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Ten geleide

De Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen is per 17 januari

1994 in werking getreden. In artikel 71 van de wet is bepaald dat de wet binnen

drie jaar na inwerkingtreding, en vervolgens om de vijf jaar, dient te worden

gevalueerd. Met het oog op de eerste evaluatie van de wet hebben de Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie een evaluatie-

commissie ingesteld (Stcrt.1994, nr.232).

Ten behoeve van de eerste evaluatieperiode heeft de commissie een activiteiten-

programma 1994-1996 vastgesteld. Volgens de in dit programma gestelde

prioriteiten is onderzoek uitbesteed en zijn andere activiteiten ontplooid, zoals

het organiseren van een hoorzitting en schriftelijke informatieronden. Na een

aanbestedingsprocedure zijn begin 1995 zeven onderzoeken uitbesteed. Deze

onderzoeken hadden alle een looptijd van ongeveer een jaar. De onderzoeken

waren - volgens plan - vóór juni 1996 afgerond. Het accent in de onderzoeken lag

op de effecten van de wet op de externe en de interne rechtspositie van patiënten

in de verschillende sectoren waar de wet geldt.

Het functioneren van externe rechtspositieregeling stond in drie onderzoeken

centraal:

- het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van

het Ministerie van Justitie onderzocht de procedure die vooraf gaat aan

een onvrijwillige opneming in een instelling die onder de Wet Bopz valt.

De bedoeling was door middel van een kwantitatief onderzoek een

representatieve beschrijving te geven van het aantal Bopz-procedures en de

wijze waarop die worden uitgevoerd;

- het Nederlands centrum voor Geestelijke volksgezondheid (NcGv) te

Utrecht onderzocht het functioneren van een drietal nieuwe begrippen in

de externe rechtspositieregeling van de Bopz. Hoofdvraag is hoe die

begrippen worden geïnterpreteerd door rechters en psychiaters;

de Stichting Social Research uit Nijmegen onderzocht het functioneren van

de opnemingsprocedure in de sectoren van psychogeriatrische zorg en de

gehandicaptenzorg. Gedwongen opnemingen volgens het Bopz-regime is

een nieuw fenomeen in deze sectoren. Het functioneren van de wet in

deze sectoren kreeg daarom nadrukkelijk aandacht in de eerste

evaluatieperiode.



In vier andere onderzoeken is aandacht geschonken aan het functioneren van de

wet binnen de instellingen, met een accent op het effect van de wet op de

rechtspositie van de opgenomen patiënt:

- het Nederlands centrum voor Geestelijke volksgezondheid (NcGv) te

Utrecht onderzocht de werking van de regeling van de interne rechtspositie

in de psychiatrie;

- het NZi te Utrecht bracht het functioneren van de wet in kaart in zowel de

instellingen voor gehandicaptenzorg, als de instellingen voor psycho-

geriatrische zorg;

- het functioneren van de regeling van het klachtrecht in de Wet Bopz - die

vooruit liep op de inmiddels in werking getreden Wet Klachtrecht Cliënten

Zorgsector (WKCZ) - werd onderzocht door het instituut voor Beleid en

Management in de Gezondheidszorg (iBMG) te Rotterdam.

De rode draad in bovengenoemd onderzoek betreft de vraag naar de effecten van

de Wet Bopz op de rechtspositie. De evaluatiecommissie heeft het - mede in

reactie op geluiden uit het veld - daarnaast ook noodzakelijk geacht inzicht te

krijgen in de financiële effecten van de wet. Om dat mogelijk te maken is door

Deloitte & Touche, in samenwerking met Van Veen c.s., een contra-expertise

uitgevoerd op basis van de berekeningen van Bopz-meerkosten die door de

verschillende koepelorganisaties zijn gemaakt. Tijdens de parlementaire

behandeling van het wetsvoorstel kregen mogelijk optredende ongewenste

maatschappelijke effecten van de wet veel aandacht. Het gaat bij de zogenaamde

verkommerden en verloederden om personen die als gevolg van procedures en

begrippen die overeenkomstig de wet moeten worden gehanteerd, mogelijk niet

voor de voor hen noodzakelijke psychiatrische zorg in aanmerking kunnen komen.

Dit vraagstuk kreeg ruime aandacht, onder meer door onderzoek dat door

Research voor Beleid werd uitgevoerd.

De evaluatiecommissie heeft besloten de resultaten van de hierboven genoemde

onderzoeken gelijktijdig met haar evaluatierapport in een publicatiereeks uit te

brengen. Deel 1 van de reeks betreft het activiteitenprogramma, dat is

gepubliceerd in november 1995. Deel 2 is het evaluatierapport. De verdere

opbouw van de reeks en de wijze waarop rapporten besteld kunnen worden is

achterin dit rapport te vinden.

Voor U ligt deel 3 van de reeks rapporten van de evaluatiecommissie. Het betreft

het verslag van een onderzoek naar de procedures die kunnen leiden tot een

dwangopname. De hoofdvraag was gericht op de ontwikkeling van het aantal

procedures en de wijze waarop die worden uitgevoerd. Het onderzoek is verricht

door M.P. Keizer, R.F. Kouwenberg, Ed. Leuw en N.M. Mertens van het Weten-

schappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie.

Dr. H.B. Winter

Voorzitter Evaluatiecommissie

Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
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Voorwoord

Voor u ligt het verslag van het onderzoek naar de externe rechtspositie onder de

Wet Bopz en de gevolgen van invoering van de wet voor de werklast van het

justitiële veld. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Evaluatiecommissie

Wet Bopz en kan worden opgevat als de tl-meting' in het kader van deze

wetsevaluatie.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de procedures die kunnen leiden tot een

onvrijwillige opneming en de verlof-, ontslag- en schadevergoedingsprocedures

zoals de Wet Bopz die kent.

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

participanten. Zij zijn bereid geweest (veel) tijd te besteden aan het invullen van

vragenlijsten en hebben ook ingestemd met beantwoorden van vragen tijdens

interviews.

Ook bedanken wij de leden van de leescommissie, Alexis Aronowitz, Nike Baas,

Eric Spaans en Jos van Wetten, voor hun 'collegiale toets' van de vele teksten die

wij hen hebben voorgelegd. Onze dank gaat ook uit naar Monique Aalberts, als

lid van lees- en begeleidingscommissie, maar vooral als projectleider.

Ten slotte danken wij de leden van de begeleidingscommissie voor de prettige

manier van samenwerken en de vele nuttige suggesties die wij van hen ontvingen,

ondanks de korte tijd die zij vaak van ons kregen om onze teksten te lezen.

1 Het verslag van nulmeting is opgenomen in 'Dwangopname onder de Krankzinnigenwet' van

S.M. Hoekstra en Ed. Leuw.



Gebruikte afkortingen

Apz Algemeen psychiatrisch ziekenhuis

Wet Bopz Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Bopzis Bopz-informatiesysteem

ibs inbewaringstelling

lgz Inspectie voor de gezondheidszorg

Kw Krankzinnigenwet

ots ondertoezichtstelling

ovj officier van justitie

Paaz Psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis

Pigg Patiëntenregister intramurale geestelijke gezondheidszorg

Puk Psychiatrische universiteitskliniek

Pvp Patiënten vertrouwenspersoon

Riagg Regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg

rm rechterlijke machtiging



1 Inleiding

Per 17 januari 1994 is de Krankzinnigenwet (Kw) van 1884 vervangen door de Wet

Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). De Kw en de

Wet Bopz bepalen de rechtspositie van de psychiatrische patiënt die onvrijwillig

wordt opgenomen. De Kw regelde uitsluitend de rechtspositie van de patiënt

rondom de onvrijwillige opneming. We spreken dan van de externe rechtspositie.

De Wet Bopz regelt zowel de externe als de interne rechtspositie van deze

patiënten. De interne rechtspositie heeft betrekking op de situatie van patiënten,

gedurende het verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis, die krachtens de Wet Bopz

onvrijwillig zijn opgenomen.

De gang van zaken bij onvrijwillige opneming is na de wetswijziging in grote

lijnen gelijk gebleven. We zullen deze procedure hieronder in het kort schetsen.

Op andere plaatsen komen we meer uitvoerig terug op de procedures voor

onvrijwillige opneming krachtens de Wet Bopz en op de belangrijke verschillen

tussen deze wet en de Kw.

Zowel de Kw als de Wet Bopz kent een spoedprocedure voor onvrijwillige

opneming, de inbewaringstelling (ibs) genoemd. Na melding van een noodsituatie,

bijvoorbeeld bij de politie of de Riagg, kan een persoon gedurende een korte

periode onvrijwillig worden opgenomen. Deze spoedopname, de ibs, geschiedt op

gezag van de burgemeester. Deze neemt zijn beslissing op basis van de genees-

kundige verklaring, afgegeven door een bevoegd geneeskundige (bij voorkeur een

psychiater), waaruit blijkt dat onvrijwillige opneming noodzakelijk is.

De psychiater dient vast te stellen dat de patiënt een geestelijke stoornis heeft en

dat op grond van deze stoornis gevaar bestaat voor de patiënt zelf of voor diens

omgeving. De burgemeester stelt de Officier van Justitie (ovj) in kennis van de

oplegging van een ibs. De ovj kan daarop beslissen om de onvrijwillige opneming

te doen toetsen door de rechter. In dat geval dient de rechter te beslissen over

voortzetting van de ibs of over onvrijwillige opneming krachtens een rechterlijke

machtiging (rm). De geneesheer-directeur van de instelling waar betrokkene met

een ibs is opgenomen is gemachtigd de ibs-opname te beëindigen, ook alvorens

de rechter zich over voortzetting van de ibs heeft uitgesproken.

De rm kan ook worden opgelegd zonder dat daar eerst een ibs aan vooraf is

gegaan. Overigens kunnen zowel de rm als de ibs worden opgelegd wanneer de

patiënt in de maatschappij verblijft als wanneer hij reeds (vrijwillig) in een

psychiatrisch ziekenhuis is opgenomen. Nadat de ovj een rm heeft gevorderd en

de betrokkene is voorzien van een advocaat voor juridische bijstand, stelt de

rechter een onderzoek in over de noodzaak van een rm. De patiënt dient door de

rechter te worden gehoord. Daarnaast beschikt de rechter over de geneeskundige
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verklaring van een psychiater. De beslissing over de rm komt tot stand na een

zitting waarbij naast de patiënt, ook een medisch deskundige en eventuele andere

bij de patiënt betrokken personen (kunnen) worden gehoord. Na effectuering van

de onvrijwillige opneming berust de verantwoordelijkheid voor het eventuele

beëindigen daarvan in eerste instantie bij de geneesheer-directeur. Deze kan op

eigen initiatief verlof verlenen of de onvrijwillige opneming (voorwaardelijk)

beëindigen. De patiënt kan te allen tijde verzoeken om ontslag bij de geneesheer-

directeur of bij de rechter. Bovendien kan ook de ovj ontslag uit onvrijwillige

opneming bij de rechter vorderen.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Evaluatiecommissie Wet Bopz.

Artikel 71 van de Wet Bopz bepaalt dat de nieuwe wet drie jaar na inwerking-

treding geëvalueerd zal worden. Ten behoeve van deze evaluatie is inmiddels al

onderzoek verricht naar het verloop van de dwangopname onder de Kw.

Deze eerste ronde van onderzoek is uitgevoerd door het Nederlands Centrum voor

de Geestelijke Volksgezondheid (NcGv), het Nationaal Ziekenhuis Instituut (NZi) en

het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het

ministerie van Justitie. Voor het WODC hebben Hoekstra en Leuw onderzoek

gedaan naar de praktijk van dwangopnamen onder de Kw (Hoekstra en Leuw,

1996). Dit onderzoek is op te vatten als de nul-meting voor het onderhavige

onderzoek.

De eerste serie onderzoeken wordt thans gevolgd door een nieuwe serie onder-

zoeken. Het nu volgende rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek

naar (de verandering van) de externe rechtspositie voor betrokkenen door de

invoering van de Wet Bopz.

In dit hoofdstuk gaan we kort in op de maatschappelijke ontwikkelingen die

hebben geleid tot het ontstaan van de Wet Bopz en de ontwikkelingen die zich

sindsdien hebben voorgedaan. Hierna geven we een beknopt overzicht van de

veranderingen van de Wet Bopz ten opzichte van de oude Kw en een korte

samenvatting van de bevindingen uit het voorafgaande onderzoek naar het

functioneren van de Kw. Tenslotte presenteren we de probleemstelling van het

huidige onderzoek.

In hoofdstuk twee beschrijven we de wijzen van materiaal verzameling voor dit

onderzoek. We besteden hierbij ook aandacht aan de bruikbaarheid van het

registratiesysteem Bopzis voor dit onderzoek. In de hoofdstukken drie, vier, vijf,

zes en zeven zullen aan de hand van het onderzoeksmateriaal de verschillende

procedures voor onvrijwillige opneming uitvoerig worden beschreven.

Hierbij komt vooral aan de orde welke de ervaringen en meningen zijn van de

verschillende groepen participanten over het verloop van deze in de Wet Bopz

vastgelegde procedures. In hoofdstuk acht gaan we in op de vraag in hoeverre de

toepassing van de nieuwe wetgeving consequenties heeft voor de werklast van de

verschillende bij de uitvoering van onvrijwillige opneming betrokken partijen.

In hoofdstuk negen worden de oordelen over de hoofdpunten van de nieuwe

wetgeving van de bij de uitvoering van de wet Bopz betrokkenen besproken.

Tenslotte geven we in hoofdstuk tien een samenvatting van de belangrijkste

onderzoeksresultaten en doen we enkele aan dit onderzoek ontleende

aanbevelingen.
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1.1

Ontwikkelingen in het denken over de externe rechtspositie bij de

overgang van de Kw naar de Wet Bopz

Veel auteurs hebben er op gewezen dat de vernieuwing van de wettelijke

regeling voor het onvrijwillig opnemen in een psychiatrische inrichting vooral

draait om het versterken van de externe rechtspositie van degenen die voor een

dergelijke opneming in aanmerking komen (Van de Klippe, 1987; Legemaate, 1986

en 1991; Junger-Tas, 1991; Krul-Steketee en Steenbergen, 1982). De vervanging

van de uit 1884 stammende Kw door de Wet Bopz wordt gezien als een exponent

van twee (samenhangende) ontwikkelingen, die vooral vanaf de zestiger jaren

hun beslag kregen. Traditionele machtsverhoudingen in de maatschappij kwamen

alom ter discussie te staan. Inspraakorganen en georganiseerde belangengroepen

waren zowel resultaat als instrument van de machtsverschuivingen die zich in

deze periode manifesteerden. Meer specifiek van belang voor de ontwikkeling van

de rechtspositie van psychiatrische patiënten is het ontstaan in deze zelfde

periode van nieuwe denkbeelden over geestelijke gestoordheid en de behandeling

daarvan. De Wet Bopz is tot op grote hoogte een produkt van de beide

ontwikkelingen. We gaan kort in op deze fundamentele achtergronden van de

Wet Bopz.

Emancipatiebeweging

Vanaf ongeveer 1965 manifesteerden zich over een breed front velerlei maat-

schappelijke emancipatiebewegingen. Traditioneel zwakkere partijen in de maat-

schappij slaagden erin om binnen een betrekkelijk korte periode hun mondigheid

en weerbaarheid te versterken tegenover traditioneel meer dominante partijen.

Dit gold zowel voor informele machtsrelaties zoals bijv. bij de verhoudingen

tussen de sexen of tussen ouders en kinderen, als voor meer geïnstitutionaliseerde

machtsverhoudingen, zoals bijv. van scholieren en studenten tegenover scholen en

universiteiten, dienstplichtigen tegenover het leger en werknemers tegenover

werkgevers. Op vrijwel al deze gebieden ontstonden georganiseerde belangen-

groepen die meestal in staat bleken erkenning te vinden als belanghebbende en

als gesprekspartner van de desbetreffende institutie en van de overheid. Dit soort

georganiseerde belangengroepen van direct betrokkenen ontstond ook in de

(geestelijke) gezondheidszorg en het gevangeniswezen, dus op de gebieden die

direct relevant zijn voor de positie van degenen die (al dan niet tegen hun zin)

binnen een intra-murale setting zijn opgenomen. Juristen binnen de academische

wereld maar ook binnen de wereld van zorg en/of detentie zelf gingen in

toenemende mate aandacht besteden aan het ontwikkelen van rechtsprincipes

voor 'geïnstitutionaliseerden' (Kelk, 1983).

De ontwikkeling van een versterkte rechtspositie voor personen op het snijvlak

van medische zorg en vrijheidsbeneming is dus een logische consequentie van

deze algemene maatschappelijke ontwikkeling. Het is dan ook geen toeval dat het

wetsontwerp Bopz eind zestiger jaren werd ontwikkeld en in 1971 door de

toenmalige regering werd ingediend.
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Anti-psychiatrie

In samenhang met deze brede maatschappelijke emancipatietrend speelde voor

het tot stand komen van de Wet Bopz echter ook een meer specifieke

ontwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg (de psychiatrie) en in het denken

over psychische gestoordheid een rol. Deze ontwikkeling kan worden aangeduid

met het begrip anti-psychiatrie. Een aantal elementen kwam samen in deze

beweging waarbij belangengroepen van zowel patiënten (en hun pleitbezorgers)

als een deel van de professionele behandelings- en hulpverleningswereld zich

gingen verzetten tegen traditionele psychiatrische denkbeelden en behandelings-

praktijken. Ten eerste werd psychische gestoordheid in toenemende mate

gedefinieerd als een gezamenlijk probleem van de patiënt en van de maat-

schappij, in plaats van als een probleem dat uitsluitend ligt bij de geestelijk

gestoorde zelf. Meer dan vroeger werd een belangrijk deel van de oorzaak (en

daarmee van de verantwoordelijkheid) voor de psychische stoornis gelegd bij de

maatschappij of bij de directe omgeving (i.c. het gezin) van de patiënt.

Een gebrek aan tolerantie voor afwijkend en 'lastig' gedrag ging gelden als een

belangrijke component van het probleem van psychische gestoordheid. Daarmee

kwam ook ruimte voor het inzicht dat psychiatrische zorg, zeker als daarbij sprake

is van dwangelementen, kan fungeren als een vorm van sociale controle, die niet

noodzakelijkerwijze primair de belangen van de patiënt dient. De vraag in

hoeverre de psychiater bij gedwongen opname optreedt als behoeder van de

maatschappelijke orde of als geneeskundig behandelaar is sindsdien legitiem en

onvermijdelijk (Hassing e.a., 1995).

De anti-psychiatrische beweging bereikte in de zeventiger jaren, toen het wets-

ontwerp Bopz ter behandeling in de Tweede Kamer lag, een hoogtepunt.

Het verzet tegen de 'traditionele' psychiatrie had vooral betrekking op de

(langdurige) intramurale verpleging van psychisch gestoorden en op traditionele

(medisch-biologische) methoden van behandeling. Als alternatieven werden

psychotherapie (praten in plaats van pillen) en integratie van psychisch

gestoorden in de maatschappij naar voren gebracht. Deze beide punten van anti-

psychiatrische kritiek droegen sterk bij tot een principiële scepsis over gedwongen

opname. Enerzijds gold 'opsluiten' in een inrichting op zich al als een vorm van

uitstoting en anderzijds impliceerde de voorkeur voor een psychotherapeutische

benadering dat vrijwilligheid en motivatie als noodzakelijke voorwaarden voor

een zinvolle behandeling werden gezien. 'Het accent werd gelegd op de behande-

ling van gemotiveerde patiënten met ziektebesef en in staat tot functioneren in

een therapeutisch milieu.' (Kerkhof, 1992). Er speelden dus met betrekking tot de

gedwongen opname van patiënten twee sterk tot terughoudendheid leidende

invloeden: de versterkte legitimiteit van individuele zelfbeschikking en de grotere

reserve van de psychiatrie ten opzichte van niet voor behandeling gemotiveerde

personen.

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de Wet Bopz in

vergelijking tot de Kw veel verder gaat in het juridiseren van de positie van de

psychiatrische patiënt binnen de (intramurale) gezondheidszorg. Enkele auteurs

hebben erop gewezen dat het uitgangspunt van de Wet Bopz het fundamentele
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recht op zelfbestemming van het individu is (Junger-Tas,1991; Legemaate, 1986 en

1991; van de Klippe, 1987; Krul-Steketee en Steenbergen, 1982). Bij opname tegen

de wens van de betrokkene wordt dit recht tot zelfbestemming per definitie opzij

geschoven. De meest principiële inhoudelijke verandering in dit afwegingsproces

bestaat eruit dat onder de Wet Bopz onvrijwillige opneming voor de 'bestwil' van

de patiënt niet langer mogelijk is. Het recht op zelfbestemming dient te

prevaleren, ook indien het aannemelijk is dat de uitoefening van dit recht ten

nadele van de patiënt zal zijn. 'De onvrijwillige opneming is niet langer een

maatregel die primair bedoeld is ter bescherming van de patiënt, met het doel

diens lijden te verlichten en hem tegen zichzelf te beschermen. Tegenwoordig

staat centraal dat een onvrijwillige opneming een vorm van vrijheidsbeneming is,

die met de nodige rechtswaarborgen moet zijn omgeven en waartoe slechts mag

worden overgegaan indien dit strikt noodzakelijk is' (Legemaate, 1986).

Genoemde juridisering komt er dus op neer dat de patiënt het recht heeft om de

door psychiatrische deskundigen vastgestelde noodzaak van gedwongen opname

aan de hand van de wettelijke regeling te laten afwegen tegen zijn recht op

zelfbestemming. Volgens Legemaate betekent juridisering in de praktijk dat er

een voortdurende dialoog dient te zijn tussen de medische en juridische discipline.

In dit proces komen de tegenstrijdigheden tussen 'voorafgaande' medische en

juridische visies expliciet aan de orde. 'De psychiater moet een stuk feitelijke

beslissingsmacht inleveren, de rechter kan niet meer volstaan met marginale

toetsing van de zaak en de advocaat ziet zich gesteld voor de vraag of hij een

psychiatrische patiënt op dezelfde wijze moet verdedigen als een verdachte.'

Van de Klippe spreekt in dit verband van de verschillende perspectieven van

juristen en hulpverleners. De laatsten staan in principe positiever tegenover het

'bestwilprincipe'. 'De jurist beschouwt de patiënt als een contractpartner met een

eigen, te respecteren wil, terwijl de psychiater zich afvraagt wat de wilsuiting van

een psychotische of manische patiënt waard is' (Van de Klippe, 1987).

Zoals gezegd strekt de Wet Bopz als produkt van het 'emancipatie-tijdperk' er dus

vooral toe om meer ruimte te geven aan de wilsbeschikking van de patiënt om

niet te zullen worden opgenomen. In de lange tijd (bijna 25 jaar) die is verstreken

tussen de conceptie van de nieuwe wettelijke regeling en de feitelijke invoering

ervan blijkt echter deze accentverschuiving niet probleemloos te zijn. In recente

discussies over de uitvoeringspraktijk van de Wet Bopz gaat het vooral om de

andere kant van de medaille, namelijk om de vraag of de nieuwe wettelijke

regeling er niet toe leidt dat te veel geestelijk gestoorden zullen verkommeren en

verloederen doordat ze onder de huidige wet niet kunnen worden opgenomen.

Door de uitsluiting van het bestwilcriterium voor onvrijwillige opneming dreigen

mensen hoogst noodzakelijke zorg te moeten ontberen. Schnabel spreekt van de

'verhindermacht' van psychiatrische patiënten (Schnabel, 1995).

Daarnaast lijkt er in vergelijking tot de zeventiger jaren weer een iets andere

(minder 'tolerante') afweging te worden gemaakt tussen het recht van het

individu om 'gestoord te zijn' en het recht van de omgeving van de geestelijk

gestoorde om 'niet gestoord te worden' (Schnabel, 1995). Op basis van incidenten

(de doodslag in de Amsterdamse Vrolikstraat is het meest geruchtmakende

voorbeeld) wordt soms ook de vraag gesteld in hoeverre de huidige wetgeving

13



wel voldoende mogelijkheden biedt ter beveiliging van de maatschappij. En ten

slotte wordt een hoge drempel voor onvrijwillige opneming ook bekritiseerd

omdat het kan worden gezien als een ideologisch aardig verpakte manier om

schaarse psychiatrische zorgvoorzieningen niet te hoeven aanspreken. Met andere

woorden, de toepassing van striktere criteria voor het onvrijwillig opnemen van

geestelijk gestoorden zou kunnen worden geïnterpreteerd in het kader van

bezuiniging op collectieve (medische) voorzieningen.

Sinds de invoering van de Wet Bopz zijn dergelijke twijfels zowel in de massa-

media als in fora van deskundigen frequent aan de orde gekomen. Hierbij speelt

waarschijnlijk een belangrijke rol dat het bovengenoemde 'anti-psychiatrische'

denken van de jaren zeventig inmiddels weer veel gezag heeft verloren.

Bio-medische verklaringen van psychische gestoordheid zijn weer meer gangbaar

en acceptabel, terwijl het toeschrijven van 'schuld' aan de familie of aan de

maatschappij sterk is afgenomen. Hiermee hangt ook samen dat de

(psychiatrische) visie dat het verzet tegen opname van een geestelijk gestoorde

vaak niet hoeft te worden begrepen als een authentieke wilsbepaling, geloof-

waardiger is geworden.

Deze recente veranderingen in het denken over psychische gestoordheid komen

ook naar voren in het maatschappelijke krachtenspel rond de onvrijwillige

opneming. Belangenverenigingen van psychiatrische patiënten verklaren zich niet

langer principieel tegen elke onvrijwillige opneming. Recent heeft zelfs de

organisatie van mensen met een psychose, Anoiksis, erop aangedrongen dat er

een ruimere interpretatie zou moeten komen van de rm op eigen verzoek.

Tenslotte laat recent ook de vereniging van familie van schizofrene en

psychotische patiënten, Ypsilon, duidelijk van zich horen. Deze vereniging bepleit

om meer en eerder dan nu gangbaar is mensen met een geestesstoornis,

eventueel ook tegen hun wil, in een psychiatrisch ziekenhuis op te nemen en te

behandelen. Volgens haar moeten patiënten die voor het eerst een psychose

hebben gedwongen worden om medicatie te gebruiken. Niet alleen kan hierdoor

de psychose sneller worden onderdrukt, waardoor het herstelproces korter zal

duren, maar veel belangrijker is nog dat een snelle opname en verplicht

medicijngebruik de intensiteit van volgende psychosen sterk vermindert en de

patiënt dus beter af is.

In dit verband heeft Schnabel erop gewezen dat er recent meer erkenning bestaat

voor de draaglast van de omgeving van de geestelijk gestoorde. (Schnabel, 1995)

Dit zijn alle aanwijzingen dat er al spoedig na de invoering van de Wet Bopz een

trend is ontstaan om de drempel voor onvrijwillige opneming te verlagen.

Het lijkt dat hierbij bestwiloverwegingen en overwegingen met betrekking tot de

draagkracht van het milieu van de geestelijk gestoorde een belangrijke rol

hebben gespeeld. Blijkens een artikel in NRC Handelsblad van 28-2-1996 heeft de

minister van VWS bij de opening van het jaar van de schizofrenie een pleidooi

gehouden voor onvrijwillige opneming als mogelijkheid om de patiënten

veiligheid en ondersteuning te bieden. Volgens de letter en geest van de Wet

Bopz zouden deze typische bestwiloverwegingen, nu juist geen grond voor

onvrijwillige opneming mogen vormen.

Mogelijkerwijze als reactie op ongerustheid over een al te sterke terughoudend-
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heid van psychiaters om tot onvrijwillige opneming te adviseren werd in

november 1995 door de Igz een brochure uitgegeven over de toepassing van het

gevaarscriterium. Uit de begeleidende brief blijkt dat dit criterium volgens de lgz

soms 'te eng' wordt geïnterpreteerd, waardoor 'aan patiënten de zorg wordt

onthouden waar ze recht op hebben.' In de brief wordt onderstreept dat de Wet

Bopz 'ruimere mogelijkheden biedt in het belang van patiënt en samenleving.'

In de brochure wordt vervolgens uiteengezet dat de psychiater vrij is om een

ruimere interpretatie van de gevaarsituatie te hebben en die aan de rechter voor

te leggen. Voorts wordt (onder meer) gesteld dat het gevaar zich nog niet hoeft

te hebben voorgedaan, dat ook ernstige sociale, maatschappelijke en

gezondheidsconsequenties voor de patiënt zelf onder het gevaarscriterium vallen

en dat onbehandelbaarheid geen argument voor het niet toepassen van

onvrijwillige opneming mag zijn. De brochure biedt een overzicht van de over het

gevaarscriterium gevormde jurisprudentie.

1.2

Veranderingen in de Wet Bopz ten opzichte van de Kw

De Wet Bopz wijkt voor wat betreft de externe rechtspositie van de betrokkenen

op een aantal punten af van de Kw.

Ibs

Onder de Kw moest de medische verklaring bij ibs zijn opgesteld door een niet-

behandelend psychiater, tenzij omstandigheden dit onmogelijk maakten. De Wet

Bopz spreekt over de geneeskundige verklaring voor de ibs die moet zijn opge-

maakt door bij voorkeur een niet-behandelend psychiater.

De Wet Bopz bepaalt dat de burgemeester aan de betrokkene een raadsman moet

toevoegen uiterlijk op het moment dat hij een ibs-beschikking heeft afgegeven.

De Kw bepaalde alleen dat de rechter zorg diende te dragen voor toevoeging van

een raadsman.

De beslissing van de burgemeester, een ibs-beschikking af te geven, kan onder de

Wet Bopz in het kader van een schadevergoedingsactie door de rechter worden

getoetst. Indien de betrokkene van mening is dat de door de burgemeester

gegeven beschikking niet rechtmatig is, kan hij bij de rechter een schade-

vergoeding vorderen. De Kw kende geen bepaling voor het vorderen van een

schadevergoeding, de rechter toetste derhalve de beslissing van de burgemeester

niet. Het toetsen van de beslissing door de rechter moet overigens niet worden

verward met het nemen van een beslissing door de rechter over een eventuele

voortzetting van de ibs. In dit geval bekijkt de rechter niet de situatie zoals die

gold ten tijde van het afgeven van de ibs-beschikking, maar kijkt hij naar de

huidige situatie.

Door de inwerkingtreding van de Wet Bopz zijn ook enkele termijnen aange-

scherpt. Zo dient de burgemeester een afschrift van de ibs-beschikking en van de

geneeskundige verklaring uiterlijk de dag volgend op de dag van de ibs aan de

ovj te sturen. De Kw bepaalde dat dit versturen zo spoedig mogelijk diende te

geschieden.
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Indien de ibs niet was opgeheven diende de ovj altijd een vordering tot voort-

zetting van de ibs in te stellen, zo bepaalde de Kw. Onder de Wet Bopz dient de

ovj de noodzaak tot het instellen van een vordering tot voortzetting van de ibs te

beoordelen en dient hij het psychiatrische ziekenhuis te informeren indien hij

geen voortzetting vordert.

Wanneer de rechter niet binnen drie dagen na indiening van de vordering een

beslissing heeft genomen dan volgt onder de Wet Bopz ontslag voor betrokkene,

tenzij de oorzaak is het horen van deskundigen op verzoek van de betrokkene.

De Kw kende geen sanctie voor de situatie dat de rechter niet binnen drie dagen

een beslissing had genomen. Meestal volgde in dergelijke situaties wel ontslag

van de betrokkene. Ook een verlenging van de termijn voor het horen van

deskundigen kende de Kw niet.

Onder de Kw kon een ibs (voor ten hoogste drie weken) ambtshalve worden

verlengd, wanneer voor het einde van de geldigheidsduur een voorlopige

machtiging was aangevraagd. Na de inwerkingtreding van de Wet Bopz kan een

ibs niet meer worden verlengd. Wel kan voortzetting van de ibs worden

gevorderd. Deze voortzetting duurt maximaal drie weken. Het einde van de

geldigheidsduur hoeft niet te betekenen dat ontslag wordt verleend, wanneer

gedurende de ibs een rm of een voortzetting ibs is aangevraagd en de rechter nog

geen beslissing heeft genomen.

Rm

Wanneer voor iemand onder de Kw een rm werd aangevraagd en de genees-

kundige verklaring werd opgesteld door de arts uit een inrichting, dan werd bij

plaatsing bepaald dat de betrokkene niet in de inrichting mocht worden

opgenomen waar de opsteller van de verklaring aan verbonden was.

De Wet Bopz kent deze bepaling niet. Nu kan een psychiater verbonden aan een

instelling een verklaring voor de betrokkene opstellen, indien hij niet bij de

behandeling betrokken is.

Onder de Wet Bopz kan slechts een psychiater een geneeskundige verklaring

afgeven, terwijl onder de Kw de geneeskundige inspectie ontheffing kon verlenen

zodat ook een arts een verklaring kon afgeven.

De Wet Bopz is ook verder aangescherpt voor wat betreft de bij de behandeling

betrokken functionarissen. Onder de Kw mocht alleen een bij de behandeling

betrokken arts geen verklaring afgeven. Na het inwerkingtreden van de Wet Bopz

mag geen enkele bij de behandeling betrokken functionaris de verklaring

afgeven.

Ook is de eis ten aanzien van de ouderdom van de geneeskundige verklaring

aangescherpt. Onder de Kw mocht de verklaring maximaal zeven dagen oud zijn.

Onder de nieuwe wet mag de geneeskundige verklaring hoogstens vijf dagen oud

zijn en moet de psychiater kort voor het opstellen van de verklaring de

betrokkene onderzocht hebben.

Was ten tijde van de Kw nog een rol weggelegd voor zowel de kantonrechter als

de president van de rechtbank, de Wet Bopz spreekt alleen nog van de rechtbank.

Doorgaans is dit de enkelvoudige kamer, bij ontslagzaken moet dit de meer-

voudige kamer zijn.
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Een ander verschil is dat onder de Wet Bopz de rechter alleen beslist op

vorderingen van de ovj, terwijl onder de Kw nog een plaats was ingeruimd voor

anderen die direct bij de (kanton-)rechter een verzoek konden indienen.

Zowel de Kw als de Wet Bopz stelt dat de rechter zo spoedig mogelijk dient te

beslissen op een vordering tot een rm. De Wet Bopz stelt verder dat wanneer de

betrokkene reeds is opgenomen, de beslissing in ieder geval binnen drie weken

moet worden genomen. Ook zijn in de opvolger van de Kw sancties op het niet

spoedig beslissen opgenomen, terwijl de Kw zelf geen sancties kende.

Voortzetting rm

In de Kw was bepaald dat maximaal veertien en minimaal acht dagen voor het

verstrijken van de termijn van de rm een aanvraag voor een voortzetting daarvan

moest worden ingediend. In de Wet Bopz is het moment van aanvragen

verschoven naar de zesde of vijfde week voor het einde van de geldigheidsduur

van de lopende machtiging.

Evenals hiervoor reeds is gemeld met betrekking tot de rm was het onder de Kw

mogelijk dat een beperkt aantal personen om voortzetting van de rm kon

verzoeken, naast het kunnen vorderen door de ovj. Onder de Wet Bopz kan alleen

de ovj nog de voortzetting van een rm vorderen bij de rechter. Verzoeken door

anderen bij de rechter ingediend worden niet ontvankelijk verklaard, daarentegen

kunnen deze anderen wel bij de ovj een verzoek indienen voor voortzetting van

de rm.

Aan een verzoek of vordering tot voortzetting van de rm moesten onder de Kw de

(wettelijke) aantekeningen en een verklaring van de geneeskundige belast met de

behandeling worden toegevoegd. Bij een vordering tot voortzetting van de rm

onder de Wet Bopz moet naast de verklaring van de geneesheer-directeur worden

gevoegd het behandelingsplan en een bericht over de stand van de uitvoering

daarvan.

De Kw kende geen voorschrift voor de termijn waarbinnen de rechter moest

beslissen op het verzoek, dan wel de vordering tot voortzetting. In de Wet Bopz

staat dat de rechter binnen 4 weken moet beslissen, tenzij de overschrijding het

gevolg is van het horen van een deskundige op verzoek van de betrokkene.

Ontslagverzoeken

Onder de Kw kon na afwijzing van het ontslagverzoek door de inrichting, via de

ovj het verzoek kon worden voorgelegd aan de rechter. Onder de Wet Bopz geldt

dat de igz, de betrokkene zelf, familieleden en de ovj de geneesheer-directeur om

ontslag kunnen verzoeken.

liet bestuur van de inrichting diende onder de Kw acht te slaan op het advies van

de eerst verantwoordelijke geneeskundige. De Wet Bopz bepaalt dat de

geneesheer-directeur beslist over het ontslagverzoek.

In uitzonderlijke gevallen kon de ovj onder de Kw toestemming verlenen aan het

bestuur een ontslagverzoek buiten behandeling te laten. Tegenwoordig moet de

betrokkene na afwijzing van zijn verzoek zelf de ovj verzoeken een beslissing van

de rechter te vorderen.
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Beroepsmogelijkheden

Noch onder de Kw noch onder de Wet Bopz waslis hoger beroep mogelijk tegen

rechterlijke beslissingen tot onvrijwillige opneming. Wel moest de president of de

kantonrechter verwijzen naar een hoger rechtscollege indien hij overwoog geen

machtiging tot voorlopige plaatsing te geven. Onder de Wet Bopz is een indirecte

toetsing mogelijk via het doen van een verzoek tot schadevergoeding. Hierbij

gaat het dan om schending van vormvoorschriften, niet van de opneming zelf.

Conform artikel 100 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie was onder de Kw

cassatie mogelijk van beslissingen van de kantonrechter, die beperkt door de Hoge

Raad werden getoetst. De beperking van artikel 100 tot de kantonrechter is niet

relevant voor de Wet Bopz, aangezien de kantonrechter geen rol is toebedeeld

onder deze wet. Effectieve controle op een juiste toepassing van de Wet Bopz

vindt plaats door de Hoge Raad. Van een nieuwe beoordeling van de feiten door

de Hoge Raad is echter geen sprake.

Verstreken geldigheidsduur

Er zijn twee verschillen tussen de Kw en de Wet Bopz in geval van een verstreken

geldigheidsduur van een opgelegde machtiging.

Wanneer na het verstrijken van de geldigheidsduur geen verlenging was

gevorderd dan diende het bestuur onder de Kw binnen 8 dagen ovj in te lichten.

Het ontslag werd dan door de ovj gevorderd, tenzij dit niet zonder gevaar voor

openbare orde of voor de patiënt en/of anderen kon gebeuren.

Na invoering van de Wet Bopz moet de geneesheer-directeur de betrokkene

ontslaan, de ovj kan niets gelasten. Wel kan in noodsituaties dan altijd nog om

een ibs worden verzocht.

Wanneer na het verstrijken van de geldigheidsduur wel tijdig verlenging was

gevorderd, dan waren onder Kw noch de inrichting noch de ovj bevoegd iets te

doen. Onder de Wet Bopz wordt derhalve van de geneesheer-directeur verlangd

dat hij de termijnen van de machtigingen bewaakt. Als de rechter te laat beslist,

en dit niet het gevolg is van het horen van deskundigen op verzoek van de

betrokkene dan dient de geneesheer-directeur de betrokkene te ontslaan.

Overige verschillen

Behalve de genoemde verschillen tussen Kw en Wet Bopz in de procedures voor

dwangopname zijn er ook enige meer algemene verschillen aan te wijzen waarop

de Wet Bopz verschilt van de Kw.

Zo wordt onder de Wet Bopz onder het begrip 'psychiatrisch ziekenhuis' niet

uitsluitend een algemeen psychiatrisch ziekenhuis begrepen, maar ook

(onderdelen van) andersoortige instellingen, zoals de Psychiatrische afdeling van

een algemene ziekenhuis (Paaz), de Psychiatrische universiteitskliniek (Puk) en

(afdelingen van) psycho-geriatrische verpleeghuizen en instellingen voor

verstandelijk gehandicapten, die als 'psychiatrisch ziekenhuis' zijn aangemerkt.

Dit is het gevolg van het feit dat de wet nu ook betrekking heeft op psycho-

geriatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten.
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Door de Wet Bopz is nu geformaliseerd dat de betrokkene die onvrijwillig

opgenomen zal worden, bijgestaan dient te worden door een raadsman en dat

een rechter de betrokkene altijd dient te horen alvorens te beslissen over een

onvrijwillige opneming, tenzij betrokkene volhardt in zijn weigering om te

worden gehoord.

De Wet Bopz biedt aan (drugs-)verslaafden en aan mensen met een geestes-

stoornis die bereid zijn zich te laten opnemen en een behandeling te ondergaan

de mogelijkheid een rm op eigen verzoek in te dienen, indien zij verwachten dat

de bereidheid (voor onvrijwillige opneming) tijdens de duur van de behandeling

zal komen te ontbreken.

Verder hebben minderjarigen (leeftijdsklasse 12-18 jaar) nu medebeslissingsrecht

over de opneming gekregen.

Ten opzichte van de Kw is één criterium voor onvrijwillige opneming verscherpt,

namelijk het bezwaarcriterium is vervangen door het strengere bereidheids-

criterium. Dit betekent dat als een persoon geen blijk geeft van bereidheid om

vrijwillig te worden opgenomen er een machtiging krachtens de Wet Bopz

noodzakelijk is. Bovendien is er een nieuw opnamecriterium toegevoegd: de eis

van ultimum-remedium. Het gevaar moet niet door tussenkomst van personen of

instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kunnen worden afgewend.

Nieuw is ook de mogelijkheid een schadevergoedingsprocedure te starten tegen

een burgemeester, ovj of rechter indien zij onrechtmatig hebben gehandeld en de

betrokkene daarvan nadeel heeft ondervonden.

