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De rechtspositie van mensen met een
verstandelijke handicap

Van beperking naar ontplooiing



'Vr//7i««£sfcrperJb'ijg wnuif hef perspecfie/iwn een c/ienf mef een iJersfande/i/te /wndicap'

Deze tekening is gemaakt door Paul Goedhard, een client met een verstandelijke handicap
(groep Ambacht, Stichting Pepijn en Paulus te Echt). "Vrijheidsbeperking is een moeilijk
onderwerp om over te schilderen, dienten die beperkt zijn in 'hun vrijheid' willen hier
vaak niet over schilderen. Het is doorgaans een thema met een negatieve lading", aldus
Conny Benders, Stichting Pepijn en Paulus.
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Voorwoord

Toen ik in de zomer van 1998, net afgestudeerd, besloot om te gaan promoveren
kreeg ik vanuit mijn omgeving niet altijd even inspirerendo opmerkingen to ho-
ren: 'Ga je nu nog een Studie doen?' Weet je zeker dat jo vier jaar lang, oon/aam
op een kamer, wilt gaan lezen en schrijven?' Het is niet eenvoudig om aan een
buitenstaander uit te leggen wat promoveren inhoudt. Ik hoop dat dit book (eon
deel van) deze vragen beantwoordt.

De gegevens die ik de afgelopen jaren heb verzameld, hoefde ik gelukkig niot
eenzaam op een kamer te analyseren en uit to werken, in tegendeel. Ik hob hot
als zeer plezierig en motiverend ervaren dat een groot aantal mensen bij mijn
onderzoek betrokken zijn geweest. Allereerst wil ik mijn promotor, Frans van
Wijmen, bedanken. Hij is degene geweest die met het idee kwam om onderzoek
te doen naar de rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap. Zijn
creativiteit en gevoel voor taal kwamen rogolmatig zeor good v.in pas. Daarnaast
wil ik Jos Dute, mijn co-promotor en dagelijks begeleider, bedanken. De onver-
moeibare wijze waarop je echt elke tekst van A tot 7. hebt gele/on, waardeor ik
zeer. Door jouw kritische opmerkingen werd ik elke keer weer aan het denken
gezet, wat niet altijd even gemakkeli'jk was.

Daarnaast hebben ook de leden van de begeleidingscommlssie, leder op zieh,
een belangrijke bijdrage geleverd aan dit onderzoek, waarvoor mijn dank. Deze
commissie bestond uit: dr. mr. K. Blankman, prof. dr. A.Th.G. van Gennep, mw.
H. Luchtman- van Stekelenburg, dr. M.E.W. Melchior, drs. C. van Miert, mr.
J.C.M.J. Monden en drs. W. van der Sluijs.

Kees Blankman wil ik, naast zijn bijdrage aan de begeleidingscommissie, ook be-
danken voor de prettige samenwerking tijdens de evaluatie van do Wot Bopz.
Hetzelfde geldt voor Luuk Arends. Tijdens onze dagen op do 'hoi' hebben we
ellenlange discussies gevoerd over de Wet Bopz. Nog altijd denk ik dat we niet
uitgediscussieerd zijn. Uiteindelijk heeft onze samenwerking ertoe geleid dat we
een altematief wetsvoorstel hebben geschreven voor de sectoren psychogeriatrie
en verstandelijk gehandicaptenzorg. Luuk en Kees, ik hoop dat we in de nabije
toekomst nog meer van deze gezamenlijke projecten gaan doen en natuurlijk
wordt ons eerste gezamenlijke project het dagje zeilen dat jullie nog tegoed heb-
ben. Luuk, veel succes met de laatste loodjes.

Guy Widdershoven wil ik bedanken voor zijn 'introductie in de zorgethiek'. Re-
gelmarig werd mij door medewerkers van de sectie gezondheidsethiek en wijs-



begeerte verweten dat ik me, met mijn uitstapjes naar de zorgethiek, op eerihel-
lend vlak begaf. Dit heeft naar mijn mening juist positief bijgedragen aa> de
ontwikkeling van mijn visie op vrijheidsbeperking.

Ook vanuit het veld heb ik zeer veel medewerking gekregen voor mijn order-
zoek. In September 1998 was de verstandelijk gehandicaptenzorg nog een jrote
onbekende voor mij. Een korte, zeer intensieve kennismaking met het -eld,
waarvoor ik Monique Vollebregt wil bedanken, bracht daar snel veranderin; in.
Een paar maanden later kon ik deze kennismaking voortzetten. Drie voorzicnin-
gen waren bereid om mee te werken aan dit onderzoek, waarvoor mijn danl- De
contacten met de dienten, de vertegenwoordigers en de hulpverleners heb ü als
zeer inspirerend ervaren. In welke woning ik ook kwam observeren, het afscwid
viel elke keer weer zwaar.

De regionale Bopz-commissie Limburg heeft ook een belangrijke bijdrage aa> dit
onderzoek geleverd. Tijdens de bijeenkomsten van deze commissie zijn versei-
lende bepalingen uit de Bopz uitvoerig besproken en toegelicht met voorbeeden
uit de praktijk. Ik ben blij dat ik als buitenstaander -zijnde een jurist- ook m>cht
aanschuiven. In het bijzonder wil ik bedanken Ad Willemse. In Seattle ragten
wij al aan de praat over mijn onderzoek. In een later stadium was je ook btfeid

om de eerste versies van mijn hootdstukken van commentaar te voorzien. Daar-
voor mijn dank. Dit geldt overigens ook voor Rita Zijlstra en Marian Maaskant,
ook jullie hebben een aantal hoofdstukken van commentaar voorzien. Theo Ver-
happen, en ook Ad Willemse, wil ik nog bedanken voor het beantwoorden van
de vele vragen die ik had over de praktijk. Altijd kreeg ik weer een onuirput-
tende lijst met voorbeelden teruggemaild.

De leden van de sectie gezondheidsrecht wil ik bedanken voor hun morele sup-
port de afgelopen jaren. Dit geldt in het bijzonder voor Nicole de Bijl, Helma
Duynstee en Maartje Houtsma, die de laatste twee jaar mijn kamergenote is ge-
weest. Ook wil ik Ineke Leeuwen bedanken voor het checken van de vele voet-
noten. • • . . • . . • • : •

Margreet Sluiter verdient ook alle lof. Zij ging de uitdaging aan om de samen-
vatting van dit boek in keurig en correct Engels te vertalen. Ook wil ik je nog
bedanken voor al het andere vertaalwerk dat je de afgelopen jaren verzet hebt.
Ineke Verbürg wil ik bedanken voor het CRC-ready maken van het proefschrift.

Tot slot een dankwoord voor mijn twee paranimfen, Katinka van Dongen en Eis
Kuijper. Katinka, wij zijn praktisch gelijktijdig begonnen met promoveren en we
zijn ook gelijktijdig klaar met ons 'levenswerk'. Ik vond het zeer fijn dat ik tij-
dens mijn promotie af en toe even mijn verhaal kwijt kon bij een 'lotgenoof. Eis,
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jouw voortdurende enthousiasme (tijdens het hardlopen, fotograferen, winkelen
etc.) gaven regelmatig net die extra energie die ik nodig had om door te gaan
met het proefschrift. Ik moet zeggen dat ik de afgelopen maanden onze hard-
loopactiviteiten enorm heb gemist! Ik hoop dat we binnenkort weor kunncn
gaan hardlopen! Nog even geduld.

En, pap en mam, ik ben (voorlopig) klaar met sruderen! Dank voor de onvor-
moeibare, lieve support van de afgelopen jaren. Ik ben blij dat ik 'vrijwillig' voor
deze (lange) studieweg heb mögen en kunnen kiezen. Het wordt nu echter tijd
dat ik jullie ga inhalen met Harry Potter, deel 5 ligt al veel te lang te wachten.
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Lijst van afkortingen

AAMR American Association on Mental Retardation
ADL Activiteiten van het dagelijkse leven
ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder
AMvB Algemene maatregel van bestuur i V-M
Atlas-n' Archiv hier Technik, Lebenswelt und Alltagssprache-text

Interpretation
Art. Artikel
AVW Algemene vergadering verpleegkundigen en verzorgenden
AVG Arts voor verstandelijk gehandicapten
Awb Algemene wet bestuursrecht
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BB1 Bisschop Bekkers Instituut
BUPO Internationaal verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten
BW Burgerlijk Wetboek
BJ Bopz Jurisprudentie ',
Bopz Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
CBO Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg
CBZ College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen
Cvp Clientenvertrouwenspersoon
EAT Elektro Aversietherapie
ESH Europees Sociaal Handvest
EHRM Europees hof voor de rechten van de mens
Evrm Europees verdrag tof bescherming van de rechten van de mens

en de fundamentele vrijheden
FvO Federatie van ouderverenigingen
Gbgb Geen bereidheid en geen bezwaar
GGZ Geestelijke gezondheidszorg
Gvt Gezinsvervangend tehuis
Gw Grondwet
HR Hoge Raad
IBS Inbewaringstelling
ICD International Classification of Diseases
ICF International Classification of Functioning, Disability and

Health
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg
IKG Informatie- en klachtenbureau gezondheidszorg
IQ Intelligentiequotient
ArBJ Kwartaalblad Bopz Jurisprudentie (tijdschrift 1998-2000)
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Lz/sf win

KNMG De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering
der Geneeskunst

Kwz Kwaliteitswet zorginstellingen
Lvh Lichte verstandelijke handicap
MGv Maandblad Geestelijke volksgezondheid
MvT Memorie van Toelichting /
MvA Memorie van Antwoord •
MBO ' Middelbaar Beroepsonderwijs
NCvG Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken
NGBZ Vereniging voor deskundigheidsbevordering in de zorg voor

mensen met een verstandelijke handicap
NJ Nederlandse Jurisprudentie
NJB Nederlands Juristenblad
NIP Nederlands Instituut van Psychologen
NU'91 Nieuwe Unie'91, de beroepsorganisatie van de verpleging en

verzorging
NVAVG Nederlandse Vereniging voor Artsen in zorg voor mensen met

een verstandelijke handicap (voorheen NVAVZ)
NVO Nederlandse Vereniging van Pedagogen en onderwijskundi-

gen
iVV'SPW iVeifen'ancfee vereniging voor 5bciaai' Ferfagogiscn Jhui'pverl'e-

ners
Nwv Niet-wettelijk vertegenwoordiger
Nzi Nederlands zorginstituut
Fbg Persoonsgebonden budget
Pvp Patientenvertrouwenspersoon
RIO Regionaal Indicatieorgaan
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RM Rechterlijke machtiging .
RMO Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling •
RVZ Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
SPD Sociaal pedagogische dienst (sinds 1 januari 2004 MEE)
Stb Staatsblad
Star Staatscourant
TK Tweede Kamer
TvGr Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
UVRM Universele Verklaring van de rechten van de mens
Vh Verstandelijke handicap
VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland :
VN Verenigde Naties
VRK Verdrag inzake de rechten van het kind
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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Ll/sf twn a/torf ingrn

