er een oorzakelijk verband bestaat tussen de stoornis
en het gevaar. (n=18)

zeer mee eens 1

mee eens 0

geen mening 1

mee oneens 15

zeer mee oneens 1

8 De 'causale relatie stoornis-gevaar' is een ongeschikt criterium voor het opleggen van
dwangopname. (n=18)

zeer mee eens 0
mee eens 0

geen mening 2
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mee oneens 9

zeer mee oneens 7

9 De aanwezigheid van alternatieven voor afwending van het gevaar valt meestal niet vast te
stellen. (n=18)

zeer mee eens 0
mee eens 9
geen mening 1
mee oneens 8
zeer mee oneens 0
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10 De krankzinnigenwet-procedure voor gedwongen opname bood te weinig rechtsbescherming
voor de patiënt. (n=18)

zeer mee eens 1

mee eens 1

geen mening 0

mee oneens 14

zeer mee oneens 2

11 De krankzinnigenwet-procedure voor gedwongen opname bood onvoldoende mogelijkheden
voor beveiliging van de maatschappij. (n=18)

zeer mee eens 0

mee eens 4

geen mening 0

mee oneens 12

zeer mee oneens 2

12 Het belang van de, patiënt in crisissituaties is vaak beter gediend met minder restricties voor
gedwongen opname dan die door de krankzinnigenwet werden gegeven. (n=18)

zeer mee eens 0

mee eens 6

geen mening 3

mee oneens 9

zeer mee oneens 0

13 Personen die gedwongen werden opgenomen, waren daar, voor wat betreft hun gezondheid,
meestal bij gebaat. (n=18)

zeer mee eens 1

mee eens 13

geen mening 4

mee oneens 0

zeer mee oneens 0

14 De personen die gedwongen werden opgenomen hadden daar na effectuering van de opname
meestal vrede mee. (n=18)

zeer mee eens 0

mee eens 6

geen mening 10

mee oneens, 2

zeer mee oneens 0
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Figuren

Figuur 1: Overzicht van de'bronnen' die de geneeskundigen hebben benut om tot de
geneeskundige verklaring voor een lbs te komen

pp I ha 1 ba 1 fam 1 pol 1 do 1 psy 1 me 1 va 1 ov 1 z 1 a

3 - a z z z z 4 1

0

1 Z Z Z Z 4

5 z z z 3

z a a a a 1 4

12 z z z 3

z z ni z 3 113

10
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10 1 4 1 5 1 2 1 5

5 1 3 1 2 1 3 1 2

15 1 7 1 '7 1 5 1 7

pp
ha

ba

tam

pol

do

psy

psychiatrisch patiënt,

huisarts

behandelend arts

familie

politie

dossier

de psychiater kende pp van een vorige gelegenheid

5 I 2 I 5 I 2 I 1 Ibs

niet-ibs

8 1 5 1 7 1 3 1 1 1 totaal

me medewerker van de acute dienst

ve verpleger

ov overig

z geraadpleegd door psychiater

a Informatie uit tweede hand

* nadat de burgemeester de Ibs heeft gelast

gearceerd zijn de zaken waarbij een Ibs werd afgegeven.
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Figuur 2: Overzicht van de'bronnen' die de geneeskundigen hebben benut om tot de
geneeskundige verklaring voor een rm te komen

219

pp ha ba fam pol do psy me ve ov z a

1 z z a z z 4 1

2 z z z 3 -

3 z z z z z z 6 -

4 z z Z z z 5 -

5 Z Z Z Z z 5 -

6 z z a z z z 5 1

7 z Z 2 -

B z z z z z a 5 1

9 z a z z z z 5 1

10 z z 2 -

9 6 5 4 3 5 2 3 1 4

psychiatrisch patlént

huisarts

behandelend arts

familie

politie

dossier

de psychiater kende pp van een vorige gelegenheid

medewerker van de acute dienst

verpleger

overig

door de arts zelf gesproken

uit tweede hand vernomen



Figuren

Figuur 3: Bronnen voor de rechter In de procedure tot voortzettingvan de ibs

pp

1 1 z

2 1 z

aantal zl 6

ha ba 1 tam 1 pol 1 do

z

PsY

pp psychiatrisch patiënt

ha huisarts

ba behandelend arts

fam familie

pol politie

do dossier over een eerdere gedwongen opname

psy de psychiater die de geneeskundige verklaring heeft uitgeschreven

me medewerker van de acute dienst

va verpleger van de Instelling waar betrokkene verblijft

ov overig

z door de rechter gehoord

naderhand Ingewonnen Inlichtingen

plv plaatsvervangend arts

gearceerd zijn de zaken waarbij een ibs werd afgegeven.
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me 1 ve 1 ov 1 aantal

2

2
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Figuur 4: Bronnen voor de rechter in de nn-procedure

220

pp ha ba fam pol do psy me ve ov aantal

1 z plv z z 3

2 zv z 2

3 zv z 2

4 z z' z v z 4

5 z zv z 3

6 z z z 3

7 z z (v) 2

8 - z z z 3

9 z z z z z' 5

10 zv z 2

aantal z 9 4 5 1 1 4 1 2 2

pp psychiatrisch patiént

ha huisarts

ba behandelend arts

fam familie

pol politie

do dossier over een eerdere gedwongen opname

psy de psychiater die de geneeskundige verklaring heeft uitgeschreven

me medewerker van de acute dienst

va verpleger van de Instelling waar betrokkene verblijft

ov overig

z door de rechter gehoord

a uit tweede hand vernomen

naderhand Ingewonnen Inlichtingen

v verzoeker voor het kantongerecht

(v) verzoeker, niet gehoord

plv plaatsvervangende arts
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