1.3

Samenvatting van de nulmeting 'Dwangopname onder de

Krankzinnigenwet'

Het doel van het eerste onderzoek (Hoekstra en Leuw, 1996) was inzicht te krijgen

in de inhoudelijke en procedurele realisering van de externe rechtspositie onder

de Kw. Veldwerk voor dit onderzoek is uitgevoerd in 1993, het laatste jaar van de

Kw. Vooral door middel van kwalitatieve onderzoeksmethoden (observerend

veldonderzoek, open interviews met beslissers en patiënten), maar ook door

middel van meer kwantitatief enquête-onderzoek, werd onderzocht op welke

wijze het proces van inbewaringstelling en rechterlijke machtiging onder de Kw

verliep en hoe de inhoudelijke en procedurele vereisten voor dwangopname

werden vervuld. Het onderzoek diende aan te geven in hoeverre de praktijk van

de gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis aansloot bij de Kw.

Daarmee is dat onderzoek op te vatten als een nul-meting voor het onderzoek dat

in dit rapport wordt beschreven. Centraal bij het eerste onderzoek stond het in

kaart brengen van het krachtenveld waarop autonomie van de patiënt,

rechtsbescherming, het voorkómen van gevaar voor de persoon zelf of voor

derden en bestwiloverwegingen voor het individu zulke belangrijke rollen spelen.

In beperkte mate is nagegaan of in de praktijk al werd vooruitgelopen op de Wet

Bopz.
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Aanloop tot de dwangopname

Personen die in aanmerking kwamen voor een gedwongen opname bleken vaak al

een lange voorgeschiedenis van eerdere opnames en psycho-sociale problemen te

hebben. Op het moment van gedwongen opneming was vrijwel altijd sprake van

een acute of geleidelijke escalatie van problematiek. Vaak waren betrokkenen dan

reeds lang bekend bij (een aantal) instellingen voor geestelijke gezondheidszorg,

vaak ook vielen zij op dat moment reeds onder de zorg van dergelijke

instellingen. Bij ongeveer de helft van de gedwongen opnamen was al eens eerder

sprake geweest van gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

Dwangopname was vrijwel altijd een antwoord op een acute of een geleidelijke

escalatie van problemen. In het eerste geval was een op zeer korte termijn te

effectueren noodmaatregel aangewezen. In het tweede geval diende een meer

reguliere beslissingprocedure te worden toegepast. Zowel de Kw als de Wet Bopz

kent hiervoor respectievelijk de ibs en de rm. Het begrip rechterlijk machtiging in

de Wet Bopz behelst zowel de 'voorlopige machtiging' als de 'machtiging tot

voortgezet verblijf'. In dit rapport zal worden aangesloten bij het in de praktijk

gebruikte begrip rm. Net als in de Wet Bopz was de burgemeester onder de Kw

bevoegd om te beslissen over de oplegging van een ibs, terwijl de rechter besliste

over de oplegging van een rm.

Bij beslissingen omtrent ibs of rm ging het er altijd om dat rond de betrokkene

een situatie was ontstaan die als onhoudbaar werd ervaren. De problematiek

bestond meestal uit (een combinatie van) de volgende elementen: ernstige

conflicten met de sociale omgeving, dreigende uitputting van het sociale systeem

rondom betrokkene en het in gevaar brengen van het eigen leven, door bijv.

suïcidaal gedrag, ernstige verwaarlozing etc. Opname in een psychiatrisch

ziekenhuis, desnoods tegen de wil van de betrokkene werd een reële optie

wanneer 'men' - d.w.z. familie, of buren, of politie, of hulpverleners - meende

dat het 'zo niet langer kan'. De grens van het respecteren van de individuele

beslissingsvrijheid kan dan worden overschreden.

De geneeskundige verklaring

Net als bij de Wet Bopz diende het van toepassing zijn van de belangrijkste

inhoudelijke criteria te blijken uit de door een bevoegde geneeskundige

opgestelde geneeskundige verklaring. Het ging (en gaat) hierbij vooral om de

vragen of betrokkene 'geestelijk gestoord' is en of deze stoornis 'gevaar' doet

veroorzaken. De voorkeur van de wetgever voor het opstellen van een

geneeskundige verklaring ging uit naar een psychiater boven een arts. Uit het

onderzoek bleek dat deze door de wet beoogde formele deskundigheidsvereiste,

met name in de ibs-procedure en in de procedure tot voortzetting van de rm, niet

altijd gewaarborgd was. In deze procedures kwam het relatief vaak voor dat een

geneeskundige verklaring door een arts en niet door een psychiater werd

opgesteld. Voor de ibs kon dit acceptabel zijn gezien het spoedeisende karakter

van de procedure.

De Kw stelde net als de Wet Bopz tevens eisen aan de onafhankelijkheid en

objectiviteit van de geneeskundige verklaring. De voorkeur ging uit naar een
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geneeskundige die niet tevens behandelaar was. De overgrote meerderheid van

de geneeskundige verklaringen leek aan deze norm te voldoen. Daarnaast stelde

de Kw eisen aan het onderzoek door de geneeskundige. Er diende, zo mogelijk,

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

met de huisarts, zo bleek uit het onderzoek, vond in lang niet alle gevallen plaats,

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

geweest. Het overleg met de behandelend arts, veelal de psychiater van de

inrichting waarin betrokkene is opgenomen, werd vaker gerealiseerd.

De observatie wees uit dat de geneeskundige verklaring op het punt van het al of

niet realiseren van consultatie vaak onnauwkeurig en soms onjuist werd

opgesteld.

Net als onder de Wet Bopz diende de geneeskundige verklaring te worden

opgesteld op basis van voorafgaand onderzoek van de betrokkene, in geval van

een ibs zo mogelijk na een geneeskundig onderzoek. Uit de observatie is gebleken

dat dit in de praktijk niet altijd te realiseren was. In sommige gevallen weigerde

betrokkene om mee te werken. In deze gevallen kwam het voor dat iemand,

zonder onderzocht te zijn door een geneeskundige, tegen zijn wil in een

psychiatrisch ziekenhuis werd opgenomen. Dit impliceerde een dilemma waarbij

enerzijds de rechtspositie van de psychiatrische patiënt mogelijk tekort werd

gedaan, terwijl anderzijds de mogelijkheid bestond dat psychiatrische patiënten

een noodzakelijke opname konden verhinderen door de psychiater niet toe te

staan onderzoek te doen. Met betrekking tot dit punt zijn ook in de Wet Bopz

geen nadere bepalingen opgenomen.

Het oordeel van de burgemeester

In de praktijk bleek de afweging van de burgemeester over het opleggen van een

ibs slechts marginaal van aard te zijn. Veelal ontbrak het de burgemeester aan

deskundigheid om de noodzaak van een spoedeisende dwangopname inhoudelijk

te kunnen beoordelen. De burgemeester voer praktisch altijd blind op het oordeel

van de medicus over het bestaan van de geestelijke stoornis. Ook het vaak

voorkomende 'nacht en ontij' karakter van ibs-beslissingen droeg ertoe bij dat de

burgemeesterlijke beslissing doorgaans sterk marginaal was.

Het onderzoek wees uit dat er voor het afgeven van een ibs in de praktijk vele

procedures werden gehanteerd. Bij ongeveer 10% van de ondervraagde

gemeenten kwam het voor dat geneeskundigen de beschikking hadden over

blanco voorgetekende ibs-beschikkingen van de burgemeester, waarvan zonder

voorafgaande toestemming gebruik gemaakt kon worden. Onder de Wet Bopz is

deze laatste, vanuit het oogpunt van rechtsbescherming problematische,

mogelijkheid nu expliciet verboden.

Het bestaan van een goed protocol voor de gang van zaken bij de gemeentelijke

ibs-procedure, bleek van veel belang te zijn. Onder meer de wijze van

communicatie tussen burgemeester en psychiater kon hierin worden geregeld,

alsmede de overdracht van bevoegdheden voor het geval van niet beschikbaarheid

van de burgemeester.

Het bleek met enige regelmaat voor te komen dat een persoon met een ibs in een

psychiatrisch ziekenhuis werd opgenomen zonder dat daarbij met de hoogste
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spoed melding van de ibs door de burgemeester aan de ovj plaatsvond. Uit het

oogpunt van rechtsbescherming was dit problematisch omdat de onvrijwillig

opgenomen psychiatrische patiënt gedurende deze periode verstoken was van de

mogelijkheid zijn zaak door de rechter te laten beoordelen.

De ovj bleek in de uitvoering van de Kw een betrekkelijk geringe rol te spelen.

Hij beoordeelde dikwijls wel de noodzaak van het instellen van een vordering. In

sommige gevallen liet hij ook dit achterwege. Blijkens de gegevens van dit

onderzoek nam hij dergelijke beslissingen niet op basis van eigen onderzoek van

de situatie. Hij beoordeelde de situatie marginaal op basis van de stukken. De ovj

was bovendien zelden aanwezig bij zittingen van de rechtbank over gedwongen

opname.

De zitting

Het onderzoek wees uit dat toevoeging van de advocaat in procedures voor de

kantonrechter niet in alle gevallen werd geëffectueerd. De bijstand die advocaten

aan de betrokkenen verlenen werd niet door alle participanten als waardevol

beoordeeld. Wellicht is dat te verklaren uit het relatief grote aantal zaken waarin

de advocaat in feite weinig verweer bood tegen dwangopname. Soms was dit het

gevolg van de inschatting dat betrokkene geen wezenlijk bezwaar had tegen

gedwongen opname, soms ook stelde de advocaat zich vanwege bestwilover-

wegingen terughoudend op. Het onderzoek wees anderzijds uit dat een actieve

opstelling van de advocaat vaak wel degelijk invloed had op de beslissing van de

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

rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt bleek te zijn gebaat bij een

actieve en kritische opstelling van de advocaat.

Een ander punt van betekenis, het horen van de betrokkene door de rechter leek

vrijwel altijd gerealiseerd te worden. Slechts in uitzonderingsgevallen bleek dit

niet mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de betrokkene uitdrukkelijk weigerde om te

worden gehoord, of wanneer hij gevlucht was. Uit de observaties bleek dat de

rechter de reden van zijn komst en het mogelijke gevolg van de zitting meestal

niet-expliciet aan de patiënt kenbaar maakt. De zittingen duurden meestal tussen

de 15 en 30 minuten en verliepen doorgaans in een informele sfeer. Door het

beurtelings horen van advocaat, betrokkene en geneeskundige kwamen de criteria

voor dwangopname meestal niet systematisch aan de orde.

De door de rechter afgegeven beschikking bleek dikwijls onvoldoende te

verwoorden op grond van welke argumenten het oordeel tot stand was gekomen

dat gedwongen opneming noodzakelijk was. Bovendien werd de beschikking in

meer dan de helft van de gevallen niet aan de betrokkene persoonlijk toege-

zonden, zoals de Kw aangaf.

In veel gevallen deelde de rechter wel zijn beslissing tegen het einde van de

zitting persoonlijk aan de betrokkenen mee. Voor hen kwam daarmee een einde

aan een periode van onzekerheid.
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Het stoorniscriterium

Voor de vaststelling van de geestelijke stoornis bleken geneeskundigen in

belangrijke mate gebruik te maken van tijdens een eerder contact met de Ggz

verzamelde gegevens en gestelde diagnoses. Daarnaast baseerden zij hun oordeel

op gesprekken met betrokkenen en gedragsobservaties. De informatie van

personen die recent met de betrokkene zijn omgegaan completeerde in de meeste

gevallen het beeld dat de psychiater van betrokkene heeft. In de praktijk voldeed

de gevolgde werkwijze veelal niet aan de in de (klinische) psychiatrie als 'ideaal'

gestelde criteria voor betrouwbaarheid en zelfstandige diagnose van de geestes-

stoornis. Dit hoefde niet te betekenen dat de betrokkene in deze gevallen ten

onrechte als psychisch gestoord werd aangemerkt. Het kwam er echter vaak wel

op neer dat de geneeskundige eerder een 'officiële status' gaf aan hetgeen op

voorhand uit berichten, medisch dossier en andere gegevens bekend was, dan dat

hij per geval (opnieuw en) zelfstandig het bestaan van een stoornis vaststelde.

Het onderzoek wees uit dat de rechter zelden geneigd was om zich sterk

inhoudelijk 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 bleek

uit de wijze waarop betrokkene zich presenteerde, onderzocht de rechter in de

praktijk nauwelijks de feiten en achtergronden van de stoornis. Het bestaan van

de stoornis vormde meestal ook geen belangrijk onderwerp op de zitting.

De rechter baseerde zijn desbetreffende aanname meestal zonder veel reserve op

de geneeskundige verklaring en de mondelinge verklaring van de deskundige.

De geneeskundige maakte in deze verklaring echter vaak geen onderscheid tussen

verifieerbare feiten en de conclusies die hij daaraan verbond. Zelden ook deden

psychiaters uitspraken over de betrouwbaarheid van de verklaring. Zij poneerden

meestal met een zekere stelligheid het bestaan van een stoornis. De rechter stelde

over het algemeen geen vragen over de wijze waarop de deskundigen tot de

diagnose waren gekomen.

In de meeste gevallen leek de reikwijdte van het begrip 'stoornis' (in de zin van

de Kw) weinig problemen op te leveren. Dikwijls leed de betrokkene aan schizo-

frenie of aan een stemmingsstoornis met psychotische kenmerken. In sommige

gevallen (vooral bij de inschatting van suïcidaliteit) was het de participanten

echter minder duidelijk of een bepaald ziektebeeld tot stoornis in de zin van de

wet gerekend mocht worden.

Het gevaarscriterium

Met betrekking tot het vaststellen van gevaar konden enigszins andere conclusies

worden getrokken. Het bestaan van gevaar werd door de burgemeester en de

rechter veelal meer inhoudelijk beoordeeld dan bij het stoornis-criterium het

geval was. Meer dan bij het stoornis-criterium was er bij het gevaar-criterium vaak

sprake van een zich opdringende evidentie. Dit was aannemelijk gezien de meest

voorkomende vormen van gevaar die bij dit onderzoek werden geconstateerd, te

weten gevaar voor zichzelf door suïcide, automutilatie of zelfverwaarlozing.

'Bewijzen' voor het bestaan van dergelijk gevaar waren veelal zonder veel inter-

pretatie te ontlenen aan eerdere voorvallen en aan informatie uit uitlatingen,
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gedrag en uiterlijk van betrokkene. Vaak werd het gevaar ook door een persoon

uit de omgeving van betrokkene aangegeven. De rechter was meer dan bij het

stoorniscriterium geneigd om ook actief nieuwe en aanvullende informatie te

zoeken en zich niet alleen te verlaten op de geneeskundige verklaring.

In een relatief klein aantal gevallen was er onvoldoende informatie over de

situatie en stond de geneeskundige of de rechter voor de moeilijke voorspelling

van de kans dat er 'iets ernstigs' zal gebeuren. In dergelijke gevallen werd de

beslissing om over te gaan tot gedwongen opname uiteindelijk vooral ingegeven

door de wens het risico van ernstige gevolgen van een verkeerde beslissing te

vermijden. In sommige gevallen leek min of meer bewust te worden gekozen voor

een ruime gevaarsinterpretatie. Ook in het laatste jaar van de toepassing van de

Kw, en jaren na de invoering van het gevaarscriterium (in 1982), bleken er nog

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

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

De overige criteria

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

onderwerp van discussie. Met name de psychiatrisch deskundigen waren verdeeld

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

geschiktheid van causaliteit als criterium voor gedwongen opname. Uit de

enquête bleek echter ook dat de meerderheid van de participanten vond dat het

causaliteitscriterium wel degelijk een rol van betekenis speelde.

De nieuwe Wet Bopz heeft aan de genoemde criteria van de Kw nog twee criteria

toegevoegd, het bereidheidscriterium en het ultimum-remedium criterium.

Er waren nauwelijks of geen aanwijzingen dat de participanten met betrekking

tot deze nieuwe criteria al anticipeerden op de nieuwe wetgeving. De rechter gaf

er blijk van niet in staat te zijn de aanwezigheid van alternatieven te onder-

zoeken. Dat leek meer een taak voor geneeskundigen en hulpverleners te zijn.

Zoals gezegd leverde dit onderzoek aanwijzingen op dat in sommige gevallen

'gevaar' werd geconstrueerd om opnamen uit 'bestwil' mogelijk te maken.

Wellicht zal onder de Wet Bopz juist in deze gevallen van niet nijpend gevaar

intensiever worden gezocht naar een alternatief voor gedwongen opname.

Dit onderzoek heeft uitgewezen dat onder de Kw soms opzettelijk werd

afgeweken van de wettelijke 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. Uit het oogpunt van

rechtsbescherming zowel als uit het oogpunt van adequate zorg leek dit echter

een zwaktebod. Enerzijds compliceert gedwongen opname vrijwel altijd de

behandelsituatie waardoor het realiseren van 'bestwil' dubieus wordt, terwijl het

anderzijds per definitie discutabel is in hoeverre 'bestwilargumenten' een rol

mogen spelen bij gedwongen opname. Het is de vraag of de Wet Bopz

verandering kan brengen in dit fundamentele dilemma.
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1.4

Probleemstelling

De externe rechtspositie in het kader van de Wet Bopz heeft betrekking op de

procedures die leiden tot een onvrijwillige opneming in een psychiatrisch

ziekenhuis, een psychogeriatrisch verpleeghuis of een instelling voor verstandelijk

gehandicapten. Deze procedures vormen de kern van dit onderzoek.

De Wet Bopz bevat in vergelijking tot de Kw enkele nieuwe elementen, die vooral

zijn bedoeld om de externe rechtspositie te verbeteren. Die elementen die

'justitieel' van aard zijn, onderdeel van de procedures uitmaken, worden in dit

onderzoek ook meegenomen.

Een en ander leidt tot de volgende probleemstelling:

Leiden de procedures onder de Wet Bopz tot verbetering van de externe

rechtspositie van onvrijwillig opgenomen patiënten van alle drie de

sectoren en wat zijn de gevolgen van de nieuwe elementen in de Wet Bopz

voor de uitvoeringsorganen en voor het functioneren van de diverse

participanten?

Deze probleemstelling omvat de volgende vragen:

1 Hoe ontwikkelen de aantallen Wet Bopz-procedures zich in vergelijking

met aantallen Kw-procedures?

2 Wat is de verhouding tussen verstrekte en geweigerde verzoeken/

vorderingen tot procedures, en om welke reden worden verzoeken/

vorderingen afgewezen?

3 Kunnen voorgeschreven termijnen in acht worden genomen en in welke

mate gebeurt dit ook?

4 Hoe ontwikkelen het verzoek aan de ovj, de vordering van de ovj en de

beschikking van de rechter zich?

5 Hoe functioneert de bezoekplicht van de ovj?

6 Wat is de taak van de geneesheer-directeur, bij het afgeven van een

geneeskundige verklaring?

7 Wat is de positie van de burgemeester in de ibs-procedure?

8 Hoe verloopt de communicatie tussen psychiater en rechter?

9 Wat is de rol van de politie?

10 Leiden de vijf criteria tot een substantiële verandering van het aantal

procedures voor ibs en rm?

11 Leidt uitbreiding van de doelgroep met psychogeriatrische patiënten,

minderjarigen en verstandelijk gehandicapten tot een substantiële toename

van het aantal procedures?

12 Wat zijn de effecten van de Wet Bopz op de werklast van de rechterlijke

macht?

13 Welke factoren leiden tot toe- of afname van de werklast?

14 Zijn er knelpunten te onderscheiden in de uitvoering van de Wet Bopz?

15 In hoeveel en in welke gevallen wordt een advocaat niet toegevoegd in

procedures van onvrijwillige opneming?
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16 Hoe vaak worden schadevergoedingen toegekend en wat is de hoogte van

de bedragen?

17 Leidt uitbreiding van de wet met de rm op eigen verzoek tot een toename

van het aantal procedures?

18 Zijn de criteria van de Wet Bopz hanteerbaar voor minderjarigen?
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2 Opzet en uitvoering van het onderzoek

2.1

Inleiding

Voor het verzamelen van gegevens over de toepassing van de Wet Bopz in het

algemeen en over de externe rechtspositie van mensen die onvrijwillig opge-

nomen worden in het bijzonder is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeks-

methoden.

Allereerst heeft een korte literatuurstudie plaatsgehad. Begin september 1995 zijn

de enquêtes verzonden. De interviews zijn afgenomen in de periode van

25 september tot 8 december 1995. Daarnaast zijn verschillende geautomatiseerde

systemen geraadpleegd, gedurende verschillende perioden. Hierna wordt nader

ingegaan op de gebruikte methoden: met welk doel zijn ze gebruikt, hoe zijn ze

toegepast en (globaal) welke informatie heeft elk van de methoden opgeleverd.

2.2

Onderzoeksopzet

Het onderzoek naar de verandering van de externe rechtspositie van mensen die

onvrijwillig opgenomen worden, is uitgevoerd door verschillende onderzoeks-

methoden te combineren. De methoden van dit onderzoek wijken enigszins af van

de methoden die door Hoekstra en Leuw zijn gebruikt. Aan het eind van deze

paragraaf worden deze verschillen besproken.

Enquête

Enquêteformulieren zijn verzonden om inzicht te krijgen in het verloop van

procedures, de contacten tussen participanten, de wijze waarop de communicatie

verloopt, de werklast, de ervaringen met de nieuwe elementen van de wet, de

ervaren knelpunten en meningen over verschillende aspecten van de wet.

Iedere groep participanten heeft een eigen vragenlijst ontvangen. Voor een deel

is gebruik gemaakt van vragen van de vragenlijsten die tijdens de nul-meting zijn

verstuurd. De vragenlijsten zijn gericht aan rechters, ovj's burgemeesters,

psychiaters van de Riagg's, psychiaters van de instellingen met een Bopz-

aanmerking, advocaten, geneesheren-directeur van instellingen met een Bopz-

aanmerking, chefs van de basiseenheden van de politie, medewerkers van parket

en griffie van de rechtbanken, coordinatoren van de acute diensten en de

regionale lgz's.
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In de onderstaande tabel is het aantal formulieren opgenomen dat elke beroeps-

groep heeft ontvangen, alsmede het aantal formulieren dat ingevuld is terug-

gestuurd. De laatste kolom geeft dus de respons op de enquête weer.

Tabel 1

Aantallen verzonden en ontvangen enquêtes

Beroepsgroep uit In Respons

Rechter 70 52 74%

Ovj 50 19 38%

Burgemeester 634 407 64%

Griffiemdw. 45 23 51%

Parketmdw. 35 16 46%

Instellingspsychiater 619 229 37%

Geneesheer-dir. 577 214 37%

Coordinator Riagg 57 35 61%

Riagg-psych. 57 52 91%,

Politie 493 188 38%

Advocaat 406 201 50%

lgz 7 57%

Totaal 3173 1440 45%

De enquêteformulieren voor rechters, ovj's, parket- en griffiemedewerkers zijn op

naam verstuurd naar de betreffende functionarissen. De bedoeling van het op

naam versturen van de vragenlijsten was een zo groot mogelijke respons te

krijgen. Hiertoe heeft een kort telefonisch onderzoek plaatsgevonden.

De psychiaters (in de tabel aangeduid met instellingspsychiater) en geneesheren-

directeur van instellingen met een Bopz-aanmerking hebben geen op naam

gesteld enquêteformulier ontvangen. De namen en adressen van de instellingen

waar zij werkzaam zijn, zijn ontleend aan de bijlage van de Regeling aanmerking

psychiatrisch ziekenhuis Bopz bij de Wet. Door het grote aantal instellingen, en

bijgevolg een veel langer durend telefonisch onderzoek, is besloten de

formulieren voor de beide functionarissen niet op naam te versturen.'

In het onderzoek van Hoekstra en Leuw was de politie niet betrokken. Uit dit

onderzoek kwam echter naar voren dat, alhoewel de politie formeel nagenoeg

niet bij de uitvoering van de (Kw en) Wet Bopz is betrokken, zij in de praktijk hier

vaak mee te maken heeft. Om deze reden is besloten de politie voor dit

onderzoek ook een vragenlijst toe te sturen.

Door de lage respons op de enquête van het vorige onderzoek van de groep

advocaten is besloten de advocaten eveneens op naam aan te schrijven.

1 Deze hoge respons is deels veroorzaakt doordat de Riagg's in Den Haag meerdere kopieën van de

enguëte hebben gemaakt en de kopieën door verschillende Riagg-psychiaters hebben laten invullen.

2 In de Wet Bopz is nu een rol weggelegd voor Geneesheren-directeur, waar zij vanuit de Kw geen

taken toebedeeld hadden.
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Diepte-interviews

Om het beeld van de beleving van de Wet Bopz door de participanten aan te

vullen zijn daarnaast ook verdiepende interviews gehouden. Op deze wijze is

meer achtergrondinformatie over knelpunten verzameld.

Het uitgangspunt bij deze semi-gestructureerde gesprekken vormde een lijst met

vragen over de knelpunten die de geïnterviewde (mogelijk) had ondervonden bij

de uitvoering van de Wet Bopz.

Diepte-interviews zijn gehouden met: 2 burgemeesters, 3 psychiaters, 2 politie-

mensen, 2 rechters, 8 advocaten, 2 ovj's en één geneesheer-directeur.

Registratiesystemen

Voor het krijgen van inzicht in de ontwikkeling van kwantitatieve gegevens is

gebruik gemaakt van enkele geautomatiseerde systemen, te weten: Bopzis, Pigg,

een werklast-registratiesysteem en BRON. De gegevens die in de systemen worden

opgeslagen moeten inzicht bieden in de aantallen en soorten procedures, de

aantallen toevoegingen en dergelijke.

Het gaat hierbij onder andere om:

- voortzetting van de ibs

- rm, te onderscheiden naar:

- rm op eigen verzoek;

- rm op verzoek van in de wet aangewezen personen;

- eerste voortzetting van de rm;

- verdere voortzettingen van de rm;

- geweigerde rm's

- verlof

- ontslag

- door de burgemeester ingestelde ibs-en

- toevoegingen van advocaten.

In de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op het Bopz Informatie Systeem

(Bopzis).

Patiënten informatiesysteem geestelijke gezondheidszorg (Pigg)

Het Pigg wordt beheerd door Stichting informatievoorziening geestelijke gezond-

heidszorg (Sig). Het Pigg is gebruikt om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van

het aantal opnamen in de periode 1990 t/m 1994. Hiervoor zijn de boeken

'Landelijke Tabellen Psychiatrie' gebruikt. Een eerste voordeel van het Pigg-

systeem is de eenduidigheid in de wijze van rapporteren gedurende een lange

reeks van jaren. De gegevens van het Pigg verschillen sterk van de gegevens die

het Bopzis levert. Een vergelijking van de cijfers uit de twee systemen is daarom

niet mogelijk. Een tweede voordeel is dat het Pigg informatie bevat van een zeer

groot deel, variërend van 95 tot 100%, van de instellingen in de geestelijke
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gezondheidszorg. Een eerste nadeel is dat niet van alle typen instellingen uit de

geestelijke gezondheidszorg de gegevens in het Pigg zijn geregistreerd. Zo bevat

het Pigg geen gegevens van de psychiatrische afdeling van algemene

ziekenhuizen (Paaz-en). Een tweede nadeel dat in het Pigg alleen de juridische

status van de patiënt wordt bijgehouden op het moment van binnenkomst in het

psychiatrische ziekenhuis. Informatie over patiënten die op vrijwillige basis

worden opgenomen en van wie tijdens het verblijf de status veranderd in

gedwongen opname, is derhalve door het Pigg niet te geven.

Gebleken is dat de gegevens van de Paaz-en nergens centraal worden bijge-

houden. Het grote aantal Paaz-en maakte het niet doenlijk de gegevens op een

andere wijze te verzamelen. Daarom is besloten de gegevens van de Paaz-en

buiten dit onderzoek te houden.

Voor informatie over de gevolgen voor de werklast van het justitieveld door de

invoering van de Wet Bopz, is gebruik gemaakt van twee systemen. Informatie

over de aantallen behandelde zaken door parket/ovj en griffie/rechter is ontleend

aan het werklast-registratiesysteem van de Dienst Rechtspleging van het

ministerie van Justitie. De aantallen piketzaken en toevoegingen van advocaten in

de periode 1990 t/m 1994 is geleverd met behulp van het systeem BRON van de

Stichting IRIS in Almelo.

Vergelijking met de methoden van het eerste onderzoek

In tegenstelling tot de nul-meting van dit evaluatie-onderzoek, het onderzoek van

Hoekstra en Leuw (1996), hebben nu geen participerende observaties plaats-

gevonden. Enerzijds was de tijd voor dit onderzoek beduidend korter dan de tijd

die aan de nul-meting kon worden besteed, anderzijds verschilt de probleem-

stelling in dit onderzoek van die van het vorige, waar het meer dan bij het

onderhavige onderzoek ging om de inhoudelijke invulling van de criteria in de

dagelijkse praktijk.

Een tweede verschil tussen de methoden die gebruikt zijn in dit onderzoek en die

bij de nul-meting, is dat nu (om de zelfde redenen als hierboven vermeld) geen

patiënteninterviews hebben plaatsgevonden.

Het derde verschil in methode is dat voor dit onderzoek beschikt kon worden over

Bopz-jurisprudentie, die verzameld wordt door de Nederlandse Vereniging voor

Rechtspraak. Met name voor het in kaart brengen van de knelpunten in de

uitvoering van de wet heeft dit middel goede diensten bewezen.

2.3

Functioneren Bopzis

Bopzis is geraadpleegd om informatie te krijgen over de aantallen procedures die

door parket en griffie zijn behandeld, over de doorlooptijden en termijnen en

over de soorten beslissingen die zijn genomen. Aan de hand van een door het

WODC opgestelde vragenlijst zijn vraagprogramma's opgesteld die de antwoorden

opleveren.
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Bopzis is in de eerste plaats ontwikkeld om de werkzaamheden bij het parket en

de griffie te vergemakkelijken. Een tweede doel van Bopzis is om de evaluatie van

de Wet Bopz, zoals aangegeven in artikel 71 van de wet, te vereenvoudigen.

Het gebruiken van Bopzis voor de evaluatie bleek op problemen te stuiten.

Het eerste probleem is dat niet alle parketten en griffies in de negentien

arrondissementen Bopzis zijn gaan gebruiken. Uit een telefonisch onderzoek,

uitgevoerd in mei 1995, onder alle potentiële gebruikers van Bopzis bleek dat in

geen enkel arrondissement vanaf de afgesproken ingangsdatum, 1 mei 1994, met

het systeem werd gewerkt. Het merendeel van de gebruikers is rond de zomer van

1994 gestart met het gebruiken van het systeem. Eind 1995 bleek dat nog steeds

niet alle parketten en griffies met Bopzis werken. De griffie in de arrondisse-

menten Amsterdam en Haarlem gebruiken Bopzis nog niet, de parketten in beide

arrondissementen overigens wel. In het arrondissement Maastricht werkten begin

1996 noch de griffie noch het parket met Bopzis. Op dat moment bestond ook nog

geen zicht op de datum vanaf welke Bopzis daar gebruikt zou worden.

Het tweede probleem is dat Bopzis niet alle informatie bevat die nodig is voor

evaluatie van de wet. Van een psychiatrisch ziekenhuis dat in Bopzis is opgenomen

is niet (eenvoudig) te achterhalen welk type instelling het is, een algemeen

psychiatrisch ziekenhuis, een psychogeriatrisch verpleeghuis, een instelling voor

verstandelijk gehandicapten dan wel een Paaz. Wij zijn daarom in geringe mate in

staat geweest te onderzoeken hoeverre de nieuwe patiëntengroepen,

verstandelijk gehandicapten en psychogeriatrische patiënten, gezorgd hebben

voor een toename van de werklast. Ook is het in Bopzis niet mogelijk de reden

van een afwijzing van een vordering op te nemen. Daarnaast maakt ook het

ontbreken van de registratiemogelijkheid van ibs-beëindigingen door de

behandelaar, volgens schattingen van experts betreft dit 10-15% van alle ibs-

opnamen, dat Bopzis volstrekt onvoldoende informatie levert voor de evaluatie.

Het derde probleem van Bopzis is dat niet alle velden die door de Bopzis-

gebruikers ingevuld kunnen worden verplichte velden zijn. Dit betekent dat in

een aantal gevallen wel de mogelijkheid bestaat informatie op te nemen, maar

dat de gebruikers bepalen of ze de velden invullen. In geval van grote drukte

en/of wanneer geneeskundige verklaringen onvolledig of nauwelijks leesbaar zijn,

kunnen gebruikers al snel besluiten bepaalde informatie niet in te voeren. Een

onjuist beeld van de situatie in dat arrondissement is het gevolg.

Het vierde probleem is dat de gegevens op de Bopzis-overzichten niet betrouw-

baar zijn. Verschillende overzichten die op dezelfde procedures betrekking

hebben, bleken (grote) verschillen in aantallen op te leveren.

Op grond van bovenstaande tekortkomingen heeft de Bopzis een veel minder

belangrijke bijdrage aan de evaluatie kunnen leveren dan oorspronkelijk de

bedoeling was. Gezien het maar zeer ten dele geïmplementeerd zijn van de Bopzis

in 1994 is besloten om de Bopzis-gegevens over dat jaar in het geheel niet te

gebruiken.
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1995

Nadat het jaar 1995 was afgesloten zijn de overzichten uit Bopzis over dat jaar

samengesteld. Ook toen bleek dat de gegevens van die overzichten niet

betrouwbaar waren. Verschillende overzichten die op dezelfde procedures

betrekking hadden, bleken (grote) verschillen in aantallen op te leveren.

Besloten is om Bopzis-gegevens niet te gebruiken voor aantallen over het aantal

beslissingen dat is genomen of het over het aantal opnemingen, verloven,

ontslagen, enz. Wel zijn gegevens uit Bopzis gebruikt om inzicht te krijgen in het

realiseren van termijnen voor beslissingen, zoals de wet die aangeeft. Ook zijn

achtergrondgegevens gebruikt, zoals de soorten stoornissen en gevaar, die in de

procedures voorkomen.

32



3 Inbewaringstelling

In dit hoofdstuk wordt de spoedprocedure behandeld die leidt tot onvrijwillige

opneming in een psychiatrisch ziekenhuis. In de eerste paragraaf geven we een

globale beschrijving van de procedure zoals vermeld in de wet. Hierbij komen de

criteria aan de orde die gelden voor deze procedure. Daarnaast worden de

beroepsgroepen vermeld die een rol spelen bij de onvrijwillige spoedopname.

Vervolgens besteden we in paragraaf 3.1.2 aandacht aan de bevindingen uit het

onderzoek. Tevens wordt verwezen naar de Bopz-jurisprudentie voor zover deze

aanvullende informatie oplevert. In paragraaf 3.2 gaat het om de voortzetting van

de ibs. Ook hier beschrijven we eerst het verloop van de procedure, daarna komen

de bevindingen uit het onderzoek aan de orde.

3.1

Inbewaringstelling

3.1.1

Verloop van de procedure

Wanneer iemand een gevaar vormt voor zichzelf en/of voor zijn omgeving, en het

ernstige vermoeden bestaat dat een stoornis van de geestvermogens van die

persoon dat gevaar doet veroorzaken, dan is het mogelijk een ibs-procedure te

starten. Daarnaast dient duidelijk te zijn dat die persoon niet bereid is zich

vrijwillig te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Het gevaar dat wordt

veroorzaakt moet zo onmiddellijk dreigend zijn dat de uitkomst van een rm-

procedure niet kan worden afgewacht en het gevaar moet niet kunnen worden

afgewend door personen of instellingen, anders dan door onvrijwillige opneming

in een psychiatrisch ziekenhuis.

Voordat het tot een onvrijwillige opneming komt, moet er een geneeskundige

verklaring zijn opgesteld, zo mogelijk aan de hand van een geneeskundig onder-

zoek. De wet geeft aan dat de geneeskundige verklaring bij voorkeur door een

niet behandelend psychiater moet worden opgesteld of, als dat niet mogelijk is,

door een niet-behandelend arts. Als de arts die de geneeskundige verklaring

afgeeft geen psychiater is dan dient hij zo mogelijk overleg te plegen met een

psychiater. Als de betrokkene onder behandeling is, dan dient bij voorkeur

overlegd te worden met de behandelend psychiater.

Uit de geneeskundige verklaring dient te blijken dat:
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1 de betrokkene gevaar veroorzaakt (gevaarscriterium), dat zo onmiddellijk

dreigend is dat het verzoeken van een rm niet kan worden afgewacht;

2 het ernstige vermoeden bestaat van een stoornis van de geestvermogens;

3 het ernstige vermoeden bestaat dat de stoornis van de betrokkene het

gevaar doet veroorzaken (causaliteitscriterium);

4 de betrokkene geen blijk geeft van de nodige bereidheid zich in een

psychiatrisch ziekenhuis te laten opnemen (bereidheidscriterium);

5 het gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een

psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend (ultimum-remedium

criterium).

Op basis van de informatie in de geneeskundige verklaring besluit de

burgemeester al dan niet tot inbewaringstelling over te gaan. De burgemeester

tekent de ibs-beschikking zo spoedig mogelijk. Tevens moet hij er voor zorgen dat

de betrokkene wordt bijgestaan door een raadsman, uiterlijk vanaf het tijdstip

waarop de beschikking is gegeven.

Vervolgens zal de betrokkene worden overgebracht naar het psychiatrisch

ziekenhuis, dat in de beschikking wordt genoemd. Indien binnen 24 uur na afgifte

van de ibs-beschikking de betrokkene niet is opgenomen kan de burgemeester, na

overleg met de lgz, de in aanmerking komende ziekenhuizen bevelen om de

betrokkene op te nemen. Het ziekenhuis dat dit opnamebevel ontvangt is

verplicht de betrokkene op te nemen.

De burgemeester dient er voor te zorgen dat onverwijld de lgz en de ovj van de

ibs op de hoogte worden gesteld. Zo spoedig mogelijk nadat de ibs-beschikking is

gegeven, doch in elk geval niet later dan de volgende dag, zendt de burgemeester

aan de lgz en de ovj bij aangetekend schrijven een afschrift van de beschikking en

van de geneeskundige verklaring.

De duur van het verblijf op grond van een ibs-beschikking is enkele dagen. Vóór

het verstrijken van deze tijd kan de betrokkene wel worden ontslagen uit het

psychiatrisch ziekenhuis door de geneesheer-directeur, indien niet langer aan de

ibs-criteria wordt voldaan. In aansluiting op een ibs kan de ovj een vordering

instellen tot voortzetting van de ibs. De machtiging tot voortzetting van de ibs

heeft een geldigheidsduur van drie weken.

3.1.2

Bevindingen uit het onderzoek

Aanleiding tot de ibs

Volgens de geënquêteerde Riagg-psychiaters zijn de aanleidingen tot de crisis-

situatie vaak gedragsproblemen van betrokkene of het is de omgeving

(echtgenoot, familie) van de betrokkene, die aangeeft niet langer in staat te zijn

voor de betrokkene te zorgen. In het laatste geval wordt gesproken van een

(dreigende) uitputting van het sociale systeem.

Personen die door middel van een ibs zijn opgenomen, hebben verschillende

soorten gevaar voor zichzelf of voor anderen veroorzaakt of gedreigd te veroor-

zaken. De meest voorkomende soorten gevaar zijn: suïcide of zelfverminking, het
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oproepen van agressie, het vertonen van ernstige vormen van overlast en een

gevaar zijn voor de algemene veiligheid. Dit blijkt uit antwoorden die rechters,

burgemeesters, politie en Riagg-psychiaters geven in de enquête.

De rechters en Riagg-psychiaters geven in de enquête aan dat schizofrenie, waan-

stoornissen en stemmingsstoornissen de meest voorkomende geestesstoornissen

zijn bij personen met een ibs.

De meldingen die bij de politie binnenkomen over ibs-gevallen zijn vaak

afkomstig van buren en buurtgenoten en van familie of partner. In mindere mate

worden ook meldingen ontvangen van huisartsen en Riagg-instellingen. Bij de

ovj's komen veel meldingen via Riagg-instellingen en uit psychiatrische

ziekenhuizen, maar daarnaast ook van familie of partner.

De politie, die formeel nagenoeg geen rol is toebedeeld in de Wet Bopz, is dus

vooral betrokken bij crises waarbij onvrijwillige opneming vanuit de maatschappij

een oplossing kan zijn. Politiefunctionarissen geven aan dat hun hulp vaak wordt

ingeroepen bij openbare orde problemen en in situaties waar de veiligheid voor

derden in het geding is. Hun taken zijn dan conflictbeheersing en ordebewaring.

Daarnaast wordt ook de 'sterke arm' functie genoemd, met name wanneer de

onvrijwillige opneming geëffectueerd moet worden. Uit de literatuur (Rijnders en

Kuijper, 1995) komt naar voren dat bij 20-25% van de verwijzingen naar de Riagg-

psychiater de politie de verwijzer is.

De ondervraagde hoofden van de basiseenheden van de politie geven aan dat zij

gemiddeld tachtig keer per jaar te maken hebben met problemen die worden

veroorzaakt door mensen met een geestesstoornis. Lang niet alle crisissituaties

waarbij de politie te hulp schiet monden uit in een onvrijwillige opneming: 20%

van dergelijke situaties resulteert in onvrijwillige opneming van de betrokkene.

Gemiddeld wordt in 60% van de gevallen een andere oplossing gevonden.

Hierbij worden vooral maatschappelijke dienstverlening en thuiszorg, het elders

onderbrengen van betrokkene en het toedienen van medicatie genoemd.

In de resterende 20% van de gevallen kan de politie volstaan met een geringere

interventie, zoals het voeren van een gesprek met de betrokkene en/of diens

omgeving.

Wanneer het er op lijkt dat de crisissituatie niet zonder een wettelijke dwang-

maatregel kan worden opgelost, dan wordt de hulp ingeroepen van een

psychiater ter beoordeling van de situatie en voor het opstellen van een genees-

kundige verklaring. Van de politiemensen in het onderzoek is 54% van mening

dat de samenwerking met de Riagg(-psychiaters) niet goed verloopt, terwijl 56%

van de politiemensen aangeeft dat er wel afspraken zijn gemaakt tussen

psychiatrische hulpverlening en politie over de afwikkeling van deze crisissituaties.