Wet big Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
Wbp Wet bescherming persoonsgegevens
Wgbo Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
Wgbh/cz Wet gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken
Wkcz Wet klachtrecht dienten zorgsector
Wmo Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
Wmcz Wet medezeggenschap dienten zorginstellingen
Wvg Wet voorzieningen gehandicaptenzorg
WvSr Wetboek van Strafrecht
Wzv Wet ziekenhuisvoorzieningen
ZonMw ZorgOnderzoek Nederland en NWO-Medische Wetenschappen
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1. Inleiding

Een casus uit de prakti jk

Lwri/r /iee/> een /icn/e i»ers/ande/i/Jfce /wnt/irap en is 27 )flar. Zi; UWM/ sinds Jtorf in «•«

tege/eid zW/s/andige UHxmtwm. Ze dee// he/ hwi's me/ dn«? riien/en en hee/1 «if« «£rn

Jkamer. Leonie Jtriyg/ JOT week «7i ami/a/ «rft« oniirrsfcun/ri^ twn ha/ir per$<xm/i/Jt frftff-

/ruifr. LnmiV rwonde fen paar your ge/f A'« noy IM een UONIM^ die" onderderf Mi/maijJtfe

win een groof ins/i/Mu/. Op /uwr 2O uws zr m«*f «*n Bop;-iMdifflti>' opyeriomcn. Zf

uwondr samfn »irt 8 c/iCTtten. Zf//pr«wf z<- MIW m^er tvri oivr d « f prriodt*. Hrf yi«^ op

dot momenf oolt MIW '̂Ofd mrt L«)MI>. Z^ mivsf iwl fi/rf daorbrpii,v«'M cp «aur Jtanirr en

ok hf/ «"/if uit df /iflMd i/^p uvrd 2f in ffM (j/zoMdfrin^srui>»ih*' ^rp/u<i(sf. tVn rmmff

met ^riw^ u>s7<fe zi;n, aWws Lfom'f. Zf tarn, o«ddM*:s iiaf zc don^a/(id/ zr /iff n»fJ

UHIS nirt dfzf ftesiissinjf, mW tvorlco»tm da/ z<" in dfzf ri/iw/f uvrd ,v»<7''""'-'''- £'•

/i/Jt tw/df zf uŵ f en er^ens anders «wnrn. Ze moc/i/ WJM df te#WWdJM# fM /inar ou-

ders niff a/ieen reizen, ze mtx/i/ Mief mef /«wr /oenma/i^e wiend op sfap x«"« «>/ <V ^ "

zoeJc jfflu« f»i; hoar owders en ze mocn/ ooAc met (euee/ roĴ en <»/d/a)/in/ drm/cer». /W deze

u»erden haar op^e/f^d, :o«der daf de rrd«vi enwi «vrd ui/ye/e^d. /.i'

een gegeivn fno/nenf a//ee» MO^ maar op /i<wr fcanier o/i'n de a/zcm

en u>i/df ooit nief meer zoerJten. Ze w»id /»oar /wnw/a/i^ff werit n/ef meer /(•«<: en

M'i7df ^raag sc/ii/deren in he* afc/ier, daf onderdee/ MifwiaaJt/e t»an de sf/f/ifin^ waar ze

woondf. Ze bf/andde in een viciewze cirJte/, die moei/i/k fe door/>rt'Jte» j^as. He/ tvrzf/ da/

ze in ffrs/e ins/anfie no^ /e ĵen Ziaar Z'erb/i^/oond«' wrdween spofd/'^.

Df a/ge/open /aren is er we/ wranderd in he/ /even ran Leonie. Door een /«sie iwi /if /

ins/i/Mu/ me/ een andere s/irn/iMg moesr Leonie uerhi/izen. Ze iwrd, ondanfcs naar Bopz-

Deze casus is fictief. De namen en gebeurtenissen zijn verzonnen om een realis-
tisch beeld te geven van het leven van een client met een verstandelijke handi-
cap.
Een client met een verstandelijke handicap wordt met een Bopz-indicatie opge-
nomen als hij (vanwege zijn verstandelijke handicap) niet in staat is verzet of
bereidheid ten opzichte van de noodzakelijk geachte opname en voortgezet
verblijf kenbaar te maken.

Een afzonderingsruimte is een ruimte die wordt gebruikt om een client met een
verstandelijke handicap op een verantwoorde wijze af te zonderen in het leader
van de Wet Bopz. Dit in verband met dreigend gevaar voor de client of diens
omgeving. De ruimte dient sober (prikkelarm) en veilig te zijn ingericht. Col-
lege voor Ziekenhuisvoorzieningen, Bouu»Jtundi^f-/uncfione/e maa/s/awn /en bf-
noewe z«n nifuwbouiitp/annCTi twor a/zonderingspoorzieningen in de »ers/ande/i/'k ge-
«andicapfenzorg, Rapportnummer 075, Utrecht: 1999.
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indieafie, gep/aafsf in een #ez;nsi>eR>flngend fehms (gpf>*. /n hef begin oerWeef Lo„^
i>ee/ op /war e;#en Jkamer. Hef u>as nief eent>owrf/g om fe trennen <wn de niewu>e
fnafie. Tneo, /war niewu>e persoon/i/Jt be#e/e/<ter, wnJ echfer d<i/ er iefs moesf
me/ Leonie. Hoar onfwiJbte/iMg sfond a/ /aren sf/7 en de nafri/e foeifcomsf zag er op
|Wnier nief echf roos/c/ewng «if. Hef Itosffe nee/ u?af moeife om een band op fe
mef Leonie. Maar, na een paar maanden /i/Jtfe «ef 77ieo o/n Z-eonie «if Ziaar iso/emen« (̂
iui/en. De wensen ran Leonie zreraen yasf̂ e/egrf in naar zor#p/an. 77ieo zou op :oe/c g|g„
piar e«i andere baan t>oor naar. Oo/c u>er<ien duide/i;Jke a/sprufcen gemaaJtf oiw nef
en nef aViniken yan a/co/io/. Haar moeder u»as nef in eersfe insfanfie /lief eens mef a
bes/i'ssi'n^en. Hef Jtosf/e be/ioor/i/JIt waf oi'erredin^sitrachf van 77ieo om aan de owders „,(
fe /e^en daf hef op deze mani'er we/ befer mef Leonie zow ^oa«. Ze maaJtfe W/na ^.^,
puzie meer mef andere r//enfen, waardoor ze nog maar ze/den naar naar ibjmcr awd ™.
sfuurd. Toen op een gegeben momenf de ge/egen/ieid zirn t>oordeed daf Leome naar ^
iiei'nere uwnifig fcon t»er«Mize»i mef minder c/ienfe«, traf haar gedrag gi/nsfig Jton fHj„.
JWoeden, u>erd in owr/eg mef de owders fres/ofen om deze sfap fe nemen. Hef /«?jf dai ^
|k>g sfeeds in hef bezif u>as van een Bopz-indirafie deed geen a/breuJt aan

1.1 Aanleiding

Deze casus illustreert (een deel van) de problematiek die zieh kan voordoen ^
b«J. l/v«tn. MID. <*«». tJi/iiK inch t!t?r. 't^T^tmAt'/'/yi«. "ritmA-'itup. 1>t "iturpassuig veil»

vrijheidsbeperking vormt hier de kern. Leonie wordt op verschillende manieren
geconfronteerd met vrijheidsbeperking: verplicht op haar kamer blijven, in een
afzonderingsruimte worden geplaatst, afspraken over alcohol en roken en af-
spraken over de omgang met haar vriend. Ze is zeven jaar geleden het instituut
binnen gekomen met een Bopz-indicatie, omdat ze bij opneming noch bezwaar
maakte, noch kon aangeven dat ze bereid tot opneming was. Deze Bopz-indica-
tie zegt echter nog niets over de toepassing van vrijheidsbeperking. Pas als spra-
ke is van gevaar voor Leonie zelf of voor anderen mag zij, tegen haar wil, in haar
vrijheid worden beperkt. Leonie toonde verzet tegen de toepassing van vrij-
heidsbeperking. Ook wilde ze eigenlijk niet meer in het instituut blijven. Haar
verzet heeft niet geleid tot een andere juridische status.
Ook nu ze niet meer in een instituut met een Bopz-aanmerking woont, heeft ze
nog steeds dezelfde juridische status. Het aanvragen van een rechterlijke mach-
tiging had ertoe kunnen bijdragen dat een rechter de schrijnende situatie van
Leonie was komen beoordelen. Uiteindelijk wist het personeel, zonder acht te

Een gvt is een voorziening die wordt gerekend tot de semi-murale zorg. Een
Bopz-indicatie biedt geen bescherming aan dienten die woonachtig zijn in een
gvt: de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (de Wet Bopz)
is vooralsnog niet van toepassing in de semi-murale zorg.

20



slaan op de juridische status van Leonie, dankzij de juiste ondersteuning en be-
geleiding, de vicieuze cirkel, waarin Leonie zieh bevond, te doorbreken. De bo-
venstaande casus laat ook de spanning zien tussen praktijk en vvetgeving in de
zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. De Wet Bopz biedt in deze
casus niet de bescherming die de wetgever met deze wet beoogt te bereiken.
Hoe schrijnend de situatie van Leonie in het begin ook was, in haar geval kan
uiteindelijk toch nog worden gesproken van een succesverhaal dat niet voor alle
dienten in de verstandelijk gehandicaptenzorg opgaat. Recente gegevens laten
zien dat een dwangbehandeling gemiddeld langer dan een jaar duurt. De/.e
dienten wordt de mogelijkheid om een ontwikkeling door te maken vooralsnog
onthouden. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te wij/.en. In do oordorge-
noemde casus konden de wensen van Leonie inzichtelijk worden gom.iiikt. De
helft van de dienten heeft echter een dusdanige ernstige verstandelijke handicap
dat zij minder goed in staat zijn om hun wensen kenbaar te maken. lion bijko-
mend probleem bij deze dienten is, dat de oorzaak van eventuele gedragspro-
blemen niet eenvoudig te achterhalen is. Dit alles betekent dat de mate waarin
dienten een ontwikkeling kunnen doormaken deels afhankolijk is van de kwali-
teiten van hulpverleners. Het is uiteindelijk de hulpverlener die beslist, welis-
waar in overleg met de client en/of zijn vertegenwoordiger, of een client in zijn
vriihpiH wcvHt h»»r>prkt F W P h*»«li«i«irn» 7»! p*»n htilnverlenpr mnptwi verant-
woorden door aan te tonen dat minder ingrijpende oplossingen onvoldoonde

bescherming bieden aan een client. Daarnaast zal hij aannemelijk moeten maken
dat vrijheidsbeperking een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van een
client. Dit laatste is geen eenvoudige opgave. Op bepaalde momenten heeft een
hulpverlener geen andere keuze en moet hij ingrijpen in het leven van een client.
In deze studie wordt het uitgangspunt gehanteerd dat elke toepassing van vrij-
heidsbeperking, voor zover mogelijk is, een bijdrage moet leveren aan de ont-
plooiing van dienten. Aldus zijn begrippen als goed hulpverlenerschap en goe-
de zorg onlosmakelijk verbunden met vrijheidsbeperking.
In het verleden is een aantal studies verricht naar de rechtspositie van dienten in
relatie tot de toepassing van vrijheidsbeperking. Een tweetal ervan betrof de
rechtspositie van de gedwongen opgenomen psychiatrische patient' en een had
als onderwerp de vrijwillig opgenomen psychiatrische patient.'' Een vergelijk-
baar juridisch onderzoek op het gebied van de rechtspositie van mensen met een
verstandelijke handicap ontbreekt tot nu toe. Deze studie beoogt deze achter-