In tegenstelling tot de politiefunctionarissen is de meerderheid (90%) van de

Riagg-psychiaters tevreden over de communicatie met de politie. Een mogelijke

verklaring voor deze uiteenlopende inzichten komt naar voren uit interviews met

politiemensen. Zij gaven hierbij aan dat psychiaters vaak zeer terughoudend zijn

met het opstellen van een geneeskundige verklaring, terwijl volgens de politie

een onvrijwillige opneming wenselijk is. De politie heeft hierdoor het gevoel dat

zij met de problemen blijft zitten.

Voorbeelden van afspraken tussen politie en psychiatrische hulpverlening die in de

enquête worden genoemd zijn de volgende: Riagg-Politie-protocol (49 maal
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genoemd), ibs-protocol (31 maal) en afspraken over de (telefonische)

bereikbaarheid van de Riagg (zes maal). De meest verregaande afspraak bestaat

uit een regelmatig overleg tussen politie en Riagg over de casuïstiek en over de

problemen die de politie daarbij ondervindt (veertien maal).

We hebben vervolgens bekeken in hoeverre het tevreden zijn over de samen-

werking tussen Riagg en politie samenhangt met de aanwezigheid van afspraken

tussen hen. Er blijkt een significant verband te bestaan' tussen het tevreden zijn

over de samenwerking en de aanwezigheid van afspraken. De conclusie luidt dan

ook dat wanneer Riagg en politie afspraken maken over de hulpverlening de

samenwerking tussen hen verbetert.

Knelpunten van de politie in ibs-procedure

De geënquêteerde politiemensen gaven aan dat er verschillende knelpunten zijn

in de samenwerking met de psychiaters. Het grootste knelpunt, genoemd door

75% van de politiemensen, is dat het niet duidelijk is hoe de psychiaters de

criteria voor onvrijwillige opneming interpreteren. Kleinere knelpunten zijn dat er

te veel tijd zit tussen het moment van de melding van het probleem aan de meld-

kamer en de daadwerkelijk opname in een ziekenhuis. De verschillende stappen in

de ibs-procedure dienen naar de mening van enkele politiemensen sneller geno-

men te worden. Uit interviews met en opmerkingen van politiemensen in de marge

van de enquête kunnen de redenen hiervoor worden afgeleid. Waarschijnlijk is de

politie vaak al vanaf het eerste begin bij de problemen betrokken. Vervolgens

staan politiemensen voor de taak, terwijl wordt gewacht op de komst van de

psychiater, de beslissing van de burgemeester en het vervoer naar het ziekenhuis,

om eventuele verdere moeilijkheden te bezweren. Een ander door de politie

genoemd probleem is de slechte bereikbaarheid van de Riagg's, met name buiten

kantooruren. Hierdoor duurt het lang(er) voordat een psychiater gevonden wordt

die kan bepalen of er een geneeskundige verklaring moet worden opgesteld.

Daarnaast geeft de politie aan dat er nog andere, minder vaak genoemde,

knelpunten zijn. Zo wordt het ontbreken van structureel overleg tussen politie en

psychiaters door de politie gezien als een belemmering. Enkele politiemensen

menen dat door de late komst van de psychiater de betrokkene vaak al zo rustig is

dat er geen geneeskundige verklaring wordt geschreven en de betrokkene dus

niet onvrijwillig opgenomen wordt. Ook het feit dat de psychiater niet altijd

onderzoek wil doen of de betrokkene zelfs maar wil bezoeken, zien politiemensen

als knelpunt. Een meer algemeen knelpunt, is de scepsis van de politie over het

vermogen van de hulpverlening om oplossing te kunnen bieden bij problemen van

mensen met een geestesstoornis. Tenslotte geven verschillende politiemensen aan

dat er naar hun mening een tekort is aan opvang of opnamelokaties waardoor

onvrijwillige opnemingen niet gerealiseerd kunnen worden.

Enkele politiemensen geven overigens expliciet aan geen knelpunten te ervaren in

de samenwerking met de Riagg-psychiaters. Als reden hiervoor noemen ze dat er

periodiek overleg plaats heeft tussen politie en Riagg waarin moeilijkheden en

onduidelijkheden worden besproken.

1. (p <0.01).
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Onderzoek ten behoeve van de geneeskundige verklaring

Wanneer iemand een gevaar vormt en het ernstige vermoeden bestaat dat een

stoornis van de geestvermogens daarvan de oorzaak is zal een psychiater worden

gewaarschuwd. De psychiater zal de betrokkene onderzoeken en zo nodig een

geneeskundige verklaring uitschrijven, die noodzakelijk is voor het krijgen van

een ibs-beschikking. De Riagg-psychiaters geven in de enquête aan dat zij aan de

vijf criteria voor dwangopname normale tot veel aandacht besteden. Met name

het gevaar en de stoornis krijgen van de meeste Riagg-psychiaters veel aandacht.

Instellingspsychiaters besteden in geval van een geneeskundige verklaring voor

een ibs vooral veel aandacht aan het gevaar en aan het bereidheidscriterium.

Aan de criteria stoornis en causaal verband besteden zij normale aandacht.

Voor het nieuwe criterium ultimum-remedium heeft het merendeel van de

psychiaters in de instellingen normale aandacht. Wat opvalt is dat 21 % van hen

aangeeft dat zij weinig of zelfs geen aandacht aan dit criterium besteden bij het

opmaken van een geneeskundige verklaring. Van de Riagg-psychiaters schenkt

20% weinig of geen aandacht aan het ultimum-remedium criterium.

De geneesheren-directeur geven aan dat zij meestal wel of bijna altijd onder-

zoeken of een alternatieve afwending van het gevaar mogelijk is voor een ibs.

Aantallen geneeskundige verklaringen

De Riagg-psychiaters uit de enquête geven aan gemiddeld 15 verklaringen per jaar

uit te schrijven terwijl de instellingspsychiaters jaarlijks gemiddeld 1 genees-

kundige verklaring uitschrijven (voor reeds opgenomen patiënten). De verhouding

van het aantal uitgeschreven verklaringen (15:1) geeft echter niet de verhouding

aan van het aantal mensen dat met een ibs vanuit de maatschappij wordt opge-

nomen ten opzichte van het aantal mensen dat met een ibs vanuit een instelling

wordt opgenomen. Uit de interviews is namelijk gebleken dat Riagg-psychiaters

nogal eens door instellingen worden gevraagd voor één van hun bewoners een

geneeskundige verklaring op te stellen voor een ibs. De verhouding die naar

voren komt uit de antwoorden van de burgemeesters op vragen naar het totale

aantal afgegeven ibs-beschikkingen en het aantal ibs-beschikkingen voor reeds

opgenomen personen bedraagt 11:1. Ongeveer de helft van de geneesheren-

directeur in de enquête zegt dat meestal of (bijna) altijd de Riagg wordt

ingeschakeld wanneer sprake is van het opstellen van een geneeskundige

verklaring voor iemand die reeds vrijwillig verblijft. Uit de steekproef die het

NcGv heeft gedaan voor hun deel van de Bopz-evaluatie blijkt dat ongeveer 20%

van de ibs-beoordelingen van reeds opgenomen patiënten wordt verricht door

Riagg-psychiaters.

Op grond van bovenstaande gegevens kan geen uitspraak worden gedaan over de

verhouding tussen het aantal dat wordt opgenomen met een ibs vanuit de maat-

schappij en het aantal dat daarvoor reeds in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft.

De wettekst stelt dat de geneeskundige verklaring bij een ibs bij voorkeur

opgesteld moet zijn door een niet-behandelend psychiater, of als dat niet

mogelijk is door een niet-behandelend arts. Uit de enquête blijkt dat 10% van de
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ondervraagde instellingspsychiaters in 1994 en/of 1995 een of meer genees-

kundige verklaringen heeft afgegeven voor patiënten in hun instelling.

Overigens kan niet worden vastgesteld of dit voor een ibs of voor een rm was.

De rol van de burgemeester

De burgemeester van de gemeente waar de betrokkene zich bevindt zal op basis

van de gegevens in de geneeskundige verklaring beslissen of de betrokkene

gedwongen opgenomen zal worden. De Wet Bopz voorziet ook in de mogelijkheid

dat een door de burgemeester gemandateerde wethouder deze beslissing neemt.

Ook kan de bevoegdheid van de burgemeester zijn overgedragen op grond van

artikel 84 lid 1 van de Gemeentewet. Op grond van deze laatste bepaling is de

vervanger van de burgemeester gerechtigd te beslissen over een ibs-opname.

Uit de enquête blijkt dat in 70% van de deelnemende gemeenten één of meer

wethouders gemandateerd zijn. In 52% van deze gemeenten is alleen de loco-

burgemeester gemandateerd, bij 47% hebben twee of meer wethouders dit

mandaat gekregen. In de grotere gemeenten, (meer dan 60.000 inwoners) zijn

vaker meer wethouders gemandateerd dan in de, kleinere gemeenten, waar vaker

alleen de loco-burgemeester een mandaat heeft. De meest voorkomende reden

die door de burgemeesters wordt genoemd voor het mandateren van de

beschikkingsbevoegdheid, is de afwezigheid van de burgemeester op bepaalde

tijdstippen.

Uit de enquête-antwoorden bleek verder dat in vijf gemeenten aan ambtenaren

bevoegdheden zijn verleend tot het afgeven van een ibs-beschikking.

Deze regeling is in strijd met de bepaling van artikel 20 van de Wet Bopz.

In 29 gemeenten die aan de enquête hebben deelgenomen wordt (nog) gewerkt

met voorgetekende machtigingen voor ibs-verlening. Dit is een praktijk die onder

de Kw kon bestaan, maar krachtens de Wet Bopz ontoelaatbaar is. Deze praktijk

komt overigens bij gemeenten van alle groottes voor, met een uitschieter in de

klasse 10.000 tot 60.000 inwoners (15 maal). Als redenen voor het werken met

blanco volmachten noemen de burgemeesters dat het een beproefd middel is

gebleken (8 maal genoemd), het de werkzaamheden vergemakkelijkt (6 maal) en

dat omwille van de hoge werkdruk de administratieve procedures worden

gestroomlijnd (2 maal). Daarnaast geven verschillende burgemeesters aan dat de

voorgetekende machtiging alleen in uiterste nood, bijvoorbeeld bij afwezigheid

van de bevoegde personen wordt gebruikt of dat de machtiging buiten

kantooruren wordt gebruikt nadat de burgemeester of gemandateerde wethouder

voorafgaand hieraan telefonisch toestemming heeft verleend. Eén burgemeester

geeft zelfs expliciet als reden voor het gebruiken van voorgetekende machtigingen

aan, dat wat hem betreft het niet uitmaakt of hij de gegevens van de genees-

kundige verklaring vooraf ziet, aangezien hij daar toch geen aandacht aan schenkt.

Naar aanleiding van een uitgebreide discussie in Nederland over de rol van de

burgemeester in de ibs-procedure is de burgemeesters gevraagd of zij zich

deskundig achten om een ibs-verzoek te kunnen toetsen. Hierop antwoordt 51%
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van hen dat meestal wel of (bijna) altijd te zijn, terwijl 44% aangeeft dat meestal

niet of (bijna) nooit te zijn.

Aan enkele andere beroepsgroepen is gevraagd hoe zij denken over de rol die de

burgemeester speelt in de ibs-procedure. Onderstaande tabel geeft de mening van

enkele beroepsgroepen.

Tabel 2

Reacties op de stelling 'De rol van de burgemeester is inhoudsloos en daarom overbodig'.

eroepsgroep

(Zeer)

mee eens

(in %)

Geen

mening

(in %)

(Zeer)

mee

oneens

(in %)

Rechters 40 15 46

Ovj's 37 10 53

Burgemeesters 26 6 68

Advocaten 62 14 24

Inst.psych. 51 24 25

Riagg-psych. 31 8 61

Er blijkt geen significant verband te bestaan tussen de omvang van de gemeente,

gemeten in het aantal inwoners per gemeente, en het eens zijn met de stelling.

Ook bestaat er geen significant verband tussen het eens zijn met de stelling en

het aantal afgegeven ibs-beschikkingen.

Vooral de advocaten en de instellingspsychiaters zijn het dus overwegend eens

reet de stelling dat de burgemeester geen zinvolle rol speelt bij de onvrijwillige

spoedopname. Opvallend is echter dat vooral de Riagg-psychiaters, die in de

praktijk van de ibs het meest met de burgemeesters te maken hebben, deze

stelling afwijzen. Ook de burgemeesters zelf menen in meerderheid dat hun rol

bij de ibs niet zinloos is.

Het beslissen door de burgemeester

Formeel gesproken zal de burgemeester dus beslissen op grond van de informatie

die de geneeskundige verklaring bevat. De geënquêteerde burgemeesters geven

aan dat zij in 1994 en 1995 740 geneeskundige verklaringen hebben ontvangen

die niet door een psychiater zijn opgesteld. Gelet op het aantal ibs-en dat in hun

gemeenten is opgelegd, betekent dit dat 11 % van de door hen ontvangen

verklaringen niet door een psychiater is opgesteld.

Volgens het gros van de burgemeesters bevat de geneeskundige verklaring zowel

voldoende als duidelijke informatie. Ook meent ruim 80% van de burgemeesters

dat de communicatie met de Riagg en met de (andere) psychiaters goed verloopt.

Ruim de helft van de Riagg-psychiaters zegt dat de communicatie met de

burgemeester goed verloopt, terwijl 30% aangeeft de communicatie niet als goed

te beoordelen.
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Het merendeel van de geneesheren-directeur en de instellingspsychiaters zegt in

de enquête geen mening te hebben over de communicatie met de burgemeester.

Bij de beoordeling van het ibs-verzoek besteedt bijna iedere burgemeester ook

aandacht op de procedurele vereisten, zo geven de burgemeesters in de enquête

aan. De meeste van hen besteden aan alle criteria normale tot veel aandacht.

Het bereidheidscriterium en het ultimum-remedium criterium krijgen echter van

bijna 20% respectievelijk ruim 10% van de burgemeesters weinig tot geen

aandacht. Drie kwart van de aan de enquête deelnemende burgemeesters geeft

aan in staat te zijn zich voldoende op de hoogte te stellen van het gevaar en de

stoornis, terwijl een vijfde aangeeft dat meestal of (bijna) nooit te kunnen.

Over het doen van onderzoek naar alternatieven voor de afwending van het

gevaar deelt bijna 70% van de burgemeesters mee dat zij dat niet of meestal niet

doen. Ruim de helft van de burgemeesters (62%) is van mening dat de aanwezig-

heid van alternatieven niet is vast te stellen.

Slechts 29% geeft (expliciet) aan dat zij wel onderzoek doen naar alternatieven

voor onvrijwillige opneming. Als alternatieven noemen de burgemeesters maat-

schappelijke dienstverlening en thuiszorg en het elders onderbrengen van de

betrokkene. Vanwege het spoedeisend karakter van ibs-beschikkingen meent

overigens bijna 70% dat zij slechts marginaal de ibs-vordering kunnen toetsen.

Het aantal ibs-beschikkingen dat de burgemeesters uit de enquête hebben afge-

geven in 1994 bedraagt 3.854. In de eerste acht maanden van 1995 hebben zij

2.856 ibs-beschikkingen afgegeven. Door het (voorlopige) cijfer van 1995 te

extrapoleren naar het gehele jaar 1995, wordt een aantal van 4.284 bereikt.

Op basis van de extrapolatie zal er in 1995 dus sprake zijn van een toename van

het aantal afgegeven ibs-beschikkingen.

Burgemeester geven niet alleen ibs-beschikkingen af, zij wijzen soms ook een ibs-

verzoek af. In 1994 en 1995 hebben de geënquêteerde burgemeesters 26

respectievelijk 22 verzoeken om een ibs-beschikking af te geven geweigerd.

Dit betekent dat minder dan 1 % van alle verzoeken aan de burgemeester om een

ibs-beschikking te verlenen door hem wordt afgewezen.

Evenals bij het onderzoek over de toepassing van de Kw (Hoekstra & Leuw, 1996)

komt ook hier geen eenduidig verband naar voren tussen het aantal inwoners van

een gemeente en het aantal ibs-en dat in een jaar wordt afgegeven. De oorzaak

voor het ontbreken van dit verband is dat er nog andere factoren zijn die een

sterke invloed uitoefenen op het aantal ibs-en. Voorbeelden van die factoren zijn

de aanwezigheid van psychiatrische ziekenhuizen en winkelcentra, die een grote

aantrekkingskracht op psychiatrische patiënten hebben (Hoekstra en Leuw, 1996).

Toevoegen van een raadsman

Nadat de burgemeester-heeft beslist dat betrokkene met een ibs onvrijwillig

opgenomen wordt, dient hij er zorg voor te dragen dat terstond een raadsman

aan betrokkene wordt toegevoegd.

Aan de advocaten is gevraagd in hoeverre een advocaat wordt toegevoegd in ibs-

procedures. Ruim 70% van de advocaten geeft aan dat (bijna) altijd een raadsman
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wordt toegevoegd. Dit sluit aan bij het gegeven dat volgens bijna 60% van de

advocaten de burgemeester niet in alle gevallen een raadsman toevoegt.

Een kwart van de advocaten meent zelfs dat dit meestal niet of (bijna) nooit

gebeurt. Gezien het geringe aantal schadevergoedingsprocedures over het niet

toewijzen van een advocaat bij ibs lijkt dit laatste een wat al te sombere

inschatting. Uit de Bopz-jurisprudentie kan echter wel degelijk worden

geconcludeerd dat burgemeesters niet in alle voorkomende gevallen of niet tijdig

een raadsman toevoegen. In dergelijke gevallen kent de rechter vaak een

schadevergoeding toe (BJ-1994 nr. 1, BJ-1994 nr. 8, BJ-1994 nr. 26, BJ-1995 nr. 96,

BJ-1995 nr. 115, BJ-1995 nr. 131).

Rol van de advocaat in de ibs-procedure

Advocaten besteden aandacht aan zowel de formele als de materiële criteria van

de wet, zo blijkt uit de enquête. Uit de interviews komt naar voren dat bij ibs-

procedures de eerste hulp die advocaten geven, vaak bestaat uit het geruststellen

van de betrokkene en uitleggen wat hem te wachten staat. Daarnaast gaat de

advocaat na of de burgemeester gehandeld heeft in overeenstemming met de

vereisten van de wet.

Driekwart van de advocaten zegt ook meestal wel of (bijna) altijd aandacht te

besteden aan het onderzoeken van alternatieven voor de onvrijwillige opneming.

Ruim 10% van hen geeft aan dat zij dit meestal niet of (bijna) nooit doen.

Ruim de helft van de burgemeesters is van mening dat de advocaat geen belang-

rijke rol speelt bij de besluitvorming over onvrijwillige opneming. Bijna 20%

meent dat de raadsman wel een belangrijke rol speelt. Dit verschil in beoordeling

van de rol van de advocaat wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de verschillen in

het moment van toevoegen van de advocaat door de burgemeester. In de meeste

gevallen wordt de raadsman toegevoegd nadat de burgemeester beslist heeft op

het verzoek een ibs-beschikking af te geven, in welke gevallen de advocaat geen

invloed meer heeft op de besluitvorming. In een beperkt aantal gemeenten wordt

een raadsman toegevoegd alvorens de burgemeester heeft beslist, in welke

situaties de advocaat wel invloed kan uitoefenen op de besluitvorming.

Slechts 14% van de advocaten is van mening dat de communicatie met de

burgemeester goed is. De helft van de advocaten geeft aan dat dit niet het geval

is. Opvallend is dat 37% aangeeft hierover geen mening te hebben.

Een van de veranderingen van de Wet Bopz ten opzichte van de Kw is dat nu in

de wet is vastgelegd dat de burgemeester terstond een raadsman moet toe-

voegen. Eén derde van de aan de enquête deelnemende burgemeesters en ruim

de helft van de advocaten is het oneens met de stelling dat het zinvol is aan de

betrokkene onmiddellijk na het opleggen van een ibs-beschikking een advocaat

toe te voegen, zelfs wanneer deze beschikking 's nachts wordt opgelegd.

We kunnen veronderstellen dat met name het genoemde nachtelijke uur van de

ibs - in de praktijk is dit ook vaak het geval - verklaart waarom ruim 50% van de

advocaten het niet met deze stelling eens is. Dit wordt bevestigd door uitingen

van advocaten tijdens interviews en bij symposia. Een groot deel van de
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advocatuur lijkt van mening te zijn dat wanneer de ibs-beschikking buiten

kantooruren wordt afgegeven, zij niets concreets voor de betrokkene kunnen

doen en dat het daarom geen bezwaar is als de piket-advocaat pas de volgende

dag zijn opwachting maakt.

Gevraagd naar de mening van de burgemeesters of de Wet Bopz een verbetering

van de externe rechtspositie van de betrokkene heeft bewerkstelligd, antwoordt

66% dat naar hun mening de rechtspositie inderdaad is verbeterd. De reden

daarvoor is naar hun mening overigens niet het verplichte toevoegen van een

raadsman, maar het veel duidelijker zijn van de regels. Burgemeesters die vinden

dat de rechtspositie niet is verbeterd geven als verklaring hiervoor vooral dat de

wet aan de praktijk niets heeft toegevoegd. Deze praktijk heeft de laatste

decennia vorm gekregen door jurisprudentie over de Kw en uitspraken van het

Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Ondanks de grotere duidelijkheid van de regels, die zorgden voor een verbetering

van de rechtspositie, blijkt uit de enquête en uit interviews dat er bij

burgemeesters (en ook bij advocaten) onduidelijkheden bestaan over het moment

waarop een raadsman moet worden toegevoegd. Een groep, bestaande uit

burgemeesters en advocaten meent dat direct nadat de burgemeester de

beslissing heeft genomen de toevoeging moet plaatsvinden. De andere groep

advocaten en burgemeesters meent dat dit al moet gebeuren voordat de

burgemeester beslist heeft dat de betrokkene onvrijwillig opgenomen moet

worden met een ibs-beschikking. Deze onduidelijkheid is ontstaan doordat in

artikel 22 van de Wet Bopz wordt gesproken over het toevoegen terwijl eerst in

artikel 23 het beslissen door de burgemeester aan de orde komt. De volgorde van

de wetsartikelen zou in dit geval bepalend zijn voor het moment van toevoegen.

Naar onze mening is de keuze van de volgorde van de wetsartikelen een

ongelukkige geweest. Uit de tekst van artikel 22 blijkt namelijk dat een raadsman

moet worden toegevoegd nadat de burgemeester beslist heeft over onvrijwillige

opneming, maar dat als de burgemeester het wenselijk acht hij wel al eerder een

raadsman kan toevoegen.

Gevraagd naar het verbeteren van de rechtspositie door een raadsman toe te

voegen voordat de burgemeester heeft beslist een ibs-beschikking af te geven,

antwoordt bijna de helft van de burgemeesters en tweederde van de advocaten

dat de rechtspositie dan sterk verbetert.

Betrokkene naar het ziekenhuis en melding opname aan het parket

Nadat de burgemeester heeft beslist dat de betrokkene met een ibs opgenomen

moet worden in een psychiatrisch ziekenhuis, wordt de betrokkene hier naar toe

overgebracht. In de praktijk blijkt het doen opnemen van de betrokkene zelden

op problemen te stuiten. De informatie uit Bopzis ondersteunt dit. Zo is 99% van

de betrokkenen die in 1995 een ibs-beschikking opgelegd kregen nog dezelfde

dag, waarop de burgemeester de beschikking uitschreef, ook in een psychiatrisch

ziekenhuis opgenomen.

Van de beslissing om de betrokkene onvrijwillig op te nemen dient de
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burgemeester onverwijld de ovj telefonisch of mondeling op de hoogte te stellen.

Van de medewerkers bij het parket geeft 19% aan dat de mededeling telefonisch

wordt gedaan, terwijl de rest aangeeft dat de meldingen zowel schriftelijk als

telefonisch worden ontvangen.

Opvallend is dat 18% van de ovj zegt niet mondeling op de hoogte gebracht te

worden van een ibs, maar alleen een schriftelijke mededeling te ontvangen. In

tegenspraak met de bepaling van de Wet Bopz blijkt bijna de helft van de ovj's de

mededeling niet per aangetekend schrijven toegestuurd te krijgen.

Zowel de ovj's als de parketmedewerkers zeggen dat het 'meestal niet' of 'bijna

nooit' voorkomt dat de melding van een ibs door de gemeente langer op zich laat

wachten dan op grond van wettelijke bepalingen van de Wet Bopz is toegestaan.

Over de communicatie tussen ovj en burgemeester zijn beide partijen tevreden,

rond 80% zegt dat dit goed loopt.

De Wet Bopz bevat geen bepalingen over de meldingsplicht door het ziekenhuis

aan de ovj over ibs-opnamen. Er lijkt hiervoor een logische reden te bestaan

omdat de duur van een ibs meestal is beperkt tot enkele dagen, de burgemeester

verplicht is de ibs snel aan het parket te melden en de procedure snel verloopt.

Hierdoor zal iemand niet lang opgenomen zijn zonder dat een ovj hiervan afweet.

In theorie is het echter denkbaar dat de ovj er pas na een half jaar op stuit dat

iemand gedwongen opgenomen is zonder dat hij hierover in kennis is gesteld. In

het kader van de wet Bopz heeft de ovj een halfjaarlijkse bezoekplicht aan de

psychiatrische ziekenhuizen in zijn arrondissement. Van de bezoekplicht

uitgesloten zijn echter de psychogeriatrische verpleeghuizen en de instellingen

voor verstandelijk gehandicapten. Wanneer iemand derhalve gedwongen

opgenomen wordt met een ibs in een psychogeriatrische verpleeghuis of in een

instelling voor verstandelijk gehandicapten en de burgemeester vergeet de ibs te

melden aan de ovj dan bestaat de kans dat de betrokkene geruime tijd

onvrijwillig opgenomen blijft is zonder dat een vordering voor voortzetting ibs

wordt ingediend. Bovendien lijkt het vreemd dat van iedere onvrijwillige

opneming melding gedaan moet worden behalve van een ibs-opname.

Van de ovj's geeft 28% aan dat een ibs-melding meestal wel of (bijna) altijd ge-

beurt, terwijl 73% antwoordt dat dit meestal niet of (bijna) nooit wordt gemeld.

In de marge van de enquête werd soms vermeld dat er te weinig plaatsen in

psychiatrische ziekenhuizen beschikbaar zouden zijn om mensen onvrijwillig te

kunnen opnemen. Het bestaan van een dergelijk knelpunt kon niet rechtstreeks

door de enquête niet worden bevestigd. Dit blijkt onder meer uit de

omstandigheid dat van de bevoegdheid van de burgemeester om opname te

gelasten weinig gebruik is gemaakt. Overigens bleek dat, nadat de enquête was

afgerond, de burgemeester van Nijmegen wel eens een bevel heeft gegeven tot

opneming van iemand met een ibs-beschikking, omdat er plaatsgebrek was.

Zoals gezegd kwam uit de Bopzis-gegevens naar voren dat 99% van de mensen

die een ibs-beschikking opgelegd kregen, nog dezelfde dag is opgenomen.

Bovendien meldt de lgz dat zij geen overleg heeft gevoerd met burgemeesters in

verband met de weigering van een psychiatrisch ziekenhuis de betrokkene op te

nemen.
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Dit alles neemt niet weg dat er in de praktijk wel wordt geanticipeerd op

schaarste aan intramurale psychiatrische opvangmogelijkheden. Psychiaters blijken

voor het opstellen van de geneeskundige verklaring al vaak te informeren bij

psychiatrische ziekenhuizen of er ruimte is om de betrokkene op te nemen.

3.2

Voortzetting van de ibs

Nadat de betrokkene met een ibs-beschikking is opgenomen in een psychiatrisch

ziekenhuis en de ovj de beschikking en de geneeskundige verklaring van de

burgemeester heeft ontvangen beslist de ovj of een volgende procedure wordt

gestart. Het gaat dan om de voortzetting van de ibs.

3.2.1

Verloop van de procedure

Na ontvangst van beide stukken besluit de ovj of bij de rechter van een

arrondissementsrechtbank een vordering wordt ingesteld tot het verlenen van een

machtiging tot voortzetting van de ibs. Het instellen van de vordering moet

uiterlijk op de dag na de datum van ontvangst van de stukken gebeuren. Voor de

in te stellen vordering hoeft geen nieuwe geneeskundige verklaring te worden

opgesteld, noch hoeft een nieuw geneeskundig onderzoek plaats te vinden.

Voordat de rechter op de vordering van de ovj beschikt hoort hij de betrokkene.

De rechter zorgt er ook voor dat aan de betrokkene een raadsman wordt

toegevoegd. Verder kan de rechter zich (zo mogelijk) laten voorlichten door

mensen uit de naaste omgeving van de betrokkene en door de opsteller van de

geneeskundige verklaring en door de psychiater die de betrokkene behandelt.

Binnen drie dagen na het instellen van de vordering voor de voortzetting ibs moet

de rechter op de vordering beslissen. Tegen de beslissing van de rechter kan geen

hoger beroep of cassatie worden ingesteld.

De geldigheidsduur van een voortzetting van de ibs is drie weken. De geneesheer-

directeur kan betrokkene ook vóór het einde van deze drie weken ontslaan en

tevens kan hij hem gedurende de ibs-termijn verlof verlenen. Indien na

voortzetting van de ibs gedwongen verblijf nog steeds noodzakelijk wordt geacht,

dient een rm te worden aangevraagd.

3.2.2

Bevindingen uit het onderzoek

Van de vorderingen tot een voortzetting van de ibs die aan de rechter zijn

voorgelegd in 1995 is bijna tweederde toegekend. De overige vorderingen zijn

afgewezen of ingetrokken.

Uit Bopzis-gegevens over 1995 is op te maken dat er gemiddeld 2,5 dagen ligt

tussen de datum van de afgifte van ibs-beschikking en de datum waarop de ovj de

vordering voor voortzetting van de ibs indient. Van de vorderingen voor voort-

zetting van de ibs wordt 55% ingesteld binnen twee dagen na de beschikking.
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Voor bijna 3% van de ibs-en duurde het langer dan volgens de wet is voor-

geschreven.

Uit de wettekst volgt dat uiterlijk de dag na afgifte van de ibs-beschikking de

burgemeester de beschikking en de geneeskundige verklaring aan het parket

moet sturen. De ovj dient vervolgens binnen één dag te beslissen of hij een

vordering voor voortzetting ibs bij de rechter instelt. Door de uitzonderingen die

worden genoemd in de Algemene Termijnenwet kan het aantal dagen tussen de

beschikking en het instellen van de vordering in de praktijk groter zijn dan

hiervoor geschetst.

Artikel 27 van de Wet Bopz stelt dat de ovj binnen een dag na ontvangst van de

ibs-beschikking moet beslissen of hij een vordering tot voortzetting van de ibs

indient. Bijna 90% van de vorderingen tot voortzetting van de ibs vindt plaats

binnen vier dagen na afgifte van de ibs-beschikking, zo blijkt uit Bopzis-gegevens.

Voor de resterende 10% van de zaken varieerde het aantal dagen van 5 tot 20,

met een incidentele uitschieter van 184 dagen.

In 1995 werd op 70% van de vorderingen voor voortzetting beslist binnen de

termijn zoals de wet die stelt. De overige vorderingen kregen een beslissing die

lag na 4 tot ruim 20 dagen, na de dag van het instellen van de vordering tot

voortzetting. In enkele gevallen bedroeg het aantal dagen zelfs meer 300.

Bijna alle rechters zijn van mening dat gemeenten binnen enkele dagen een ibs-

beschikking doorsturen aan de ovj. Wanneer dit niet binnen enkele dagen

gebeurt, dan verbindt 82% van de rechters er een rechtsgevolg aan. Twee derde

van hen verkort de termijn voor voortzetting ibs met evenveel dagen als de

termijnoverschrijding, 16% verbindt er een ander gevolg aan. Voorbeelden van

andere gevolgen zijn: alleen een rechtsgevolg aan verbinden als de beslissing echt

vertraagd is; de ovj niet-ontvankelijk verklaren; schadevergoeding toekennen

wanneer daar om wordt verzocht en van geval tot geval bekijken of er een rechts-

gevolg aan verbonden wordt.

Driekwart van de rechters onderzoekt '(bijna) altijd' of 'meestal wel' of een

alternatieve afwending van het gevaar buiten opname in een instelling mogelijk is

voor een voortzetting ibs. Net als bij de rechters geeft ook bij de advocaten rond

15% te kennen het bestaan van alternatieven voor de onvrijwillige opneming bij

(voortzetting van) de ibs doorgaans niet te onderzoeken.

Volgens de rechters zijn de twee meest aangewende alternatieven, ter voor-

koming van voortzetting van de ibs, ambulante psychiatrische behandeling en

maatschappelijke dienstverlening en thuiszorg.

De gemiddelde duur van de voortzetting van de ibs ligt dicht tegen de wettelijk

maximale geldigheidsduur van 21 dagen. Van alle voortzettingen in 1995 kent

80% deze maximale geldigheidsduur. In 3% van alle gevallen van voortzetting van

ibs gold een termijn tot maximaal twee weken.
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4 Rechterlijke machtiging

4.1

Rm tot opname vanuit de maatschappij

Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven functioneert de ibs als een op zo kort

mogelijke termijn te treffen noodmaatregel, als antwoord op een acute crisis-

situatie. Veel onvrijwillige opnemingen komen (in eerste instantie) tot stand door

middel van een ibs-procedure. Daarnaast kan de gedwongen opname krachtens de

Wet Bopz worden gerealiseerd door middel van een rm-procedure waaraan geen

ibs voorafgaat. In de praktijk betekent dit vrijwel altijd dat de rm dan het

resultaat is van een min of meer langdurig proces waarbij problemen met en van

de betrokkene zich verergeren. De rm is dan vaak een antwoord op een

geleidelijke escalatie van problemen of op een verminderd draagvlak voor

probleemoplossing in de omgeving van betrokkene. Personen en instanties rond

betrokkene kunnen in dit geval als het ware toewerken naar een uiteindelijke

onvrijwillige opneming door middel van een rm (Hoekstra en Leuw, 1996).

Een dergelijk geleidelijk en soms ook gepland proces zal een ander karakter

hebben dan een acute noodmaatregel zoals de ibs. Zo mag worden verwacht dat

het geneeskundig onderzoek in de context van een rm zowel inhoudelijk als qua

procedure zal verschillen van een geneeskundig onderzoek dat in de context van

een ibs wordt uitgevoerd.

4.1.1

Verloop van de procedure

Indien iemand:

a gestoord is in zijn geestvermogens, en;

b zijn stoornis gevaar doet veroorzaken, en;

c niet bereid is zich (vrijwillig) te laten opnemen, en;

d het gevaar niet kan worden afgewend door tussenkomst van personen of

instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis;

dan kunnen de echtgenoot, ouders en andere meerderjarige bloedverwanten in

de rechte lijn en in de zijlijn tot en met de tweede graad of een eventuele

voogd/curator of mentor, de ovj verzoeken bij de rechter een vordering in te

stellen voor een rm. Ook kan de ovj zonder een verzoek van bovengenoemde

personen bij de rechter een vordering instellen voor het verlenen van een rm.

46



Wanneer het gaat om een persoon die opgenomen zal worden in een instelling

voor verstandelijk gehandicapten of een psycho-geriatrisch verpleeghuis luidt de

eis onder c: indien de betrokkene bezwaar heeft tegen vrijwillige opname.

Van patiënten die voor onvrijwillige opneming in deze instellingen in aanmerking

komen wordt verondersteld dat zij niet in staat zijn duidelijk blijk te geven van

bereidheid. De opname in dergelijke instellingen geschiedt krachtens de Wet Bopz

via indicatiecommissies. Indien betrokkene blijk geeft van verzet tegen opname

en/of verblijf vindt opname plaats via een rm. De categorie personen, die geen

duidelijk blijk geeft van bereidheid, maar zich ook niet verzet dient te worden

opgenomen via de zogeheten 'indicatiecommissies'. Dit type opname valt buiten

het kader van dit onderzoek.'

Bij het schriftelijke verzoek moet een geneeskundige verklaring worden over-

gelegd die is opgesteld door een psychiater die de betrokkene ten behoeve van

het opmaken van de geneeskundige verklaring kort te voren heeft onderzocht

maar die niet bij diens behandeling betrokken is. Uit deze geneeskundige

verklaring moet blijken dat de persoon voldoet aan de eisen zoals onder a. t/m d.

genoemd. De geneeskundige verklaring moet ten hoogste vijf dagen voor het

verzoek zijn opgemaakt en ondertekend. De psychiater (die de geneeskundige

verklaring opstelt) pleegt zo mogelijk tevoren overleg met de huisarts en de

behandelend psychiater van de betrokkene.

Indien een verzoek voor een rm is gedaan, stelt de ovj een vordering in tot het

verlenen van een rm. De ovj kan op twee gronden besluiten om geen vordering in

te stellen, namelijk indien hij het verzoek kennelijk ongegrond acht of indien er

minder dan een jaar is verstreken tussen het indienen van dit verzoek en de

afwijzing op de vorige vordering (voor dezelfde persoon), terwijl uit het verzoek

niets blijkt van nieuwe feiten.

De rechter dient de Raad voor Rechtsbijstand een last tot toevoeging van een

raadsman te geven. De rechter mag eerst na het horen van betrokkene beschikken

op de vordering van de ovj. Dit vereiste vervalt indien de rechter heeft vastgesteld

dat betrokkene niet bereid is zich te laten horen. Om goed zicht te krijgen op de

situatie waarin de betrokkene verkeert, kan de rechter zich laten voorlichten door

verschillende personen. In de wet worden de volgende personen genoemd: de

raadsman van betrokkene, de verzorger/mentor van betrokkene, de indiener van

het verzoek, echtgenoot, ouders, voogd, behandelende instelling of psychiater,

afgever van de geneeskundige verklaring, deskundigen en getuigen. Wanneer de

rechter zich laat voorlichten buiten aanwezigheid van de betrokkene dan moet hij

de zakelijke inhoud van de bevindingen aan de betrokkene mededelen.

De rechter beslist zo spoedig mogelijk. Vervolgens wordt een afschrift van de

beschikking gestuurd naar: de betrokkene, raadsman, ouders, voogd/

curator/mentor, echtgenoot, verzoeker, en ovj. Als de beschikking een afwijzing is

dan worden ook de huisarts van de betrokkene en de inspecteur hiervan in kennis

gesteld. Tegen de beschikking staat geen hoger beroep open.

1 In het kader van de evaluatie van de Wet Bopz wordt de werking van de indicatiecommissies

onderzocht door Social Research.
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De rm heeft een maximale geldigheidsduur van zes maanden. Gedurende deze

periode kan de betrokkene echter worden ontslagen of verlof krijgen op gezag

van de geneesheer-directeur van de behandelende instelling. Indien na de rm een

voortzetting van de onvrijwillige opneming noodzakelijk wordt geacht, dan dient

een machtiging tot voortgezet verblijf te worden aangevraagd. De machtiging tot

voortgezet verblijf heeft een geldigheidsduur van ten hoogste één jaar.

Nadat de betrokkene is opgenomen met een rm, stuurt de geneesheer-directeur

een mededeling aan de griffier en de ovj. De griffier stuurt vervolgens een mede-

deling dat een rm is verleend met daarbij de naam van het psychiatrisch zieken-

huis aan: de echtgenoot, verzorger van de betrokkene, ouders, voogd/curator/

mentor, behandelend psychiater, de huisarts, de ovj en de inspecteur

gezondheidszorg.

4.1.2

Bevindingen uit het onderzoek

Voorafgaand aan de zitting

In het proces van besluitvorming tot het verlenen van een rm tot opname vanuit

de maatschappij is de zitting een voorlopig eindpunt. Voorafgaand aan de zitting

kunnen echter verschillende belangrijke momenten in dit proces worden

aangewezen. Er wordt een psychiatrisch onderzoek ingesteld waarbij de noodzaak

van een onvrijwillige opneming wordt onderzocht. De ovj ontvangt het verzoek

om bij de rechtbank een vordering tot rm in te stellen. Nadat de ovj besloten

heeft de vordering in te stellen zorgt de rechter voor toevoeging van een

advocaat aan de betrokkene. De groep advocaten die aan het onderzoek heeft

deelgenomen geeft vrijwel unaniem te kennen dat de rechter altijd een last tot

toevoeging van een advocaat afgeeft bij rm-procedures. Deze toevoeging wordt

gerealiseerd door de Raad voor Rechtsbijstand. Vrijwel alle advocaten geven aan

dat ze (bijna) altijd overleg hebben met hun cliënt voordat de zitting plaatsvindt.

Een meerderheid van de groep advocaten pleegt zich daarnaast meestal nog te

informeren bij personen uit de omgeving van betrokkene. Bestudering van onder

meer de jurisprudentie speelt alleen in uitzonderingsgevallen een rol bij de

voorbereiding van de advocaat op de zitting.

De aan het onderzoek deelnemende Riagg-psychiaters hebben in 1994 gemiddeld

6.6 geneeskundige verklaringen ten behoeve van een rm afgegeven. In de eerste

acht maanden van 1995 waren dat er 6.2. Meer dan drie kwart van de Riagg-

psychiaters vermeldt 'gedragsproblemen van de patiënt' of een 'dreigende uit-

putting van het sociale systeem' (rond de patiënt) als de belangrijkste aanlei-

dingen voor de onvrijwillige opneming. Daarnaast noemt een meerderheid tevens

'zelfverwaarlozing' als aanleiding voor de crisis. Volgens minder dan een derde

van de Riagg-psychiaters speelt een 'ernstig conflict' met anderen in dit opzicht

een belangrijke rol. De noodzakelijke kennis voor het opstellen van de genees-

kundige verklaring is vrijwel altijd (mede) afkomstig van door de Riagg-psychiater

ingesteld eigen onderzoek. Daarnaast krijgt een meerderheid van hen eveneens

informatie van een behandelend arts. Ongeveer de helft van de Riagg-psychiaters
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heeft doorgaans ook de beschikking over een patiëntendossier van betrokkene.

In de praktijk gaat het bij gevallen waar de Riagg mee te maken krijgt vaak om

personen die daar reeds eerder bekend waren. Dit blijkt tevens uit het feit dat

ongeveer de helft van de ambulante psychiaters meldt doorgaans al kennis over

de patiënt te hebben voordat de vraag om een geneeskundige verklaring wordt

gesteld.

De ovj vormt formeel het eerste officiële aanspreekpunt voor het in gang zetten

van het proces van onvrijwillige opneming middels een rm. Hij wordt in kennis

gesteld van de in de maatschappij gevoelde behoefte om in te grijpen. Bij een

opname uit de maatschappij ligt het voor de hand dat de ovj de melding van de

situatie, respectievelijk het verzoek om in te grijpen uit verschillende bronnen kan

krijgen, bijvoorbeeld de ambulante psychiatrie (Riagg), de politie, burgers uit de

omgeving van betrokkene. Uit de enquête blijkt dat de meeste meldingen

afkomstig zijn van de Riagg, en van de familie/partner van de betrokkene.

De ovj baseert zijn oordeel over de vraag of een vordering tot rm dient te worden

ingesteld vooral op de geneeskundige verklaring. Uit de antwoorden op de

enquête blijkt dat hij echter geen beoordelende of initiërende rol speelt bij het

tot stand komen daarvan, terwijl de wet die mogelijkheid wel biedt. De ovj voert

alleen bij uitzondering overleg over de noodzaak tot een onvrijwillige opneming

voorafgaand aan de geneeskundige verklaring en zal slechts zelden overgaan tot

een zelfstandige beoordeling van de situatie met betrekking tot de genees-

kundige verklaring. De Riagg-psychiaters en -coordinatoren geven eveneens aan

dat het maar heel weinig voorkomt dat er op initiatief van de Riagg contact met

de. ovj wordt opgenomen over de noodzaak van een geneeskundige verklaring.

Met andere woorden, de ovj vervult vooral een formele en marginaal toetsende

rol en stelt zich doorgaans lijdelijk op bij het reageren op verzoeken tot het

vorderen van onvrijwillige opneming. Volgens wettelijk voorschrift mag de

geneeskundige verklaring niet ouder zijn dan vijf dagen. Doorgaans zal de ovj op

zeer korte termijn moeten beslissen over het al dan niet instellen van een

vordering, er zal nog nauwelijks gelegenheid zijn om inhoudelijk op de zaak in te

gaan. Vrijwel alle ovj's melden dat zij van de geneesheer-directeur bericht

ontvangen indien betrokkene met een rm in de instelling is opgenomen.

Over de mate waarin eenmaal opgelegde rm procedures uiteindelijk toch niet ten

uitvoer worden gelegd levert dit onderzoek helaas weinig informatie op.

Een aanwijzing dat dit wel degelijk voorkomt is dat volgens ruim een vijfde van

de advocaten in sommige gevallen binnen de wettelijke termijn geen opname in

een psychiatrisch ziekenhuis kon worden geëffectueerd.

Uit de antwoorden van parketmedewerkers blijkt dat de ovj meestal wel beschikt

over een dossier met informatie over eventuele vorige onvrijwillige opneming

procedures. Indien de ovj beschikt over politierapporten met betrekking tot de

situatie dan stuurt hij deze doorgaans mee aan de rechter bij de vordering van

een rm. Ondanks de overwegend reactieve houding van de ovj geeft ruim een

derde van de groep ovj's te kennen in de voorgaande jaren vaker een verzoek tot

het instellen van een vordering niet te hebben gehonoreerd. Het is wel conform

genoemde typering van de rol van de ovj bij gedwongen opname dat weigeringen

om een vordering in te stellen vaak geschieden vanwege formele gebreken bij het
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verzoek om de vordering. Een voorbeeld van een formeel gebrek is het ontbreken

van een handtekening op de geneeskundige verklaring. Tegelijkertijd blijkt echter

uit het onderzoek dat formele gebreken geen beletsel zijn om een rm te vorderen

indien de ovj overtuigd is van de noodzaak van een onvrijwillige opneming.

De zitting

Bij de onvrijwillige opneming vanuit de maatschappij kan de zitting worden

gezien als het cruciale moment, waarbij alle betrokken partijen informatie en

meningen kunnen uitwisselen. Normaal gesproken komt de rechter tijdens of

direct in het verlengde van de zitting tot zijn oordeel over het al dan niet nood-

zakelijk en wettelijk toelaatbaar zijn van een opname op grond van de Wet Bopz.

Het verloop van de zitting en de rol die de verschillende participanten aan het

proces daarin spelen is dus van veel belang voor de uitvoering van de Wet Bopz.

De zitting kan worden beschouwd als de formele besluitvormingsfase waarbij alle

tot dan toe beschikbare informatie wordt overwogen. Tijdens de zitting gaat het

inhoudelijk vooral om de vraag of aan de wettelijke criteria voor het opleggen

van een onvrijwillige opneming is voldaan. Op deze inhoudelijke aspecten zullen

we in de laatste sub-paragraaf ingaan.

De figuur van de rechter is verreweg het meest bepalend voor de beslissingen in

deze fase van de onvrijwillige opneming. De rechter presideert over de zitting.

De communicatie tijdens de zitting is vooral aan zijn adres gericht en dient om bij

te dragen aan het uiteindelijke rechterlijke oordeel over al dan niet afgeven van

een rm. Bij de hierna volgende resultaten van het onderzoek zal daarom enige

nadruk liggen op de ervaringen en opinies van de rechter met betrekking tot het

verloop van de zitting. Maar tevens komen de bijdragen van andere

(professionele) participanten aan de zitting (i.c. de ovj en de psychiatrisch

deskundige) aan de orde. Op de zitting beschikt de rechter volgens de

griffiemedewerkers vrijwel altijd over een rechtbankdossier van vroegere

procedures voor onvrijwillige opnemingen.

De rechters slagen er vrijwel altijd in om betrokkene persoonlijk te horen.

In uitzonderlijke gevallen lukt dit niet, vooral ten gevolge van een weigering van

betrokkene om door de rechter te worden gehoord. Ongeveer een kwart van de

groep rechters noemt in dit verband dat het ten gevolge van diens psychische

toestand onmogelijk was om betrokkene te horen. In een enkel geval is door

rechters aangegeven dat van het horen van betrokkene is afgezien omdat de

psychiater en/of advocaat had laten weten dat dit zinloos zou zijn. Een dergelijke

gang van zaken is in strijd met de wettelijke bepaling dat de rechter de

betrokkene altijd hoort, tenzij hij zelf vaststelt dat dit onmogelijk is.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat rechters hun oordeel over de vraag of aan

de wettelijke criteria voor onvrijwillige opneming is voldaan zowel baseren op

hun eigen impressies van de psychische toestand en de leefsituatie van de

betrokkene als op de professionele opinie van de (psychiatrisch) geneeskundige

(Hoekstra en Leuw, 1996). Met name voor het oordeel over stoornis en causaliteit

laat de rechter zich vooral leiden door de conclusie van de psychiater. Volgens de

rechters is er vrijwel altijd een arts (psychiater) aanwezig op de zitting en worden
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arts en betrokkene in elkaars bijzijn gehoord. De rechters menen dat de

psychiatrisch deskundige doorgaans goed is geïnformeerd over de ter zake van

onvrijwillige opneming relevante feiten en achtergronden. Afwezigheid van een

arts op de zitting wordt door de meeste rechters dan ook ervaren als een ernstige

belemmering voor de oordeelsvorming. Blijkens de enquêtegegevens van Riagg-

psychiaters zijn de (ambulante) opstellers van de geneeskundige verklaring echter

over het algemeen niet aanwezig op de zitting. Ruim de helft van zowel de groep

Riagg-psychiaters, dit geldt eveneens voor de groep instellingspsychiaters met

betrekking tot een rm vanuit de inrichting, geeft te kennen weinig of nooit deel

te nemen aan de zitting waarop de door hen gegeven geneeskundige verklaring

wordt besproken. De opsteller geeft meestal ook niet op een andere wijze

toelichting aan de rechter, indien hij niet aan de zitting deelneemt. Al met al

betekent dit dus dat de opsteller van de geneeskundige verklaring in veel

gevallen daarop niet persoonlijk wordt aangesproken, noch in persoon een

toelichting daarop kan geven.

Voor zover Riagg-psychiaters op de zitting aanwezig zijn heeft een meerderheid

het gevoel dat de communicatie met de rechter goed verloopt. Tegelijkertijd is

ongeveer de helft van mening dat het bij de communicatie met de rechter vaak

moeilijk is om een duidelijk onderscheid te maken tussen verifieerbare feiten en

psychiatrische interpretaties van feiten. Dit impliceert dat ook volgens de Riagg-

psychiaters de rechter sterk is aangewezen op het professionele, maar subjectieve

oordeel van de psychiatrisch deskundige.

Ongeveer de helft van de groep rechters geeft aan dat er tijdens de zittingen

'(bijna) altijd' ook andere personen uit de omgeving van betrokkene aanwezig

zijn. Conform de vereisten van de wet wordt volgens de rechters aan de zitting

(vrijwel) altijd deelgenomen door een griffier en door de advocaat van de

betrokkene. Dit laatste wordt bevestigd door de inrichtingspsychiaters. Volgens de

aan het onderzoek deelnemende advocaten ligt er gemiddeld een termijn van

3 tot 4 dagen tussen hun toevoeging en het tijdstip van de zitting. Een grote

meerderheid geeft te kennen dat dit doorgaans voldoende tijd oplevert ter

voorbereiding op de zitting. In het algemeen kan uit de resultaten van de

enquête worden afgeleid dat de juridische bijstand bij de zitting althans in

formele zin goed functioneert.

De ovj is doorgaans niet aanwezig bij de zitting. Een kleine meerderheid van de

ovj's geeft te kennen weinig of niet deel te nemen aan de zitting. Dit wordt

bevestigd door de inrichtingspsychiaters, van wie ruim 70% aangeeft dat de ovj

meestal niet aanwezig is op de zitting. Volgens de ovj's vindt er meestal weinig

informatieoverdracht plaats van de ovj naar de rechter. Dit zijn eveneens

aanwijzingen dat de rol van de ovj bij het proces van besluitvorming omtrent

onvrijwillige opneming vaak eerder formeel dan inhoudelijk is. In eerder onder-

zoek (Hoekstra en Leuw, 1996) werd geconstateerd dat de afwezigheid van een

ovj tijdens de zitting belastend kan zijn voor zowel de familie als de behandelaar,

die zich vaak voelen gedrongen in de rol van om 'opsluiting' vragende partijen.

Ongeveer de helft van alle respondenten verwerpt de stelling dat de familie van

de patiënt beter op de achtergrond kan blijven bij het proces dat leidt tot de

onvrijwillige opneming. Het is opmerkelijk dat een meerderheid (63%) van de

ovj's zelf juist wel van mening is dat familie en/of partner beter op de
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achtergrond kan blijven. Door de marginale rol van de ovj zal het echter in de

praktijk vaak onvermijdelijk zijn dat de familie wel degelijk een prominente rol

speelt bij het realiseren van een onvrijwillige opneming.

Een grote meerderheid (82%) van de rechters geeft te kennen naast de

betrokkene ook derden '(bijna) altijd' (voor of tijdens de zitting) te hebben

gehoord over de noodzaak van een onvrijwillige opneming. Een 'second opinion'

van andere deskundigen wordt slechts bij uitzondering door de rechter gezocht.

De doorsnee-zitting duurt tussen de 20 en 30 minuten. In verreweg de meeste

gevallen deelt de rechter daarbij aan het eind van de zitting zijn beslissing aan de

betrokkene(n) mee. In de gevallen waarin de beslissing niet aan het eind van de

zitting kenbaar wordt gemaakt verneemt de patiënt de uitkomst van de procedure

meestal van zijn advocaat of van medewerkers van de psychiatrische instelling.

Het oordeel over en de invulling van de criteria

Uit het onderzoek naar het functioneren van de Kw (Hoekstra en Leuw, 1996)

kwam reeds naar voren dat de rechters hun zelfstandige besluitvorming vooral

toespitsen op de vraag naar het al of niet voldaan zijn aan het gevaarscriterium.

Vooral met betrekking tot dit punt rekent de rechter het tot zijn taak en tot op

zekere hoogte tevens tot zijn deskundigheid om te vertrouwen op zijn eigen

inzichten. Hieronder zal blijken dat de rechter voor wat betreft zijn oordeel over

het voldaan zijn aan het stoornis-criterium zich echter sterk verlaat op het inzicht

van de psychiatrisch deskundige.

We hanteren de categorie 'veel aandacht' als indicatie van het belang van de

verschillende criteria voor de zelfstandige besluitvorming door de rechter.

De rechters die de enquête hebben beantwoord blijken aan het gevaarscriterium

verreweg de meeste aandacht te besteden. Vrijwel alle respondenten noemen het

gevaarscriterium als criterium dat 'veel aandacht' krijgt bij de beoordeling van de

noodzaak tot onvrijwillige opneming. De overige criteria voor onvrijwillige

opneming blijven hier duidelijk bij achter. Stoornis, causaal verband en bereidheid

worden door minder dan de helft van de groep rechters genoemd als criteria die

veel aandacht krijgen. Het ultimum-remedium criterium speelt voor de rechters de

minst belangrijke rol. Minder dan een kwart van de rechters geeft aan 'veel

aandacht' aan dit criterium te besteden.

Stoornis van de geestvermogens

Volgens de rechters komt onvrijwillige opneming verreweg het meest aan de orde

bij psychische stoornissen waarbij psychotische (waanachtige) symptomen

optreden. In mindere mate worden door de rechters daarnaast ook (manisch)

depressieve en persoonlijkheidsstoornissen genoemd. De rechters menen dat de

meest voorkomende stoornissen die bij de Wet Bopz aan de orde zijn relatief

'eenvoudig' kunnen worden vastgesteld. Persoonlijkheidsstoornissen vormen

hierop een uitzondering. Deze stoornissen komen volgens de rechters betrekkelijk

veel voor in deze populatie, terwijl ze tegelijkertijd moeilijk zijn vast te stellen.

Vrijwel alle rechters vinden dat zij zich meestal of (bijna) altijd voldoende op de
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hoogte kunnen stellen van de feiten en achtergronden van de stoornis. De stelling

dat het al of niet bestaan van een 'stoornis in de zin van de wet' niet kan worden

vastgesteld tijdens de Bopz-procedure wordt door een grote meerderheid van de

rechters verworpen.

Dit reflecteert waarschijnlijk het feit dat rechters vertrouwen stellen in het

professionele oordeel van de psychiatrisch deskundige omtrent de stoornis. Het is

dan ook niet verwonderlijk dat het beeld van de rechters over de aard van de

stoornis in de Bopz-populatie in grote lijnen overeenkomt met dat van de

psychiaters en de geneesheren-directeur. Het hierboven geschetste beeld van

overwegend door psychotische symptomen gekenmerkte stoornissen wordt

bevestigd door zowel de Riagg-psychiaters, als de inrichtingspsychiaters, als de

geneesheren-directeur van de instellingen waar Bopz-patiënten worden

opgenomen. Het zelfde geldt voor het oordeel over relatief 'moeilijk' of 'een-

voudig' vast te stellen stoornissen. Enige accentverschillen in 'diagnostisch

oordeel' tussen de verschillende groepen zijn echter opmerkelijk. Zo zijn de Riagg-

psychiaters veel meer dan de andere beoordelaars geneigd tot de expliciete

diagnose van 'schizofrenie'. Vrijwel allemaal noemen ze dit als één van de drie

'meest voorkomende' stoornissen; versus slechts één derde van de inrichtings-

psychiaters. Dergelijke verschillen vloeien ongetwijfeld voort uit een verschil in

referentie-populaties bij de Riagg-psychiaters respectievelijk de instellings-

psychiaters. Onder patiënten van de laatste groep komt bijvoorbeeld dementie als

stoornis bij de onvrijwillige opneming veel vaker voor.

Het bovenstaande beeld over de aard van de stoornis wordt in grote lijnen

bevestigd door de Bopzis-gegevens die over het jaar 1995 bruikbaar zijn.

Iets minder dan de helft van de door Bopzis geregistreerde rm procedures heeft

betrekking op ziektebeelden met psychotische kenmerken. Daarnaast wordt één

derde van de geregistreerde gevallen gevormd door rm procedures met dementie

ofwel persoonlijkheidsstoornissen als diagnose.

Het gevaarscriterium

Bij het gevaarscriterium dient het cruciale onderscheid te worden gemaakt tussen

gevaar voor de onvrijwillig op te nemen persoon zelf en gevaar voor de samen-

leving (de omgeving van betrokkene). Met name op dit punt zijn de deels

conflicterende waarden van zorg, zelfbeschikking en veiligheid in het geding.

Deze zijn sterk bepalend voor de dilemma's die bij de uitvoering van de Wet Bopz

altijd optreden. Volgens verreweg de meeste rechters gaat het in de praktijk

vooral om gevaar dat bestaat voor de betrokkene zelf. Een grote meerderheid van

de groep ondervraagde rechters (80% tot 90%) ziet ernstige verwaarlozing en het

gevaar voor suïcide of ernstige (psychische) gezondheidsschade als meest voor-

komende specifieke vormen van gevaar.

Deze resultaten over de aard van het gevaar worden bevestigd door de Bopzis-

gegevens over het jaar 1995. Gevaar voor betrokkene zelf wordt in twee derde

van de gevallen genoemd als grond voor de rm. In minder dan 10% van de

gevallen gaat het om gevaar voor de (fysieke) veiligheid van anderen.

Zoals eerder gezegd neemt in de discussies over de nieuwe (invulling van de)

criteria onder de Wet Bopz de afgrenzing van de begrippen 'gevaar voor zichzelf'
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en 'bestwil' een belangrijke plaats in. Door invoering van de nieuwe wet, maar in

de praktijk was dit al het gevolg van jurisprudentie onder de Kw het geval, kan

'bestwil' niet meer dienen als argument voor onvrijwillige opneming. Anderzijds

zal het in de praktijk vaak onduidelijk en voor subjectieve interpretatie vatbaar

zijn wanneer 'bestwil' overgaat in 'gevaar voor zichzelf'. Dit is zeker het geval nu

de lgz door middel van een brochure kenbaar heeft gemaakt dat het begrip

'gevaar voor zichzelf' betrekkelijk ruim dient te worden opgevat. Uit het onder-

zoek naar het functioneren van de Kw kwam reeds naar voren dat ondanks het

toen al geldende striktere criterium, beslissers in het proces van onvrijwillige

opneming zich regelmatig door het 'bestwilprincipe' laten leiden (Hoekstra en

Leuw, 1996). We zullen bezien in hoeverre dit volgens de verschillende groepen

respondenten onder de Wet Bopz nog steeds het geval is.

Tabel 3

Reacties op de vraag in hoeverre onvrijwillige opneming op grond van 'bestwil' nog voorkomt.

Helft of

meer

(in %)

Meestal

niet

(in %)

(Bijna)

nooit

(in %)

Rechters 1 40 58

Ovj's 5 53 42

Burgemeesters 18 34 49

Advocaten 43 42 14

lnst.psych. 30 32 39

Riagg-psych. 45 43 13

Geneesh-dir. 29 28 44

Volgens de justitiële en bestuurlijke beslissers (rechters, ovj's en burgemeesters)

komt onvrijwillige opneming op grond van bestwiloverwegingen in de praktijk

maar heel weinig voor. Volgens alle andere groepen participanten worden ook na

de inwerkingtreding van de Wet Bopz psychisch gestoorden echter nog wel regel-

matig om reden van bestwil opgenomen.

Gevaar voor anderen komt volgens de rechters veel minder voor bij de Bopz-

populatie dan gevaar voor betrokkene zelf. Minder dan een kwart van de rechters

noemt gevaar voor anderen of gevaar voor de algemene veiligheid als één van de

meest voorkomende vormen van gevaar die door onvrijwillige opneming moet

worden afgewend. Slechts een enkele rechter is het eens met de stelling dat

'gevaar in de zin van de wet' vaak niet kan worden bepaald tijdens de Bopz-

procedure.
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Tabel 4

Antwoorden op de vraag in hoeverre participanten in staat zijn zich op de hoogte te

stellen van de feiten en achtergronden van gevaar

(Bijna)

altijd

(in %)

Meestal

wel

(in %)

Helft of

minder

(in %)

Rechters 27 69 4

Inst.-psych.* 32 56 13

Riagg-psych. 25 70 5

Geneesh-dir.* 58 36 6

* Heeft betrekking op opname vanuit een instelling

De psychiaters van de Riagg's en de psychiatrische ziekenhuizen zijn eveneens van

mening dat de gevaarsdreiging bij Bopz-patiënten voornamelijk betrekking heeft

op gevaar voor de op te nemen persoon zelf. Als politiemensen met Bopz-zaken te

maken krijgen, gaat het volgens deze respondenten vaker om overlast en

openbare orde problemen, dan dat er werkelijk gevaar voor derden dreigt.

Alle participanten zijn het er dus doorgaans over eens dat het voornaamste

gevaar betrekking heeft op de patiënt zelf.

Met betrekking tot het gevaar voor anderen lijkt echter een interessant verschil in

inzicht te bestaan tussen de rechters en de psychiaters. Dergelijk gevaar is volgens

de psychiatrisch deskundigen duidelijk vaker aanwezig dan volgens de rechters.

Rond de helft van eerstgenoemde groep rekent 'gevaar voor de algemene

veiligheid' tot één van de drie meest voorkomende soorten van gevaar dat bij

onvrijwillige opneming moet worden afgewend, tegenover een kleine minderheid

(18%) van de rechters. Vooral de instellingspsychiaters zijn tegelijkertijd van

mening dat het in de praktijk moeilijk valt in te schatten in welke gevallen er

gevaar voor anderen zal ontstaan. Hoe het opvallende verschil tussen gevaar-

inschatting verklaard moet worden valt op basis van dit onderzoek moeilijk te

bepalen. Mogelijk speelt een rol dat in het justitiële perspectief van de rechters

het begrip 'gevaar voor anderen' minder ruim wordt opgevat.

Overige criteria

Stoornis en gevaar zijn ongetwijfeld de belangrijkste criteria bij de besluit-

vorming. Zoals gezegd bestaan daarnaast andere criteria voor onvrijwillige

opneming, die ten dele met de nieuwe wet zijn ingevoerd. Het causaliteits-

criterium is ongewijzigd vergeleken met de Kw. Het bereidheidscriterium is in de

plaats gekomen van het bezwaarcriterium. Het nieuwe criterium dat de Wet Bopz

heeft toegevoegd is het ultimum-remedium criterium.

Volgens dit nieuwe criterium mag onvrijwillige opneming uitsluitend worden

opgelegd indien er geen alternatieven zijn voor de afwending van gevaar. Volgens

een meerderheid van de groep rechters kan het ultimum-remedium criterium in de

praktijk goed worden vastgesteld. Tachtig procent van de rechters geeft te kennen
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meestal of vrijwel altijd te onderzoeken of er een alternatief bestaat voor de

onvrijwillige opneming ter afwending van het gevaar. In dit opzicht wordt aan het

ultimum-remedium criterium in de praktijk dus een andere invulling gegeven bij

een rm dan bij een voortzetting van de ibs. Voor de advocaten en de instellings-

en ambulante psychiaters geldt dit in nog iets sterkere mate. Als meest reële

alternatieven voor onvrijwillige opneming worden door vrijwel alle groepen

participanten vooral thuiszorg met medicatie en ambulante behandeling gezien.

Daarnaast worden ook 'andere' vormen van intramurale opvang genoemd.

Het bezwaarcriterium dat gold onder de Kw is onder de Wet Bopz aangescherpt

tot het bereidheidscriterium. Onder de Wet Bopz dient dus altijd een procedure te

worden gestart indien de patiënt zich niet expliciet bereid toont om in een inrich-

ting te worden opgenomen. Hier is sprake van een principieel andere situatie dan

onder de Kw. Bij gevallen waarin betrokkene niet duidelijk blijk geeft van bereid-

heid hoefde onder de Kw geen procedure te worden gevolgd. De Wet Bopz is

echter wel van toepassing op deze gevallen, omdat bereidheid alleen mag worden

aangenomen indien de patiënt daarvan expliciet blijk geeft. Dit betekent dus dat

de categorie patiënten die niet duidelijk bezwaar maakt, noch duidelijk bereidheid

toont doorslaggevend is voor de toepassing van dit nieuwe criterium. Bij het ont-

breken van de nodige bereidheid tot opname dient een rm te worden aange-

vraagd. Dit betekent een verruiming van de categorie personen waarvoor een rm

moet worden aangevraagd ten opzichte van de Kw. Blijkens de enquête nemen

vrijwel alle rechters in gevallen waarin de patiënt noch van verzet, noch van

bereidheid blijk geeft de beslissing om een rm op te leggen. Van de groep Riagg-

psychiaters geeft minder dan de helft te kennen het strengere Bopz criterium

'meestal of (vrijwel) altijd' te doen gelden. Deze participanten zijn dus eerder dan

de rechter geneigd om van een procedure voor onvrijwillige opneming af te zien

indien betrokkene niet duidelijk blijk geeft van vrijwilligheid, maar ook geen verzet

vertoont.

Een grote meerderheid van de rechters (85%) gaat nog verder bij de verruiming

van het bereidheidscriterium door in veel gevallen ook personen onvrijwillig te

laten opnemen indien hij geen vertrouwen heeft in de verklaring van de

betrokkene ook wel vrijwillig opgenomen te willen worden. De rechter vreest dan

bijvoorbeeld dat betrokkene kort na de vrijwillige opname de het psychiatrisch

ziekenhuis zal wensen te verlaten. In deze gevallen hecht de rechter kennelijk

geen geloof aan de verklaring van vrijwilligheid. De verklaring van bereidheid van

betrokkene is dan dus niet het enige element waarop de rechter oordeelt tot het

'bereid zijn' van betrokkene tot opname. Om ontwijking van een maatregel door

betrokkene te voorkomen besluit de rechter in deze gevallen tot een maatregel

die formeel niet van toepassing kan zijn indien de verklaring van de betrokkene

letterlijk zou zijn genomen. Op dit punt is verschil in toepassing van de criteria

tussen rechters en Riagg-psychiaters nog duidelijker. Slechts één op de vijf Riagg-

psychiaters is geneigd om ondanks het feit dat betrokkene in eerste instantie zegt

vrijwillig te worden opgenomen toch onvrijwillige opneming te overwegen.

Een verklaring voor dit verschil tussen rechters en psychiaters zou kunnen zijn dat

beide groepen verschillende selecties van patiënten voor ogen hebben.

De psychiaters komen in een eerdere fase aan bod dan de rechters. De rechters

beoordelen uitsluitend de gevallen die al eerder door de psychiater zijn

geselecteerd als gevallen die voor onvrijwillige opneming in aanmerking komen.
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Er bestaat in dit opzicht een interessant verschil tussen de rechters en de ovj's.

Van deze laatste groep geven slechts 3 van de 18 respondenten aan min of meer

regelmatig toch onvrijwillige opneming te vorderen indien de betrokkene blijk

geeft van vrijwilligheid. Wellicht kan dit eveneens worden begrepen als een

aanwijzing dat de ovj eerder op formeel-juridische gronden handelt, terwijl de

rechter meer geneigd is een casus inhoudelijk te beoordelen. Deze verklaring

wordt ondersteund door het gegeven dat de ovj meestal niet is geneigd zich

inhoudelijk bezig te houden met de vraag of onvrijwillige opneming werkelijk het

ultimum-rëmedium is.

Rm met ambulante dwangbehandeling

Uit opmerkingen op de enquêteformulieren en uit telefonische reacties komt de

suggestie naar voren om onder de Wet Bopz de mogelijkheid te scheppen een rm

met ambulante dwangbehandeling mogelijk te maken. Deze reacties zijn

afkomstig van Riagg-psychiaters, advocaten en van politiemensen.

Het doel van een dergelijke niet-opname is om de betrokkene te dwingen een

behandeling te laten ondergaan, zoals het regelmatig innemen van medicatie.

Een rm met ambulante dwangbehandeling zal echter niet voor alle categorieën

patiënten geschikt zijn, een sterk suïcidale patiënt bijvoorbeeld zal niet direct

hiervoor in aanmerking komen.

Ambulante dwangbehandeling heeft als voor de hand liggend voordeel dat de

opnamecapaciteit in de psychiatrische ziekenhuizen ontlast wordt. Voor de

betrokkene zelf heeft de rm met ambulante dwangbehandeling het voordeel dat

hij kan blijven functioneren in zijn sociale setting. In sommige gevallen kan dit

zelfs betekenen dat hij aan het werk zal kunnen blijven. Gelet op het isolement

waarin voormalige psychiatrische patiënten vaak terechtkomen betekent dit een

forse verbetering. Paradoxaal hierbij is wel dat het niet kunnen functioneren in de

sociale setting vaak de aanleiding is voor de onvrijwillige opneming.

Ook de omgeving van de betrokkene, familie, vrienden, kennissen en buren, varen

hier wel bij. De dreigende dwangopname, bij het niet volgen van de behandeling,

lijkt in veel gevallen voldoende te zijn de behandeling te blijven volgen, waardoor

zich nauwelijks overlast voor de omgeving voordoet, zo geven politiemensen uit

Den Haag aan.

Ten slotte heeft de politie hier ook baat bij, zo geven zij zelf aan. Zoals in hoofd-

stuk drie al bleek is de politie vaak al verschillende malen in contact geweest met

de betrokkene over overlast te verminderen, waarbij het vaak neerkomt op, zoals

tijdens de interviews is gezegd, 'de politieman die de rol van brandweerman

speelt die niet mag nablussen, maar de zaak moet laten roken en smeulen'. In

dergelijke gevallen zou de politie de Riagg kunnen verzoeken bij de betrokkene

langs te gaan om te zien of hij de behandeling nog volgt.

4.2

Rm tot gedwongen verblijf vanuit een instelling

In een aantal gevallen is een rm die ertoe strekt dat betrokkene's verblijf in het

psychiatrisch ziekenhuis wordt voortgezet een vervolg op een ibs-procedure.
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In feite gaat het er dan om of de onvrijwillige opneming, na afloop van de

wettelijke termijn voor de (voortgezette) ibs, nog steeds noodzakelijk wordt

geacht. Het principiële besluit omtrent de noodzaak van toepassing van de Wet

Bopz is immers al eerder genomen.

Het is echter ook mogelijk dat betrokkene aanvankelijk op vrijwillige basis in een

psychiatrisch ziekenhuis (of psychogeriatrische instelling of instelling voor

verstandelijk gehandicapten) verblijft. In dit geval is een rm vereist indien de

betrokkene ervan blijk geeft het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis te willen

beëindigen, terwijl volgens de behandelaars ontslag uit het psychiatrische zieken-

huis gevaar in de zin van de Wet Bopz zou opleveren. Indien de patiënt te kennen

geeft de behandeling in een ander door hem aangewezen psychiatrisch ziekenhuis

(respectievelijk psychogeriatrische instelling of instelling voor verstandelijk

gehandicapten) te willen voortzetten en dat psychiatrisch ziekenhuis ook bereid is

de betrokkene op te nemen kan een procedure voor onvrijwillige opneming

achterwege blijven. Wanneer de rm vanuit een instelling eenmaal tot stand is

gekomen dan wordt de rechtspositie van de desbetreffende patiënt verder ge-

regeld krachtens de tot de Wet Bopz behorende regeling voor de interne rechts-

positie. Daarin zijn normen gesteld met betrekking tot het behandelingsplan en

de toegestane 'middelen en maatregelen' om eventuele noodsituaties te kunnen

beheersen.

4.2.1

Verloop van de procedure

Indien de betrokkene al vrijwillig of met een (voortzetting van de) ibs-beschikking

in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft en de behandelaars oordelen dat

beëindiging ervan gevaar in de zin van de Wet Bopz zou opleveren, dan dient bij

de ovj een verzoek voor een rm te worden ingediend. Bij het verzoek aan de ovj

moet een geneeskundige verklaring worden gevoegd van de geneesheer-directeur

van het ziekenhuis waar de betrokkene verblijft. De uitdrukkelijke vermelding van

de geneesheer-directeur als opsteller van de geneeskundige verklaring is een

nieuwe bepaling van de Wet Bopz. Deze constructie is bedoeld om een zekere

mate van onafhankelijke beoordeling te waarborgen binnen de instelling waar

betrokkene reeds wordt behandeld. Uit de geneeskundige verklaring dient te

blijken dat de persoon op wie de verklaring betrekking heeft, gestoord is in zijn

geestvermogens, dat de stoornis gevaar doet veroorzaken, dat het gevaar niet op

andere wijze kan worden afgewend dan door onvrijwillige opneming in een

psychiatrisch ziekenhuis en de betrokkene geen bereidheid vertoont zich vrijwillig

te laten opnemen. De geneeskundige verklaring moet ten hoogste vijf dagen voor

het verzoek zijn opgemaakt en ondertekend. De betrokkene wordt door de

geneesheer-directeur in kennis gesteld van het opmaken van de geneeskundige

verklaring met het oog op het verzoek een vordering tot het verlenen van een rm

in te dienen.

De ovj deelt zijn beslissing inzake het instellen van de vordering schriftelijk mede

aan de geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis waar de betrokkene

verblijft. De ovj stelt zo spoedig mogelijk een vordering in tot het verlenen van

een rm, in elk geval binnen twee weken na de dag van verzending van de

geneeskundige verklaring van de geneesheer-directeur.
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Alvorens te beschikken op de vordering van de ovj zal de rechter de betrokkene

horen. Omdat de betrokkene reeds in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft zal de

rechter, vergezeld van een griffier, de betrokkene in het ziekenhuis horen.

De rechter beslist zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen drie weken na het

instellen van de vordering.

Nadat de onvrijwillige opneming is geëffectueerd, stuurt de geneesheer-directeur

een mededeling aan de griffier en de ovj. De griffier stuurt vervolgens een mede-

deling dat een rm is verleend met de naam van het psychiatrisch ziekenhuis aan:

de echtgenoot, ouders, voogd/curator/mentor, behandelende instelling/psychiater,

geneesheer-directeur die de geneeskundige verklaring heeft afgegeven, de

huisarts, de ovj en de inspecteur.

De rm heeft een geldigheidsduur van ten hoogste zes maanden. In deze periode

kan de betrokkene onder bepaalde omstandigheden verlof krijgen of worden

ontslagen door de geneesheer-directeur. Indien na de rm voortzetting van de

onvrijwillige opneming noodzakelijk wordt geacht, dient een machtiging tot

voortgezet verblijf te worden aangevraagd. Deze machtiging heeft een

geldigheidsduur van ten hoogste één jaar.

4.2.2

Bevindingen uit het onderzoek

Het ligt voor de hand dat bij de rm vanuit de instelling belangrijke rollen zijn

weggelegd voor de verplegende en/of behandelende medewerkers. Er is sprake

van een speciale situatie wanneer de waargenomen noodzaak van een rm niet ligt

in het verlengde van een noodsituatie in de maatschappij (een ibs), maar ontstaat

tijdens het vrijwillige verblijf in een inrichting. In dat geval speelt mee dat de

inrichting tot op zekere hoogte een gesloten micro-samenleving vormt waarin zich

met betrekking tot gestoord en 'gevaarlijk' gedrag de zelfde problemen kunnen

voordoen als in de omringende maatschappij. In deze gevallen kan de noodzaak

worden gevoeld tot een ibs of een rm vanwege een ernstige crisis in de leef- of

behandelsituatie binnen de inrichting, waarbij naderend onheil dient te worden

voorkomen. De rm binnen de inrichting heeft echter ook betrekking op

inschatting van het gevaar dat zou bestaan indien betrokkene de inrichting zou

verlaten. In dit geval dient de rm niet om bijvoorbeeld tijdelijk isolatie of

gedwongen medicatie te kunnen opleggen, maar eenvoudig om te voorkomen dat

de patiënt de inrichting verlaat.

Zoals gezegd geeft de wet aan de geneésheer-directeur de bevoegdheid om een

geneeskundige verklaring op te stellen voor het opleggen van een rm aan een in

de inrichting verblijvende patiënt. In de praktijk zullen de uitvoerende

behandelaars (en mogelijk de (para)medische verzorgers) waarschijnlijk een

belangrijke rol spelen bij het tot stand komen van de geneeskundige verklaring.

Een grote meerderheid van de inrichtingspsychiaters geeft aan dat de

behandelende psychiater vrijwel altijd betrokken is bij de opstelling van de

geneeskundige verklaring voor het onvrijwillig verblijf of de voortzetting daarvan.

Overigens geven de meeste inrichtingspsychiaters te kennen meestal of vrijwel

altijd collega-psychiaters te consulteren in verband met het opstellen van de

geneeskundige verklaring.
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De behandelaars binnen de inrichting hebben het (dagelijkse) contact met en

daarmee de meeste informatie over de betrokkene. Tegelijkertijd zal duidelijk zijn

dat behandelaars en verzorgers als directe omgeving van de patiënt mogelijk een

'eigen' belang kunnen hebben bij de oplegging van een rm. Onvrijwillige

opneming kan worden aangewend als oplossing voor de machteloosheid in een

moeizaam therapeutisch proces, het kan ook een oplossing zijn voor extreem

lastig gedrag van een patiënt binnen de inrichting als leefgemeenschap (Janssen

c.s., 1995). Dat deze punten van belang kunnen zijn wordt onderstreept door de

onderzoeksbevinding dat het volgens de geneesheren-directeur in ruim een kwart

van de gevallen het verplegend personeel is dat het initiatief neemt om een rm te

doen opleggen. Een voor de hand liggende oplossing voor het probleem van

onafhankelijkheid en belangenvermenging zou zijn dat de Riagg wordt gevraagd

om de geneeskundige verklaring op te stellen voor reeds in een inrichting

verblijvende patiënten. In de praktijk lijkt deze weg echter niet vaak te worden

behandeld. Drie kwart van de coordinatoren van Riagg-instellingen geeft aan dat

deze oplossing zelden of nooit wordt gekozen. Dat dit punt vanuit het oogpunt

van rechtsbescherming wel degelijk van belang kan zijn mag blijken uit het feit

dat bijna drie kwart van de groep advocaten aan deze oplossing de voorkeur zou

geven.

Door de betrekkelijk moeilijk te vermijden vermenging van functies, belangen en

verantwoordelijkheden bij Wet Bopz zaken binnen intramurale settings verdient

de vraag naar de onafhankelijkheid van het medisch-psychiatrische oordeel over

de noodzaak van een rm extra aandacht. Dat zelfde geldt ook voor de in de Wet

Bopz genoemde criteria van bereidheid en ultimum-remedium. Wanneer iemand

reeds binnen een inrichting verblijft, dan krijgen deze beide criteria een duidelijk

abstracter karakter dan wanneer betrokkene zich nog in de maatschappij bevindt

en er met het oog op deze criteria meer reële opties bestaan. Om deze redenen is

bij de enquête-vragen die betrekking hebben op de rm vanuit de instelling,

relatief veel aandacht besteed aan deze criteria.

Verreweg de meeste rechters geven aan dat de communicatie met de

behandelende psychiaters en met de geneesheren-directeur over het algemeen

goed verloopt. Anderzijds geeft ruim de helft van de behandelende psychiaters te

kennen dat, indien ze bemoeienis hebben gehad met de geneeskundige

verklaring, ze (meestal) niet op de zitting aanwezig zijn. In dit geval voorzien zij

de rechters doorgaans ook niet op andere wijze van informatie. Rechters noch

ovj's zien bijzondere problemen met het bereidheids- of het ultimum-remedium

criterium bij onvrijwillige opneming van reeds in een psychiatrisch ziekenhuis

verblijvende patiënten. Deze mening wordt gedeeld door ongeveer drie kwart van

de behandelende psychiaters, de geneesheren-directeur en (wellicht verrassend)

van de advocaten. De Riagg- psychiaters vertonen op dit punt iets meer

bedenkingen. Ruim één derde van deze respondenten menen dat het bereidheids-

criterium wel degelijk problematisch is indien de patiënt reeds is opgenomen.

Zoals gezegd neemt de geneésheer-directeur een centrale positie in bij de rm

vanuit de instelling.' Ruim drie kwart van de groep geneesheren-directeur heeft

een medische (psychiatrische) opleiding en achtergrond. Volgens verreweg de
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meeste geneesheren-directeur zijn er geen problemen met de vereiste

deskundigheid en onafhankelijkheid die voor het opstellen van de geneeskundige

verklaring van hen wordt verwacht. Ongeveer 15% van de geneesheren-directeur

die enige ervaring hadden met rm-procedures voor in hun instelling opgenomen

patiënten heeft meegemaakt dat de ovj weigerde om een rm te vorderen.

Voor zover geneesheren-directeur ervaring hebben met het uitschrijven van een

geneeskundige verklaring voor een rm voor een in hun ziekenhuis opgenomen

patiënt wordt in verreweg de meeste gevallen de behandelend psychiater

geconsulteerd. De geneesheer-directeur geeft aan in dergelijke gevallen vrijwel

altijd het patiënten-dossier te kennen en meestal heeft hij ook deelgenomen aan

patiëntenbesprekingen over betrokkene. Een meerderheid van de geneesheren-

directeur heeft reeds kennis over de stand van zaken van de betrokkene voordat

het in gang zetten van een rm-procedure een rol speelt. Enkele geneesheren-

directeur geven aan tevens met familie en/of huisarts of de patiënt zelf te

overleggen. Dit lijkt echter eerder uitzondering dan regel. Slechts een derde van

de geneesheren-directeur meent dat deze functionaris te ver afstaat van de

patiënt om 'een verantwoorde geneeskundige verklaring te kunnen opstellen.'