5 P.J.H. Laurs, Rec/if wx»r psycn/afr/sc/ie pafienfen (diss. Utrecht), Arnhem: Gouda
Quint 1988 en C.J. van de Klippe, Dwangfoepassing na onyr//'u>i7/;g
opname (diss. Amsterdam UvA), Nijmegen: Ars Aequi Libri 1997.

6 J. Legemaate, De recnfsposi'he twn wi;ar«7/ig opgenomen psycniafnscne
(diss. Amsterdam UvA), Arnhem: Gouda Quint 1991.
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stand weg te werken. Door middel van juridisch en empirisch onderzoek wodt
de problematiek random de toepassing van vrijheidsbeperking in de zorg vor
mensen met een verstandelijke handicap in kaart gebracht. De nadruk ligt ople
interne rechtspositie van dienten, waaronder hier wordt verstaan de waarbr-
gen waar dienten aanspraak op kunnen maken als zij tijdens hun verblijf in en
voorziening worden geconfronteerd met vrijheidsbeperking. De inhoud van it
boek biedt zowel voor (gezondheids)juristen als mensen uit de zorgprakljk
nieuwe inzichten in de rechtspositie van mensen met een verstandelijke hand-
cap. Behalve de rechtsbeginselen bescherming en zelfbeschikking is de aandaot
gericht op het recht op goede zorg en, een voor de verstandelijk gehandicapto-
zorg nieuw rechtsbeginsel, het recht op ontplooiing. De centrale vraag in dee
studie luidt: 'Waf /s de O'nffrn^ recnfsposi7;e fön d/enfen zu de zorg twr mensen frt
een zw-stam/r/i/fr nand/cap m re/afie /of rfe foepossin^ uon pn/heufebeperfong, noe Jtnjf
(feze «n <fe praitfi/fc ^«ffl//e en uv/ike <Mnbew//n£en fcunnen ferzaJfce uwden ged<wn?tn
hoofdstuk 2, methoden van onderzoek, wordt de probleemstelling nader toee-
licht en uitgewerkt in een aantal vraagstellingen. In de volgende paragratn
vindt een verkenning plaats van de sector verstandelijk gehandicaptenzorg. let
begrip verstandelijke handicap wordt nader toegelicht. Ook wordt een beschij-
ving gegoven van de sector: hoeveel dienten met een verstandelijke handiop
kent Nederland, waar wonen deze dienten en welke ontwikkelingen zijner
gaande in de sector verstandelijk gehandicaptenzorg.

1.2 Het juridische kader

De casus, die aan het begin van dit hoofdstuk is neergezet, illustreert dat met
name de vrijheid van de client in het geding is. Een hulpverlener mag deze al-
leen beperken als wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd
in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).
Deze wet maakt onderdeel uit van een serie patientenwetten die in de jaren ne-
gentig van de vorige eeuw door de wetgever is geintroduceerd. Deze wetgeving
is niet alleen gericht op een verbetering van de kwaliteit van de gezondheids-
zorg maar heeft vooral betrekking op de verbetering van de individuele ge-
zondheidszorg. Dit blijkt onder meer uit de patientenwetten die op dit terrein tot
stand zijn gekomen: de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
(Wgbo), de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet
Bopz), de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de regeling curatele, de
regeling mentorschap en de regeling bewindvoering, de Wet op de orgaandona-
tie, de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Wmo), de Wet
klachtrecht dienten zorgsector (Wkcz) en de Wet medezeggenschap dienten
zorginstellingen (Wmcz). Deze wetten leveren ieder op hun eigen manier een
bijdrage aan de verbetering van de rechtspositie van dienten in de verstandelijk
gehandicaptenzorg. Naast het creeren van duidelijkheid over de rechten van
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dienten, worden ook de taken en bevoegdheden van hulpverleners en verte-
genwoordigers in relatie tot de dient inzichtelijk gemaakt.
In deze Studie ligt de nadruk op de Wet Bopz; niet onbelangrijk is daarnaast de
Wgbo. Beide wetten zijn van toepassing in de verstandelijk gehandicaptenzorg.
De reikwijdte van deze wetten vormt overigens nog regelmatig eon punt van
discussie. In de beginfase van het ontwerp van de Wet Bopz viol do sector ver-
standelijk gehandicaptenzorg niet onder het bereik van deze wet. Deze sector is
pas in een later stadium onder de reikwijdte van het wetsvoorstel gebracht. Om
te voorkomen dat de rechterlijke macht overspoeld zou worden mot aanvragen
voor rechterlijke machtigingen voor dienten in deze sector, is de procedure voor
een Bopz-indicatie toegevoegd. Dit betekent dat een client met een verstande-
lijke handicap die niet kan aangeven of hij bereid is tot eon opnoming dan wel
bezwaar heeft tegen opneming niot van tevoren wordt gezien door een rediter,
in tegenstelling tot in de psychiatric .« .
Centraal in de Wgbo Staat de overeenkomst die in alle vrijheid ruaMRMn hulp-
verlener en een client wordt gesloten. De wetgever beperkt de rrikwlfdte van
deze wet door de nadruk te leggen op geneeskundige handolingon (artikol 7:446
lid 1 BW), waardoor alleen handelingen die op het gebied van do geneoskunst
worden verricht onder de reikwijdte van deze regeling vallen/ Dezo bopaling
heeft ook consequenties voor de verstandelijk gehandicaptenzorg. Alleen in die
gevallen waar geneeskundige handelingen worden verricht, is sprako van oen
geneeskundige behandelingsovereenkomst in de zin van do Wgbo. In do zorg
voor mensen met een verstandelijke handicap ligt het accent doorgaans niet op
het verrichten van geneeskundige handelingen, maar op het ondorstounon van
dienten. Een groot deel van de dagelijkse zorg komt voor rekening van een per-
soonlijk begeleider. Ook vervult de gedragsdeskundige eon belangrijke rol bij
het bieden van zorg aan dienten. De schakelbepaling artikel 7:464 BW biedt nog
een mogelijkheid om de inhoud van de Wgbo van overeenkomstige toepassing
te verklaren op de sector verstandelijk gehandicaptenzorg. Deze bepaling heeft
vrijwel geen toegevoegde waarde in deze sector. Het gaat (wederom) om ge-
neeskundige handelingen die bovendien niet in het kader van een ovoreonkomst
worden verricht. Als voorbeeld noemt de wetgever een gedwongen verpleging

De wetgever hanteert een strikte interpretatie van het begrip geneeskundige
handelingen. In de MvT wordt opgemerkt dat er geen reden is om activiteiten
die in uiteenlopende omstandigheden door allerlei personen en instellingen
kunnen worden gepleegd (...) onder de wet te brengen zijn. Indien de relatie
met het begrip geneeskunst wordt losgelaten zal in te veel situaties omtrent de
toepasselijkheid van de regeling onduidelijkheid ontstaan (KamfrsfuWten //1989-
90, 21 561, nr. 3, p. 9-10).

23



Hoo/dsfufc 1

in een tbs-kliniek.» Tussen het merendeel van de dienten en de voorziening waar
een client komt te wonen wordt echter een overeenkomst gesloten. Een uitzon-
dering dient te worden gemaakt voor de dienten die gedwongen worden opge-
nomen.'' Om onduidelijkheid in de sector verstandelijk gehandicaptenzorg te
voorkomen, dient de inhoud van de Wgbo analoog te worden toegepast op de
zorg die wordt verleend aan vrijwillig en onvrijwillig opgenomen dienten. Deze
wet kent een aantal basale uitgangspunten die ook in deze sector in acht moet
worden genomen.'" Het zou niet terecht zijn als dienten in de somatiek en de
psychiatrie wel een beroep kunnen doen op de rechten die in de Wgbo zijn neer-
gelegd en dienten in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
niet." Dit zou leiden tot ongelijke rechtsposities. Een soortgelijke discussie kan
worden gevoerd over de reikwijdte van de Wet Bopz. In deze wet is het doel van
het behandelingsplan het verbeteren of het wegnemen van de stoornis zodanig
dat het gevaar wordt weggenomen (artikel 38 lid 3 Bopz). In de sector verstan-
delijk gehandicaptenzorg is het niet eenvoudig om aan deze doelstelling tege-
moet te komen. Toch is de Wet Bopz van toepassing in deze sector.
Ondanks een omvangrijk juridisch kader bestaan zowel in theorie als in praktijk
nog onduidi'lijkheden over de rechtspositie van mensen met een verstandelijke
handicap. Een client die in een gvt woont mag niet worden beperkt in zijn vrij-
heid. Vanuit deze gedachte geniet hij meer rechtsbescherming dan een client die
in een instituut met een Bopz-aanmerking woont en die op grond van de Wet
Bopz wel in zijn vrijheid mag worden beperkt. De praktijk laat evenwel een an-
der beeld zien. De populatie in een gvt verschilt steeds minder van dienten die

8 KamfrsfwJttoi //1989-1990, 21 561, nr. 3, p. 46-47.
9 Onvrijwillig opgenomen dienten vormen echter een minderheid in de zorg

voor mensen met een verstandelijke handicap: meer dan 70% van de dienten is
vrijwillig opgenomen, zie hoofdstuk 5.