Tenslotte meent een kleine 20% van de geneesheren-directeur dat deze

functionaris onvoldoende onafhankelijk is om als opsteller van een geneeskundige

verklaring voor een patiënt in zijn inrichting te kunnen fungeren.

Het bovengenoemde beeld van de zelfstandig onderzoekende geneesheer-

directeur dient te worden gerelativeerd op basis van gegeven reacties op

stellingen in de enquête. Een deel (44%) van de geneesheren-directeur is het eens

niet de stelling dat van de geneesheer-directeur meestal geen intensieve

bemoeienis met het opstellen van een verklaring kan worden verwacht. Een even

groot deel is het niet eens met de stelling. Opvallender zijn de meningen over de

stellingen dat 'in de praktijk de geneesheer-directeur het opstellen meestal zal

uitbesteden aan de behandelaar(s)'. Ruim tweederde kan zich hier in vinden,

terwijl een kwart van de geneesheren-directeur het niet eens is met de stelling.

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of dit in feite betekent dat in veel

gevallen de geneesheer-directeur zijn handtekening zet onder een geneeskundige

verklaring die door een lid van de medische staf is opgesteld. In dit verband is

relevant dat slechts één op de vijf geneesheren-directeur van mening is dat zijn

rol bij het tot stand komen van de rm noodzakelijk is ter waarborging van een

'objectieve en onafhankelijke' geneeskundige verklaring.

2 Een complicatie hierbij is dat psycho-geriatrische instellingen en instellingen voor verstandelijk

gehandicapten veelal niet de 'figuur' van een geneesheer-directeur kennen.
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4.3

Machtiging tot voortgezet verblijf

4.3.1

Verloop van de procedure

Wanneer iemand in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft ingevolge een rm kan de

ovj bij de rechter een voortzetting van de rm vorderen. Een dergelijke voort-

zetting kan slechts worden verleend indien naar het oordeel van de rechter:

a de stoornis van de geestvermogens van de betrokkene ook na verloop van

de geldigheidsduur van de lopende machtiging aanwezig zal zijn en deze

stoornis de betrokkene ook dan gevaar zal doen veroorzaken;

b het gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten het

psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend, en;

c de betrokkene geen bereidheid vertoont (of bezwaar te kennen geeft in

het geval van een opname in een psychogeriatrische instelling of een

instelling voor verstandelijk gehandicapten) zijn verblijf in het psychiatrisch

ziekenhuis vrijwillig voort te zetten.

Het verzoek aan de ovj kan worden gedaan door dezelfde personen die een

verzoek kunnen indienen voor een rm. De ovj kan ook zonder een verzoek van

bovengenoemde personen bij de rechter een vordering instellen voor het verlenen

van een machtiging tot voortgezet verblijf.

Bij een verzoek voor een voortzetting van de rm moet een geneeskundige

verklaring worden overlegd van de geneesheer-directeur van het psychiatrisch

ziekenhuis waar de betrokkene verblijft, waaruit blijkt dat een situatie bestaat

met de kenmerken genoemd onder a, b en c. Verzoek en geneeskundige

verklaring dienen vergezeld te gaan van een behandelingsplan en een bericht

over de stand van uitvoering daarvan. Indien dit plan nog niet tot stand is

gekomen, is bij voornoemde geneeskundige verklaring een mededeling gevoegd

waarin de redenen daarvoor worden vermeld.

De vordering tot het verlenen van een machtiging tot voortgezet verblijf dient te

worden ingesteld tijdens de zesde of de vijfde week voor het einde van de

geldigheidsduur van de lopende machtiging. Indien dit eerder of later gebeurt

hoeft dit echter niet altijd tot niet-ontvankelijkheid van de ovj te leiden.

De ovj vordert een voortzetting tenzij het verzoek kennelijk ongegrond is of er

minder dan een jaar geleden eenzelfde verzoek' is ingediend en geen nieuwe

feiten bekend zijn. Van het al dan niet instellen van de vordering licht de ovj de

geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis in waar de betrokkene

verblijft.

De rechter beslist binnen vier weken na het instellen van de vordering, nadat hij

de betrokkene gehoord heeft (in het psychiatrisch ziekenhuis waar de betrokkene

3 De wet vermeldt uitsluitend het feit van de eerdere indiening van een soortgelijk verzoek.

Aannemelijk is dat wordt bedoeld dat een nieuw verzoek niet ontvankelijk is indien dit voorgaande

verzoek is afgewezen.
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verblijft), hij een raadsman heeft doen toevoegen, zich desgewenst heeft doen

voorlichten en deskundigen heeft opgeroepen. Bij verlening van een machtiging

tot voortgezet verblijf is geen hoger beroep mogelijk. Cassatie is wel mogelijk.

Van de beschikking stuurt de griffier een afschrift naar de ovj, inspecteur en

geneesheer-directeur.

De voortzetting van de rm heeft een geldigheidsduur van ten hoogste een jaar na

dagtekening. Vóór het verstrijken van de geldigheidsduur kan aan de betrokkene

verlof en/of ontslag worden verleend.

Indien de vordering van de ovj betrekking heeft op een voortzetting van de rm in

een instelling voor verstandelijk gehandicapten of een psychogeriatrisch verpleeg-

huis kan, indien aan de voorwaarden wordt voldaan zoals genoemd onder a, b en

c, een machtiging worden verleend die een geldigheidsduur heeft van ten hoogste

vijf jaar.

Indien het verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis op grond van een rm, zonder

onderbreking tenminste vijf jaar heeft geduurd, kan een voortzetting worden

verleend die een geldigheidsduur heeft van ten hoogste twee jaren. Voor alle

voortzettingen geldt dat voor het verstrijken van de geldigheidsduur aan de

betrokkene verlof en/of ontslag kan worden verleend.

Op vordering van de ovj kan telkens opnieuw een voortzetting van het verblijf

worden verleend door de rechter, zolang voldaan wordt aan de voorwaarden

genoemd onder a, b en c.

4.3.2

Bevindingen uit het onderzoek

Griffiemedewerkers geven aan dat behandelaars altijd in kennis worden gesteld

van plaats en tijdstip van de (voortzettings-)zitting. De voortzetting van de rm

wordt vrijwel altijd afgehandeld door de enkelvoudige kamer. De voortzettings-

zitting wordt gemiddeld een week na ontvangst van de vordering van de ovj

gehouden, in 10% van de gevallen ligt er een periode van meer dan twee weken

tussen de vordering tot voortzetting en de zitting waarbij voortzetting ter

discussie staat.

Wanneer de betrokkene reeds in een inrichting verblijft is de rechter voor zijn

besluitvorming bij de voortzetting van de rm sterk aangewezen op medewerkers

van de inrichting. In principe betekent dit dat een enkele 'partij' (i.c. de

behandelaars) binnen de gesloten setting van de inrichting sterk bepalend zal zijn

voor het al of niet onvrijwillig opgenomen blijven van de patiënt. Het besloten

karakter van de besluitvorming met betrekking tot reeds in de inrichting

(onvrijwillig) opgenomen patiënten blijkt ook uit het feit dat er doorgaans geen

ovj op de zittingen binnen de inrichting aanwezig zal zijn. Deze afwezigheid van

een ovj wordt door een grote meerderheid van de groepen respondenten

bevestigd.

Vrijwel alle rechters zijn (zeer) tevreden over de communicatie met de

behandelaars over de noodzaak van voortzetting van de rm. Met betrekking tot

de geneesheer-directeur is dit in duidelijk mindere mate het geval. Het ligt voor

de hand dat deze laatste, alhoewel formeel de opsteller van de geneeskundige
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verklaring ten behoeve van de voortzetting, in de praktijk de rechter veel minder

van informatie zal kunnen voorzien dan de eigenlijke behandelaar van de patiënt.

Op dit punt komt dus een zekere tegenstrijdigheid naar voren tussen de behoefte

van de rechter om uitvoerig te worden geïnformeerd en de gewenste

'onafhankelijkheid en objectiviteit' van degene die informatie over de patiënt

verstrekt.

Op één punt is de informatievoorziening over reeds in een inrichting verblijvende

patiënten er wellicht niet beter op geworden. Onder de Kw bestond het

voorschrift dat ten behoeve van voortzettingsbeslissingen de zogeheten

'wettelijke aantekeningen' aan het dossier werden toegevoegd. Deze gaven

inzicht in het verloop van de tot dan toe gevolgde behandeling. Deze 'wettelijke

aantekeningen' zijn niet langer voorgeschreven. In plaats daarvan dient er nu

mede beslist te worden over voortzetting op basis van het behandelingsplan.

Uit gesprekken met enkele participanten was al duidelijk geworden dat genoemde

aantekeningen over de betrokkene meer inzicht verschaffen in de noodzaak van

voortzetting, dan het op de toekomst gerichte behandelingsplan. De stelling dat

de 'wettelijke aantekeningen' een betere bron van informatie zouden vormen dan

het behandelplan wordt door een duidelijke meerderheid van alle groepen

respondenten niet onderschreven. Slechts een meerderheid van rechters en

advocaten stemt wel in met de stelling dat 'De wettelijke aantekeningen zouden

moeten worden toegevoegd bij een verzoek voor een machtiging voor voortgezet

verblijf'.
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5 Rechterlijke machtiging

op eigen verzoek

5.1

Verloop van de procedure

Een bijzondere vorm van onvrijwillige opneming is de opneming die volgt uit

artikel 32 van de Wet Bopz. In dit wetsartikel staat dat de rechter op vordering

van de ovj een rm kan verlenen om een persoon die gestoord is in zijn geest-

vermogens en die wel bereid is deswege in een psychiatrisch ziekenhuis een

behandeling te ondergaan, in een psychiatrisch ziekenhuis op te nemen of te

doen verblijven, ook indien die bereidheid tijdens de duur van de rm komt te

ontbreken.

De criteria die gelden voor beoordeling of een rm op eigen verzoek kan worden

verleend, zijn, naast de stoornis in zijn geestvermogens:

a de betrokkene veroorzaakt gevaar;

b het gevaar is niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten

een psychiatrisch ziekenhuis af te wenden.

Het schriftelijke verzoek aan de ovj wordt ingediend door de betrokkene zelf, of

door diens raadsman. In het verzoek moet het psychiatrisch ziekenhuis worden

genoemd waarin opneming wordt verzocht. Aan het verzoek moet een genees-

kundige verklaring worden toegevoegd van een psychiater, verbonden aan de

instelling die is genoemd in het verzoek, waaruit blijkt dat de verzoeker gestoord

is in zijn geestvermogens, dat hij gevaar veroorzaakt dat niet door tussenkomst

van personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden

afgewend. Ook moet een behandelingsplan worden toegevoegd, dat de

verklarende psychiater en verzoeker samen hebben opgesteld.

De geneeskundige verklaring en het behandelingsplan moeten ten hoogste zeven

dagen voor het indienen van het verzoek zijn opgemaakt.

De ovj stelt een vordering in tot het verlenen van een rm tenzij het verzoek

kennelijk ongegrond is of minder dan een jaar geleden eenzelfde verzoek is

ingediend en geen nieuwe feiten bekend zijn.

Alvorens op de vordering te beschikken, hoort de rechter degene ten aanzien van

wie de rm is gevorderd. De rechter geeft de Raad voor Rechtsbijstand last tot

toevoeging van een raadsman aan de betrokkene. Ook hier kan de rechter zich

laten voorlichten en een onderzoek door deskundigen bevelen. De rechter beslist

zo spoedig mogelijk.
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De geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis waar de betrokkene is

opgenomen, doet van de opname zo spoedig mogelijk mededeling aan de griffier.

Na ontvangst van de mededeling geeft de griffier de melding door aan de

huisarts, inspecteur en ovj.

De geldigheidsduur van een rm op eigen verzoek is niet korter dan een half jaar

en niet langer dan een jaar. In deze periode kan de geneesheer-directeur onder

omstandigheden verlof en/of ontslag verlenen aan de betrokkene.

Een rm op eigen verzoek kan niet worden voortgezet. Op grond van jurispruden-

tie dient een rm op eigen verzoek te worden gevolgd door een rm voor opneming

en verblijf. De procedure die hiervoor doorlopen moet worden is gelijk aan het is

beschreven in hoofdstuk vier.

5.2

Bevindingen uit het onderzoek

Ongeveer drie kwart van de groep ovj's heeft sinds het van kracht worden van de

Wet Bopz een vordering ingesteld op verzoek van de betrokkene zelf, zo geven zij

aan in de enquête. Het betreft hier in totaal 47 gevallen. Nadere gegevens over

aantallen rm op eigen verzoek ontbreken in verband met de reeds genoemde

problemen met Bopzis. De inrichtingspsychiaters rapporteren in totaal 32 opge-

stelde geneeskundige verklaringen voor een rm op eigen verzoek. Meer dan 90%

van deze groep psychiaters heeft echter geen enkele ervaring met deze

modaliteit. Volgens de inrichtingspsychiaters zijn de gedane verzoeken om een rm

op eigen verzoek ook vrijwel altijd gehonoreerd.

Ook voor de geneesheren-directeur is de ervaring met patiënten die op eigen

verzoek met een rm in een psychiatrisch ziekenhuis verblijven beperkt. In 1994 en

1995 heeft iets meer dan 10% van de geneesheren-directeur één of meer van

dergelijke patiënten binnen de instelling gehad, zo melden de directeuren op

vragen in de enquête.

In theorie zou misschien mogen worden verwacht dat er bij deze bijzondere

modaliteit van de Wet Bopz minder rechtsbijstand door een advocaat aan de

betrokkene zou worden verleend. Het 'eigen verzoek' impliceert immers dat de

patiënt zich door de opname niet in zijn rechten of belangen aangetast zal

voelen. Het onderzoek levert echter geen aanwijzigingen op van een grotere

afzijdigheid van advocaten in dergelijke gevallen. Volgens de rechters komt het in

het geheel niet voor dat patiënten met dergelijke verzoeken verstoken blijven van

rechtsbijstand. Ook volgens de griffie-medewerkers is hiervan na de

inwerkingtreding van de Wet Bopz geen sprake geweest.

In de literatuur wordt de nadruk van de rm op eigen verzoek gelegd bij patiënten

die lijden aan een verslavingsziekte (Noorlander, 1994; MvJ, 1995; Hoekstra en

Leuw, 1996). Deze bedoeling blijkt overigens niet uit de wetteksten zelf, maar is

wel aan de orde geweest bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel.

De mogelijke speciale bestemming van de rm op eigen verzoek zou te maken

hebben met het feit dat er juist voor verslaafden een drempel zou moeten worden

opgeworpen tegen de neiging om zich aan de behandeling te onttrekken.

Noorlander spreekt in dit verband van een wettelijke mogelijkheid om de klacht

'Ze hadden me moeten tegenhouden toen ik weg wou' te honoreren. Overigens is
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deze auteur van mening dat vanuit de optiek van de verslavingszorg weinig valt

te verwachten van de effectiviteit van dit type onvrijwillige opneming.

De instellingen voor verslavingszorg dienen bijvoorbeeld te beschikken over

gesloten afdelingen willen de onvrijwillige opnemingen effectief zijn. In de

praktijk ontbreken dergelijke afdelingen vaak. Daarnaast kan een verslaafde die

onvrijwillig opgenomen is, al snel een ontslagverzoek indienen bij de geneesheer-

directeur. Gelet op de ervaring die verslaafden, volgens Noorlander, hebben met

zich mooier voordoen dan zij werkelijk zijn zullen ontslagverzoeken wellicht snel

gehonoreerd worden.

Het is dan ook de vraag in hoeverre in de praktijk de rm op eigen verzoek ook

inderdaad wordt toegepast op een groep patiënten met verslavingsproblemen.

Minder dan één derde van de inrichtingspsychiaters die ervaring heeft met de rm

op eigen verzoek noemt verslavingsproblematiek als reden voor dit soort

onvrijwillige opneming.

Ook uit Bopzis-gegevens blijkt de toepassing van de rm op eigen verzoek in de

praktijk slechts in geringe mate verbonden te zijn met verslavingsproblemen.

Van de 39 in Bopzis geregistreerde rm procedures op eigen verzoek wordt in

slechts één geval 'middelengebruik' genoemd als aard van de stoornis.

De andere stoornissen wijken niet af van de stoornissen in de andere procedures.

Uiteraard kunnen in dergelijke gevallen verslavingsproblemen wel degelijk (mede)

een rol spelen.

5.3

Zelf bindingscontract

Nadat de enquête was verstuurd kwamen er veel telefonische reacties over vrij-

willige dwangopnamen. Veel van de telefoontjes waren afkomstig van psychiaters

die werkzaam zijn in psychiatrische ziekenhuizen. Hun reacties komen er op neer

dat zij het een gemis vinden dat het door de Wet Bopz onmogelijk is mensen

tijdens hun psychose tegen hun wil op te nemen terwijl diezelfde mensen

wanneer zij niet te lijden hebben onder hun psychose, aangeven dat zodra de

psychose de kop opsteekt zij gedwongen opgenomen willen worden.

Dezelfde reacties zijn ook vernomen van patiënten zelf en van familieleden van

patiënten met een geestesstoornis. Genoemde groepen stellen voor om de

mogelijkheid van zelfbindingscontracten in de Wet Bopz op te nemen.

De wens voor zelfbindingscontracten ligt in de zelfde lijn als de wens van met

name psychotische patiënten om de mogelijkheden voor dwangbehandeling uit te

breiden. De vereniging Anoiksis heeft gewezen op het belang van dwang-

behandeling voor mensen die voor de eerste keer een psychose ondergaan. De zo

snel mogelijke toediening van medicatie is van veel belang om de gevolgen van

daaropvolgende psychosen zo goed mogelijk te beheersen.

De roep om de mogelijkheden voor dwangbehandeling onder de Wet Bopz te

verruimen sluit overigens aan bij het in de laatste decennia ontstane inzicht dat

veel psychiatrische problemen te beheersen zijn met behulp van medicatie.

Aangezien de geneeskundige (dwang-)behandeling van patiënten onder de Wet

Bopz geen deel uitmaakt van dit onderzoek, wordt op deze plaats verder geen

aandacht besteed aan de mogelijkheden tot dwangbehandeling in het kader van

de Wet Bopz.
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6 Verlof- en ontslagprocedure

In dit hoofdstuk worden de procedures rond het verlof en het (voorwaardelijke)

ontslag uit de inrichting van de Wet Bopz besproken. De belangrijkste wijzigingen

in vergelijking met de Kw zijn dat in de huidige regeling ook de inspecteur voor

de gezondheidszorg bevoegd is om ontslag te vragen en dat een weigering tot

ontslag niet langer automatisch hoeft te leiden tot een oordeel van de rechter.

Onder de Wet Bopz dient de ovj door de patiënt of diens belangenbehartiger te

worden gevraagd om hieromtrent een beslissing van de rechtbank te vorderen

(brochure Ministerie van Justitie).

6.1 ^

De wettelijke regeling van de verlofprocedure

Wanneer iemand onvrijwillig is opgenomen kan in bepaalde omstandigheden door

de geneesheer-directeur verlof worden verleend. In de wet is geen beroep

geregeld tegen een mogelijke afwijzing van een verzoek tot verlof.

De belangrijkste door de wet gestelde voorwaarden voor verlening van verlof zijn:

a het uit de stoornis van de geestvermogens-voortvloeiende gevaar moet

zover zijn verminderd dat het verantwoord is de betrokkene tijdelijk in de

maatschappij te laten terugkeren, en;

b het belang van de patiënt is gediend met dit verlof.

Zo mogelijk en nodig wordt tevoren overleg gepleegd met de personen die een

verzoek voor onvrijwillige opneming kunnen indienen. Verlof voor een aaneen-

gesloten periode van meer dan 60 uren kan per kalenderjaar ten hoogste twee

maal worden gegeven en wel telkens voor maximaal twee weken. Wanneer

overwogen wordt het verlof langer dan 60 uren te doen duren, dan moet overleg

worden gepleegd met de inspecteur in wiens ambtsgebied het psychiatrisch

ziekenhuis is gelegen.

Aan de toekenning van het verlof kunnen voorwaarden worden verbonden die

het gedrag van de patiënt betreffen. Tot de voorwaarden kan de opdracht

behoren dat de betrokkene zich onder toezicht stelt van een daarbij aangewezen

instelling of natuurlijk persoon, die hem bij de naleving van de andere voor-

waarden hulp en steun verleent.

De geneesheer-directeur geeft de patiënt een schriftelijke verklaring waarop staat

dat aan hem verlof is verleend.
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De geneesheer-directeur kan het verlof ook weer intrekken. Redenen voor het

intrekken zijn:

a wanneer het uit de stoornis van de geestvermogens voortvloeiende gevaar

van de betrokkene dit noodzakelijk maakt en wanneer het gevaar niet

door tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch

ziekenhuis kan worden afgewend;

b wanneer de patiënt de gestelde voorwaarden niet nakomt, en;

c op verzoek van de patiënt zelf.

De geneesheer-directeur stelt de patiënt uiterlijk vier dagen na de intrekking van

het verlof schriftelijk in kennis van zijn beslissing, onder mededeling van de

redenen die tot de intrekking hebben geleid. Tegen de beslissing van de

geneesheer-directeur het verlof in te trekken staat voor de betrokkene en voor de

personen die een verzoek tot onvrijwillige opneming kunnen indienen, de

mogelijkheid open via de ovj de beslissing van de rechter te vorderen.

De vordering kan desgewenst door de enkelvoudige kamer worden behandeld.

6.1.1

Bevindingen uit het onderzoek

De belangrijkste participanten bij de beslissingen omtrent het verlenen en

eventueel het intrekken van verlof zijn de geneesheer-directeur, de rechter en de

inspecteur voor de gezondheidszorg. Zoals uit de vorige paragraaf blijkt speelt de

rechter uitsluitend een rol bij verlofprocedures indien de geneesheer-directeur

aanleiding ziet het verlof voortijdig te beëindigen en de betrokkene zich hier-

tegen wenst te verzetten.

Voor verreweg de meeste van de in totaal 225 geneesheren-directeur die aan de

enquête hebben deelgenomen komt het al of niet verlenen van verlof niet aan de

orde. Veel van de in de enquête vertegenwoordigde instellingen hebben wel een

aanmerking als instelling waar de Wet Bopz ten uitvoer kan worden gelegd, maar

hebben (nog) geen patiënten die onder deze regeling vallen. Een indicatie

hiervoor is dat van de aan de enquête deelnemende geneesheren-directeur in

1994 slechts 12% één of meer geneeskundige verklaringen voor een rm heeft

afgegeven. Voor 1995 geldt het percentage van 16%. In 1994 en in 1995 hebben

respectievelijk 3% en 7% van de geneesheren-directeur verlof verleend aan

patiënten die krachtens de Wet Bopz waren opgenomen. Meestal gaat het om niet

meer dan één of enkele verloven per jaar. De geneesheren-directeur van twee aan

de enquête deelnemende instellingen melden echter grote aantallen verleende

verloven. Eén respondent vermeldt ca. 460 verloven in het jaar 1995, die zijn

toegekend aan patiënten die vallen onder de Wet Bopz. Slechts enkele

geneesheren-directeur hadden dus ervaring met de verlofregeling onder de Wet

Bopz.

Meestal worden er voorwaarden verbonden aan het verlenen van een verlof. In

dit verband werd het contact onderhouden met ambulante behandelaars (bijvoor-

beeld Riagg) of het nemen van medicatie het meest genoemd. Vaak worden er

ook afspraken gemaakt over de verblijfplaatsen. Er zijn aanwijzingen dat, anders
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dan wettelijk wordt voorgeschreven, de inspectie lang niet altijd wordt betrokken

bij het verlenen van verlof van langer dan 60 uur, of bij de ongeoorloofde

afwezigheid van een onder de Wet Bopz opgenomen patiënt.

Ook de rechters hebben in de jaren 1994 en 1995 nog niet of nauwelijks

ervaringen opgedaan met de verlofregeling. In deze jaren hebben respectievelijk

vier en zes van de negenenveertig aan het onderzoek deelnemende rechters één

of enkele verlofprocedures behandeld over het al of niet gerechtvaardigd zijn van

de intrekking van het verlof.

Tot dusver is er van één zaak jurisprudentie bekend over de intrekking van

verleend verlof. In deze zaak werd het verlof ingetrokken van een patiënt die

tegen het advies van de behandelaars was gestopt met het gebruik van

medicijnen. Gevreesd werd dat zich opnieuw 'agressieve ontladingen' zouden

voordoen, met name ten aanzien van één van zijn ouders. De rechtbank oordeelde

dat er door de combinatie van factoren reëel gevaar bestaat, met name voor de

desbetreffende ouder en besliste dat het intrekken van het verlof gegrond was.

De overschrijding van de wettelijke termijn van in kennis stelling van de

intrekking door de geneesheer-directeur met drie dagen werd 'hoezeer ook

ongewenst", niet aanvaard als argument voor het ongegrond verklaren van de

intrekking van het verlof (BJ-1995, nr. 135).

6.2

De wettelijke regeling van de ontslagprocedure

Voorwaardelijk ontslag

De geneesheer-directeur van het ziekenhuis waar betrokkene verblijft, kan ontslag

verlenen indien:

a het uit de stoornis van de geestvermogens voortvloeiende gevaar van de in

het psychiatrisch ziekenhuis verblijvende patiënt zover is verminderd dat

het verlenen van ontslag uit het psychiatrisch ziekenhuis onder daaraan te

verbinden voorwaarden verantwoord is, en;

b het ontslag in het belang is van de patiënt.

Echtgenoot, wettelijk vertegenwoordiger en naaste familie dient van te voren op

de hoogte te worden gesteld van het voorwaardelijke ontslag. Zo mogelijk en zo

nodig wordt tevoren overleg gepleegd met de personen die een verzoek voor

onvrijwillige opneming kunnen indienen; met de verzorger van de patiënt,

voorafgaande aan zijn opneming in het psychiatrisch ziekenhuis; alsmede met de

instelling of psychiater, die betrokkene voorafgaande aan zijn opname

behandelde of begeleidde; en met de huisarts van de betrokkene.

Aan het verlenen van ontslag kunnen voorwaarden worden verbonden. Tot die

voorwaarden kan de opdracht behoren dat de betrokkene zich onder toezicht

stelt van een aangewezen instelling of natuurlijke persoon, die hem bij de

naleving van andere voorwaarden hulp en steun verleent.

Evenals het verlof kan ook het voorwaardelijk ontslag worden ingetrokken door

de geneesheer-directeur. Redenen voor het intrekken zijn:
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a wanneer het uit de stoornis van de geestvermogens voortvloeiende gevaar

van de betrokkene dit noodzakelijk maakt en wanneer het gevaar niet

door tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch

ziekenhuis kan worden afgewend;

b wanneer de patiënt de gestelde voorwaarden niet nakomt, en;

c op verzoek van de patiënt zelf.

Tegen de beslissing van de geneesheer-directeur om het voorwaardig ontslag in te

trekken staat voor de betrokkene en voor personen die een verzoek om

onvrijwillige opneming kunnen indienen de mogelijkheid open om via de ovj het

oordeel van de rechter te vorderen.

Ontslag

De geneesheer-directeur kan aan de betrokkene ontslag verlenen indien een van

de volgende omstandigheden zich voordoet:

a de betrokkene is niet of niet langer in zijn geestvermogens gestoord of

gevaarlijk, dan wel het gevaar kan door tussenkomst van personen of

instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis worden afgewend;

b de geldigheidsduur van een der machtigingen is verstreken, tenzij voor het

einde van de termijn een vordering is ingesteld tot het verlenen van een

aansluitende rm, in welk geval de geneesheer-directeur ontslag verleent:

1 zodra op de vordering afwijzend is beschikt, dan wel

2 zodra de termijn voor het geven van de beschikking is verstreken;

c door de ovj geen vordering wordt ingesteld of door de rechter afwijzend

wordt beschikt ter zake van een voi dan wel -indien binnen de daarvoor

gestelde termijn geen beschikking is gegeven- zodra de termijn voor het

geven van de beschikking is verstreken;

d door de rechter ontslag na toepassing van artikel 49 wordt bevolen.

Wanneer voortzetting van het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis als vrijwillig

patiënt gewenst is en de betrokkene blijk geeft van de nodige bereidheid

daartoe, zal het ontslag niet worden verleend. In dit geval verblijft de patiënt dus

niet meer krachtens de Wet Bopz in de instelling.

Een verzoek om ontslag van een patiënt die onvrijwillig verblijft in een

psychiatrisch ziekenhuis kan worden ingediend door de patiënt, door de

inspecteur voor de gezondheidszorg, door de ovj en door de personen die een

verzoek om onvrijwillige opneming kunnen indienen. De geneesheer-directeur

beslist op het verzoek waarbij hij let op de omstandigheden zoals onder a t/m c

genoemd. Anders dan bij de afwijzing van verzoeken om verlof en voorwaardelijk

ontslag kan de patiënt wel in beroep gaan van de afwijzing van zijn verzoek om

te worden ontslagen. Indien de geneesheer-directeur niet binnen twee weken

beslist op het verzoek of wanneer de geneesheer-directeur afwijzend beslist kan

de ontvanger van de beslissing de ovj verzoeken bij de rechter de beslissing te

vorderen.
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De ovj hoeft geen gevolg te geven aan het verzoek indien hij de verzoeker

kennelijk niet ontvankelijk acht of wanneer tijdens de vier maanden voorafgaande

aan het verzoek reeds een zodanige vordering is ingesteld en uit het verzoek niet

blijkt van nieuwe feiten. Een vordering voor ontslagverlening vervalt wanneer

voor dezelfde patiënt een vordering tot het verlenen van een machtiging tot

voortgezet verblijf wordt ingesteld.

Indien het verzoek afkomstig is van de patiënt, wordt dit behandeld door de

meervoudige kamer van de rechtbank. In dat geval moet de rechter een raadsman

toevoegen, de betrokkene horen, kan de rechter zich laten voorlichten en kan de

rechter onderzoek door deskundigen bevelen. Aangezien de betrokkene reeds in

een psychiatrisch ziekenhuis verblijft, beslist de rechter binnen drie weken na het

instellen van de vordering. Tegen de beschikking op een vordering tot het

verlenen van ontslag staat geen hoger beroep open.

6.2.1

Bevindingen uit het onderzoek

Bij de beslissingen omtrent ontslag speelt in eerste instantie de geneesheer-

directeur van de inrichting waar de patiënt is opgenomen de belangrijkste rol.

Daarnaast zullen ook de rechter, de advocaat van de patiënt en in mindere mate

de ovj zijn betrokken bij beslissingen over het al of niet toekennen van ontslag.

Ruim 13% van de aan de enquête deelnemende geneesheren-directeur heeft in

1995 één of meerdere malen ontslag verleend aan onvrijwillig opgenomen

patiënten.

Over het algemeen zijn zowel advocaten en in iets mindere mate ook de

behandelaars positief over de gedachte om de rechtspositie rond het ontslag nog

iets te verruimen door ook een beroep op de rechter mogelijk te maken tegen de

weigering van de geneesheer-directeur om voorwaardelijk ontslag te verlenen.

Ovj's zijn met betrekking tot dit punt meer verdeeld.

In de jurisprudentie worden vier zaken met betrekking tot het ontslag uit de Wet

Bopz genoemd. In drie van deze gevallen worden duidelijke procedurele tekort-

komingen geconstateerd (overschrijden van termijnen, afdoening van ontslag-

verzoek door behandelende instellingspsychiater in plaats van door de

geneesheer-directeur), die echter in geen van de gevallen leiden tot een

herziening van de beslissing om geen ontslag te verlenen. In twee van de gevallen

wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat in dergelijke kwesties 'geen sprake is van een

fatale' termijn. 'Dat zou ook bezwaarlijk kunnen, want bij het oordeel of het

ontslagverzoek al of niet moet worden gehonoreerd behoort het in de eerste

plaats te gaan om de vraag of de gevaren die het onvrijwillig verblijf nodig

hebben gemaakt nog bestaan' (B1-1994, nr. 29).
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7 Schadevergoedingsprocedure

7.1

Verloop van de procedure

De mogelijkheid van schadevergoedingsprocedures is vergeleken met de Kw een

nieuw element van de Wet Bopz. Personen tegen wie een vordering is ingesteld

inzake ibs, voortzetting ibs, rm, rm op eigen verzoek, of machtiging tot voort-

zetting van de rechterlijke machtiging of ten opzichte van wie een beslissing is

genomen inzake ontslag uit onvrijwillige opneming kunnen een schade-

vergoedingsprocedure starten indien er sprake is geweest van onrechtmatig

handelen van burgemeester, rechter of ovj en de betrokkene daarvan nadeel heeft

ondervonden. Indien volgens de rechter onrechtmatigheid en nadeel is gebleken

dan kan deze op verzoek van betrokkenen een naar billijkheid vast te stellen

schadevergoeding toekennen ten laste van de Staat. In principe kan de schade-

vergoeding ten laste komen van het Ministerie van Justitie, of de gemeente, of de

rechtbank of het parket, al naar gelang wie moet worden aangesproken op de

schadevergoeding.

Het verzoek moet worden ingediend binnen drie maanden te rekenen vanaf de

dag waarop de betrokkene redelijkerwijs bekend kon zijn met de schending van

het voorschrift waarop zijn verzoek betrekking heeft, of, indien in beroep in

cassatie over die schending is geklaagd, binnen zes weken na de dagtekening van

de beschikking van de Hoge Raad.

7.2

Bevindingen uit het onderzoek

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Bopz blijken schadevergoedingsprocedures

vooral te gaan om het niet (tijdig) hebben kunnen beschikken over rechtsbijstand

en om de overschrijding van de in de Wet Bopz gestelde termijnen. Daarnaast

blijkt uit de jurisprudentie dat dergelijke procedures soms ook worden gevoerd

wegens andere procedurele tekorten (zoals bijv. het gebruik maken van een

voorgetekende last tot inbewaringstelling) en vanwege inhoudelijk betwiste

besluitvorming. Zo verklaart bijv. de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam een

geneeskundige verklaring ongeldig omdat de psychiater zijn conclusies omtrent

het bestaan van 'stoornis' en 'gevaar' blijkt te hebben ontleend aan observaties

van anderen en niet uit eigen observaties (BJ-1994, nr. 51).

Op het moment van afsluiting van de materiaalverzameling waren uitspraken

bekend in 21 zaken betreffende schadevergoedingsprocedures krachtens de Wet
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Bopz. In niet minder dan 19 van deze gevallen werd de klager (op zijn minst

gedeeltelijk) in het gelijk gesteld en werd hem schadevergoeding toegewezen.

De uitgekeerde schadevergoedingen variëren van f 25,- tot f 250,- per dag dat de

onrechtmatigheid heeft bestaan. Een bedrag van f 100,- per dag is het meest

gangbaar.

Uit een aantal van de beschikkingen blijkt dat de rechters in schadevergoedings-

zaken een onderscheid maken tussen het al of niet op feitelijke gronden gerecht-

vaardigd zijn van een onvrijwillige opneming en de formele rechtmatigheid

daarvan. In een uitspraak van de Arrondissementsrechtbank van Rotterdam van

1-5-95 was het voorkomen van een periode van formeel onrechtmatige vrijheids-

beroving bij gelijktijdige feitelijke rechtvaardiging van de onvrijwillige opneming

reden om te besluiten dat het hier ging om een 'beperkt nadeel' (BJ-1995,

nr. 130).

Volgens de rechters die aan de enquête hebben deelgenomen gaat het bij de

verzoeken om schadevergoeding in ruim de helft van de gevallen om het niet of

niet tijdig ter beschikking stellen van rechtsbijstand door de burgemeester bij ibs-

procedures. Een grote meerderheid van de rechters zegt ook werkelijk rechts-

gevolgen te verbinden aan de overschrijding van termijnen. Bij termijnover-

schrijdingen hanteert de rechter vooral een evenredige verkorting van de termijn

waarvoor verlenging wordt opgelegd.
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8 Werklast Justitieveld

Verschillende schakels in de justitieketen zijn betrokken bij de uitvoering van de

Wet Bopz. In dit hoofdstuk geven we een kort overzicht van de ontwikkeling van

de procedures voor dwangopname in de jaren negentig. Vervolgens wordt de

werkbelasting die deze procedures en de Wet Bopz met zich mee brengen, voor

verschillende justitiegeledingen c.q. beroepsgroepen onderzocht.

8.1

Kwantitatieve ontwikkeling van de procedures voor onvrijwillige

opneming

In deze paragraaf geven we een beschrijving van de ontwikkeling van het aantal

procedures voor onvrijwillige opneming in de periode 1990-1995. Daarbij wordt

gekeken naar de situatie onder de Kw en die onder de Wet Bopz. Een kant-

tekening dient geplaatst te worden bij de bronnen waaruit gegevens over het

jaarlijks aantal onvrijwillige opnemingen ontleend zijn. In de eerste plaats is

gebruik gemaakt van het Pigg. Dit systeem bevat gegevens over het aantal

onvrijwillige opnemingen in psychiatrische instellingen. Deze opnamegegevens

zijn echter niet volledig: enkele typen van psychiatrische instellingen ontbreken.

Dit zijn de Paaz-en, de psychogeriatrische verpleeghuizen en de instellingen voor

verstandelijk gehandicapten. Bovendien zijn van de geregistreerde typen

psychiatrische instellingen niet alle instellingen in de telling opgenomen.

Een tweede bron betreft registratiegegevens van de Igz.

Tenslotte is gebruik gemaakt van Bopzis. Zoals al in paragraaf 2.3 is aangegeven

doet zich (ook) bij Bopzis het probleem voor dat de beschikbare gegevens

onvolledig zijn. Bopzis is derhalve op zeer beperkte schaal gebruikt.

Naast de beperkingen van de registratiesystemen zelf, is er ook nog het probleem

van (on)vergelijkbaarheid van gegevens uit de verschillende systemen. Zoals reeds

in hoofdstuk twee is aangegeven, verschillen de Pigg- en de Bopzis-gegevens in

sterke mate. Voorzichtigheid is dus geboden bij het vergelijken van de cijfers uit

de bronnen die in deze paragraaf gepresenteerd worden. In de volgende twee

subparagrafen wordt de kwantitatieve ontwikkeling van respectievelijk de ibs- en

de rm-procedure in de periode 1990-1995 geschetst.

8.1.1

Inbewaringstelling

Volgens de Pigg-gegevens is sprake van een stijging (22%) van het jaarlijks aantal
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opnames met een ibs in de vroege jaren negentig: van 2.736 opnames in 1991

naar 3.349 in 1994 (tabel 5). Bijna alle ibs-opnamen vinden plaats in Apz-en.

Waar de Puk's vóór 1993 nog een klein aantal opnamen voor hun rekening namen,

neemt dit aantal in 1993 en 1994 sterk toe. Niet duidelijk is hoe dit komt.

Met enige voorzichtigheid mag geconcludeerd worden dat het aantal ibs-

opnamen onder (de laatste jaren van) de Kw toenam en dat deze stijging zich

onder de Wet Bopz voortzet.

Gegevens uit een andere bron, de Igz, bevestigen deze ontwikkeling. Hoewel de

aantallen ibs-meldingen die deze bron vermeldt, aanmerkelijk hoger zijn dan de

Pigg-gegevens, wijzen ze in dezelfde richting. Volgens de igz-gegevens is er ook

sprake van een toename in de eerste helft van de jaren negentig: van 4.417 ibs-

meldingen in 1992 naar 5.117 in 1994 (Brook, 1995) en 5.426 in 1995.1

Tabel 5

Aantal ibs-opnamen in psychiatrische ziekenhuizen per jaar

Type psychiatrisch

ziekenhuis

1990 1991 1992 1993 1994

Apz 2721 2647 2976 3107 3210

Verslavingskliniek 1 - - - -

Puk 65 89 56 121 130

Kinder- en jeugdpsych. - - - - 9

Totaal 2787 2736 3032 3228 3349

Bron: Pigg, landelijke tabellen psychiatrie 1990 tot en met 1994

8.1.2

Rm

Aan de hand van de Pigg-gegevens is ook een toename van opnamen in

psychiatrische ziekenhuizen met een rm vast te stellen als we 1990 vergelijken met

1994. In 1990 gaat het namelijk om 777 en in 1994 om 1065 ~opnames; een

stijging van 37%. In de tussenliggende jaren is de ontwikkeling echter grillig: toe-

en afname wisselen elkaar af. Opname met een rm vindt, volgens de Pigg-

gegevens, bijna uitsluitend in Apz-en plaats (tabel 6).

Ook voor de rm-procedure kan geconcludeerd worden dat het absolute aantal

opnames over de hele periode (1990 - 1994) beschouwd, een stijging vertoont.

Tevens dient gezegd dat zich tussentijds schommelingen voordoen waardoor de

ontwikkeling een grillig verloop vertoont.

1 Mondelinge mededeling van de Igz.
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Tabel 6

Aantal rm-opnamen in psychiatrische ziekenhuizen per jaar

Type psychiatrisch

ziekenhuis

1990 1991 1992 1993 1994

Apz 772 754 892 1083 1031

Verslavingskliniek - - 2 2 -

Puk 4 4 5 17 32

Kinder- en jeugdpsych. 1 - - - 2

Totaal 777 758 899 1102 1065

Bron: Pigg, landelijke tabellen psychiatrie 1990 tot en met 1994

Als we de aantallen ibs- en rm-procedures vergelijken, kunnen we vaststellen dat

slechts een deel van de ibs-en (maximaal een derde) gevolgd wordt door een rm.

Wellicht is het aandeel van de ibs-procedures dat gevolgd wordt door een rm veel

kleiner.

Een aanwijzing hiervoor leveren Riagg-cijfers uit het arrondissement Den Haag.

Voor deze evaluatie heeft het Stedelijk Bureau van de Riagg in Den Haag een

onderzoekje uitgevoerd naar de aantallen rm procedures die (onmiddellijk)

werden voorafgegaan door een ibs. In 1994 en 1995 zijn 564 personen in dat

arrondissement met een ibs opgenomen en 117 met een rm. Voor 34 van de 564

patiënten met een ibs is tijdens de ibs-periode een rm aangevraagd en ook

verleend. Dat is dus slechts 6% van de ibs-populatie. Hoewel deze gegevens

niet zonder meer veralgemeniseerd mogen worden, kunnen we aannemen dat in

het merendeel van de gevallen een ibs niet gevolgd wordt door een rm.

Andersom is het ook niet vanzelfsprekend dat een rm wordt voorafgegaan door

een ibs.

8.2

Werklast openbaar ministerie

Voor het beschrijven van de werklast die de Kw c.q. de Wet Bopz voor het

OM met zich mee brengt, wordt gekeken naar de zogenaamde uitstroom

van het OM. Hiermee wordt bedoeld het aantal door het OM behandelde zaken

onder de Kw (Kw-zaken) en onder de Wet Bopz (Bopz-zaken). In de enquêtes is

ook aandacht besteed aan de belasting van ovj's en parketmedewerkers en is

gevraagd naar hun mening over de Wet Bopz en de daarmee gepaard gaande

werklast.

Deze kwalitatieve gegevens worden na het cijfermateriaal besproken.

Het jaarlijks aantal behandelde zaken per arrondissement is ontleend aan het

werklast-registratiesysteem van de Dienst Rechtspleging (DRp). Landelijk gezien is

een stijgende trend merkbaar in het aantal door het OM behandelde zaken: in

1988 werden 5.640 Kw-zaken behandeld en dat aantal steeg tot 7.572 zaken in
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1993. Met de inwerkingtreding van de Wet Bopz nam het aantal in 1994 nog toe;

dat jaar behandelde het OM 9.308 Bopz-zaken.'

De geleidelijke jaarlijkse toename in het totale aantal door het OM behandelde

zaken is niet evenredig verdeeld over de arrondissementen. Het arrondissement

Den Haag telt in de opeenvolgende jaren het grootste aantal behandelde zaken.

Dat aantal is door de jaren heen redelijk stabiel gebleven (1.047 in 1988 en 1.322

in 1994). In andere arrondissementen daarentegen is sprake van een duidelijke

toename. Zo is de werklast van de arrondissementsparketten in Haarlem,

Amsterdam, Dordrecht en Rotterdam voor wat betreft de Kw-en de Bopz-zaken

verdrievoudigd of verviervoudigd in zes jaar tijd. In sommige arrondissementen is

de ontwikkeling van het aantal behandelde zaken grillig: toe- en afname wisselen

elkaar per jaar af en uiteindelijk is in 1994 nauwelijks sprake van een wezenlijke

verandering ten opzichte van de voorafgaande jaren.

Tabel 7

Aantal behandelde Kw- en Bopz-zaken door het OM

Kw-zaken Aantal

verandering

t.o.v. voor-

gaand jaar

1988 5640

1989 5977 6,0

1990 6126 2,5

1991 6328 3,3

1992 7019 10,9

1993 7572 7,9

Bopz-zaken

1994 9308 22,9

Bron: Dienst Rechtspleging

Uit de enquêtegegevens van de ovj's en van de parketmedewerkers zijn de

volgende kwalitatieve uitspraken naar voren gekomen. Beide groepen

respondenten zijn over het algemeen eenzelfde mening toegedaan wanneer hen

gevraagd wordt naar de invloed van de invoering van de Wet Bopz op hun

werkbelasting. De meerderheid van de ovj's en de parketmedewerkers vindt dat

een aantal wijzigingen die de nieuwe wet met zich mee brengt of de nieuwe

elementen in de wet, de werklast hebben doen toenemen. Het gaat dan met

name om het verdwijnen van de kantongerechtsprocedures in de procedures voor

onvrijwillige opneming en om de toevoeging van de groep psychogeriatrische

patiënten in de nieuwe wet. Het gegeven dat alle verzoeken thans de ovj moeten

passeren, evenals de nieuwe geneeskundige verklaringen die afgegeven dienen te

2 Dit getal bevat nog enkele Kw-zaken daterend van de eerste twee weken van 1994 voor de

invoering van de Wet Bopz.
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worden, zouden volgens de ovj's en de parketmedewerkers ook meer werk

opleveren. De werklast zou ook verhoogd worden ten gevolge van de ontslag- en

schadevergoedingsverzoeken die bij de rechter ingediend worden.

Toch zijn de ovj's en de parketmedewerkers niet op alle punten unaniem van

oordeel dat er sprake is van een toegenomen werklast door elk van nieuwe

elementen in deze wet. Ongeveer de helft van de ovj's en de parketmedewerkers

in het onderzoek opperen dat het toevoegen van andere, nieuwe groepen die

onder de Wet Bopz vallen - met name minderjarigen en verstandelijk

gehandicapten - de werklast bij het OM verhoogt. De andere helft daarentegen is

van mening dat door deze uitbreiding de eigen werklast onveranderd is gebleven.

Ook ten aanzien van de Bopz-criteria zijn zowel ovj's als parketmedewerkers

verdeeld over de invloed daarvan op hun werklast: ongeveer de helft is van

mening dat deze criteria de werkdruk ongemoeid laten, de andere helft vindt dat

de Bopz-criteria een hogere werklast met zich meebrengen. Het toevoegen van

een raadsman aan de betrokkene heeft naar het oordeel van ongeveer de helft

van de ovj's en de parketmedewerkers geen gevolgen voor de werklast; een

minderheid onder hen spreekt van een toename ten gevolge van deze wettelijke

verplichting.

Uit de reacties van de ovj's in het onderzoek blijkt dat zij niet allemaal even actief

zijn bij de behandeling van Bopz-zaken. Ongeveer de helft van de ovj's woont alle

zittingen bij waarop Bopz-zaken dienen, ongeacht de procedure (voortzetting ibs,

rm, machtiging tot voortgezet verblijf). De andere ovj's geven aan dat zij (bijna)

nooit aanwezig zijn wanneer Bopz-zaken ter zitting komen, een enkele zitting

daar gelaten (bijvoorbeeld in het geval van een schadevergoedingsverzoek).

De meerderheid van de ovj's geeft aan niet bij het horen (in een psychiatrisch

ziekenhuis) aanwezig te zijn. Ruim de helft van de ovj's geeft aan dit (bijna) nooit

te doen. Andere groepen respondenten bevestigen dit beeld. Volgens rechters,

Apz-psychiaters, politiefunctionarissen en parketmedewerkers gebeurt het zelden

of nooit dat een ovj buiten de rechtszaal een zitting bijwoont, enkele

uitzonderingen buiten beschouwing gelaten. Alleen in de arrondissementen

Amsterdam, Groningen en Leeuwarden is het vaste prik dat de ovj dergelijke

zittingen wel bijwoont. Dit wordt bevestigd door de griffie- en de parket-

medewerkers in deze drie arrondissementen. Tot slot zijn de meeste ovj's tevreden

over de communicatie met andere beroepsgroepen die bij de uitvoering van de

Wet Bopz betrokken zijn.

8.3

Werklast rechterlijke macht

8.3.1

Kantongerecht en rechtbank

Voordat de Wet Bopz in werking trad, behandelde het kantongerecht evenals de

arrondissementsrechtbank Kw-zaken.3 In de periode 1988-1992 fluctueerde het

3 In het arrondissement Den Haag gold de afspraak dat de rechtbank alle Kw-zaken zou behandelen.

Bijgevolg zijn in dit arrondissement geen Kw-zaken behandeld door de kantongerechten.
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totaal aantal Kw-procedures dat het kantongerecht en de rechtbank per jaar

behandelden rond 6.500 zaken. In 1993 steeg dit aantal tot 7.112, om in 1994 nog

toe te nemen tot 7.759. In laatstgenoemd jaar gaat het in hoofdzaak om Bopz-

zaken die door de rechtbank behandeld zijn.' De gegevens over 1995 zijn, ten

tijde van het schrijven van dit rapport, nog niet beschikbaar.

Het aandeel van de Kw-procedures bij het kantongerecht in het totaal aantal Kw-

procedures was gering (minder dan 10%). Het absolute aantal van de kanton-

gerechtzaken nam de laatste jaren onder de Kw ook nog af: van 577 procedures in

1988 tot 418 in 1992. Het aantal procedures bij de rechtbank schommelde rond de

6.000 in de periode van 1988 tot en met 1992. In de twee daaropvolgende jaren

deed zich een toename voor: in 1993 werden 6.630 zaken behandeld en in 1994

steeg het aantal tot 7.736, voornamelijk Bopz-zaken. Laatstgenoemde toename is

niet geheel toe te schrijven aan het wegvallen van de rol van het kantongerecht;

er is wel degelijk sprake van een absolute stijging.

Bij de Kw-procedures die door de rechtbank behandeld zijn, is een onderscheid

gemaakt naar de wetsartikel(en) die van toepassing zijn.' Het merendeel van de

Kw-procedures betreft de artikelen 13, 22, 24, 31 en 35i: ongeveer 5.700 zaken.'

Zowel in 1993 als in 1994 is sprake van een stijging: er dienden respectievelijk

6.368 en 7.603 procedures. De ontslagverzoeken door de betrokkene zelf of door

andere bevoegden (art. 29, Kw) zijn afzonderlijk geregistreerd. Het gaat om een

klein aantal procedures. Een opmerkelijk gegeven is dat het aandeel van deze

ontslagverzoeken verhoudingsgewijs ook nog afneemt in de loop der jaren: 5%

van het totaal aantal Kw-procedures in 1988 ten opzichte van 1,7% in 1994. In het

arrondissement Zutphen komen relatief veel en in Amsterdam en Utrecht relatief

weinig ontslagverzoeken ex. art.29 Kw voor.

Het arrondissement Den Haag telt het grootst aantal Kw-procedures, gevolgd

door Utrecht (gemiddeld respectievelijk 16% en 10% van alle Kw-procedures,

berekend over de periode 1988 - 1994). In Rotterdam, Dordrecht en Amsterdam is

er een duidelijke toename als we 1988 met 1994 vergelijken. Deze toename is

soms al vóór 1994 ingezet.

Volgens de rechters en de griffiemedewerkers die aan de enquête hebben deel-

genomen, is hun werklast door de invoering van de Wet Bopz niet ingrijpend

veranderd. Rechters en medewerkers van de griffie zijn het er wel over eens dat

enkele aspecten tot een hogere werklast hebben geleid. Het gaat dan om het

verdwijnen van de kantongerechtsprocedures in de Wet Bopz, de mogelijkheid tot

het indienen van schadevergoedingsverzoeken bij de rechter en het brengen van

4 Cijfers zijn ontleend aan de Rapportage Werklastvergelijking Kantongerechten van de jaren 1998 tot

en met 1994. Deze rapportages zijn samengesteld door de Dienst Rechtpleging van het Ministerie

van Justitie.

5 Gegevens over de Kw-zaken bij het kantongerecht, uitgesplitst naar de wetsartikelen, zijn niet

beschikbaar.

6 Kw art. 13: vordering ovj tot plaatsing en verblijf in krankzinnigengesticht; art. 22: verzoek ovj tot

voortgezet verblijf (te verlenging); art. 24: verzoek ovj tot voortgezet verblijf; art. 31: ontslag door

ovj uit krankzinnigengesticht; art. 35: vordering ovj tot voortzetting van ibs.
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de nieuwe groepen patiënten onder de nieuwe wet. De nieuwe wettelijke

regeling rond het ontslag lijkt weinig consequenties te hebben voor de werklast

van de rechters en de advocaten. Een meerderheid van beide beroepsgroepen

geeft in de enquête te kennen dat de ontslagprocedures krachtens de Wet Bopz

niet tot meer of minder werkdruk leiden dan dergelijke procedures onder de Kw.

Het toevoegen van een raadsman aan patiënten met een Bopz-maatregel heeft

volgens de meeste rechters evenmin invloed op hun werklast. Kennelijk ligt dit

anders voor de administratieve afhandeling van dergelijke procedures en toe-

voegingen op de rechtbank. De helft van de griffiemedewerkers meent dat de

nieuwe regeling van verlof en ontslag evenals de toevoeging van een raadsman

tot meer werk bij de griffie leiden. De Bopz-criteria laten de werklast onverlet, zo

oordeelt de meerderheid van de rechters en griffiemedewerkers. Een uitzondering

vormt het bereidheidscriterium: de helft van de rechters kan niet aangeven of de

werklast (on)veranderd is ten gevolge van vervanging van het bezwaarcriterium

door het bereidheidscriterium. De overige rechters zijn verdeeld: één kwart is van

mening dat er niets veranderd is en het andere kwart meent dat het bereidheids-

criterium tot werklastverhoging heeft geleid. Bij de medewerkers van de griffie

vindt de helft dat het bereidheidscriterium er voor de werklast niet toe doet; de

andere helft daarentegen oppert dat dit criterium meer werk met zich meebrengt.

De communicatie tussen rechters en andere (beroeps)groepen die betrokken zijn

bij de uitvoering van de Wet Bopz, wordt niet door alle geënquêteerde rechters

gewaardeerd. Ongeveer een kwart van de rechters laat zich in het geheel niet uit

over de communicatie met de ovj's, de geneesheren-directeur en de Riagg's. Een

derde van de rechters oordeelt dat de communicatie met de ovj's goed is, de helft

spreekt van een goede communicatie met de geneesheren-directeur en de

meerderheid is tevreden over de contacten met de Riagg en met de behandelende

psychiaters (resp. 67% en 86%). Twee derde van de rechters heeft geen mening

over de communicatie met de lgz. Wellicht komt dat omdat er nauwelijks contact

is tussen deze twee bij de Wet Bopz betrokken groepen.

8.3.2

Gerechtshoven

Onder de Kw was geen hoger beroep mogelijk. Onder de Wet Bopz is dit slechts in

beperkte mate mogelijk: alleen schadevergoedingszaken komen hiervoor in

aanmerking. Bij de vijf hoven is in december 1995 telefonisch nagevraagd of er

Bopz-zaken hebben gediend. Voor zover bekend heeft alleen het Hof in Den

Bosch in 1994 één Bopz-zaak behandeld. Over 1995 zijn geen gegevens bekend.

8.3.3

Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in de laatste jaren van de Kw een afnemend aantal uit-

spraken gedaan op dit terrein. Waren er in 1991 nog 21 uitspraken, in 1992

bedroeg het aantal twaalf en in 1993 nog slechts acht.

In 1994 deed de Hoge Raad in 41 Bopz-zaken uitspraak; in 1995 werden 23 zaken

met een uitspraak afgerond.
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8.4

Werklast advocatuur

Informatie over de werklast van advocaten is ontleend aan het BRON-systeem van

de Stichting Integraal Rechtshulp Informatie-systeem (Iris), aan kwalitatieve

antwoorden in de enquête en aan kwalitatieve uitspraken tijdens interviews.

Enquête

De Wet Bopz kent zoals reeds gesteld een aantal nieuwe elementen en enkele

nieuwe categorieën personen die de Kw niet kende. Voor de advocaten zijn er

slechts enkele elementen die de werklast doen toenemen. De categorie psycho-

geriatrische patiënten zorgt voor een toename van de gevoelde werkdruk, evenals

de schadevergoedingsverzoeken. Voor bijna de helft van de advocaten dragen ook

het bereidheidscriterium en de geneeskundige verklaringen bij aan de hogere

werklast. Opvallend is dat het enige nieuwe criterium, het ultimum-remedium

criterium voor de meeste advocaten geen noemenswaardige verzwaring van de

werkdruk betekent.

Het verdwijnen van de kantongerechtsprocedures uit de procedures voor onvrij-

willige opneming betekent voor de meeste advocaten een vermindering van de

werkdruk.

De andere nieuwe elementen en categorieën personen hebben de werkdruk van

de advocatuur onveranderd gelaten. De oorzaak dat het optreden in ontslag-

procedures niet leidt tot een verhoging van de werkdruk is veroorzaakt doordat

60% van de advocaten meestal niet of bijna nooit in dergelijke procedures

optreedt.

Mogelijke problemen doen zich voor in de relatie met andere partijen die

betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet Bopz. Zo geeft de helft van advocaten

aan dat de communicatie met de burgemeesters niet goed is, waarbij daarnaast

nog eens 37% aangeeft geen mening te hebben over deze communicatie.

De communicatie met de andere partijen verloopt goed tot zeer goed, waar de

communicatie met de rechters een positieve uitschieter is, 98% van de advocaten

meent dat deze communicatie goed tot zeer goed verloopt.

interviews

Een belangrijk knelpunt van de Wet Bopz dat vaak tijdens de interviews is

genoemd, is het toevoegen van een raadsman door de burgemeester. Voor veel

advocaten betekent de onduidelijkheid over het moment van toevoegen een forse

toename van de werklast, omdat er vaak met (verschillende) burgemeesters over-

legd moet worden over het juiste moment van toevoegen.

Er zijn nogal wat advocaten die daarnaast zelf een manier hebben gevonden de

werkdruk te beperken. Zij zijn van mening dat met name betrokkenen die met

een ibs dreigen te worden opgenomen, niet zijn gebaat met onmiddellijke toe-

voeging van een raadsman, indien de ibs-oplegging buiten kantooruren plaats-

vindt. Als reden voor het zelf uitstellen van de komst van een raadsman noemen

advocaten dat het vaak geen zin heeft aan de betrokkene onmiddellijk een
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raadsman toe te voegen omdat hij al 'platgespoten' zou zijn bij opneming in het

ziekenhuis of dat hij zo overstuur zou zijn dat er ook geen zinnig woord met hem

te wisselen zou zijn. Tijdens de interviews is dieper op dit punt doorgegaan,

omdat dergelijke situaties zich ook tijdens kantooruren voordoen en dat in deze

uren deze argumentatie niet wordt gebruikt, aangezien er dan wel zo spoedig

mogelijk een raadsman bij de betrokkene langsgaat. Wanneer advocaten worden

doorgevraagd over dit onderscheid geven zij aan dat zij ook aan zichzelf moeten

denken en er weinig voor voelen om bij nacht en ontij door hun arrondissement

te rijden om een ibs-patiënt bij te staan.

Ook kwam uit de interviews naar voren dat ibs-patiënten vaak helemaal niet

bijgestaan worden door een raadsman, omdat de advocaat van mening is dat er

op korte termijn toch geen gesprek met de betrokkene te voeren is of dat zij

(naar hun mening) toch niets voor de betrokkene kunnen betekenen.

Wanneer aan de betrokkene een raadsman wordt toegevoegd in het kader van

een vordering voor voortzetting van de ibs, nadat de rechter een toevoeging

gelast heeft, wordt de betrokkene wel bijgestaan door een raadsman.

BRON-systeem

Voor een kwantitatieve onderbouwing van de verandering in werklast van de

advocatuur is gebruikt gemaakt van het registratiesysteem BRON van de Stichting

Iris. Deze stichting registreert alle ingediende declaraties voor verleende rechts-

hulp en tevens de betalingen van die declaraties. Aan de hand van deze gegevens

is inzicht te krijgen in toe- en afname van het aantal procedures voor onvrijwillige

opneming waarin advocaten optreden.

Ibs-procedure

Het aantal verleende piket-diensten is niet exact te bepalen met behulp van

gegevens van BRON. Wel geven de gegevens over ingediende declaraties, naar het

jaar van het verrichten van de piket-toevoeging, een indicatie over het (minimale)

aantal toevoegingen. Met name voor de laatste jaren kan het werkelijke aantal

piket-toevoegingen hoger zijn dan de declaraties nu aangeven, omdat

waarschijnlijk nog niet alle declaraties door de piket-advocaten zijn ingediend.

Tabel 8 op pagina 84 geeft deze cijfers weer.
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Tabel 8

Piket-toevoegingen (ibs-procedure). naar arrondissement

Arrondissement 1990 1991 1992 1993 1994

Den Bosch - 28 64 77 237

Breda 1 - - 7 168

Maastricht 161 147 162 161 221

Roermond 198 224 195 166 202

Arnhem - - - 26 167

Zutphen - 4 - 5 39

Zwolle 9 4 3 - 44

Almelo - 17 46 62 73

Den Haag 553 583 671 582 785

Rotterdam 254 318 331 509 658

Dordrecht 2 - - 2 73

Middelburg 45 41 66 55 53

Amsterdam 134 171 180 219 364

Alkmaar 207 224 291 294 223

Haarlem 183 184 215 230 283

Utrecht 658 516 650 670 631

Leeuwarden 133 101 110 88 144

Groningen 101 116 106 86 182

Assen 93 108 103 105 288

Totaal 2732 2786 3193 3344 4835

Bron: BRON, St. Iris: ontvangen piket-declaraties, naar datum verrichting

In bovenstaande tabel springen twee zaken in het oog. In de eerste plaats bestaan

er tussen de arrondissementen, in een bepaald jaar, grote verschillen in het aantal

pikettoevoegingen dat heeft plaatsgevonden. De geringe aantallen piket-

toevoegingen in het ressort Arnhem, bestaande uit de arrondissementen Arnhem,

Zutphen, Zwolle en Almelo, van 1990 tot en met 1993 zijn het gevolg van het

toenmalige beleid dat de advocatuur niet in kennis werd gesteld van ibs-

opnamen. Eerst nadat een vordering voor een voortzetting van de ibs dan wel een

rm was ingediend werd dit aan de advocatuur gemeld. Na inwerkingtreding van

de Wet Bopz, waarin de toevoeging van een raadsman in de ibs-procedure

verplicht is gesteld, is dit beleid gewijzigd; sedert 1994 wordt de advocatuur ook

in kennisgesteld van ibs-opnamen. In de tweede plaats zien we een toename van

het aantal piket-toevoegingen in de laatste jaren van de Kw en een forse toename

in het eerste jaar van de Wet Bopz. Hierbij dient de kanttekening herhaald te

worden dat het werkelijke aantal piket-toevoegingen in 1994 (en 1993)

waarschijnlijk nog hoger is dan de cijfers in de tabel aangeven.

De kosten van de piket-toevoegingen zijn eveneens gestegen, van f 343.000 in

1990 tot f 796.000 in 1994.
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Voortzetting van de ibs

Ook bij de toevoegingen voor de voortzetting van de ibs is sprake van een

toename, zoals het volgende staatje aangeeft. Het is niet mogelijk deze cijfers te

verbijzonderen naar arrondissement.

Tabel 9

Aantal toevoegingen bij voortzetting van de ibs

Jaar Aantal

1990 2340

1991 2092

1992 2514

1993 3500

1994 4152

Bron: BRON, St. Iris: jaaroverzichten afgifte toevoegingen

Ook hier blijkt de Wet Bopz voor een forse toename van het aantal toevoegingen

gezorgd te hebben.

Rm en voortzetting van de rm

De aantallen toevoegingen tijdens rm-procedures zijn met name in 1994 opvallend

te noemen, zoals al uit onderstaande tabel blijkt.

Tabel 10

Aantal toevoegingen van advocaten in rm- en voortzetting rm-procedures

Gediend in 1990 1991 1992 1993 1994

le aanleg 1252 1134 1217 856 1779

Hoger beroep 32 30 3 1 -

Cassatie - - - - 3

Niet gediend 11 4 10 15 -

Voortzetting rm n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1329

Onbekend - - - - 2

Totaal 1295 1168 1230 872 3113

Bron: BRON, Stichting Iris: jaaroverzicht vaststelling toevoegingen

Het lijkt alsof ook hier het inmiddels vertrouwde beeld wordt weergegeven: een

forse toename van de toevoegingen in het jaar waarin de Wet Bopz voor het eerst

van kracht is.

Het totaalcijfer voor 1994 behoeft enige nuancering. Tot en met 1994
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registreerden de griffies de toevoegingen in de rm-procedure. Vanaf 1994 vindt

de registratie bij de Raden voor Rechtsbijstand plaats. Met de overgang van griffie

naar Raden is besloten om de nog niet verwerkte gegevens van 1993 te voegen bij

de gegevens van 1994. Het gevolg is dat de bovenstaande cijfers voor 1993 lager

zijn dan feitelijk het geval is geweest en de cijfers voor 1994 hoger zijn dan in

werkelijkheid. Een tweede noodzaak voor nuancering ligt in de verandering van

de codes die gebruikt worden bij het registreren van deze toevoegingen. Tot 1994

werden vier verschillende codes gebruikt, vanaf 1994 nog maar twee. Dit zou tot

gevolg hebben dat er vanaf 1994 meer secuur wordt geregistreerd dan daarvoor.

Gegevens over de toevoegingen in andere procedures, zoals in verlof-, ontslag-,

schadevergoedings- en rm op eigen verzoek-procedures zijn niet beschikbaar.
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9 Beoordeling van de Wet Bopz

op kernpunten

9.1

Inleiding

In dit hoofdstuk zullen we bezien hoe op een aantal belangrijke punten de Wet

Bopz door de respondenten op 'bruikbaarheid' wordt beoordeeld. Enkele

(mogelijk onvermijdelijke) dilemma's en knelpunten van de Wet Bopz komen

hierbij naar voren. Er wordt in dit hoofdstuk gebruik gemaakt van zowel de

resultaten van de enquête als van gegevens die afkomstig zijn van gesprekken

met personen die beroepshalve bij de Wet Bopz zijn betrokken. In de volgende

paragrafen bespreken we achtereenvolgens de problemen en onduidelijkheden

die er bestaan met betrekking tot de toepassing van de Wet Bopz voor minder-

jarigen, de bezoekplicht van de ovj, de tegenstrijdigheden van de centrale

waarden die bij de Wet Bopz in het geding zijn (veiligheid, rechtsbescherming en

'bestwil') en tenslotte geven we een overzicht van alle wetsartikelen die (meer

dan incidenteel) voor de respondenten problemen of onduidelijkheden met zich

meebrachten.

9.2

Criteria voor minderjarigen

Minderjarigen nemen in veel rechtsgebieden een bijzondere plaats in omwille van

hun handelingsonbekwaamheid en het feit dat zij onder ouderlijk gezag staan.

Dat is ook het geval op het gebied van de psychiatrische jeugdhulpverlening.

Bij hulpverlening aan minderjarigen gaat het niet alleen om wat het kind wil (of

niet wil), maar ook om wat de ouders of voogd al dan niet willen.

De criteria voor onvrijwillige opneming die in de Wet Bopz genoemd worden, zijn

in principe ook van toepassing op minderjarigen, dat wil zeggen personen die

jonger zijn dan achttien jaar. De Wet Bopz maakt een onderscheid tussen

minderjarigen onder de twaalf jaar en jeugdigen vanaf twaalf jaar. Minderjarigen

onder de twaalf kunnen normalerwijze alleen op gezag van hun ouders of voogd

in een kinder- of jeugdpsychiatrische voorziening opgenomen worden. Wanneer

de ouders of voogd van een kind onder de twaalf een dergelijke opname niet

willen of het er onderling niet over eens zijn, kan het kind onvrijwillig worden

opgenomen krachtens een Bopz-maatregel.

Jeugdigen met een leeftijd van twaalf tot achttien kunnen op vrijwillige basis

alleen met hun instemming in een psychiatrische inrichting opgenomen worden.

De ouders van minderjarigen vanaf twaalf jaar kunnen met andere woorden niet
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zonder de instemming van de jeugdige een opneming regelen. Ontbreekt de

instemming van de jeugdige, dan dient (onvrijwillige) opneming te geschieden

krachtens een rechterlijke (Bopz-)maatregel. De minderjarige van twaalf jaar en

ouder is volgens de Wet Bopz bekwaam om in rechte op te treden in Bopz-

procedures (art. 8). In dit opzicht gelden voor de twaalf tot achttien-jarigen dus

dezelfde procedures en criteria voor een onvrijwillige opneming als voor meerder-

jarigen. Voor minderjarigen is er echter nog een andere mogelijkheid om een

onvrijwillige opneming in een psychiatrische voorziening te realiseren. Het jeugd-

beschermingsrecht biedt de kinderrechter de mogelijkheid in het kader van de

ondertoezichtstelling een minderjarige (onder de twaalf jaar) in een psychiatrische

voorziening te plaatsen (zie paragraaf 9.3).

Een aantal beroepsgroepen is in de enquête gevraagd naar hun mening omtrent

de geschiktheid en de toepassing van de Bopz-criteria voor minderjarigen.

Het betreft de rechters, ovj's, Riagg- en instellingspsychiaters, geneesheren-

directeur, burgemeesters, advocaten en Riagg-coordinatoren. Algemeen gesteld

laten veel respondenten van deze beroepsgroepen zich niet uit over het al dan

niet geschikt zijn van deze criteria voor minderjarigen. Bij de groep rechters en

advocaten heeft ruim een derde geen mening hierover, bij de Riagg- en

instellingspsychiaters en de geneesheren-directeur spreekt meer dan de helft zich

daar niet over uit. Alleen bij de groep ovj's is een meerderheid (67%) van oordeel

dat de Bopz-criteria wel degelijk geschikt zijn voor deze doelgroep. Wellicht

speelt voor de meeste beroepsgroepen het gegeven dat zij weinig of geen

ervaring hebben met minderjarigen en de Wet Bopz in hun dagelijkse werk.

Dat blijkt overigens ook uit het antwoordpatroon van de verschillende groepen

respondenten (rechters, ovj's, advocaten, psychiaters, burgemeesters,

geneesheren-directeur) op de vraag of de Bopz-criteria voor minderjarigen vaak

anders worden uitgelegd dan voor meerderjarigen. De meerderheid van elk van

deze beroepsgroepen (varirend van 55% tot 92%) heeft daar namelijk helemaal

geen mening over. Deze resultaten dienen in het licht gezien te worden van het

feit dat slechts weinig minderjarigen krachtens een ibs of een rm opgenomen

worden. Ter illustratie: in 1992 (onder de Kw) zijn volgens de Pigg-gegevens 30

minderjarigen met een ibs en 4 jeugdigen met een rm opgenomen in de Apz-en

(Hartman-Faber, 1995). Uit Pigg-gegevens van 1994 blijkt dat in de kinder- en

jeugdpsychiatrische klinieken dat jaar negen patiënten met een ibs en twee met

een rm zijn opgenomen (Pigg landelijke tabellen psychiatrie 1994, 1995). Deze

cijfers hebben echter betrekking op zowel minderjarigen als meerderjarigen.

Hoewel het dus om een, althans numeriek, verwaarloosbaar kleine doelgroep van

de Wet Bopz zou gaan, is er toch reden om hier aandacht aan te besteden.

De groep minderjarigen die in de (nabije) toekomst met de Wet Bopz te maken

krijgt zou wel eens in grootte kunnen toenemen. Twee factoren wijzen in die

richting. Enerzijds bestaat de verwachting dat het aantal psychiatrische problemen

bij jongeren zal toenemen. Anderzijds kunnen jeugdigen van twaalf jaar en ouder

nog uitsluitend krachtens een Bopz-maatregel tegen hun wil in een psychiatrische

instelling worden opgenomen.
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9.3

Ots-pupillen en de Wet Bopz

De maatregel van ondertoezichtstelling (ots) is een maatregel van kinder-

bescherming die de kinderrechter uitspreekt wanneer de zedelijke of geestelijke

belangen of de gezondheid van een minderjarige ernstig bedreigd worden. De ots

is een gezagsbeperkende maatregel. De ouder(s) die met het gezag over het kind

belast is (zijn) en het kind dienen zich aan de aanwijzingen van de door de

kinderrechter aangewezen gezinsvoogdij-instelling te houden. Ook de ots-maat-

regel wordt alleen in die gevallen toegepast waarbij andere, niet gedwongen

hulpverlening gefaald heeft, dan wel niet (meer) geïndiceerd is. In het kader van

de ots kan de kinderrechter een beschikking tot uithuisplaatsing van de minder-

jarige afgeven. De kinderrechter heeft echter niet de bevoegdheid om een ots-

pupil van twaalf jaar of ouder tegen zijn wil in een psychiatrische voorziening te

plaatsen, aangezien de onvrijwillige opneming in een psychiatrisch ziekenhuis

vallen onder de Wet Bopz. De kinderrechter heeft dus wel de bevoegdheid de

minderjarige te plaatsen in bijvoorbeeld een behandelinrichting voor minder-

jarigen. In de praktijk blijken kinderrechters echter nog steeds minderjarigen te

plaatsen in een psychiatrische instelling (van der Linden, 1995). Een onder toezicht

gesteld kind van jonger dan twaalf jaar kan wel tegen de wil van de ouders en/of

het kind door de rechter in een psychiatrische voorziening worden geplaatst.

Er bestaat echter een cruciaal verschil tussen een door de kinderrechter opgelegde

opname in het kader van de ots enerzijds en een (onvrijwillige) opneming in het

kader van de Wet Bopz anderzijds. Voor de opnemende voorziening heeft de

ots-pupil de zelfde interne rechtspositie als de vrijwillig opgenomen minderjarige

van jonger dan twaalf jaar. Bijgevolg kunnen geen dwangmiddelen en -maat-

regelen op de ots-pupil toegepast worden (van der Linden, 1995). De Wet Bopz

voorziet niet in de mogelijkheid om een jeugdige, die zich niet bereid verklaart

tot opneming in een psychiatrische voorziening, in het kader van een ots met

uithuisplaatsingsbeschikking, in zo'n setting te plaatsen (Mintjes, 1995). Het is

evenwel mogelijk dat beide maatregelen (ots en Bopz-maatregel) tegelijkertijd

van kracht zijn. De samenloop van deze maatregelen is niet in de wet geregeld,

maar de combinatie ervan kan in de praktijk goed werken (van der Linden, 1995).

De discussie omtrent de relatie tussen de ots en de Bopz-procedures voor minder-

jarigen lijkt nog niet afgerond. Hartman-Faber merkt terecht op dat hier sprake is

van onvergelijkbare grootheden en dat geen van beide opnamemodaliteiten het

probleem oplossen van jeugdigen die in een kinder- of jeugdpsychiatrische voor-

ziening opgenomen worden, maar behandeling weigeren. Vanuit de kinder- en

jeugdpsychiatrische invalshoek pleit Hartman-Faber (1995) ervoor tot een betere

samenwerking en afstemming van het aanbod te komen tussen (residentiële)

jeugdhulpverleningsvoorzieningen, justitiële (behandel)inrichtingen en de kinder-

en jeugdpsychiatrie. Niet zozeer de titel van opname en verblijf (ots- of Bopz-

maatregel) zou bepalend moeten zijn voor de plaats waar een jeugdige terecht-

komt, maar de problematiek, het gedrag, de leeftijd en het ontwikkelingsniveau

van de jeugdige zouden richtinggevend moeten zijn voor de keuze van voor-

ziening en de behandeling die geboden wordt.
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Uit de enquêteresultaten blijkt dat diverse beroepsgroepen (nog) geen uitge-

sproken mening hebben over de toepassing van Bopz-procedures voor minder-

jarigen in het kader van een ots. Een aantal beroepsgroepen (instellings- en

Riagg-psychiaters, Riagg-coordinatoren en geneesheren-directeur) heeft

uberhaupt geen idee of de ots een betere oplossing is^ voor minderjarigen dan

toepassing van de Wet Bopz. Zij hebben waarschijnlijk geen ervaring met

ondertoezichtgestelde minderjarigen en toepassing van de Wet Bopz. De andere

groepen respondenten aan wie deze vraag voorgelegd is (rechters, ovj's en

advocaten) zijn, voorzover ze er een mening op na houden, intern verdeeld over

een voorkeur voor de kinderbeschermingsmaatregel. Bij de rechters vindt 44% van

de geënquêteerden dat de ots een betere oplossing biedt dan de Wet Bopz en

26% vindt dat niet. Bij de ovj's en de advocaten ligt het net andersom: 61 % van

de geënquêteerde ovj's en 48% van de deelnemende advocaten zijn van mening

dat de ots niet per definitie beter is voor deze doelgroep dan een Bopz-

procedure. Een mogelijke verklaring voor dit verschil in mening is dat rechters

zaken waarbij minderjarigen betrokken zijn anders, (meer) inhoudelijk, bekijken

en behandelen dan ovj's en advocaten dat doen. De criteria waaraan de rechter

toetst bij zijn beslissing zijn voor de twee maatregelen ook verschillend (Mintjes,

1995). Bij de beslissing tot het uitspreken van een ots toetst de kinderrechter het

algemene criterium van deze maatregel (bedreiging van de zedelijke of

geestelijke belangen of de gezondheid van de minderjarige en het falen van niet

opgelegde hulpvormen ter afwending van die bedreiging). De ots is daarom voor

een breed scala aan problematische opvoedingssituaties toepasbaar. Deze maat-

regel is ook van oudsher gericht op het (beschermen van het) belang van het kind,

en dus primair op het bestwilcriterium ten aanzien van de minderjarige (Mintjes,

1995). De rechtspositie en rechtsbescherming van minderjarigen zijn in de Wet

Bopz stringenter geregeld dan bij de ots. Dit is een gegeven dat ovj's en

advocaten - gezien hun rol bij Bopz-procedures - wellicht meer aanspreekt dan

rechters. Overigens zijn ovj's niet betrokken bij de behandeling van ots-zaken.

Uit het voorgaande mag geconcludeerd worden dat toepassing van de ots en

toepassing van de Wet Bopz voor minderjarigen, evenals de verhouding tussen

beide modaliteiten, voor een groot deel van de geënquêteerde beroepsgroepen

'onbekend terrein' is. In de literatuur wordt er terecht op gewezen dat diegenen

die bij de behandeling van (Bopz-)zaken aangaande minderjarigen betrokken zijn,

bij voorkeur ter zake van jeugdbescherming gespecialiseerd dienen te zijn (van

der Linden, Hartman-Faber). De Wet Bopz regelt uitdrukkelijk dat een kinder-

rechter aan de behandeling van zaken betreffende minderjarigen deelneemt.

Net zo belangrijk is het dat diegene die de minderjarige onderzoekt, een diagnose

stelt en hierover rapporteert, deskundig is op het gebied van kinder- en jeugd-

psychiatrische ziektebeelden en aanverwante stoornissen.

9.4

Bezoekplicht ovj

Op grond van artikel 67 van de Wet Bopz dienen de ovj's de aangewezen

psychiatrische ziekenhuizen in hun ambtsgebied te bezoeken om zich ervan te

verzekeren dat niemand wederrechtelijk wordt opgenomen of wederrechtelijk
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daar verblijft. De ovj dient aandacht te besteden aan de juiste uitvoering van

enkele in de wet genoemde artikelen. De frequentie van de bezoeken is twee

maal per jaar, zo is aangegeven in de een nadere regeling van de Minister van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (van 16-11-1993, nr. 109857/93/6).

Artikel 68 stelt dat van deze bezoeken jaarlijks een verslag dient te worden

opgesteld en te worden verstuurd aan de Ministers van Justitie en VWS.

De ovj dient bij zijn bezoek na te gaan of het psychiatrische ziekenhuis op een

juiste wijze omgaat met de volgende punten:

1 Het ontnemen van voorwerpen van de patiënt; voorwerpenregistratie;

onderzoek van kleding en lichaam (art. 36 lid 3 en 4).

2 Controle van meegezonden voorwerpen in post; opleggen beperkingen in

ontvangen bezoek; rechten op bewegingsvrijheid; beperkingen in vrij

telefoonverkeer; mededeling doen van opgelegde beperkingen aan

geneesheer-directeur. Er is een uitzonderingsbepaling voor wilsonbekwame

patiënten (art. 40).

3 Overleggen met omgeving van patiënt bij verlof; verlof langer dan 60 uur

niet meer dan 2 maal per jaar; mogelijkheid voorwaarden te stellen aan het

verlof; mogelijke voorwaarde: onder toezicht stellen van een instelling of

persoon; lijst met instellingen die toezicht kunnen houden; schriftelijke

verklaring over verlof van geneesheer-directeur aan patiënt (art. 45).

4 Intrekking verlof bij: gevaarlijkheid, niet nakomen gestelde voorwaarden,

op verzoek van patiënt, schriftelijk bericht met redenen omkleed door

geneesheer-directeur aan patiënt; betrokkene en verzoekers dwangopname

kunnen beslissing van rechter vorderen (art. 46).

5 Voorwaardelijke ontslagverlening; geneesheer-directeur stelt de familie op

de hoogte; intrekking voorwaardelijk ontslag (art. 47).

6 Voorwaarden voor ontslagverlening: de Bopz-criteria zijn niet langer van

toepassing, de geldigheidsduur van de machtiging is verstreken, er is geen

vordering ingesteld of er is afwijzend beschikt en op bevel van de rechter.

In deze gevallen wordt de omgeving van de patiënt op de hoogte gesteld

(art. 48).

7 Personen die ontslag van een patiënt kunnen verzoeken; termijn voor

beslissing op verzoek en mededelen; vordering verzoeken tegen afwijzing;

horen door de ovj van de patiënt; geen vordering ingeval van mvv-

indiening; ovj kan zelfstandig een vordering instellen (art. 49).

8 Opneming van een patiënt zonder de nodige bereidheid slechts tegen

overlegging van bescheiden; bij opneming in instelling voor verstandelijk

gehandicapten of in verpleeginrichting met verzet slechts tegen over-

legging van bescheiden (art. 53).

9 Voortzetting verblijf, zonder de nodige bereidheid resp. met verzet, slechts

na overlegging bescheiden (art. 54).

10 Overleggen van bescheiden bij overplaatsing naar ander ziekenhuis;

geneesheer-directeur stelt griffie/burgemeester in kennis van overplaatsing;

melding griffie/burgemeester aan ovj en lgz (art. 55).

11 Bestuur en personeel instelling dient de ovj voor zover nodig de verlangde
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inlichtingen te geven inclusief inzage in patiëntendossiers; ovj krijgt

gelegenheid patiënten te spreken, al dan niet op verzoek patiënten (art.

63).

12 T.a.v. patiënt die niet vrijwillig verblijft, zonder aanwezigheid bescheiden

dient de geneesheer-directeur uitsluitsel te geven (art. 64).