10 In de kamerstukken zijn ook enkele aanknopingspunten te vinden voor deze
opvatting. In de nadere memorie van antwoord wordt opgemerkt dat 'voor zo-
ver de wet in verpleeghuizen niet van toepassing zou zijn, in de praktijk zoveel
mogelijk gehandeld zal worden overeenkomstig de regeis van het wetsvoorstel'
(KamersfuJtJten //1991-92, 21 561, nr. 11, p. 18-19).
Gevers is ook van mening dat de Wgbo buiten zijn formele toepassingsgebied
een uitstralende werking heeft (J.K.M., Gevers "De toepassing van de WGBO in
a-typische situaties", Ti/dsdiny» woor Gezond/ieidsrecM (20) 1996-1, p. 8-15).

11 In de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp van de Wgbo wordt opge-
merkt dat de normen van deze regeling zoveel als mogelijk is moeten gelden
voor onvrijwillig opgenomen psychiatrische patienten (KamersfuWcCTi //1991-92,
21 561, nr. 3, p. 51).
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in een instituut wonen,'* waardoor in een gvt ook vrijheidsbeperkende maat-
regelen nodig kunnen zijn. De Wet Bopz is echter niet van toepassing in deze
setting, waardoor een client feitelijk minder rechtsbescherming geniet dan een
client die in een instituut woont. Het huidige juridische kader geoft ix>k goen
duidelijk antwoord op de vraag op welke wijze hulpverleners do juiste balans
kunnen vinden tussen de waarden: bescherming en zelfbeschikking. Van het
recht mag echter worden verwacht dat daarin grenzen worden aangegeven voor
hulpverleners. Uiteraard kan niet alles in wetgeving worden vastgelegd. In sa-
menwerking met de praktijk dienen deze grenzen nader ingevuld te worden. Do
spanning tussen deze twee waarden is terug te vinden in rechtsvragen omtrent
de toepassing van vrijheidsbeperking, privacy, vertegenwoordigingsvraagstuk-
ken en goed hulpverlenerschap. In deze studie wordt afstand genomen van de
tegenstelling tussen bescherming en zelfbeschikking. De aandacht verschuift
naar goede zorg en ontplooiing van dienten. Bekeken zal worden op welke wij-
ze deze begrippen ook terug te vinden zijn in het huidige juridische kader. Op
plaatsen waar deze begrippen onvoldoende worden benadrukt, /.al huidige
wetgeving mogelijk plaats moeten maken voor alternatieve regelingen. Hoofd-
stuk 7 introduceert een alternatieve Wet Bopz voor de sector verstandelijk ge-
hand ica p tenzorg.

13 Functie van het recht in de zorg voor mensen met een verotandelijke
handicap

Hoewel de rechtspositie van dienten met een verstandelijke handicap de afgelo-
pen jaren verbeterd is door de komst van een arsenaal aan patiöntenwetgeving,
is het van belang dat voor deze dienten extra maatregelen worden getroffen.
Legemaate acht de enkele gelijkstelling van de rechtspositie van vrijwillig opge-
nomen psychiatrische patienten met üie van patienten in de algemene gezond-
heidszorg uit het oogpunt van rechtsbescherming niet toereikend.'^ Hij stelt voor
om voor deze dienten speciale voorzieningen te treffen, in de sfeer van rechts-
handhaving." Deze redenering gaat ook op voor de verstandelijk gehan-

12 Dit geldt overigens niet voor de groep dienten met een (zeer) einstige handi-
cap. Deze groep bevindt zieh voornamelijk nog in instiruten.

13 Hij wijst op een aantal factoren waaronder de duur van het verblijf, de elemen-
ten van dwang en de aard en ingrijpendheid van een psychiatrische behande-
ling die tot een ongelijke relatie tussen een patient en de hulpverlener leiden.
Deze relatie is ongelijker dan in de algemene gezondheidszorg doorgaans het
geval is (Legemaate 1991, p. 24-25).

14 Legemaate 1991, p. 24-25. Legemaate baseert zieh daarbij ook op eerdere publi-
caties van Roscam Abbing en Kelk, waarin wordt gewezen op de negatieve in-
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dicaptenzorg. Ein van de functies van het recht is om te voorkomen dat de vrij-
heid van dienten zonder duidelijke argumentatie wordt beperkt. De wetgever
heeft de mogelijkheid om voorwaarden te stellen aan het toepassen van vrij-
heidsbeperkende maatregelen. Van de Klippe stelt dat deze voorwaarden dienen
om hulpverleners in Staat te stellen de opdracht, die zij in het kader van de wet
hebben, naar behoren uit te oefenen. Zij gaat echter uit van een enge opdracht
voor de hulpverlener, namelijk het afwenden van uit de geestesstoomis voort-
vloeiend gevaar." Deze zinsnede is afkomstig uit de Wet Bopz'* en veronderstelt
dat het zelfbeschikkingsrecht van dienten zoveel mogelijk gerespecteerd moet
worden. Dit uitgangspunt is te beperkt voor de verstandelijk gehandicapten-
zorg. De functie van het recht dient in deze sector niet alleen gericht te zijn op
het voorkomen van gevaarlijke situaties, maar kent een ruimere doelstelling: het
bieden van goede zorg. De opdracht aan een hulpverlener dient zodanig te zijn
dat hij een client ondersteuning biedt om zieh verder te kunnen ontwikkelen. Dit
betekent dat naast het bevorderen van de zelfbeschikking van dienten, het ook
tot de taken van een hulpverlener kan behoren om een client in bescherming te
nemen. Deze verruiming van de bevoegdheden van hulpverleners verplicht de
wetgever om extra toezicht te houden op het handelen van hulpverleners. In dat
kader wordt van hulpverleners verlangd dat zij zieh toetsbaar opstellen.

1.4 Wat is een verstandenjke handicap?

Het begrip verstandelijke handicap is niet eenvoudig te omschrijven. De afgelo-
pen jaren zijn verschillende (nieuwe) definities van dit begrip gegeven. De
American Association on Mental Retardation (AAMR) is in 2002 met een nieuwe
dennitie gekomen: 'Een uersfande/i/Jte /wndicap uerzw/sf naar /uncfioneringsproWe-

die worden #eJtenmeritf door s/gm/Jcante beperfciH ên in zou>e/ hef infe//ccfue/e
a/s in nef adaph'ei'e #edrag zoa/s daf to/ wifdrwMrin^ fcomf in concep/ue/e,

socia/e en prafcrisc/ic wwrdigneden, De/uncfioneringsproWemen ontefaan twr de /ee/fi;d

vloed van een instituut. Beide publicaties dateren echter uit de jaren tachtig van
de vorige eeuw. Inmiddels is een arsenaal aan patientenwetgeving ontstaan
(H.D.C. Roscam Abbing, /ri de beperfcin^ foonf zic/i de meesfer (inagurale reden
Maastricht), Alphen aan den Rijn: Samsom Uitgeverij 1983, p. 15 en C. Kelk,
Rerhf iHwr ^emsfi.'Mfiorifl/iseerde«: de /wucfies ran «ef recnf in penifenfiaire
inrienfin^en, psyc/iiafriscne ziefcen/iuizen en andere fofa/e insfitufies (inaugurate re-
den Utrecht), Amhem: Gouda Quint 1983). >

15 Van de Klippe 1997, p. 8-9. ,;. , •;.
16 Artikel 38 lid 5 Bopz en artikel 39 lid 1 Bopz.
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twt 18 /oar'.'* " Deze definitie illustreert dat meerdere factoren bepalend zijn
voor het vaststellen van een verstandelijke handicap. Een persoon moet aller-
eerst significante beperkingen in het intellectueel functioneren ondervinden, ook
moet sprake zijn van aanwezige significante beperkingen in adaptieve vaardig-
heden die met de intellectuele beperkingen samenhangen en niet te wijten zijn
aan andere stoomissen of belemmeringen vanuit de omgeving. Tot slot mooten
de beperkingen zijn ontstaan voor het achttiende levensjaar. Als een porsoon
voldoet aan alle drie de kenmerken, kan worden gesproken van een verstande-
lijke handicap. « *
De AAMR heeft, naast een definitie voor het vaststellen van een verstandelijke
handicap, ook een model ontwikkeld, op grond waarvan de vorm en de intensi-
teit van ondersteuning kunnen worden bepaald. In dit model wordt benadrukt
dat de vraag of sprake is van een verstandelijke handicap, oftewel een beperking
in het menselijk functioneren, voor een groot deel wordt bepaald door de omge-
ving.'" Dit model onderscheidt vijf dimensies van het menselijk functioneren, die
onderling met elkaar samenhangen. Het model is gebaseerd op de gedachte dat
een beperking in de ene dimensie in samenhang met de andere dimensies moet
worden gezien. Het hebben van een goede gezondheid zegt nog niets over de
wijze waarop een persoon in zijn functioneren wordt beperkt. Het betrcft de
volgende vijf dimensies:

17 R. Luckasson, S. Brothwick-Duffy, W. Buntinx, D. Coulter, P. Craig, R. Schalock,
M. Snell, D. Spitalnik, S. Spreat en M. Tasse, Men/a/ RefardafioN: Dr/jm'h'on, C/as-
si/iraf/on and Systems o/Suppor/s, Washington: American Association on Mental
Retardation 2002.

18 W.H.E. Buntinx, "Wat is een verstandelijke handicap? Definitie, assessment en
ondersteuning volgens het AAMR-model", Neder/ands Ti/dsr/in/r wor de Zor#
aa« nersfande/i/*: ge/iandicapten (29) 2003-1, p. 8-9.

19 De ICF heeft ook een model ontwikkeld om functioneringsproblemen in kaart
te brengen (World Health Organization, /CF, /nternaf/ona/ C/ass/̂ raf/'on o/ruurf»-
onmg, D/sabi/i/y and Hea/f/j, Geneva: WHO 2001). Dit model kan, in vergelijking
met het AAMR model, worden gezien als een algemeen model om functione-
ringsproblemen te begrijpen. Het AAMR model is speciaal toegespitst op men-
sen met een verstandelijke handicap. De omgeving vervult in het ICF model
ook een belangrijke rol (W.H.E. Buntinx, "De 'International Classification of
Functionining Disability and Health' (ICF) en de nieuwe definitie van verstan-
delijke handicap van de American Assocaiation on Mental Retardation", in:
G.H.M.M. ten Horn, W.H.E. Buntinx, R. Habekothe, E.Th. Klapwijk, W.A.I, van
Leeuwen & B. van Zijderveld (red.), /-/««dboefc moge/j/jyifoVH, Vraa##enc/ite zor#
wor mensen mef een persfande/i/fce /wn<iicap (1.10.2.2: 1-26), Maarssen: Elsevier
2002).
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1. Verstandelijke mogelijkheden: onder deze dimensie wordt verstaan de in-
telligentie zoals deze wordt gemeten met intelligentietests.