Aan de hand van verzamelde gegevens uit de jaarverslagen is nagegaan in

hoeverre ovj's aandacht besteden aan bovenstaande punten tijdens hun bezoeken

aan de psychiatrische ziekenhuizen.

Enquêteresultaten

Met twee vragen in de enquête zijn de ovj's gevraagd naar hun houding ten

opzichte van de bezoekplicht. Op de eerste vraag, of zij de bezoekplicht en de

rapportage daarover zinvol achten, antwoordt 59% instemmend. Op de tweede

vraag, of een uitbreiding van de bezoekplicht tot instellingen voor verstandelijk

gehandicapten en psychogeriatrische verpleeghuizen zinvol zou worden

gevonden, antwoordt slechts 6% instemmend.

Onderzoek jaarverslagen

Een tweede bron van informatie over de uitvoering van de bezoekplicht zijn de

jaarverslagen die de ovj's eenmaal per jaar aan de Minister van VWS en de

Minister van Justitie moeten sturen.

Van de vier arrondissementen uit het ressort Arnhem, te weten Almelo, Arnhem,

Zutphen en Zwolle, ontbreken de jaarverslagen. Een oorzaak voor dit mankeren is

niet bekend. De vijftien overige arrondissementen hebben wel een verslag

ingestuurd. De informatieve waarde van deze verslagen verschilt zeer sterk,

waarover hierna meer.

Van de 48 psychiatrische ziekenhuizen die voor een bezoek door de ovj in aan-

merking komen zijn er in 1994 dertig bezocht. Het verschil van achttien

ziekenhuizen wordt in acht gevallen veroorzaakt door het ontbreken van de

jaarverslagen van vier arrondissementen. Deze acht ziekenhuizen zijn dus mogelijk

wel door de ovj bezocht. Ten aanzien van de tien overige psychiatrische zieken-

huizen moet worden aangenomen dat zij geen bezoek van een ovj hebben

ontvangen. Opvallend is dat door de ovj's in het arrondissement Amsterdam

instellingen zijn bezocht die niet behoren tot de categorie psychiatrische

ziekenhuizen. Het betrof hier twee instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie

en één instelling voor verslavingszorg. Alle drie instellingen zijn overigens door de

Minister van VWS aangewezen om patiënten in het kader van de Wet Bopz op te

nemen.

Ongeveer de helft van de ovj's vergelijkt tijdens de bezoeken de dossiers in het

ziekenhuis met hun eigen gegevens. Ook voeren zij gesprekken met patiënten die

zich daar voor hebben aangemeld. Een gering aantal officieren besteedt aandacht

aan de procedures van het ziekenhuis ten aanzien van voorwerpen-registratie
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(artikel 36) en van het opleggen van beperkingen in bewegingsvrijheid, telefoon-

verkeer en postontvangst (artikel 40). Aan de overige artikelen uit de Wet Bopz

wordt hoegenaamd geen aandacht besteed. De ovj's in het arrondissement

Amsterdam onderzoeken ook of de vrijwillig opgenomen patiënten ook werkelijk

vrijwillig in het psychiatrische ziekenhuis verblijven.

Concluderend kan gesteld worden dat geen van de ontvangen jaarverslagen

aangeeft dat aan alle in artikel 67 genoemde artikelen aandacht is besteed tijdens

de bezoeken. Opvallend is verder dat alleen in het arrondissement Amsterdam

expliciet aandacht wordt geschonken aan vrijwillig opgenomen patiënten in de te

bezoeken ziekenhuizen.

Met uitzondering de verslagen uit het arrondissement Amsterdam is steeds sprake

van een summier verslag van de afgelegde bezoeken.

9.5

Rechtspositie, beveiliging en 'bestwil' onder de Wet Bopz

De verbetering van de externe rechtspositie is een cruciale doelstelling van de Wet

Bopz. De wet beoogt personen die te maken krijgen met procedures voor een

onvrijwillige opneming in een psychiatrische inrichting een grotere rechts-

bescherming en rechtszekerheid te bieden dan voorheen onder de Kw het geval

was. Zoals eerder gesteld kan de beoogde verbetering van de externe rechts-

positie echter moeilijk los worden gezien van twee andere cruciale belangen die

bij het maatschappelijk proces rond onvrijwillige opneming in het geding zijn,

namelijk de beveiliging van de maatschappij en de waarborging van de

noodzakelijke zorg voor psychisch gestoorde personen. Wanneer meer gewicht

wordt toegekend aan het recht op zelfbestemming heeft dit in principe

consequenties voor de veiligheidsrisico's voor de maatschappij die het gedrag van

psychisch gestoorden met zich kunnen meebrengen. Bovendien kan het ook

betekenen dat de psychisch gestoorde niet de verzorging en behandeling krijgt

die hij op grond van 'bestwil'-overwegingen eigenlijk wel zou moeten krijgen.

In de discussie rond de Kw en de Wet Bopz gaat het dan om praktische vragen.

In hoeverre kan en mag 'bestwil' nog een rol spelen bij onvrijwillige opneming en

omgekeerd, in hoeverre leidt de versterking van de rechtspositie tot verloedering

van psychisch gestoorden die zonder opname niet adequaat kunnen worden

verzorgd en behandeld. In deze paragraaf zullen we de opvattingen van de

respondenten met betrekking tot bovengenoemd complex van belangen weer-

geven.

Versterking van de rechtspositie onder de Wet Bopz betekent dat er meer

'garanties' bestaan dat personen niet 'ten onrechte' van hun vrijheid worden

beroofd. Vergeleken met de Kw heeft het recht op zelfbestemming van de patiënt

meer nadruk gekregen. De verbetering van de externe rechtspositie in boven-

genoemde zin wordt zowel nagestreefd door zorgvuldiger procedures voor te

schrijven (bijv. door het verbieden van de voorgetekende last tot ibs of door het

stellen van termijnen waarbinnen beslissingen moeten worden genomen), als door

het expliciteren van noodzakelijke criteria voor onvrijwillige opneming. Deze cri-

teria zijn in de Wet Bopz deels uitgebreid en deels aangescherpt (zie hoofdstuk 4).
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In deze paragraaf zullen we bezien in hoeverre de verschillende participanten aan

de uitvoering van de Wet Bopz van mening zijn dat de externe rechtspositie van

de patiënt is veranderd. Alvorens in te gaan op gerichte vragen over dit punt,

eerst een enkel woord over de rol van de advocaat. Deze speelt uiteraard een

cruciale rol bij het realiseren en het bewaken van de rechtspositie van personen

die voor onvrijwillige opneming in aanmerking komen. Bijna drie kwart van de

groep rechters meent ook dat de advocaat metterdaad invloed uitoefent op de

besluitvorming over onvrijwillige opneming. Bij de groepen burgemeesters, ovj's

en de inrichtingspsychiaters wordt dit positieve beeld van de invloed van de

advocaat door minder dan een derde gedeeld.

De advocaten zelf menen in grote meerderheid dat ze belangrijke invloed op het

besluitvormingsproces kunnen uitoefenen. Uit het onderzoek naar het

functioneren van de Kw (Hoekstra en Leuw, 1996) is reeds gebleken dat advocaten

verschillende posities kunnen innemen in het proces van onvrijwillige opneming.

Advocaten kunnen principieel kiezen voor het steunen van hun cliënt in zijn

verzet tegen onvrijwillige opneming. Daartegenover staat de opstelling van de

advocaat die zelf beoordeelt wat 'het beste' is voor de cliënt en dus eventueel

actief zal meewerken om de onvrijwillige opneming te realiseren. Tenslotte kan de

advocaat zich ook 'objectief' en als juridisch-toetsende bewaker van de rechts-

positie opstellen. Desgevraagd kiest een meerderheid van de advocaten voor

laatstgenoemde rol. Daarnaast voelt echter ruim 10% van de groep advocaten

meer voor het zonder meer volgen van het standpunt van de cliënt, terwijl bijna

20% van deze groep zich eerder vanuit het 'bestwilstandpunt' wil opstellen.

In tabel 11 geven we een samenvatting van de antwoorden op een rechtstreekse

vraag in hoeverre volgens de verschillende groepen respondenten de Wet Bopz de

externe rechtspositie van de patiënt heeft veranderd.

Tabel 11

Antwoorden op de vraag: In hoeverre is de externe rechtspositie veranderd door de Wet Bopz?

Sterk

ver-

beterd

(in %)

Ver-

beterd

(in %)

Gelijk

ge-

bleven

(in %)

(Sterk)

ver-

minderd

(in %)

Rechters - 70 27 3

Ovj's 17 67 17 -

Burgemeesters 11 66 23 -

Advocaten 2 56 41 2

Politie 8 55 34 4

lnst.psych. 6 48 34 12

Riagg-psych. 2 46 44 8

Geneesh.-dir. 5 57 31 7

In grote lijnen bestaat bij alle participanten de mening dat de Wet Bopz de

externe rechtspositie van de patiënten inderdaad heeft verbeterd. Dit blijkt ook

uit het feit dat van alle groepen respondenten slechts zeer geringe percentages
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het eens zijn met de stelling dat 'De Bopz-procedure te weinig rechtsbescherming

biedt voor de patiënt.' Met betrekking tot het algemene oordeel over de rechts-

positie bestaat echter wel een interessant verschil tussen de strafrechtelijke en

bestuurlijke magistraten enerzijds en de behandelaars anderzijds. De groepen

rechters en ovj's en burgemeesters zijn in grote meerderheid van mening dat er

van verbetering sprake is, terwijl bij de groepen psychiaters relatief meer

personen aangeven dat de Wet Bopz in dit opzicht geen verschil maakt of zelfs

een verslechtering betekent. De groepen advocaten en politie nemen in dit

opzicht een tussenpositie in. Door vrijwel alle respondenten worden als

belangrijkste redenen voor de veronderstelde verbetering van de rechtspositie

genoemd dat er door de Wet Bopz 'duidelijker regels' en 'strakkere termijnen'

worden gesteld. Zoals ook blijkt uit de antwoorden op de desbetreffende

stellingen wordt de veronderstelde verbetering van de rechtspositie eerder

toegeschreven aan een procedurele aanscherping (i.c. de strakkere termijnen) dan

aan de meer inhoudelijke aanscherping van criteria. Zo bestaat er bijvoorbeeld bij

alle groepen respondenten duidelijk meer reserve over de verbetering van rechts-

positie door bijvoorbeeld het hanteren van het 'bereidheidscriterium' in plaats

van het 'bezwaarcriterium', of door de invoering van het ultimum-remedium

criterium.

Participanten lijken eerder een versterkend effect op de rechtspositie te

verwachten van concreet toetsbare 'kleine' wijzigingen dan van aanscherping van

meer wezenlijke, doch tegelijkertijd meer subjectieve grondslagen voor onvrij-

willige opneming. Dit wordt bevestigd door het onderzoeksresultaat dat de

minderheid die weinig verbetering van de rechtspositie waarneemt veelal van

mening is dat de Wet Bopz voor de praktijk van de tenuitvoerlegging van onvrij-

willige opneming weinig verschil maakt.

Het tamelijk systematische verschil tussen de groepen respondenten laat zien dat

de veronderstelde verbetering van de rechtspositie minder is als participanten,

zoals de behandelaars maar tot op zekere hoogte ook de advocaten en de politie,

vooral kijken naar de praktijk van het proces van onvrijwillige opneming.

Omstreeks de helft van de verschillende groepen respondenten zou er voorkeur

aan geven om op enkele onderdelen de rechtspositie nog te versterken.

Bijvoorbeeld door het kunnen instellen van beroep tegen een weigering van

voorwaardelijk ontslag (of verlof) of door het eerder toevoegen van een advocaat

bij ibs-procedures.

We gaan nu in op de vraag of met de vrij algemeen waargenomen versterking van

de rechtspositie volgens de respondenten ook de risico's voor de veiligheid van de

omgeving van psychisch gestoorden en het gevaar van verloedering van patiënten

zijn toegenomen. In tabel 12 staan de meningen van de respondenten samengevat

met betrekking tot de specifieke vraag over de mogelijke risico's van de Wet Bopz

in relatie tot de beveiliging van de maatschappij.
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Tabel 12

Reacties op de stelling: De Bopz-procedure voor onvrijwillige opneming biedt onvoldoende

mogelijkheden voor beveiliging van de maatschappij.

(Zeer)

mee

eens

(in %)

Geen

mening

(in %)

(Zeer)

mee

oneens

(in %)

Rechters 13 6 81

Ovj's 47 - 52

Burgemeesters 23 17 60

Advocaten 11 9 80

lnst.psych. 35 24 41

Riagg-psych. 33 16 51

Geneesh.-dir. 38 35 38

Vergelijking van de in de tabellen 1.1 en 12 samengevatte resultaten leert dat in

de ogen van de professionele betrokkenen bij de uitvoering van de Wet Bopz er

eerder problemen bestaan met de mogelijkheid om 'gevaar' voor de maatschappij

af te wenden, dan met de rechtsbescherming van het individu dat voor onvrij-

willige opneming in aanmerking komt. Vooral bij de groepen behandelaars en bij

de ovj's zijn er grote minderheden die menen dat de Wet Bopz ten aanzien van de

samenleving te weinig beveiligingsmogelijkheden biedt. Deze resultaten geven

echter geen uitsluitsel over de vraag in hoeverre dit mogelijk een onvermijdelijke

en acceptabele prijs is die voor de versterking van de rechtspositie van het

individu moet worden betaald.

In principe gelden de zelfde overwegingen met betrekking tot de vraag in

hoeverre de toegenomen rechtszekerheid de risico's van verloedering van

psychiatrische patiënten zal doen toenemen. In tabel 13 geven we eerst de

meningen over de meest specifieke stelling met betrekking tot dit punt.

Tabel 13

Reacties op de stelling: Het belang van de patiënt in crisissituaties is vaak beter gediend met

minder restricties voor onvrijwillige opneming dan door de Wet Bopz worden gegeven.

(Zeer)

mee

eens

(in %)

Geen

mening

(in %)

(Zeer)

mee

oneens

(in %)

Rechters 36 20 44

Ovj's 42 16 42

Burgemeesters 38 26 37

Advocaten 15 23 62

lnst.psych. 63 18 20

Riagg-psych. 64 4 32

Geneesh.-dir. 63 17 19
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Bijna twee derde van alle groepen behandelaars meent inderdaad dat de grotere

rechtszekerheid onder de Wet Bopz het nadeel met zich meebrengt dat de patiënt

'onvoldoende' wordt verzorgd en behandeld. Ook grote minderheden van de

bestuurlijke en strafrechtelijke participanten zijn deze zelfde mening toegedaan.

Het is duidelijk dat veel professionele beslissers menen dat door invoering van de

Wet Bopz het 'eigenlijke belang' van de patiënt in het gedrang dreigt te komen.

Ook hier is echter niet duidelijk in hoeverre het achterwege blijven van adequate

verzorging en behandeling wordt gezien als een onvermijdelijke keerzijde van de

verbeterde rechtspositie. Dat onvrijwillige opneming meestal als uiteindelijk

gunstig voor de patiënt wordt gezien blijkt uit het feit dan een (grote)

meerderheid van alle respondenten instemmen met de stelling dat onvrijwillige

opneming de gezondheid van de patiënt ten goede komt. Bovendien stemt een

meerderheid van de respondenten, met uitzondering van de groepen rechters en

advocaten, in met de stelling dat patiënten nadat zij eenmaal onvrijwillig zijn

opgenomen daar meestal vrede mee hebben.

Tot dusver is het oordeel van de participanten over enkele inhoudelijke doel-

stellingen van de Wet Bopz aan de orde geweest. Het is duidelijk geworden dat

volgens de respondenten de externe rechtspositie van psychisch gestoorden is

versterkt, terwijl tegelijkertijd de risico's van verloedering en gevaar voor de

maatschappij iets zijn afgenomen. Naast het inhoudelijke oordeel over de Wet

Bopz is ook van belang hoe de nieuwe wet op zijn technische (juridische) merites

wordt beoordeeld. De antwoorden op de meest specifieke vraag naar dit punt zijn

samengevat in tabel 14.

Tabel 14

Reacties op de stelling: De regelgeving van de Wet Bopz is duidelijker en doorzichtiger dan die van

de Kw.

(Zeer)

mee

eens

(in %)

Geen

mening

(in %)

(Zeer)

mee

oneens

(in %)

Rechters 21 34 45

Ovj's 33 33 34

Burgemeesters 77 13 9

Advocaten 11 9 80

lnst.psych. 44 35 21

Riagg-psych. 70 23 7

Geneesh.-dir. 50 29 21

Het is opvallend dat juist de justitiële beslissers over toepassing van de Wet Bopz

relatief negatief zijn over de technische kanten van de nieuwe wetgeving.

Alle overige groepen respondenten tenderen duidelijk naar een positieve

beoordeling in dit opzicht.
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9.6

Knelpunten door wetsartikelen

Een van de onderdelen in de enquête voor alle participanten was de (open) vraag

welke artikelen van de Wet Bopz voor de respondenten problemen opleveren.

Alvorens in te gaan op de artikelen die in dit verband door één of meer groepen

respondenten zijn genoemd, eerst twee meer algemene opmerkingen. Vrijwel alle

beroepsgroepen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet Bopz noemen als

een groot nadeel van de wet dat er (te) veel verwijzingen in staan. Het gevolg

hiervan is dat passages vaak niet goed leesbaar en daardoor niet begrijpelijk zijn. Ter

illustratie: in artikel 34 wordt verwezen naar 21 andere artikelen van de Wet Bopz.

Een klacht die wordt geuit door met name geneesheren-directeur en door

instellingspsychiaters is dat de Wet Bopz niet is toegesneden op de situatie van

instellingen voor verstandelijk gehandicapten en voor psychogeriatrische verpleeg-

huizen, maar dat de wetgever is uitgegaan van de (sterk afwijkende) situatie in de

psychiatrie.

Al direct de eerste twee artikelen van de Wet Bopz zorgen voor onduidelijkheden.

Veel respondenten geven in de enquête aan moeite te hebben met de

interpretatie van enkele essentiële begrippen in de praktijk van de onvrijwillige

opneming. De criteria gevaar, nodige bereidheid/bezwaar en verzet zijn multi-

interpretabel en derhalve moeilijk toepasbaar in de praktijk. Naast de

interpretatie van het gevaarsbegrip levert ook het voorspellen ervan problemen

op. Een van de gevolgen van het multi-interpretabel zijn van de begrippen is dat

meningsverschillen ontstaan tussen familieleden en medewerkers in bijvoorbeeld

verpleeghuizen over de mogelijkheid iemand onvrijwillig op te kunnen nemen.

In artikel 4 worden de bevoegde personen genoemd, die een verzoek kunnen doen

gericht op het verkrijgen van een rm. Onduidelijk is voor sommigen of dit betekent

dat bijvoorbeeld de Riagg geen verzoek voor onvrijwillige opneming kan doen.

Uitgaande van de letterlijke tekst van artikel 4 kan de Riagg inderdaad geen

verzoek tot onvrijwillige opneming doen. Wel biedt artikel 6 tweede lid (indirect)

de mogelijkheid een verzoek te doen. In artikel 6 is bepaald dat de ovj zelf-

standig, zonder dat een verzoek is ingediend door personen genoemd in artikel 4,

een vordering kan instellen bij de rechter tot het verkrijgen van een rm.

Voor Riagg-medewerkers staat de mogelijkheid open een ovj te informeren over

een door hen aangetroffen misstand. De ovj zal, aan de hand van de melding door

de Riagg, beslissen of hij ambtshalve een vordering bij de rechter indient.

Artikel 5 levert vier verschillende problemen op. Veel respondenten hebben

moeite met de verschillende typen geneeskundige verklaringen die er bestaan,

zoals onder andere wordt aangegeven in artikel 5. De volgende procedures

kennen een (eigen) geneeskundige verklaring: rm, ibs, rm op eigen verzoek en

machtiging tot voortgezet verblijf. In de aanhef van de verklaring wordt overigens

gewezen op de procedure waarvoor de verklaring bedoeld is, door een verwijzing

naar de artikelnummers, respectievelijk artikel 2 eerste lid, artikel 20 derde lid,

artikel 32 eerste lid en artikel 16 eerste lid.
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Artikel 5 zorgt daarnaast voor een rechtsongelijkheid. Voor het opstellen van een

geneeskundige verklaring voor een rm, moet de betrokkene onderzocht worden

door een onafhankelijk arts. Wanneer de betrokkene reeds vrijwillig in een

psychiatrisch ziekenhuis verblijft, hoeft het niet een onafhankelijk arts te zijn die

het onderzoek uitvoert en de verklaring opstelt. In artikel 5 wordt bepaald dat in

die gevallen de geneesheer-directeur van de instelling waar de betrokkene

vrijwillig verblijft de verklaring kan opstellen.

Het derde probleem is dat vaak (nog altijd) niet duidelijk is wie bevoegd is de

geneeskundige verklaring te tekenen. Wanneer iemand al vrijwillig in een

psychiatrisch ziekenhuis verblijft, dient de geneesheer-directeur de geneeskundige

verklaring te ondertekenen. Deze bepaling heeft vlak na de inwerkingtreding van

de Wet Bopz geleid tot veel problemen en daaruit volgende jurisprudentie.

Het vierde probleem is de maximale termijn van vijf dagen die geldt voor het

opstellen van de geneeskundige verklaring vóórdat de familie een verzoek kan

indienen. Enkele respondenten menen dat deze termijn te kort is.

Artikel 7 werpt een probleem op dat we later ook nog bij enkele andere artikelen

tegen zullen komen. In dit artikel is bepaald dat rechtbank van de woonplaats van

de betrokkene bevoegd is. Velen ondervinden hiervan de nodige hinder. Wanneer

de woonplaats van de betrokkene in een ander arrondissement ligt dan de

verblijfplaats van de betrokkene dan zorgt de behandeling van het rm-verzoek

voor veel reistijd bij de betrokken beroepsgroepen. Voorgesteld wordt om het

woord woonplaats in dit artikel te vervangen door 'woon- dan wel verblijfplaats'.

Het eerste lid van artikel 10 bepaalt dat de rm niet meer ten uitvoer kan worden

gelegd wanneer meer dan twee weken na haar dagtekening zijn verlopen. In de

praktijk blijkt dat deze termijn vaak te kort is om mensen onvrijwillig op te

kunnen laten nemen in een psychogeriatrisch verpleeghuis. Niet bekend is of voor

de andere typen instellingen de termijn wel voldoende is.

In artikel 10, vierde lid is bepaald dat de geldigheidsduur van een rm ten hoogste

zes maanden bedraagt na de dag waarop de betrokkene in het psychiatrisch

ziekenhuis is opgenomen. Op 24 juli 1995 sprak de Hoge Raad uit dat als dag van

opname geldt de dag dat iemand met een rm is opgenomen dan wel, indien

sprake is geweest van een voorafgaande ibs, de dag waarop iemand met een ibs-

beschikking is opgenomen in het ziekenhuis. De consequentie van de uitspraak is

dat in dergelijke gevallen de termijn verkort zou worden met enkele dagen tot

ruim drie weken. Deze uitspraak van de Hoge Raad levert veel problemen op

omdat nu voor het aanvragen van een verlenging van de rm niet alleen rekening

moet worden gehouden met de geldigheidsduur van de rm, maar dat die moet

worden verminderd met het aantal dagen dat is doorgebracht in het psychiatrisch

ziekenhuis met een ibs en een daarop gevolgde voortzetting van de ibs. Inmiddels

ligt er een wijzigingsvoorstel bij de Tweede Kamer waarin staat: 'de voorlopige

machtiging heeft een geldigheidsduur van ten hoogste zes maanden na haar

dagtekening, onverminderd het bepaalde in de artikelen 48 en 49', zodat geen

rekening meer hoeft te worden gehouden met een voorafgaande onvrijwillige

opname (TK 24.669).
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Artikel 17, waarin staat dat de vordering tot het verlenen van een machtiging tot

voortgezet verblijf wordt ingesteld tijdens de zesde of vijfde week voor het einde

van de lopende geldigheidsduur wordt door velen als een loze bepaling gezien,

aangezien er op overtreding ervan geen sancties zijn gesteld. Men vraagt zich

tevens af op welk moment de geneesheer-directeur de mogelijkheid heeft de

betrokkene te ontslaan. Concreet: 'Kan ontslag al plaatsvinden in de vijfde week

voor het einde van de geldigheidsduur wanneer er geen verzoek tot verlenging is

ingediend en de betrokkene niet bereid is vrijwillig te verblijven?'

De tekst van artikel 20, vierde lid geeft aan dat door de burgemeester aan

personen met kennis van de zorg voor geestelijk gestoorden de tenuitvoerlegging

van de ibs-beschikking wordt opgedragen. Tevens staat dit artikel toe dat deze

mensen elke plaats kunnen betreden waar de betrokkene zich bevindt. Het is de

vraag of het betreden van de genoemde plaats niet is voorbehouden aan politie-

mensen en of de tenuitvoerlegging van de ibs-beschikking ook niet door de

politie behoort te geschieden. In het wijzigingsvoorstel Wet Bopz (TK 24.669)

wordt inderdaad bepaald dat deze taak door de politie moet worden verricht.

Ook is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het vervoer van de papieren

(geneeskundige verklaring en ibs-beschikking) nadat de burgemeester de ibs-

beschikking getekend heeft. In de praktijk is het vaak de politie die, omdat ze

toch al ter plaatse is na de melding over verstoring van de openbare orde, de

papieren vervoert naar de plaats waar betrokkene verblijft, zo blijkt uit

interviews. Vervolgens zorgen deze politiemensen dan vaak ook nog voor het

vervoer van de betrokkene naar het psychiatrisch ziekenhuis.

Een veel genoemd wetsartikel dat problemen oplevert is artikel 22 over het toe-

voegen van een raadsman door de burgemeester. Zowel de wijze van inschakelen

door de burgemeester als het moment waarop dit dient te gebeuren zorgt voor

onduidelijkheden. De advocaten worden in de praktijk óf door de politie

gewaarschuwd óf ze krijgen de opdracht via de Raad voor Rechtsbijstand óf ze

ontvangen direct van de burgemeester de mededeling dat voor iemand een piket-

advocaat gevraagd wordt. In geen van deze gevallen is echter duidelijk of de

advocaat moet worden gewaarschuwd vóórdat de ibs-beschikking wordt getekend

of direct nadat de beschikking is getekend.

Uit interviews kwam naar voren dat de meeste gemeenten overlegd hebben met

de advocaten die de piket-diensten draaien. In veel gevallen is men wel tot een

oplossing gekomen voor het moment van toevoegen. Men vraagt zich echter af of

het afgesproken moment overeenkomt met dat wat de wetgever bedoeld heeft.

Het probleem van de bevoegdheidsverdeling, dat hiervoor al eerder aan de orde is

geweest bij artikel 7, doet zich ook voor bij de artikelen 25 en 27. Het gaat hierbij

om de vraag welke ovj en/of rechter bevoegd is te beslissen respectievelijk een

vordering in te stellen. Naast het probleem van de toegenomen reistijd voor de

betrokken beroepsgroepen, zoals genoemd bij artikel 7, leiden de artikelen 25 en

27 voor de burgemeesters tot onduidelijkheden over welke ovj in dergelijke

gevallen bevoegd is en daarmee samenhangend, welke piket-advocaat in kennis

moet worden gesteld. Evenals bij artikel 7 is geconcludeerd, geldt ook voor de
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artikelen 25 en 27 dat met een eenvoudige aanpassing van 'woonplaats' in 'woon-

dan wel verblijfplaats' het probleem te verhelpen is en dat hiermee wordt aan-

gesloten bij wat in de praktijk gebruikelijk is.

Overigens bevat het wijzigingsvoorstel Wet Bopz (TIK 24.669) wel een aanpassing

van de tekst van artikel 27, maar niet van de artikelen 7 en 25.

Artikel 28, eerste lid bepaalt dat degene ten aanzien van wie een ibs-beschikking

is gegeven een verweerschrift kan instellen op de grond dat de door de

burgemeester afgegeven last onrechtmatig was. Ook kan de betrokkene een

afzonderlijk verzoekschrift indienen als de ovj niet binnen zes weken nadat de

ibs-beschikking is afgegeven, een vordering bij de rechter instelt voor het

verlenen van een machtiging tot voortzetting van de ibs.

Opgemerkt wordt dat artikel 28 eerste lid te beperkt is ten aanzien van het aantal

personen dat de mogelijkheid heeft afzonderlijke verzoekschriften in te dienen.

Hiermee wordt bedoeld dat ook de raadsman van de betrokkene een dergelijk

afzonderlijk verzoekschrift in zou moeten kunnen dienen of misschien zelfs de

familie van de betrokkene.

Artikel 31 is niet duidelijk over de juridische status van betrokkene in een

uitzonderlijk geval. Het betreft hier de mogelijkheid dat iemand in afwachting is

van een niet-ontvankelijk verklaring wanneer hij, ondanks de wettelijke

onmogelijkheid, een rechtsmiddel instelt.

De termijn van een rm op eigen verzoek, zoals genoemd in artikel 32, van

minimaal een half- tot maximaal een heel jaar wordt door respondenten te kort

gevonden. Een nadere onderbouwing of een voorstel voor een andere

geldigheidsduur worden niet genoemd. Daarnaast wordt het lastig gevonden dat

een rm op eigen verzoek niet als zodanig verlengd kan worden. Enkele

respondenten vroegen zich af of na het verstrijken van de geldigheidsduur een

nieuwe rm op eigen verzoek moet worden ingediend. Uit de jurisprudentie is

overigens gebleken dat na het verlopen van de geldigheid van een rm op eigen

verzoek een rm dient te worden aangevraagd.

Voor veel respondenten levert ook de behandeling zoals overeengekomen in het

behandelingsplan en het toepassen van middelen en maatregelen ter over-

brugging van noodsituaties, uit de artikelen 38 en 39 moeilijkheden op.

Aangezien beide onderwerpen behoren tot de interne rechtspositie en buiten dit

onderzoek vallen, wordt er hier op deze plek geen nadere aandacht aan

geschonken.

In artikel 55 is bepaald dat de griffie geïnformeerd moet worden bij een

overplaatsing van de betrokkene. Vanwege het feit dat de bezoekplicht bij de ovj

berust lijkt het logischer dat het parket over overplaatsingen wordt geïnformeerd.
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10 Samenvatting en aanbevelingen

1 0.1
Inleiding

De Wet Bopz is bedoeld ter afweging en waarborging van belangrijke waarden

die alle legitiem, maar tot op zekere hoogte ook onderling strijdig zijn.

Onvrijwillige opneming staat per definitie op gespannen voet met het recht op

zelfbestemming van een persoon die aangeeft niet bereid te zijn om te worden

opgenomen. Maar anderzijds kan het niet opnemen van een psychisch gestoorde

patiënt die kennelijk voor opname in aanmerking komt, het risico van een verdere

verslechtering van diens psychosociale situatie betekenen. Recht doen aan de

zelfbeschikking van de patiënt kan dan tot gevolg hebben dat het 'recht' op

noodzakelijke zorg niet wordt gerealiseerd. Niet opnemen vergroot niet alleen de

kans op verloedering, het betekent veelal ook dat de last wordt afgewenteld op

de (directe) omgeving van de patiënt, ouders, partner en buurtgenoten. En ten-

slotte zal het bij onvrijwillige opneming lang niet altijd duidelijk zijn in hoeverre

het sociale controle motief een rol speelt, waarbij medisch handelen wordt

gebruikt om lastige personen te isoleren.

In laatste instantie gaat het bij onvrijwillige opneming om de afweging van de

belangen van de persoon die voor onvrijwillige opneming in aanmerking komt,

van de naaste omgeving van deze betrokkene en van de maatschappij in het

algemeen. Deze belangen zullen lang niet altijd eenvoudig en eenduidig kunnen

worden geïdentificeerd en geïnterpreteerd. Met name zal meestal niet zonder

meer duidelijk zijn wat het 'eigenlijke' belang van de psychisch gestoorde is en

hoe dit belang het beste kan worden gerealiseerd. Risico's en belangen op korte

termijn kunnen tegenstrijdig zijn met risico's en belangen op langere termijn.

Omdat het gaat om de wilsbeschikking van 'geestelijk gestoorden' zal het

bovendien altijd de vraag zijn welke waarde aan de wilsbeschikking moet worden

toegekend. Beslissingen in het kader van de Wet Bopz zijn om al deze redenen

vrijwel altijd beslissingen in onzekerheid. Zij hebben het karakter van een

dilemma. Bij iedere oplossing die wordt gekozen, wordt vrijwel onvermijdelijk

tegelijkertijd een probleem gecreëerd. Dit alles betekent dat voor een

beoordeling van (de praktijk van) de Wet Bopz moeilijk in absolute termen van

succes of mislukking kan worden gesproken. Het zal altijd gaan om een afweging

van kosten en baten en ten dele onderling tegenstrijdige risico's.

Tenslotte wordt de complexiteit van onvrijwillige opneming ook bepaald door het

feit dat het beslissingsproces moet worden gerealiseerd door functionarissen die

zeer verschillende verantwoordelijkheden en disciplines vertegenwoordigen.
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Burgemeesters, rechters, ovj's, advocaten en psychiaters dienen als schakels in het

proces elkaar hun inzichten duidelijk te maken en tot een min of meer

gecoordineerd proces van besluitvorming te komen. In wezen gaat het om een

discussie tussen beroepsuitoefenaren met een juridische, respectievelijk medische

discipline. Enerzijds de bestuurlijke en justitiële gezagdragers en advocaten en

anderzijds de psycho-medische hulpverleners. Beide 'partijen' zullen, afhankelijk

van hun beroepsethos en hun door hun achtergrond bepaalde wijze van waar-

nemen, tot op zekere hoogte hun eigen visie hebben op de risico's en belangen

die bij onvrijwillige opneming in het geding zijn. Ook dit betekent dat de

'werkelijkheid' waarover bij de toepassing van de Wet Bopz een beslissing dient te

worden genomen zelden eenduidig en ongecompliceerd zal zijn.

De vraag is nu wat deze eerste (deel)evaluatie, korte tijd na het van start gaan

van de nieuwe wetgeving, op hoofdpunten heeft opgeleverd. Alvorens hier, op

basis van de onderzoeksresultaten, op in te gaan maken we eerst enkele

opmerkingen over het functioneren van het aan de uitvoering van de Wet Bopz

verbonden registratiesysteem, Bopzis.

10.2

Bopzis

Bij de uitvoering van dit onderzoek is gebleken dat het geautomatiseerde

informatiesysteem dat voor de Wet Bopz is ingesteld tot op zekere hoogte (nog)

niet functioneert en dat het voor zover het functioneert (nog) vele lacunes en

gebreken vertoont.

Er zijn drie problemen geconstateerd. De griffies in de arrondissementen

Amsterdam en Haarlem gebruiken Bopzis nog niet, de parketten in beide

arrondissementen overigens wel. In het arrondissement Maastricht werkten begin

1996 noch de griffie noch het parket met Bopzis. Het tweede probleem is dat

Bopzis niet alle informatie bevat die nodig is voor evaluatie van de wet. Er is

bijvoorbeeld geen onderscheid in het systeem naar de soorten instellingen die

Bopz-patiënten kunnen opnemen en de reden van afwijzingen ontbreekt.

Ten slotte hoeven niet alle velden door de Bopzis-gebruikers verplicht te worden

ingevuld. Gebruikers (informatieverstrekkers) kunnen zelf bepalen of deze velden

al of niet worden ingevuld. Voor een goede vergelijkbaarheid tussen de

verschillende arrondissementen is dit uiteraard een bezwaar.

Voor het onderzoek heeft dit betekend dat er vooral op punten waarover

landelijke en representatieve informatie gewenst is geen betrouwbare en

toegankelijke informatie beschikbaar is. Problematischer dan dit incidentele

manco is wellicht dat Bopzis zoals het nu functioneert ongeschikt lijkt te zijn als

mogelijkheid tot monitoring van de uitvoering van de nieuwe wet. De ervaring bij

dit onderzoek is geweest dat op dit moment alleen de ruwe en onbewerkte data

(op aanvraag) beschikbaar zijn. Om dit te verbeteren zou het uiteraard allereerst

noodzakelijk zijn dat alle door de Bopzis gevraagde informatie bij 19 parketten en

griffies wordt ingevoerd en vervolgens centraal voor verzameling en bewerking

beschikbaar komt. Daarnaast is het voor de praktische bruikbaarheid van Bopzis

ook noodzakelijk dat de informatie op leesbare en toegankelijke wijze

beschikbaar wordt gesteld. Het vergt nog veel kennis en bewerkingscapaciteit om
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dit materiaal zodanig te bewerken dat het enig zicht kan bieden met betrekking

tot de landelijke uitvoering van de Wet Bopz.

10.3

Bevindingen uit het onderzoek

10.3.1

Ibs-procedure

De meldingen die bij de politie binnenkomen over mogelijke ibs-situaties zijn vaak

afkomstig van buren en buurtgenoten en van familie of partner. In mindere mate

worden ook meldingen ontvangen van huisartsen en Riagg-instellingen. Bij de

ovj's komen veel meldingen via Riagg-instellingen en uit psychiatrische zieken-

huizen, maar daarnaast ook van familie of partner.

Slechts een betrekkelijk kleine minderheid van de crisissituaties waarbij de politie

te hulp schiet mondt uit in een onvrijwillige opneming van de betrokkene.

In meer dan de helft van dergelijke gevallen wordt een andere oplossing

gevonden. Hierbij gaat het vooral om maatschappelijke dienstverlening en thuis-

zorg, het elders onderbrengen van betrokkene en het toedienen van medicatie.

Ongeveer de helft van de politiemensen die aan het onderzoek hebben deel-

genomen is van mening dat de samenwerking met de Riagg (-psychiaters) niet

goed verloopt. Veelal zijn wel afspraken gemaakt tussen psychiatrische hulp-

verlening en de politie over de afwikkeling van crisissituaties met psychisch

gestoorden. Het blijkt dat wanneer er afspraken zijn gemaakt de samenwerking

goed verloopt.

Beoordelen van de situatie aan de hand van de criteria

De Riagg-psychiaters besteden vooral veel aandacht aan het gevaars- en het

stoorniscriterium. De drie overige in de Wet Bopz genoemde criteria: bereidheid,

causaal verband en ultimum-remedium, blijven hier enigszins bij achter. Er is in dit

opzicht een nuanceverschil met de Apz-psychiaters die naast aandacht voor het

gevaarscriterium vooral veel aandacht besteden aan het bereidheidscriterium.

Het is opvallend dat één op vijf psychiaters aangeeft weinig of geen aandacht aan

het ultimum-remedium criterium te besteden bij het opmaken van een genees-

kundige verklaring.

Mandatering wethouders

Uit de enquête blijkt dat in een meerderheid van de deelnemende gemeenten één

of meer wethouders gemandateerd zijn. Bij in totaal de helft van deze gemeenten

is alleen de loco-burgemeester gemandateerd. Dit is vooral bij de kleinere

gemeenten (minder dan 60.000 inwoners) het geval. Uit de enquête bleek verder

dat in enkele gemeenten ambtenaren de bevoegdheid is verleend tot het afgeven

van een ibs-beschikking. Deze praktijk is onder de Wet Bopz niet is toegestaan.
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Blanco machtigingen

In een kleine minderheid (7%) van de aan het onderzoek meewerkende

gemeenten wordt (nog) gewerkt met voorgetekende machtigingen voor ibs-

verlening. Deze praktijk kon onder de Kw bestaan, maar wordt onder de Wet

Bopz uitdrukkelijk uitgesloten.

Beslissen door de burgemeester

Volgens het gros van de burgemeesters bevat de geneeskundige verklaring

voldoende en duidelijke informatie. Een meerderheid van de burgemeesters doet

doorgaans geen onderzoek naar alternatieven voor de afwending van het gevaar.

Eveneens een meerderheid is van mening dat de aanwezigheid van alternatieven

niet is vast te stellen. De meeste burgemeesters zijn ook van mening dat zij door

het spoedeisende karakter van ibs-beschikkingen de ibs-verzoeken slechts

marginaal kunnen toetsen. Dit geldt zowel voor burgemeesters van grote als die

van kleine gemeenten.

Het blijkt (dan ook) dat de burgemeester vrijwel altijd positief beschikt.

Minder dan 1% van alle verzoeken om een ibs-beschikking te verlenen wordt

afgewezen.

Toevoegen raadsman

Ruim 70% van de advocaten geeft aan dat (bijna) altijd een raadsman wordt toe-

gevoegd in de ibs-procedure. Uit de Bopz-jurisprudentie blijkt dat burgemeesters

niet in alle voorkomende gevallen (tijdig) een raadsman toevoegen.

Advocaten besteden aandacht aan zowel de formele als de materiële criteria van

de wet, zo blijkt uit de enquête. Uit de interviews komt naar voren dat bij ibs-

procedures de eerste hulp die advocaten geven, vaak bestaat uit het geruststellen

van de betrokkene en uitleggen wat hem te wachten staat. Daarnaast gaat de

advocaat na of de burgemeester heeft gehandeld in overeenstemming met de

eisen van de wet.

Het moment van toevoegen van een raadsman door de burgemeester blijkt voor

veel advocaten en burgemeesters nog onduidelijk te zijn. Volgens sommigen

(advocaten en burgemeesters), die uitgaan van artikel 23 moet een advocaat

worden toegevoegd alvorens een ibs-beschikking wordt afgegeven. Anderen

baseren zich op artikel 22 en menen dat de toevoeging moet plaatsvinden na

tekening van de beschikking.

Een groot deel van de advocatuur lijkt van mening te zijn dat wanneer de ibs-

beschikking buiten kantooruren wordt afgegeven, zij niets concreets voor de

betrokkene kan doen en dat het daarom geen bezwaar is als de piket-advocaat

pas de volgende (werk)dag zijn opwachting maakt.