2. Adaptief gedrag: deze dimensie is een verzamelbegrip voor conceptuele,
sociale en praktische vaardigheden die een persoon nodig heeft om in het
dagelijkse leven te kunnen functioneren. Naast activiteiten van het dage-
lijks leven (ADL) wordt in dit kader ook gewezen op het onderhouden van
contacten en de vaardigheden om te schrijven en te lezen. .,.-';-• ;••- '

3. Participatie, interactie, sociale rollen: deze dimensie beoordeelt in hoeverre
personen in staat zijn om te functioneren in verschallende settings. Een aan-
tal van deze settings zijn het werk, de woning, familie- en vriendenkring en
vrije tijd. Van een persoon zal een andere rol worden verwacht als hij zelf-
standig woont in plaats van in een woonvoorziening met voldoende bege-
leiding.

4. Gezondheid: de lichamelijk en geestelijke gezondheid van een persoon is
bepalend voor het functioneren van een persoon.

5. Context: deze laatste dimensie heeft betrekking op de totale omgeving
waarin een persoon functioneert.

Een client met een verstandelijke handicap heeft er belang bij dat zijn functione-
ringsproblemen in kaart worden gebracht. Aan de hand van een dergelijke be-
schrijving is het mogelijk om een profiel van ondersteuningsbehoeften te ont-
wikkelen.*' Het doel is om met voldoende en individueel toegesneden onder-
steuning het functioneren van een client met een verstandelijke handicap te ver-
beteren op elk van de vijf dimensies.^' In het kader van vraaggestuurde zorg
verdient het aanbeveling om de keuze voor de vorm en intensiteit van on-
dersteuning zoveel mogelijk te laten bepalen door de client zelf en/of zijn verte-
genwoordiger. Er bestaat ook een verband tussen het AAMR model en goede
zorg. Op grond van dit model kan onder goede zorg worden verstaan, zorg die
rekening houdt met de vijf dimensies die in het model van de AARM worden
genoemd.
In de definitie van de AAMR wordt ook het IQ richtinggevend geacht voor de
bepaling van een verstandelijke handicap. In de sector verstandelijk gehandi-
captenzorg wordt over het algemeen een vaste indeling gehanteerd die geba-
seerd is op ICD-10, een classificatiestandaard van de World Health Organiza-

20 Buntinx 2003, p. 4-24.
21 Het AAMR model verdeelt ondersteuning in negen gebieden: ontwikkeling,

onderwijs en opvoeding, huiselijke activiteiten, leven in de lokale samenleving,
werken, gezondheid en veiligheid, gedrag, sociale activiteiten en behartigen
van eigen belangen (Buntinx, 2003).
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tion.^ Met de kennis van de AAMR en de International Classification of Functio-
ning (ICF) mag duidelijk zijn dat het IQ niet allesbepalend is, maar slechts een
indicatie geeit voor de aanwezigheid van een verstandelijk handicap.

Tabel 1. Bepaling verstandelijke handicap aan de hand van IQ

Mate van veraUmleUjke handicap
Lain
Matig

Emstig
Zwr ernstig

iQ

35-W
20-34
<20

VcnUndeU)ke IceMjd»
1 USM'll "J I'll 1- l.l.ll

Tussen 6 en "J jaar
Iussfn 3 en 6 )aar
Onder 3 |aar

1.5 Een beschrijving van de sector verstandelijk gehandicaptenzorg

De omtxmfl iwn d? sector
In totaal kent Nederland circa 103.000 mensen mot een verstandelijke handicap,
waarvan 53.000 dienten een ernstige verstandelijke handicap hebben. Dew ge-
gevens zijn gebaseerd op het onderzoek van Maas et al." In een meer recent on-
derzoek, dat uitgevoerd is in Limburg," wordt het aantal mensen mot wn ver-
standelijke handicap geschat op 111.000. De variatie die bestaat tussen do uit-
komsten van de verschillende prevalentie-onderzoeken wordt mogelijk ver-
oorzaakt door de methode van onderzoek en de verschillende definities die
worden gehanteerd. Het aantal mensen met een verstandelijke handicap is tus-
sen 1986 en 1999 gestegen met 7%. De oorzaak voor deze toename is voor een
deel terug te voeren op een hogere kwaliteit van zorg in de verstandelijk gehan-
dicaptenzorg. Mensen met een verstandelijke handicap hebben een verbetorde
levensverwachting gekregen. De verwachting is dat deze verbetering zieh in de
nabije toekomst voortzet, waardoorliet aantal 50-plussers met een verstandelijke
handicap zal toenemen. Onduidelijk is nog wat de effecten zu lien zijn van pre-
natale diagnostiek en de toename van de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen
kinderen krijgen.^

22 World Health Organization, /nfernaf/ona/ sfa/fs/ica/ c/assi/?cafi'on o/ diseases am/
re/ated /lea/f/i prob/ems (10th ed.), Geneva: Author 1993.

23 In ICD-10 wordt ook de verstandelijke (volwassen) leeftijd genoemd waarmee
dienten met een bepaald IQ kunnen worden vergeleken.

24 J.M.A.G. Maas, S. Serail en A.J.M. Janssen., Frefl,uen/ieonderzoefc gees/e/j/Jfce ge/wn-
«ftcapfen 1986, Tilburg: IVA, 1988.

25 H.M.J. Schrojenstein Lantman-de Valk, E.VV.A. van Heurn-Nijsten, M. Wullink,
Prei)fl/en/ie-onderzoe)t mewsen me/ een t>ersfa«de/;/Jte beper/c/n^ /n Neder/and, Maas-
tricht: Universiteit Maastricht, Capadteitsgroep huisartsgeneeskunde, 2002.

26 http://www.rivm.nl
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Soorten

De sector verstandelijk gehandicaptenzorg bestrijkt een breed terrein. dienen
met een verstandelijke handicap wonen en werken verspreid over verschilleide
voorzieningen of wonen thuis. Het merendeel van de dienten, in totaal m«er
dan 37.000, is nog steeds woonachtig in instituten.*' Deze voorzieningen behoen
tot de intramurale zorg. Op 1 januari 2002 kent de sector verstandelijk gehanjj.
captenzorg 154 instellingen met een totale capaciteit van 37.333 bedden.** " len
kenmerk van intramurale voorzieningen is dat zij 24-uur per dag ondersteunng
bieden aan dienten. Daarnaast beschikken zij doorgaans over speciale afdetn-
gen voor dienten met onder meer autisme, een meervoudige emstige verst,n-
delijke handicap en gedragsproblemen. Sociowoningen worden ook gerek*nd
tot de intramurale zorg. Zij maken onderdeel uit van een instituut, maar been-
den zieh doorgaans in de buurt van het instituut. Een ander deel van de dienen
is te vinden in de semi-murale sector. Dit gedeelte van de sector biedt plaats <an
17.600 dienten.*
In het rapport van Schrojenstein Lantman et al wordt gesproken over dienen
die gebruik maken van ondersteund wonen (53.000) en dienten die zelfstan(ig
of thuis wonen (58.000)." Onder ondersteund wonen wordt verstaan dienten lie
in een instelling voor 24-uurs zorg wonen, gvt'en, voorzieningen voor begel«id
zelf stand ig wonen en individueel zelfstandig wonen. Er wordt geen ondersch«id
rTOeT görrföalit' t\jyi&rT lhTrarmirallf elf äörmi-rmiral^ vötfrzifcfflHgW. Tüssetf ttelde
votmen van voorzieningen bestonden in het verleden duidelijke verschillen. Een
belangrijk verschil is dat dienten van semi-murale voorzieningen overdag door-
gaans naar dagbesteding zijn, dat zieh op een ander locatie bevindt. Alleen in de
uren dat dienten niet naar hun werk gaan wordt door hulpverleners ondersteu-
ning geboden. Het onderscheid tussen een instituut en een gvt is de laatste jaren

27 http://www.rivm.nl
28 L.P. Bartels, /usfe/Z/ngen ran t'nframwra/e gezond/jei'dszorg, ßfls/sgegere«s per 1-1-

2002, Utrecht: Prismant 2002.
29 Van Gennep wijst erop dat de sector verstandelijk gehandicaptenzorg op het

gebied van instituten achter loopt met andere landen. In Nederlands is min of
meer sprake van een tweedeling in de zorg voor mensen met een verstandelijke
handicap. Enerzijds wonen nog altijd veel dienten in een instituut en anderzijds
maakt ook een deel van de dienten gebruik van ondersteuning in de samenle-
ving (A.Th.G. van Gennep, De Tuvede/ing (Afscheidsrede Maastricht) Maas-
tricht 2002). Daarbij moet wel de opmerking worden gemaakt dat instituten aan
het veranderen zijn. Een instituut voor verstandelijk gehandicaptenzorg bestaat
tegenwoordig uit kleinschalige woningen.

30 http://www.rivm.nl . . ,
31 Schrojenstein Lantman-De Valk et al., 2002. T
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steeds meer vervaagd. Het niveau van dienten die in een semi-murale woon-
vomn wonen gaat steeds meer lijken op dienten die in een instituut woonachtig
zijn. Hoewel in Nederland nog veel grote Instituten in stand worden gehouden,
ondergaat de intramurale zorg een aantal veranderingen. Do grote gobouwen
worden steeds meer vervangen door kleinere gebouwen en woningen in do wijk.
Aangezien het onderecheid russen intramurale en semi-murale zorg lang/amer-
hand komt te vervallen, kan beter worden gesproken over verschillende vormen
van ondersteuning. Instituten beginnen kenmerken te vertonen van transmuralc
voorzieningen: ze bieden verschillende vormen van ondersteuning aan. Naast
het bieden van ondersteuning bij het wonen in een voorziening, wordt onder-
steuning geboden aan mensen die nog thuis wonen of zelfstandig wonen. Clien-
ten die niet in een voorziening wonen, kunnen eventueol met een Per-
soonsgebonden Budget (Pgb) hulp inkopen. Doze hulp kan ix»k worden inge-
kocht bij een Stichting die intramurale en semi-murale zorg aanbiedt. <•••••':'
Van de groep dienten die volgens het rapport van Schrojenstein l.antman et al
thuis wonen, maakt meer dan de helft geen gebruik van bestaande voorzienin-
gen voor mensen met een verstandelijke handicap. Deze groep dienten is bij-
voorbeeld niet terug te vinden in voorzieningen voor dagbesteding. De andere
helft van de thuis wonende dienten woont zelfstandig of thuis bij ouders of an-
dere verzorgers. Tot deze groep worden ook gerekend dienten met een l'gb. F.en
dient kan ervoor kiezen zelf een woonruimte te huren via een woningbouwver-
eniging. De benodigde zorg en ondersteuning kan hij inkopen bij een Stichting
die zorg aan mensen met een verstandelijke handicap biedt. Dit betekent dat het
bieden van zorg en ondersteuning wordt gescheiden van het wonen. Het is ook
mogelijk dat met een aantal andere dienten een kleinschalige woonvorm wordt
opgezet. De gewenste begeleiding wcrdt ingekocht met Pgb's. De zorg oftewel
ondersteuning kan worden geboden door de Sociaal Pedagogische Dienst
(SPD)^, een gvt of een intramurale voorziening.