Melding aan de ovj

De melding door de burgemeester aan het parket gebeurt volgens beide partijen

vrijwel altijd binnen de daarvoor gestelde termijn. Wanneer dit in uitzonderings-
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gevallen anders is dan blijkt de rechter, in geval van een vordering van een

voortzetting van de ibs, hier een rechtsgevolg aan te verbinden.

De melding aan de ovj blijkt zelden middels aangetekende post te worden

verstuurd zoals in de wet is bepaald. In dit onderzoek is niet gebleken dat ibs-

opnamen geen doorgang konden vinden door een tekort aan plaatsen in

psychiatrische ziekenhuizen. Ook is niet gebleken dat burgemeesters

psychiatrische ziekenhuizen moesten bevelen de betrokkene op te nemen.'

Uit het onderzoek volgt dat een voorwaarde voor een goed functioneren van alle

partijen in de ibs-procedure is dat er regelmatig en gestructureerd overleg plaats-

vindt. Dit geldt niet alleen tussen politie en Riagg, maar ook tussen burgemeester

en advocatuur en zelfs tussen alle betrokken partijen: rechter, ovj, Riagg, lgz,

advocatuur, burgemeester en politie.

10.3.2

Voortzetting van de ibs

Van de vorderingen voor een voortzetting van de ibs die aan de rechter zijn voor-

gelegd in 1995 is bijna tweederde toegekend, ruim een kwart werd afgewezen,

terwijl in de overige gevallen nog geen beslissing bekend is.

Het instellen van een vordering bij de rechter voor voortzetting van de ibs blijkt

vrijwel altijd binnen de daarvoor gestelde termijn plaats te vinden. Twee derde

van de beslissingen wordt binnen de gestelde termijn genomen.

Een grote meerderheid van zowel rechters als advocaten geeft aan dat zij voor

een voortzetting ibs doorgaans onderzoekt of een alternatieve afwending van het

gevaar buiten opname in een instelling mogelijk is.

De werkelijke duur van een voortzetting van de ibs ligt in 1995 voor 90% van de

zaken op de maximale duur van 21 dagen.

10.3.3

Rm- en voortzetting van de ~procedure

Opname vanuit de maatschappij

De meeste meldingen die de ovj krijgt om een onvrijwillige opneming te vorderen

zijn afkomstig van de Riagg, en van de familie/partner van de betrokkene.

Vaak betreft het personen die al langer bij de hulpverleners bekend zijn.

Op basis van de geneeskundige verklaring besluit de ovj of hij een vordering bij

de rechter instelt. Een vordering op initiatief van de ovj zelf vindt zelden plaats,

hoewel de wet die mogelijkheid wel biedt. Wanneer de ovj besluit geen vordering

in te stellen dan is dat vaak het gevolg van formele gebreken bij het verzoek tot

vordering.

1 Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat alleen de burgemeester van Nijmegen eenmaal een

bevel tot opname heeft gegeven, sinds de inwerkingtreding van de Wet Bopz.
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De rechters slagen er vrijwel altijd in om betrokkene persoonlijk te horen. In een

enkel geval is door rechters aangegeven dat van het horen van betrokkene is

afgezien omdat de psychiater en/of advocaat had laten weten dat dit zinloos zou

zijn. Een dergelijke gang van zaken is in strijd met de wettelijke bepaling dat de

rechter de betrokkene altijd hoort, tenzij hij zelf vaststelt dat dit onmogelijk is.

Volgens de rechters is er vrijwel altijd een arts (psychiater) aanwezig op de zitting

en worden arts en betrokkene ook in elkaars bijzijn gehoord. Afwezigheid van

een arts op de zitting wordt door de meeste rechters dan ook ervaren als een

ernstige belemmering voor de oordeelsvorming.

De helft van de Riagg- en instellingspsychiaters geeft overigens aan zelden of

nooit bij een zitting aanwezig te zijn. In dergelijke gevallen geeft de behandelaar

ook niet op een andere wijze informatie over de betrokkene.

Ongeveer de helft van de psychiaters geeft aan dat het vaak moeilijk is om een

duidelijk onderscheid te maken tussen verifieerbare feiten en psychiatrische

interpretaties van feiten. De rechter is dus sterk aangewezen op het professionele,

maar subjectieve oordeel van de psychiatrisch deskundige.

Bij de zitting zijn ook (bijna) altijd zowel een griffier als een toegevoegde

advocaat aanwezig. De ovj ontbreekt vaak op de zitting, met uitzondering van

enkele arrondissementen, waar de ovj er wel bij aanwezig is.

De rechters blijken de meeste aandacht te besteden aan het gevaarscriterium.

De criteria stoornis, causaal verband en bereidheid krijgen minder aandacht.

Het nieuwe criterium, ultimum-remedium, speelt voor de rechters de minst

belangrijke rol.

Het gevaar bestaat voornamelijk uit gevaar voor de betrokkene zelf. Ernstige

verwaarlozing en gevaar voor suïcide of ernstige (psychische) gezondheidsschade

zijn de meest voorkomende voorbeelden daarvan.

Het bereidheidscriterium blijkt in de praktijk betrekkelijk ruim te worden

genomen. Een grote meerderheid van de rechters geeft aan dat in veel gevallen

ook personen onvrijwillig opgenomen worden die verklaren vrijwillig opgenomen

te willen worden, maar van wie het vermoeden bestaat dat zij kort na de

vrijwillige opname het psychiatrisch ziekenhuis zullen willen verlaten.

Onvrijwillige opneming op grond van bestwiloverwegingen komt volgens rechters,

ovj's en burgemeesters in de praktijk weinig voor. Alle andere participanten geven

aan dat ook na inwerkingtreding van de Wet Bopz mensen met een psychische

stoornis wel om reden van bestwil worden opgenomen.

In verreweg de meeste gevallen deelt de rechter aan het eind van de zitting zijn

beslissing aan de betrokkene(n) mee. In de gevallen waarin de beslissing niet aan

het eind van de zitting kenbaar wordt gemaakt verneemt de patiënt de uitkomst

van de procedure meestal van zijn advocaat of van medewerkers van de

psychiatrische instelling. Dit laatste kan, gezien de beoogde scheiding van de

rollen van behandelaars en beslissers over onvrijwillige opneming, als

problematisch worden aangemerkt.

Volgens ruim een vijfde van de advocaten kan in sommige gevallen binnen de

wettelijke termijn geen opname in een psychiatrisch ziekenhuis worden

geëffectueerd. Meestal betreft dit opnamen in psychogeriatrische verpleeghuizen.

1 07



Opname vanuit een instelling

De wet heeft de bevoegdheid voor het opstellen van de geneeskundige verklaring

gelegd bij de geneesheer-directeur. De meerderheid van de instellingspsychiaters

geeft aan dat de behandelend psychiater ook vrijwel altijd betrokken is bij het

opstellen van de verklaring. Driekwart van de Riagg-psychiaters zegt niet voor het

opstellen van een verklaring voor een in de instelling verblijvende patiënt

gevraagd te worden.

Ruim de helft van de behandelend psychiaters zegt niet op zittingen aanwezig te

zijn, noch de rechter op een andere wijze te informeren.

Wanneer de geneeskundige verklaring wordt opgesteld, wordt in enkele gevallen

contact gezocht met familie van de betrokkene en de huisarts.

Slechts enkele geneesheren-directeur hebben meegemaakt dat de ovj een verzoek

tot het vorderen van een onvrijwillige opneming afwees.

Voortzetting van de rm

De zitting wordt gemiddeld een week na ontvangst van de vordering van de ovj

gehouden, in één op de tien gevallen ligt er een periode van meer dan twee

weken tussen de vordering en de zitting.

Wanneer de betrokkene reeds in een inrichting verblijft is de rechter voor zijn

besluitvorming bij de voortzetting van de rm sterk aangewezen op medewerkers

van de inrichting, temeer daar de ovj vaak ontbreekt bij de zittingen.

De rechters zijn beter te spreken over de communicatie met de behandelaars dan

met de geneesheer-directeur. Waarschijnlijk omdat de laatste vaak slechts indirect

betrokken is geweest bij het opstellen van de geneeskundige verklaring.

Een meerderheid van rechters en advocaten meent dat de wettelijke aan-

tekeningen, die onder de Kw verplicht toegevoegd moesten worden aan een

verzoek om voortzetting, meer en betere informatie geven dan het behandelings-

plan en de stand van uitvoering daarvan. Zij geven er de voorkeur aan de

wettelijke aantekeningen weer op te nemen in de-wet.

10.3.4

Rm op eigen verzoek

De rm op eigen verzoek wordt nauwelijks toegepast. Voor (drugs-) verslaafden is

het niet effectief aangezien de instellingen voor verslavingszorg nauwelijks

gesloten afdelingen kennen, die voor onvrijwillige opneming noodzakelijk zijn.

Voor andere soorten patiënten is met name de korte geldigheidsduur van de

geneeskundige verklaring, maximaal zeven dagen, een sterk belemmerende factor

om dit type opneming te kunnen aanwenden.

10.3.5

Overige procedures

Slechts weinig van de ondervraagde geneesheren-directeuren hebben ervaring

met het verlenen van verlof. De voorwaarden die verbonden worden aan het
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verlof betreffen vaak het contact onderhouden met ambulante behandelaars

(zoals Riagg-psychiaters) of het nemen van medicatie. Vaak worden er ook

afspraken gemaakt over de verblijfplaats. De lgz wordt overigens zelden

geïnformeerd over verleende verloven langer dan 60 uur hoewel de wet dit

voorschrijft. Ongeveer 5% van de rechters heeft in 1994 of 1995 te maken gehad

met procedures vanwege het intrekken van verlof.

Advocaten en behandelaars zijn positiever dan de ovj's over het idee om de

rechtspositie rond het ontslag te verbeteren, door ook een beroep op de rechter

mogelijk te maken tegen de weigering van de geneesheer-directeur om

voorwaardelijk ontslag te verlenen.

Schadevergoedingsprocedures worden vooral gevoerd omdat niet (tijdig) beschikt

kon worden over rechtsbijstand (tijdens de ibs-procedure) en omdat termijnen zijn

overschreden, zo blijkt uit antwoorden van rechters in de enquête. Uit de

jurisprudentie blijkt verder dat dergelijke procedures ook worden gevoerd wegens

de weigering van ontslag of de intrekking van voorwaardelijk ontslag.

Vaak gaat het ook om procedurele tekorten, zoals bijvoorbeeld het gebruik

maken van een voorgetekende ibs-beschikking of om inhoudelijk betwiste besluit-

vorming.

10.3.6

Kernpunten

Sommige artikelen van de Wet Bopz geven problemen voor bepaalde beroeps-

groepen. Zo sluit de in de verschillende artikelen gehanteerde terminologie niet

aan bij de praktijk van psychogeriatrische verpleeghuizen en instellingen voor

verstandelijk gehandicapten. Deze typen instellingen kennen bijvoorbeeld geen

geneesheer-directeur. Ten gevolge hiervan werden vlak na inwerkingtreding van

de wet vele procedures bij de rechtbank gevoerd vanwege interpretatieverschillen

over de bevoegde functionaris.

Voor zittende en staande magistratuur en voor de advocatuur zijn de overvloedige

verwijzingen in de wetsartikelen naar eerdere en latere artikelen bron van veel

onduidelijkheden. In artikel 34 wordt bijvoorbeeld verwezen naar de

eenentwintig andere artikelen.

Van de wetsartikelen die in de praktijk problemen opleveren noemen we er drie,

die betrekking hebben op hetzelfde probleem, namelijk de relatieve competentie.

Het gaat om de verdeling van bevoegdheden tussen rechters respectievelijk ovj's

uit verschillende arrondissementen. In de artikelen 7, 25 en 27 wordt bepaald dat

de bevoegde rechtbank, de rechtbank van de woonplaats van de betrokkene is.

In de praktijk is het gebruikelijk de rechtbank van de verblijfplaats van de

betrokkene als bevoegde rechtbank te beschouwen.

Kwantitatieve ontwikkeling van dwangopnamen

Het aantal onvrijwillige opnemingen met een ibs-beschikking neemt de laatste

jaren toe. Uitgaande van de cijfers van de lgz is sprake van een jaarlijkse toename
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met ongeveer 7%. In 1995 werden bijna 5.500 mensen met een ibs-beschikking

opgenomen.

Ook het aantal onvrijwillige opnemingen via de 'gewone' (rm-) procedure neemt

de laatste jaren toe. Exacte cijfers over het aantal rm-opnamen zijn niet bekend.

Uit verschillende bronnen kan slechts worden opgemaakt dat recentelijk sprake is

van ruim 1.000 opnamen per jaar.

Werklast OM

Conform deze trend viel in de laatste jaren van de Kw een toename waar te

nemen in het aantal door het OM behandelde zaken. In 1994, het eerste jaar van

de Wet Bopz, was het aantal behandelde zaken wederom hoger dan dat in het

voorafgaande jaar en bedroeg ruim 9.000 zaken. Er bestaan betrekkelijk grote

verschillen in aantal zaken tussen de 19 arrondissementen. Volgens de ovj's en

parketmedewerkers is de werklast toegenomen door de introductie van nieuwe

elementen en categorieën personen onder de Wet Bopz. Alleen in de

arrondissementen Amsterdam, Groningen en Leeuwarden blijkt de ovj alle

zittingen van rechter, dus ook die buiten de rechtbank, bij te wonen.

De meerderheid van de ovj's acht de bezoekplicht van psychiatrische ziekenhuizen

en de rapportage hierover zinvol. Tegelijk achten zij een uitbreiding van de

bezoekplicht naar psychogeriatrische verpleeghuizen en instellingen voor

verstandelijk gehandicapten niet wenselijk. Opvallend is verder dat alleen in het

arrondissement Amsterdam expliciet aandacht wordt besteed aan vrijwillig

opgenomen patiënten.

Uit de ontvangen, vaak zeer beknopte, rapportages is de conclusie getrokken dat

in geen van de arrondissementen de bezoekplicht wordt uitgevoerd conform de

bepalingen van de Wet Bopz.

Werklast rechters

Het aantal zaken dat door rechters, bij kantongerechten en arrondissements-

rechtbanken, is behandeld nam in de laatste jaren van de Kw toe. Deze toename

zette zich in het eerste jaar van de Wet Bopz door. Het aantal behandelde zaken

in 1994 bedraagt ruim 7.500.

In het eerste jaar van Wet Bopz heeft de Hoge Raad een groot aantal zaken

behandeld. In 1995 is dit aantal al weer teruggelopen. De verwachting is dat in de

komende jaren sprake zal zijn van een verder afnemen het aantal Bopz-zaken bij

de Hoge Raad.

Zowel de griffiemedewerkers als de rechters geven aan dat de werklast door de

invoering van de Wet Bopz niet ingrijpend is veranderd. Wel zijn er enkele

aspecten van de Wet Bopz die voor de rechters tot een hogere werklast hebben

geleid, zoals het verdwijnen van de kantongerechtsprocedures uit de Wet Bopz,

het indienen van schadevergoedingsverzoeken en het toevoegen de groep psycho-

geriatrische patiënten. Voor griffiemedewerkers zijn met name administratieve

afhandelingen verbonden aan verlof- en ontslagprocedures werkdrukverhogende

elementen.
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Werklast advocatuur

Voor advocaten betekent het verdwijnen van kantonrechters uit de Wet Bopz een

afname van de werkdruk, zo blijkt uit de enquête. Een toename van de werkdruk

ondervinden zij van de geneeskundige verklaringen, schadevergoedings-

verzoeken, psychogeriatrische patiënten en de toepassing van het bereidheids-

criterium.

Uit interviews komt naar voren dat de toevoegingen in de ibs-procedure op veel

problemen stuiten, omdat onduidelijkheid bestaat over het moment van

toevoegen. Advocaten blijken zelden naar de betrokkene toe te gaan wanneer

deze buiten kantooruren wordt opgenomen. In het gunstigste geval ziet de

betrokkene zijn raadsman op de eerstvolgende werkdag, maar ook komt het voor

dat de raadsman pas verschijnt nadat de rechter een vordering voor voortzetting

van de ibs heeft ontvangen en vervolgens toevoeging van een raadsman gelast.

Problemen minderjarigen en ots

In de eerste twee jaren zijn er weinig minderjarigen onvrijwillig opgenomen in

een psychiatrisch ziekenhuis. Wellicht als gevolg hiervan hebben weinig beroeps-

groepen een mening over het toepasbaar zijn van de wettelijke criteria voor

onvrijwillige opneming voor deze specifieke groep. Wel bestaat de verwachting

dat het aantal problemen bij jongeren zal toenemen en daarmee de relevantie

van de Wet Bopz voor deze groep.

Gebleken is dat kinderrechters nog immer minderjarige ots-pupillen tegen hun wil

plaatsen in een psychiatrische instelling. Voor de opnemende instelling is dit

echter formeel een vrijwillige opname, waarbij de dwangmiddelen en -maat-

regelen van de Wet Bopz niet van toepassing zijn. Volgens de wet zouden beide

soorten maatregelen, ots en Wet Bopz, tegelijkertijd kunnen worden toegepast.

Externe rechtspositie

De meerderheid van elk van de categorieën participanten die de enquête hebben

beantwoord, is van mening dat de Wet Bopz de externe rechtspositie van de

betrokkenen heeft verbeterd. Als redenen voor de verbetering noemen de

geënquêteerden 'duidelijker regels' en 'strakkere termijnen'. Het gaat volgens hen

dus meer om een aanscherping van de regels dan een inhoudelijke aanscherping

van de criteria.

Ongeveer de helft van de (verschillende) respondenten meent dat de rechtspositie

nog versterkt zou dienen te worden. Hierbij wordt gedacht aan het kunnen

instellen van beroep bij de rechter tegen de weigering van een geneesheer-

directeur voorwaardelijk ontslag te verlenen en door het eerder toevoegen van

een raadsman in de ibs-procedure.

Een flinke minderheid van de ovj's en de behandelaars geeft aan dat de

procedures voor onvrijwillige opneming onvoldoende mogelijkheden bieden voor

beveiliging van de maatschappij. Bijna tweederde van alle behandelaars meent

dat de grotere rechtsbescherming van de onvrijwillig opgenomen patiënt er de

oorzaak van is dat de betrokkene onvoldoende wordt verzorgd en behandeld.
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Dit standpunt wordt gedeeld door een flinke minderheid van rechters,

burgemeesters en ovj's. Door invoering van.de Wet Bopz dreigt het 'eigenlijke'

belang van de patiënt in het gedrang te raken. Opmerkelijk is dat deze mening

wordt gedeeld door de patiëntenvereniging Anoiksis. In overeenstemming

hiermee is dat een meerderheid van de geënquêteerden meent dat onvrijwillige

opneming de gezondheid van de betrokkene meestal ten goede komt.

10.4

Beantwoording van de vragen uit de probleemstelling

Deze probleemstelling omvat de volgende vragen:

1 Hoe ontwikkelen de aantallen Wet Bopz-procedures zich in vergelijking

met aantallen Kw-procedures?

Het aantal onvrijwillige opnemingen op grond van een ibs-procedure neemt toe.

Deze ontwikkeling is begonnen onder de Kw en zet zich nu onder de Wet Bopz

voort. Ook de onvrijwillige opnemingen op grond van een rm hebben onder de

Kw hebben een toename te zien gegeven die zich onder de nieuwe wet heeft

voortgezet. Op grond van de summiere gegevens die thans beschikbaar zijn

menen wij dat de invoering van de Wet Bopz op zichzelf niet heeft geleid tot een

toename van het aantal onvrijwillige opnemingen. De trend van toename van het

aantal onvrijwillige opnemingen, is onder de Wet Bopz niet veranderd. .

2 Wat is de verhouding tussen verstrekte en geweigerde verzoeken/

vorderingen tot procedures, en om welke reden worden verzoeken/

vorderingen afgewezen?

Op grond van kwalitatieve gegevens is ons gebleken dat de meeste weigeringen

in de procedures voor dwangopnamen zijn te herleiden tot psychiaters, die

weigeren een geneeskundige verklaring voor de betrokkene op te stellen.

Wij hebben niet de mogelijkheid gehad nader te onderzoeken of deze

weigeringen terecht zijn geweest. Een veel genoemde reden voor het weigeren is

dat niet aan het gevaarscriterium wordt voldaan.

Het is hoogst uitzonderlijk dat een burgemeester weigert een ibs-beschikking af

te geven, uit de enquête volgt dat minder dan 1 % van alle ibs-verzoeken wordt

afgewezen door de burgemeester.

Het overgrote deel van de verzoeken om voortzetting van de ibs wordt door de

ovj gehonoreerd met het instellen van een vordering. Wanneer de ovj besluit geen

vordering in te stellen is de oorzaak het niet voldoen aan de formele vereisten.

In welke gevallen, c.q. om welke redenen de rechter een vordering voor onvrij-

willige opneming afwijst is op grond van dit onderzoek moeilijk aan te geven,

mede omdat in Bopzis de reden voor afwijzing van de vordering niet wordt

geregistreerd.

3 Kunnen voorgeschreven termijnen in acht worden genomen en in welke

mate gebeurt dit ook?

De zitting waarop de rechter beslist vindt in 70-90% van de gevallen plaats binnen

de daarvoor gestelde termijn. Voor de overige gevallen varieert de termijn zeer
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sterk. Door de bekende problemen met Bopzis is het niet mogelijk gebleken

specifieke gegevens over de termijnen te vinden.

4 Hoe ontwikkelen het verzoek aan de ovj, de vordering van de ovj en de

beschikking van de rechter zich?

Door de problemen met Bopzis is het niet mogelijk gebleken deze vraag te

beantwoorden. Daarnaast is de evaluatietermijn kort, feitelijk hebben de onder-

zoeksgegevens betrekking op slechts twee jaren direct na de inwerkingtreding van

de nieuwe wet. Gegevens over de werklast van de ovj en de rechters zijn

overigens hierna opgenomen onder 12.

5 Hoe functioneert de bezoekplicht van de ovj?

De uitvoering van de bezoekplicht van de ovj laat te wensen over. Zo is gebleken

dat niet alle daarvoor in aanmerking komende psychiatrische ziekenhuizen twee

maal per jaar worden bezocht. De verslaglegging door de ovj is in de meeste

gevallen zeer summier. In sommige gevallen wordt volstaan met de mededeling

dat geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd.

Geen van de ontvangen jaarverslagen geeft aan dat aan alle in artikel 67

genoemde artikelen aandacht is besteed tijdens de bezoeken. Wij trekken hieruit

de conclusie dat in geen van de arrondissementen de bezoekplicht conform artikel

67 wordt uitgevoerd.

Bijzondere aandacht verdient met name het punt van wederrechtelijke vrijheids-

beneming waar, met uitzondering van de ovj's in het arrondissement Amsterdam,

door geen van de ovj's aandacht aan wordt besteed.

6 Wat is de taak van de geneesheer-directeur, bij het afgeven van een

geneeskundige verklaring?

Voor zover de geneesheer-directeur ervaring heeft met het uitschrijven van een

geneeskundige verklaring, wordt in de meeste gevallen de behandelend

psychiater geconsulteerd. Twee derde van de geneesheren-directeur geeft aan dat

in de praktijk het opstellen van de geneeskundige verklaring zal worden

overgelaten aan de behandelaar(s). In die gevallen zet de geneesheer-directeur

dus slechts zijn handtekening onder een verklaring die door de behandelaar is

opgesteld.

7 Wat is de positie van de burgemeester in de ibs-procedure?

In de praktijk blijkt de burgemeester een marginale toetsende rol te vervullen in

de ibs-procedure. Door het spoedeisende karakter van deze procedure en doordat

de burgemeester vaak psychiatrische kennis ontbeert kan waarschijnlijk ook niet

meer van hem verwacht worden.

Iets meer dan de helft van de burgemeesters is van mening dat hij voldoende

deskundig is het ibs-verzoek te kunnen toetsen, terwijl 44% aangeeft dit meestal

niet of bijna nooit te zijn. Bijna altijd wordt een ibs-verzoek door de

burgemeester gehonoreerd met een ibs-beschikking.

In een onverwacht groot aantal gemeenten wordt nog gewerkt met voorge-

tekende ibs-beschikkingen of is de beslissingsbevoegdheid overgedragen aan een

ambtenaar; praktijken die onder de Wet Bopz niet zijn toegestaan.
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Een probleem in de ibs-procedure is dat er onduidelijkheid bestaat over het

moment van toevoegen van een raadsman door de burgemeester.

8 Hoe verloopt de communicatie tussen psychiater en rechter?

Volgens de rechters is vrijwel altijd een arts/psychiater op de zitting aanwezig en

worden arts/psychiater en betrokkene in elkaars bijzijn gehoord. De rechters menen

dat de psychiatrisch deskundige meestal goed is geinformeerd over de relevante

feiten en achtergronden voor de onvrijwillige opneming; afwezigheid van de arts

op de zitting wordt door de rechters dan ook als een ernstige belemmering van de

oordeelsvorming ervaren. Zij ervaren de communicatie met de psychiaters als goed.

Ruim de helft van de Riagg-psychiaters en de instellingspsychiaters geven

overigens aan dat de opstellers van de geneeskundige verklaring meestal niet bij

de zitting aanwezig zijn. Zij menen dat het in de communicatie met de rechter

vaak moeilijk is een onderscheid te maken tussen verifieerbare feiten en

interpretaties van psychiatrische feiten.

9 Wat is de rol van de politie?

In crisissituaties wordt de politie vaak ingeschakeld. In gemiddeld 60% van de

gevallen vindt de politie zelf een oplossing; in 20% van de gevallen waarbij de

politie betrokken is mondt de interventie uit in onvrijwillige opneming.

De politie speelt, in 20-25% van de gevallen, een rol in het voortraject van een

ibs-opname. Vaak wordt haar hulp ingeroepen bij openbare orde problemen en

als de veiligheid voor derden in het geding is. In dergelijke gevallen bestaat haar

taak uit conflictbeheersing en ordebewaring. Wanneer de onvrijwillige opneming

geëffectueerd wordt is zij vaak de ' sterke arm'.

Tevens blijken politiemensen de rol van koerier, van het ibs-verzoek naar de

burgemeester en de ibs-beschikking naar de psychiater, en van taxi-chauffeur, voor

vervoer van de betrokkene naar het psychiatrisch ziekenhuis, te vervullen.

10 Leiden de vijf criteria tot een substantiële verandering van het aantal

procedures voor ibs en rm?

Zoals reeds bij vraag 1 aangegeven is onder de Wet Bopz niet sprake van een

toeneming van het aantal procedures voor onvrijwillige opneming. Uit de

interviews kwam een wisselend beeld naar voren. Enerzijds zouden behandelaars

onder de Wet Bopz eerder een verzoek voor onvrijwillige opneming indienen

omdat zij menen dat deze wet hun vrijheid van handelen beperkt. Wellicht zorgt

ook de vervanging van bezwaarcriterium door bereidheidscriterium er voor dat

sneller een onvrijwillige opneming zal plaatsvinden. Anderzijds is opgemerkt dat

veel psychiaters ten onrechte van mening zijn dat door de Wet Bopz het

gevaarscriterium sterk is aangescherpt, waardoor psychiaters minder snel een

geneeskundige verklaring zullen opstellen. Dit zal dan een beperkend effect

hebben op het aantal onvrijwillige opnemingen.

Een meerderheid van de rechters en de helft van de ovj's is van mening dat de

Bopz-criteria niet hebben geleid tot een verhoging van de werklast.

11 Leidt uitbreiding van de doelgroep met psychogeriatrische patiënten,

minderjarigen en verstandelijk gehandicapten tot een substantiële toename

van het aantal procedures?
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Uit het onderzoek volgt niet dat de uitbreiding van de doelgroep met de

genoemde categorieën heeft geleid tot een toename van het aantal procedures.

Uit de enquête bleek dat er weinig psychogeriatrische verpleeghuizen zijn en

instellingen voor verstandelijk gehandicapten die zijn aangemerkt als Bopz-

instelling en ook te maken hebben (gehad) met onvrijwillige opnemingen op

grond van de Wet Bopz. Uit de Pigg-cijfers over onvrijwillige opnemingen in

instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie valt ook geen toename in het aantal

onvrijwillige opnemingen waar te nemen.

12 Wat zijn de effecten van de Wet Bopz op de werklast van de rechterlijke

macht?

13 Welke factoren leiden tot toe- of afname van de werklast?

Uit gegevens die afkomstig zijn van het werklastregistratiesysteem van de DRp

kan worden afgeleid dat het aantal door het OM behandelde zaken sinds 1988

toeneemt.

In de enquête geven ovj's en parketmedewerkers aan dat de werklast onder de

Wet Bopz is toegenomen door het verdwijnen van de kantongerechtsprocedures,

de toevoeging van de categorie psychogeriatrische patiënten, het moeten

passeren van de ovj van alle verzoeken, de nieuwe geneeskundige verklaringen en

door de schadevergoedings- en ontslagprocedures.

De werklast voor zittende magistratuur en haar ondersteuning is volgens het

werklastregistratiesysteem eveneens toegenomen. Overigens geven de rechters en

griffie-medewerkers in de enquête aan dat de werklast door de invoering van de

Wet Bopz niet ingrijpend is veranderd. Elementen die wel hebben geleid tot een

toename van de werkdruk zijn het verdwijnen van de kantongerechtsprocedures,

schadevergoedingsprocedures en de categorie psychogeriatrische patiënten.

De procedures rond ontslag en verlof zouden daarnaast voor met name de griffie

tot een verhoging van de werklast leiden.

14 Zijn er knelpunten te onderscheiden in de uitvoering van de Wet Bopz?

Het grootste knelpunt voor de onderzoekers van de toepassing van de Wet Bopz

in de praktijk is het volstrekt onvoldoende functioneren van Bopzis. Dit mankeren

is de oorzaak van het ontbreken van veel informatie, nodig voor de evaluatie van

deze wet. Voor de naaste toekomst geldt hierdoor ook dat Bopzis zoals het nu

functioneert niet geschikt als instrument voor monitoring van de toepassing van

de Wet Bopz.

Als knelpunten in de ibs-procedure kwamen uit het onderzoek de volgende zaken

naar voren. De relatie tussen politie en Riagg-psychiaters leidt tot onbegrip en tot

verwijten van beide kanten. Het toevoegen van een raadsman door de

burgemeester is een probleem. Het is veel betrokkenen niet duidelijk op welk

moment in de procedure een raadsman moet worden toegevoegd. De praktijk van

het werken met voorgetekende ibs-beschikkingen door gemeenten en de

overdracht van de beslissingsbevoegdheid over ibs-opnamen aan ambtenaren is

volstrekt niet toelaatbaar. De Wet Bopz staat dit uitdrukkelijk niet toe. Tevens

wordt hierdoor de externe rechtspositie van de betrokkene ernstig onrecht

aangedaan.
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Een volgend knelpunt wordt gevormd door het feit de Wet Bopz niet voorziet in

enkele belangrijke mogelijkheden voor de oplossing van problemen met en van

geestelijk gestoorden. De eerste is de rm met ambulante dwangbehandeling.

Door deze oplossing die niet in de wet is voorzien zou vrijheidsbeneming kunnen

worden vermeden, terwijl tegelijkertijd een situatie wordt gecreëerd waarin de

patiënt onder psychiatrische controle kan blijven. De tweede ontbrekende optie is

die van het zelfbindingscontract. Voor met name psychotici kan het sluiten van

een contract, waarin staat dat zij tegen hun wil opgenomen en behandeld kunnen

worden wanneer zij een psychose hebben, de gevolgen van volgende psychosen in

belangrijke mate verminderen.

De bezoekplicht van de ovj en de verslaggeving hierover laat te wensen over. Be-

zien vanuit de externe rechtspositie van de betrokkene is dit eveneens een probleem.

Een andere moeilijkheid voor ovj's vormt de korte termijn die zij hebben om een

verzoek voor een (voortzetting van de) onvrijwillige opneming te kunnen

beoordelen. In de praktijk rest hen niets anders dan een beoordeling van het

verzoek op formele vereisten.

Ten slotte zijn er verschillende wetsartikelen die moeilijkheden opleveren. Voor

sommige respondenten vormt de combinatie van deze wetsartikelen met enkele

recente uitspraken van de Hoge Raad een extra moeilijkheid.

15 In hoeveel en in welke gevallen wordt een advocaat niet toegevoegd in

procedures van onvrijwillige opneming?

Vrijwel alle advocaten geven aan dat de rechter altijd een last tot toevoeging van

een raadsman geeft in de rm-procedure. In de ibs-procedure blijkt de

burgemeester niet altijd te zorgen voor toevoeging van een raadsman, zo blijkt

uit de enquête en uit de jurisprudentie. De voornaamste reden voor het niet

toevoegen blijkt te zijn dat de piket-advocaat of de Raad voor rechtsbijstand niet

direct kan worden bereikt.

Opvallend is dat uit het onderzoek naar voren komt dat een toegevoegde (piket)-

advocaat niet in alle gevallen de betrokkene bezoekt. Dit lijkt met name het geval

wanneer de onvrijwillige opneming buiten kantooruren plaatsvindt.

16 Hoe vaak worden schadevergoedingen toegekend en wat is de hoogte van

de bedragen?

Uit de jurisprudentie blijkt dat er 21 procedures zijn gevoerd, waar in 19 gevallen

de klager (gedeeltelijk) in het gelijk is gesteld. De hoogte van de bedragen

varieert van f 25,- tot f 250,- per dag. Het meest gangbaar is een vergoeding van

f 100,- per dag.

17 Leidt uitbreiding van de wet met de rm op eigen verzoek tot een toename

van het aantal procedures?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Bopz is een gering aantal mensen met rm

op eigen verzoek opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, zo blijkt uit reacties

die betrokkenen bij de uitvoering van de wet gaven op de enquête. Exacte cijfers

zijn ook hier niet voorhanden. Hierdoor is ook niet na te gaan of de rm op eigen

verzoek het aantal procedures heeft doen toenemen of dat er sprake is van een

vervanging van een ander type onvrijwillige opneming.

116



18 Zijn de criteria van de Wet Bopz hanteerbaar voor minderjarigen?

Maar weinig respondenten laten zich uit over de hanteerbaarheid van de Bopz-

criteria voor deze groep. Waarschijnlijk bestaat er op dit punt nog weinig

ervaring. Uit verschillende bronnen blijkt wel dat er nog veel onduidelijkheden

zijn over de relatie tussen ondertoezichtsstellings (ots) maatregelen en de

mogelijkheden voor toepassing van de Wet Bopz voor minderjarigen.

Verschillende groepen participanten zijn verdeeld over de vraag of de Wet Bopz

betere mogelijkheden biedt voor het oplossen van problemen met en van een

geestelijk gestoorde minderjarige dan de reeds voor de invoering van de Wet

Bopz beschikbare ots-maatregel.

10.5

Aanbevelingen

De Wet Bopz blijkt in de praktijk niet op onoverkomelijke problemen te stuiten.

Om de praktijk en de bedoeling van de wet beter met elkaar in overeenstemming

te brengen verdienen enige zaken aanpassing.

Voor een verdere evaluatie, en een eventuele monitoring van de werking van de

Wet Bopz in de praktijk, is een goed functionerend Bopzis van essentieel belang.

Hiervoor dient niet alleen te worden nagestreefd dat alle arrondissementen

daadwerkelijk met dit systeem aan de slag gaan. Tevens moeten de gegevens die

nodig zijn voor evaluatie van de wet eenduidig in Bopzis worden ingevoerd en

dient er een centrale controle te komen op de juistheid ervan. De betrouw-

baarheid en volledigheid van het systeem en van de gegevens vormen een basis-

voorwaarde voor een volgende evaluatie.

Het blijkt dat regelmatig en gestructureerd overleg een voorwaarde is voor een

goed functioneren van alle partijen in de ibs-procedure. Dit zou niet alleen

moeten geschieden tussen politie en Riagg, maar ook tussen burgemeester en

advocatuur en zelfs tussen alle betrokken partijen (rechter, ovj, Riagg, lgz,

advocatuur, burgemeester en politie).

Eén van de problemen die in de enquête genoemd worden met wetsartikelen

betreft de bevoegdheidsverdeling van rechtbanken op basis van woon- of

verblijfplaats. Met het oog op de werkbaarheid in de praktijk verdient het

aanbeveling de woonplaats te vervangen door woon- of verblijfplaats.

Ook de vele verwijzingen in de artikelen naar andere artikelen van de wet Bopz

zorgen voor veel onduidelijkheden. Het herschrijven van de wet zonder

verwijzingen is de meest verregaande, maar waarschijnlijk niet te realiseren,

oplossing voor dit probleem.

Daarnaast verdient het aanbeveling de wetsartikelen aan te passen aan de

praktijk van psychogeriatrische verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk

gehandicapten. Zo dienen de artikelen waarin wordt gesproken over de

geneesheer-directeur aangepast te worden. Hierbij kan er voor worden gekozen
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een nadere omschrijving te geven van deze functionaris of een aparte passage op

te nemen voor de twee typen instellingen.

Gelet op de rechtsgelijkheid voor personen die reeds in een instelling verblijven

en zij voor wie vanuit de maatschappij een onvrijwillige opneming wordt

aangevraagd, dient artikel 5 aangepast te worden. De geneeskundige verklaring

van iemand die reeds (vrijwillig) verblijft in een psychiatrische ziekenhuis zou ook

moeten worden opgemaakt door een onafhankelijke psychiater, bij voorkeur een

psychiater die niet aan het betreffende ziekenhuis verbonden is. Er kan bijvoor-

beeld voor worden gekozen dergelijke geneeskundige verklaringen te laten

opstellen door een psychiater van de plaatselijke Riagg-instelling. De praktijk van

de Kw dat na het opstellen van de geneeskundige verklaring door een psychiater

van het ziekenhuis en na toewijzing van de vordering voor gedwongen opname

de betrokkene wordt overgebracht naar een ander ziekenhuis is geen wenselijke

oplossing. In dit geval dient immers de behandelrelatie tussen patiënt en

ziekenhuis (behandelaars) opnieuw te worden opgebouwd.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat advocaten niet altijd hun cliënt

bezoeken wanneer die buiten kantooruren met een ibs-beschikking wordt

opgenomen, terwijl de Wet Bopz, in tegenstelling tot de Kw, de toevoeging van

een raadsman in alle procedures vereist.

In de vergoedingensystematiek van piket-advocaten zou de bepaling opgenomen

dienen te worden dat uitsluitend recht op piket-vergoeding bestaat indien de

advocaat daadwerkelijk bijstand verleent aan de betrokkene. Het geld dat deze

maatregel oplevert, de besparing op niet verleende bijstand door piket-advocaten,

kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het verhogen van de vergoeding voor

advocaten die meldingen over piket-klanten buiten kantooruren ontvangen en de

bezoeken ook buiten kantooruren afleggen.

Het probleem van de onduidelijkheid over het moment van toevoegen van een

raadsman in de ibs-procedure kan worden opgelost door betere uitleg over dit

moment.

Tevens dient er meer aandacht te komen voor de bestaande, wettelijk niet toe-

gestane, praktijk dat burgemeesters bevoegdheden aan ambtenaren overdragen

en dat nog immer gebruik wordt gemaakt van voorgetekende ibs-beschikkingen.

Deze praktijken dienen beëindigd te worden aangezien de mandateringsregeling

in de Wet Bopz en de vervangingsregeling van de Gemeentewet voldoende

mogelijkheden bieden binnen de wettelijke kaders te opereren.

Om aan te sluiten bij wensen in de maatschappij zouden in de Wet Bopz de

begrippen zelfbindingscontract en rm met ambulante dwangbehandeling moeten

worden opgenomen. Met het zelfbindingscontract kunnen met name psychotici

worden geholpen. Met de invoering van de tweede mogelijkheid kunnen

psychiatrische ziekenhuizen worden ontlast en kunnen mensen die anders

gedwongen opgenomen moeten worden, verder leven in hun eigen sociale

omgeving.
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Gebleken is dat de ovj in het merendeel van de arrondissementen niet bij

zittingen van de Wet Bopz aanwezig is. Uit dit onderzoek is gebleken dat veel

participanten zijn aanwezigheid wel wenselijk achten. Door zijn aanwezigheid kan

voorkomen worden dat het verwoorden van de vordering voor de onvrijwillige

opneming moet worden gedaan door familie of door de behandelend psychiater.

Deze laatste situaties kunnen leiden tot complicaties in de vertrouwensrelatie

tussen patiënt en behandelaar of tot moeilijkheden tussen de betrokkene en zijn

familie na de onvrijwillige opneming. Een zwaar wegend nadeel echter bij het

verplicht stellen van zijn aanwezigheid is dat het aantal personen dat bij de

zitting aanwezig is weer wordt uitgebreid en dat dit in de meeste gevallen niet in

het belang is van de betrokkene. Een ander nadeel is het nog niet bestaan van

een wettelijke basis voor zijn aanwezigheid. Wij zijn van mening dat de voordelen

van zijn aanwezigheid groter zijn dan de genoemde nadelen.

Er dient meer uniformiteit te komen in de rapportering door de ovj. Zo zou

bijvoorbeeld een model-jaarrapportage door de departementen van Justitie en

VWS kunnen worden opgesteld.

Voorts zou er nadere uitleg dienen te komen over de aandachtspunten bij de

halfjaarlijkse bezoeken aan de psychiatrische ziekenhuizen voor de uitvoering van

de Wet Bopz. In ieder geval dient het punt van de wederrechtelijke opname bij

elk bezoek de aandacht te krijgen. Tevens moet worden overwogen om de

bezoekplicht uit te breiden naar het psychogeriatrische verpleeghuis, de instelling

voor verstandelijk gehandicapten, de Paaz, en Puk en instellingen voor kinder- en

jeugdpsychiatrie en instellingen voor verslaafdenzorg. Hierdoor wordt de

rechtspositie van deze groepen onvrijwillig opgenomen patiënten gelijk gesteld

aan die van onvrijwillig opgenomen patiënten in psychiatrische ziekenhuizen.
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