1.6 Recente ontwikkelingen in de zorg

Naast een toename van patientenwetgeving, heeft zieh de afgelopen jaren een
aantal ontwikkelingen voorgedaan in de sector verstandelijk gehandicapten/.org
die ook van betekenis zijn voor de invulling van de rechtspositie van mensen
met een verstandelijke handicap. De ontwikkelingen hebben als gemeenschap-
pelijk kenmerk dat vanuit een andere visie naar de zorg voor mensen met een
verstandelijke handicap wordt gekeken. Deze visie is gebaseerd op het frurger-
sc/uipsmode/, dat in de jaren negentig van de vorige eeuw zijn intrede doet in de

32 De SPD heet sinds 1 januari 2004'MEE'.
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sector." In dit model wordt een dient beschouwd als een volwaardig persoon
met rechten en plichten als ieder andere burger. Een centraal begrip in de nieu-
we visie is community core, waaronder wordt verstaan dat mensen met een ver-
standelijke handicap ook de kans moeten krijgen om gewoon te leven en deel te
nemen aan de samenleving.* " De Wet gelijke behandeling gehandicapten en
chronisch zieken (Wgbh/cz) is op 1 december 2003 in werking getreden en kan
worden beschouwd als de wettelijke grondslag voor community care.*" In deze
wet wordt benadrukt dat discriminatie van mensen met een verstandelijke han-
dicap verboden is." In enkele gevallen is het wel toegestaan om een onderscheid
te maken. De situatie kan dusdanig zijn dat de risico's voor de veiligheid en ge-
zondheid van een client met een verstandelijke handicap te groot zijn. Ook mo-
gen speciale voorzieningen voor mensen met een handicap worden getroffen.
Deze voorzieningen zijn toegestaan omdat zij de participate in de samenleving
bevorderen. De Wgbh/cz is voorlopig alleen van toepassing op arbeid, het be-
roep, het beroepsonderwijs en het openbaar vervoer. In het kader van commu-
nity care is het wenselijk dat deze wet wordt uitgebreid naar andere levenster-
reinen, waaronder huisvesting en zorg.* Mensen met een handicap komen door-
gaans terecht in woningen die onvoldoende aansluiten op hun behoeften.** Daar

33 A. van Gennep en C. Steman, "Beperkte burgers, Over volwaardig burgerschap
voor mensen met verstandelijke beperking", Utrecht: NIZW 1997b; A. van Gen-
nep, Emancipate iwi de zwafcsfen ;>i de samen/ew'ng, Ozw paradî Tmi's pan wrsfan-
de/i/Jte hflnd/cflp, Amsterdam: Boom 2000.

34 Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, Same« /even in de samen/ei;ing: commu-
nity care en co;)imu«iti/ /iz'ing, Zoetermeer 2002.

35 Inmiddels is de term community care al weer achterhaald en wordt gesproken
over community living waaronder wordt verstaan '/e#en in en dee/«eme« oan de
samew/eiwitf' (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 2002, p. 11).

36 Wet van 3 april 2003 tot vaststelling van de Wet gelijke behandeling op grond
van handicap of chronische ziekte, Sfb. 206, iwtr. 1 december 2003 (Besluit van
11 augustus 2003, Sffo. 329).

37 Artikel 1 van de Grondwet verbiedt ook discriminatie op grond van handicap
of chronische ziekte. In dit artikel wordt echter niet nadrukkelijk verwezen naar
handicap of chronische ziekte.

38 In de motie van het lid Bussemaker c.s. is voorgesteld dat de reikwijdte van de
WgbhVcz wordt uitgebreid naar andere levensterreinen, waaronder in ieder ge-
val sport en recreatie, goederen en diensten, wonen, stedelijke ruimte en voort-
gezet onderwijs (KamersfuJWcen //, vergaderjaar 2001-02, 28 169, nr. 15).

39 Uit het rapport 'Same« /even in de samen/eving: community care en community //-
tmitf' van de RVZ komt naar voren dat het aantal aangepaste woningen voor li-
chamelijk gehandicapten tekort is om aan de vraag te voldoen (RVZ 2002, p.
23).
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komt bij dat deze woningen in achterstandswijken staan. Een ander punt van
kritiek is het gebrek aan variatie in het woning - en ook zorgaanbod. De Pgb-re-
geling en de modernisering van de AWBZ kunnen hierin verandering aanbren-
gen.««
Het gevolg van de community care gedachte is dat een client de mogelijkheid
krijgt om zelf te bepalen waar hij wil gaan wonen. Ondersteuning vormt in dit
kader een belangrijk begrip. Om het mogelijk te maken dat dienten in de sa-
menleving gaan wonen, moeten zij aanspraak kunnen maken op ondersteuning,
die aangepast is aan hun individuele situatie. Van belang is dat de vraag van do
client het uitgangspunt vormt voor het vaststellen van de vorm en intensiteit
van ondersteuning die wordt geboden. In de sector wordt ook wel gesproken
over iTiM£sfur/n#. Dit principe staat sinds het eind van de jaren negentig van de
vorige eeuw centraal in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.*-"
De belangstelling voor community care heeft ertoe geleid dat institution op grote
schaal zijn gaan deconcentreren. De ondersteuning die in het verleden in insri-
tuten werd gebodtn, wordt steeds meer verplaatst naar do samenleving. Clie'n-
ten verhuizen van het terrein van het instituut naar kleinschaligi- woonvormen
in de wijk. Recente onderzoeken tonen echter aan dat community care nog niet
het beoogde effect heeft gehad." *• Ondanks het gegeven dat een aanzienlijk aan-
tal dienten in de samenleving is gaan wonen, valt de participatie en de /.eg-

40 RVZ 2002, p. 22.
41 Sinds 1 april 2003 zijn de institutionele aanspraken vervangen door functiege-

richte aanspraken. De functies zijn: huishoudelijke verzorging, persoonlijke
verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding,
behandeling en verblijf.

42 Ook de modernisering van de AWBZ, die op 1 april 2003 in werking is getre-
den, is gebaseerd op de gedachte van vraagsturing. De modernisering van de
AWBZ heeft als uitgangspunt dat dienten kunnen kiezen uit zorg in natura of
een persoonsgebonden budget. Beide vormen bieden aan een client voldoende
keuzemogelijkheden. Een client die kiest voor zorg in natura heeft recht op een
zorgarrangement dat in overeenstemming is met zijn, in het indicatieorgaan op
onafhankelijke wijze en objectieve wijze vastgestelde zorgbehoefte (anrwoorden
op kamervragen over de keuzevrijheid in het proces van vermaatschappelijking
van verstandelijk gehandicapten).

43 Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2002 en Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling, De hand/cap win de sawten/ewng: orer moge/i/Wieden en freperltin#en
pan community care, Den Haag 2002.

44 E. H. Overkamp, /nsfeZ/ingen nemen de u>//Jt: een ana/yse won nef befei'd rnza/ce de
deconcOTtrrahe pan ;nsfe//ingen wxw mensen met een Dersfflnde///fce /wnd/cap en zi/n
emp/riscrte eĵ cfen (diss. Twente), Assen: Van Gorcum 2000.

33



Hoo/tfsfuJfc 1

genschap die zij over hun eigen leven hebben tegen. Blijkbaar is het or»ol-
doende om dienten alleen maar uit het instituut te plaatsen. De boodschap an
de adviezen van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en de I\ad
voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) luidt dat er een beroep moten
worden gedaan op de omgeving, om community care een kans van slage te
geven. Daarnaast dient eike parnj, die betrokken is bij community care, zijn er-
antwoordelijkheid te nemen.
Hoewel het accent de afgelopen jaren is verschoven naar deconcentratie vai de
zorg, komt de overheid ook tegemoet aan de wensen van dienten om ophet
terrein van het instituut te mögen blijven wonen. Deze wijze van handelen ^jjt
aan bij de kern van vraagsturing. In beginsel had het Ministerie van VW: de
intentie om alle instituten te sluiten. Inmiddels is de minister op dit s t a n d e t
teruggekomen." Het huidige beleid biedt ruimte aan dienten om zelf te ki*en
waar zij willen wonen: in een woonwijk of in een instituut.** Een wijziging i: de
Wet ziekenhuisvoorzieningen (Wzv) heeft tot gevolg dat instituten op grond-an
de beleidsregels ex artikel 3 Wzv verplicht zijn om aan iedere client een leehen-
senonderzoek voor te leggen.*' dienten die hun leven lang in een instituut eb-
ben gewoond, zullen niet snel kiezen voor een piek in de samenleving. De VZ
wijst op het risico dat dienten met bepaalde kenmerken over zullen blijveials
instituten in stand worden gehouden. Een dergelijk risico mag echter geen b(et-

sel vormen om instituten te sluiten. De kans bestaat dat de institutionele zorg
zieh onder invloed van community care positief zal gaan ontwikkelen. Volgens
de RVZ zal ook binnen instituten de ondersteuning steeds meer worden afge-
stemd op de vraag van de client. Instituten zullen gaan samenwerken met an-
dere instanties en organisaties, zodat de kloof die nu nog bestaat tussen institu-
ten en de samenleving kleiner gaat worden.**

45 Op de voorkant van het februari nummer 2003 van Markant is te lezen 'bouwen
op het instellingsterrein, het mag weer!' Ondanks dat het Ministerie van VWS
een restrictief beleid voert voor het bouwen van grootschalige voorzieningen,
gaf het Bouwcollege in 2002 meer vergunningen voor bouw en verbouw van
grootschalige voorzieningen dan voor kleinschalige. In de Staatscourant wer-
den vergunningen voor 888 plaatsen op hoofdlocaties en 749 voor gedeconcen-
treerde plaatsen gemeld. Het is echter nog wel mogelijk dat buiten het toezicht
van het bouwcollege kleinschalige woonvormen worden gebouwd. Deze voor-
zieningen zijn uit de WZV gehaald (Staatscourant 15 april 2003, nr. 74, p. 15).

46 Overigens bestaat een instituut ook steeds meer uit kleinschalige woonvormen
die worden gebouwd op het terrein van het instituut of in de woonwijk.

47 Staatscourant 15 april 2003, nr. 74, p. 15. . ,
48 RVZ 2002, p. 40-41. •
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U Terminologie ,,.„.

In dit boek keren een aantal termen regelmarig terug. De meest tenigkerende
term is r/iöt/oi mW wi ivrstandWi/Jtt' /wwdiV«;».** O\'er het algemeen wordt in de
hoofdstukken geen onderscheid gemaakt tussen een lichte, matige, ernstige en
zeer einstige verstandelijke handicap. Elke client heeft, ongeacht zijn niveau van
verstandelijke handicap, dezelfde rechtspositie. Alleen in passages, waarbij het
relevant is dat een client een lichte verstandelijke handicap heoft of een matige,
(zeer) einstige verstandelijke handicap, wordt dit vermeid.* Een andere veelge-
bruikte term is tvrffsjfMUwrd/ijer. Onder een vertegenwoordiger wordt verstaan
een familielid of ander natuurlijk persoon" die de belangen behartigt van een
client. Een wilsonbekwame client met een verstandelijke handicap kan op drie
verschillenende manieren worden vertegenwoordigd: een wettelijk vertegen-
woordiger," een niet-wettelijke vertegenwoordiger" en een persoonlijk gemach-
tigde.* Een vertegenwoordiger wordt geacht te handelen als een goed vertegen-

49 Naast verstandelijke handicap wordt ook wel gesproken over 'verstandelijke
beperking'. In deze Studie is gekozen voor 'verstandelijke handicap'.

50 Een client met een lichte verstandelijke handicap zal doorgaans andere on wel-
licht ook minder ondersteuning nodig hebben dan een client met een matige,
(zeer) ernstige verstandelijke handicap. Daarnaast kan een client met een lichte
verstandelijke handicap eerder (partieel) wilsbekwaam worden beschouwd.

51 Een bewindvoerder hoeft niet altijd een natuurlijk persoon te zijn. In artikel
1:435 lid 6 BW is bepaald dat ook een rechtspersoon tot bewindvoerder kan
worden benoemd.

52 In plaats van wettelijk vertegenwoordiger wordt ook gesproken over een 'be-
noemde vertegenwoordiger'. De wetgever onderscheidt drie vormen: mentor,
curator en bewindvoerder. Onder een wettelijk vertegenwoordiger wordt ook
verstaan de ouders van een minderjarig kind. Deze laatste categorie wordt hier
buiten beschouwing gelaten, maar is essentieel om het probleem goed te begrij-
pen.

53 Een andere naam voor een niet-wettelijk vertegenwoordiger is een onbenoemde
vertegenwoordiger. Deze vorm van vertegenwoordiging is geregeld in artikel
7:465 lid 3 BW. Indien er geen persoonlijk gemachtigde of wettelijk vertegen-
woordiger is, kunnen familieleden (waaronder de ouders, broer of zus) namens
de client een beslissing nemen.

54 Een wilsbekwame client kan schriftelijk laten vastleggen wie hij als vertegen-
woordiger wil aanwijzen, vooruitlopend op de situatie dat hij wilsonbekwaam
wordt. Over het algemeen wordt deze vorm van vertegenwoordiging met name
gebruikt door mensen die aan het begin van een proces van dementie staan.
Deze personen kunnen, nu ze nog bekwaam zijn, een persoon aanwijzen die
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woordiger (artikel 7:466 lid 6 BW). De strekking van deze bepaling is dat en
vertegenwoordiger de taak heeft om de capaciteiten van dienten te ontwikkela.
In de regeling mentorschap is bepaald dat de mentor bevordert dat de betra-
kene rechtshandelingen en andere handelingen zelf verricht, indien deze tot en
redelijke waardering van zijn belangen ter zake in Staat kan worden geacht (ar-
kel 1:454 lid 1 BW). De wetgever verbiedt dat een hulpverlener van de vooro-
ning, waar de client verblijft of zorg van ontvangt, als vertegenwoordiger o>-
treedt." * Naast de client en de vertegenwoordiger, keert in dit boek de ten
pfrsooM///'it fo£ffei</fr regelmatig terug." Een persoonlijk begeleider is het direce
aanspreekpunt voor een client en/of zijn vertegenwoordiger. Hij is degene di,
op basis van het zorgplan, een client ondersteuning biedt die zoveel mogelk
gericht is op het bevorderen van de mogelijkheden van een client. Daamaat
gaat hij na of de afspraken die in het zorgplan zijn vastgelegd worden nagek-
men. Vanuit deze rol wijst hij de andere teamleden op de uitvoering van de a-
spraken. Ook bespreekt hij met de client en/of zijn vertegenwoordiger de vooi-
gang van het zorgplan. Indien nodig kan een zorgplan in overleg met teaml-
den, andere hulpverleners, de client en/of zijn vertegenwoordiger worden bijg-
steld. De persoonlijk begeleider is verantwoordelijk voor het verwerken van d-
ze wij/.igingen in het zorgplan. De achtergrond van een persoonlijk begeleidr
kan zeer uiteenlopen. Het kan gaan om een verpleegkundige, verzorgende I

een persoonlijk begeleider met een agogische opleiding (sociaal pedagogische
hulpverleners).**

hun belangen gaat vertegenwoordigen zodra dementie een ernstiger vorm aan
gaat nemen.

55 Artikel 1:452 lid 6d BW (regeling mentorschap).
56 In de memorie van toelichting van de regeling mentorschap noemt de wetgever

als belangrijkste reden 'belangenverstrengeling'. De positie van de mentor dient
onafhankelijk te zijn ten opzichte van de hulpverlener c.q. het instituut. Dit be-
let niet de mogelijkheid om een vroegere huisarts of een persoonlijk begeleider
van het vorige instituut tot mentor te benoemen. Tevens kan een professionele
mentor, die werkzaam is bij een stichting, worden ingeschakeld. De wetgever
tracht te voorkomen dat een mentor, die tevens hulpverlener is, vanuit zijn rol
als belangenbehartiger een conflict moet aangaan met zijn collega's of directie
(KammfuWte» //1991/92, 22 474, nr. 3, p. 23).

57 In plaats van persoonlijk begeleider wordt ook wel gesproken over zorg-
coördinator.

58 Een stichting voor verstandelijk gehandicaptenzorg hanteert de volgende func-
tie-eisen voor een persoonlijk begeleider: kennis op MBO-niveau 3 of 4 richting
verpleging/verzorging of sociaal-pedagogisch/woonbegeleiding dan wel di-
ploma Z-verpleegkundige. Indien een verpleegkundige opleiding is gevolgd, is
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De client met een verstandelijke handicap verblijft of thuis of in een voorziening.
De term voorziening is inmiddels een breed begrip geworden, aangezien de
laatste jaren een grote diversiteit aan voorzieningen is ontstaan. In hot rapport
van Schrojenstein Lantman et al wordt in dit kader dan ook terocht gesproken
over vormen van ondersteuning. In Nederland is de meest bekende vorm van
een voorziening nog altijd het instituut. Deze term is enigszins achterhaald. Hot
duidt erop dat instituten nog steeds bestaan uit grote (vemuderde) gebouwen,
ver van de bewoonde wereld. De meeste instiruten voldoen echter niet meor aan
deze beschrijving: zij bestaan uit kleinschalige woningen die zieh ook buiten het
terrein van een instituut (in een woonwijk) bevinden. Een modernen» benaming
voor instituut is instelling. Dit begrip wordt, aangezien het meer betokonissen
heeft en daardoor tot verwarring zou leiden, niet gebruikt in dit boek. IX* termen
insfifauf en worzirnirig worden naast elkaar gebruikt. Andere vormen van oon
voorziening zijn onder meer een gvt, begeleid zelfstandig wonen en een dagver-
blijf.

1.8 Opzet

Dit boek bestaat, inclusief de inleiding (hoofdstuk 1), uit 8 hoofdstukken. In
hoofdstuk 2 worden de methoden van onderzoek beschreven. In dit h(H)fdstuk
komt, naast een toelichting op de probleemstelling en de vraagstellingen, aan do
orde op welke wijze de empirische gegevens voor het onderzoek zijn verzameld
en geanalyseerd. De juridische uitgangspunten, die de basis vormen voor de
andere hoofdstukken in dit boek, worden in hoofdstuk 3 uiteengezot in het nor-
matief kader. Dit hoofdstuk is opgebouwd uit twee onderdelen. Behalve do be-
tekenis van het recht binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg, worden het
belang en de inhoud van vier rechtsbeginselen geschetst. Naast het recht op
zelfbeschikking en bescherming komen ook het recht op goede zorg en het recht
op ontplooiing aan de orde. Alvorens in hoofdstuk 5 tot en met 7 wordt inge-
gaan op de problematiek van vrijheidsbeperking, wordt in hoofdstuk 4 de rol
van de hulpverlener in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
toegelicht. Als gevolg van de visie die in deze studie wordt ingenomen en ver-
anderingen die zieh de afgelopen jaren hebben voorgedaan in de sector verstan-
delijk gehandicaptenzorg wordt van een hulpverlener verwacht dat hij een an-
dere houding inneemt. De betekenis van goed hulpverlenerschap en goede zorg
worden in dit hoofdstuk toegelicht. In hoofdstuk 5 wordt de aandacht gericht op
het huidige juridische kader ten aanzien van de toepassing van vrijheidsbeper-

ook een BIG-registratie vereist. Aanvullende eisen zijn: bijhouden van vakken-
nis en ontwikkelingen in de verstandelijk gehandicaptenzorg en enige kennis
van automatisering.
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king in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. De juridische a*'
lyse iliustreert dat het huidige kader, de Wet Bopz, onvoldoende handvar"
biedt om de interne rechtspositie van dienten te waarborgen. De bevindingen"
hoofdstuk 6 illustreren op welke wijze dienten met een verstandelijke handicP
in de dagelijkse (zorg)praktijk worden beperkt in hun vrijheid. Deze bevind*"
gen bevestigen de uitkomsten van hoofdstuk 5, inhoudende dat de Wet Be*
een ongeschikt kader is voor de sector verstandelijk gehandicaptenzorg. F>
alternatieve regeling, die het accent legt op rechtsbescherming en goede zov
kan een opiossing bieden voor de problematiek die zieh rondom de toepassg
van vrijheidsbeperking voordoet. Hoe deze regeling eruit moet komen te zP
wordt in hoofdstuk 7 besproken. In dit hoofdstuk worden ook de knelpunP
van een dergelijke regeling geschetst. Het boek wordt afgesloten met een aarfl
conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 8) ter verbetering van de rechtsposie
van mensen met een verstandelijke handicap.

in <fcze s/ud/V is //tfratuur IOTUOTM for en me» 30 opn'/ 2004.
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2. Methoden van onderzoek

2.1 Inleiding

Binnen het rechtswetenschappelijk onderzoek is de aandacht voor de empirie
groeiende. Verschillende Juristen wijzen er op dat ook de rechtswetenschap zieh
het belang van empirisch onderzoek moet realiseren. Stoiker is van moning dat
elke vorm van wetenschap, waaronder de rechtswetenschap, prineipieel open en
daarmee controleerbaar en falsifieerbaar hoort te zijn.' Muller voegt daaraan U»e
dat de relevantie van de rechtswetenschap voor de maatschappij zal Ux-nernen
door een combinarie van theoretisch onderzoek en empirische verifk.iiu \ .in
veronderstellingen.* Ook binnen het gezondheidsrecht wordt het belang van de
praktijk onderschreven. Gevers wijst erop dat de aandacht voor de vraag hoe het
recht in de praktijk funetioneert ook in de toekomst actueel moet blijven.'
Ook in dit onderzoek neemt de empirie een belangrijke plaats in waardoor recht
wordt gedaan aan de praktijk van de zorg voor mensen met een verstandelijke
handicap. Naast een analyse van het juridische kader voor de toepassing van
vrijheidsbeperking wordt aan de orde gesteld op welke wijze in de praktijk in-
vulling wordt gegeven aan dit kader. De manier waarop de empirische gegevens
zijn verzameld wordt in dit hoofdstuk verantwoord.
Hoofdstuk 2 vangt aan met een omschrijving van het doel van het onderzoek, de
probleemstelling en de (afgeleide) vraagstellingen (paragraaf 2.2). In paragraaf
2.3 wordt het juridische onderzoek kort toegelicht. Vervolgens wordt stilgestaan
bij de rol die de praktijk in dit onderzoek vervult (paragraaf 2.4). De opzet en
verantwoording van het empirische kwalitatieve onderzoek komt aan bod in
paragraaf 2.5. In deze paragraaf wordt ingegaan op de aard van het onderzoek
(kwalitatief onderzoek), de rol van de onderzoeker, de afbakening van het on-
derzoek, de voorzieningen waar het onderzoek heeft plaatsgevonden, de ver-
schillende methoden van onderzoek die zijn gebruikt voor de gegevens-

C.J.J.M. Stoiker, "Ja, geleerd zijn jullie wel! Over de status van de rechtsweten-
schap", Nttier/ands /«ristenWfld (78) 2003-15, p. 776. In het artikel van De Geest
wordt de discussie over de status van de rechtswetenschap voortgezet. G. De
Geest, "Hoe maken we van de rechtswetenschap een volwaardige weten-
schap?', Neder/ands /uristojb/fld (79) 2004-2, p. 58-66.
E.R. Muller, "Conflictbeslechting: Kruisbestuiving van rechtswetenschap en
bestuurskunde", Mei;ers-reefcs nr. 39, Deventer: Kluwer 2001, p. 9.
J.K.M. Gevers, "Gezondheidsrecht - een plaatsbepaling opnieuw beschouwd",
in: J.C.J. Dute, J.K.M. Gevers en G.R.J. de Groot (red.), Omzien mwr de foefcomsf,
Houten/Diegem: Bonn Stafleu Van Loghum 2002, p. 19-20.
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verzameling, de integratie van de gegevens van de tweede evaluatie Wet Boz
en de wijze waarop de resultaten zijn geanalyseerd. De beperkingen van <et
empirische onderzoek worden toegelicht in paragraaf 2.6.

: ' .•> f t - «

2.2 Probleemstelling en vraagstellingen

Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken hoe de (interne) recH-
positie* van dienten met een verstandelijke handicap zovvel in wet- en regele-
ving is vastgelegd als in de praktijk wordt vormgegeven, in het bijzonder let
betrekking tot de toepassing van vrijheidsbeperking. De Wet bijzondere ope-
mingen in psychiatrische ziekenhuizen, die in 1994 in werking is getreden, heft
ook gevolgen voor de rechtspositie van dienten met een verstandelijke harii-
cap. Door middel van dit onderzoek zal duidelijk worden welke rechten cliemn
hebben als zij in hun vrijheid worden beperkt. Daarnaast beoogt het onderzck
in kaart te brengen welke problemen zieh in de praktijk voordoen als het de ra-
lisatie van deze rechten betreff. Bekeken zal worden of de uitgangspunten vn
het juridische kader voor de toepassing van vrijheidsbeperking aansluiten bijle
kenmerken van de verstandelijk gehandicaptenzorg. Op deze manier is het ro-
gelijk om de gedachtevorming over de rechtspositie van dienten met een vr-
standelijke handicap te stimuleren en bij te dragen aan een verbetering daarva.
Het doel van het onderzoek Jeidttot.de.

is de (interne,) rec/ifsposif/e WJM c/ienfen in de zorg poor mensen met een uerston-
de/i/Jte nandirap in re/afi'e to/ de toepassing ran uri/Tieidsbeperfcing, «oe Jtn/gf deze in de
praltfi/Jt gesta/fe en u>e/Jte aunbew/ingen Jtunnen ferzafce worden

De probleemstelling is nader uitgewerkt aan de hand van de volgende vraag-
stellingen:
1. Wat is het gezondheidsrechtelijke kader voor de (interne) rechtspositie van

dienten in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap?

2. Hoe verhoudt dit algemene kader zieh tot de regelgeving die betrekking
heeft op de toepassing van vrijheidsbeperking in de zorg voor mensen met
een verstandelijke handicap?

Aan het begin van het onderzoek stond de interne rechtspositie van dienten
met een verstandelijke handicap centraal. In het doel van het onderzoek en in
de vraagstellingen Staat het woord 'interne' echter russen haakjes. De reden
hiervan is dat in een latere fase het onderscheid tussen interne en externe
rechtspositie is komen te vervallen: in de altematieve regeling (hoofdstuk 7)
wordt niet meer gesproken over een interne of externe rechtspositie.
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3. Welke problemen doen zieh voor in de praktijk van de zorg voor menson
met een verstandelijke handicap ten aanzien van hun (interne) rechtspositie
als het gaat om de toepassing van vrijheidsbeperking?

4. Welke juridische mogelijkheden zijn er om de gevonden knelpunten op te
lossen?

5. Wat betekent een en ander voor zowel wetgeving en zelfregulering als de
praktijk?

23 Juridisch onderzoek

Het onderzoek kende een aantal fases. Om de eerste en tweede vrugttelling te
kunnen beantwoorden is een juridische analyse uitgevoerd. Deze bestond uit het
verkennen, ordenen en analyseren van in huidige en toekomstige (patien-
ten)wetgeving, jurisprudentie, (rechtsgeleerde) literatuur, standaarden, richtlij-
nen en protocollen neergelegde opvattingen inzake do rechtspositie van menson
met een verstandelijke handicap. Tevens zijn publicaties van de Inspectio voor
de Gezondheidszorg en de brancheorganisatie VGN meegenomon. Naast juridi-
sche literatuur is ten behoeve van de beeldvorming rondom menson mot oon
verstandelijke handicap ook algemene literatuur over do sector vorstandolijk
gehandicaptenzorg besrudeerd. Het doel van deze juridische analyse was om
een gezondheidsrechtelijk kader te formuleren inzake de rechtspositie van men-
sen met een verstandelijke handicap. Dit normatief kader wordt nader omschre-
ven in hoofdstuk 3. Tevens is voor een aantal onderwerpen, waaronder vrij-
heidsbeperking en goed hulpverlenerschap, een werkdocument opgesteld. Deze
werkdocumenten zijn in een latere fase van het onderzoek nader uitgewerkt.'

2.4 De rol van de praktijk in juridisch onderzoek

Dit onderzoek kan worden geplaatst onder de noemer juridisch-empirisch on-
derzoek. Deze vorm van onderzoek bestrijkt zowel wet- en regelgeving als de
praktijk. Het uitgangspunt is dat hassen beide aspecten sprake is van interactie:
rechtsregels kunnen niet los worden gezien van de praktijk. Juridisch-empirisch
onderzoek vertoont overeenkomsten met empirisch-ethisch onderzoek. Het be-
lang van empirische gegevens voor de zorgethiek wordt door diverse ethici on-
derschreven. Een reden voor empirisch-ethisch onderzoek is dat hulpverleners
regelmatig aangeven dat zij het moeilijk vinden om ethische richtlijnen en prin-
cipes toe te passen in de dagelijkse praktijk. Empirisch-ethisch onderzoek kan
bijdragen aan een betere afstemming russen ethische theorievorming en de da-

Het werkdocument goed hulpverlenerschap is uitgewerkt in hoofdstuk 4 en het
werkdocument vrijheidsbeperking is uitgewerkt in hoofdstuk 5.
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gelijkse praktijk. Een ethicus kan verkregen inzichten uit de praktijk gebruiken
om een ethische theorie verder te verfijnen.*
De betekenis die binnen de ethiek wordt toegekend aan empirisch-ethisch on-
derzoek zou binnen het recht ook moeten gelden voor juridisch-empirisch on-
derzoek. Inzichten uit de praktijk maken het mogelijk om wet- en regelgeving te
verfijnen en aan te passen aan de sector, waar de desbetreffende wet- en regel-
geving van toepassing is. Een kenmerk van juridisch-empirisch onderzoek is dat
wet- en regelgeving niet als onveranderlijk wordt beschouwd. Ook in de praktijk
kunnen juiste opvattingen bestaan over wet- en regelgeving, waardoor aanvul-
lingen of aanpassingen noodzakelijk kunnen zijn. Het doel van het onderhavige
onderzoek is om recht te doen aan de praktijk. Door naar de praktijk te luisteren,
wordt inzichtelijk gemaakt welke (juridische) problemen zieh op de werkvloer
voordoen rondom de rechtspositie van dienten met een verstandelijke handicap.
Deze problemen worden positief benaderd, aangezien het niet funetioneren van
een wet verschillende oorzaken kan hebben. Het huidige juridische kader in de
zorg voor mensen met een verstandelijke handicap kan onmogelijk alle proble-
men die zieh voordoen in de praktijk oplossen7 Uit het empirische onderzoek
kan echter ook naar voren komen dat het juridische kader niet aansluit bij de
speeifieke eigenschappen van de verstandelijk gehandicaptenzorg. In feite heb-
ben wetgeving en praktijk in de zorg voor mensen met een verstandelijke handi-
cap dezelfde doelstelling: het verbeteren van de rechtspositie van mensen met
een verstandelijke handicap." De rechtsbescherming die de Wet Bopz beoogt te
bieden aan dienten pakt in de praktijk evenwel anders uit. Eerdere onderzoeken
laten zien dat als gaat het om de toepassing van vrijheidsbeperking in de prak-
tijk nog veel verbeterd kan worden ten aanzien van de interne rechtspositie van
dienten met een verstandelijke handicap. De oorzaak moet worden gevonden in
zowel het huidige juridische kader als de praktijk. Dit onderzoek beoogt deze
interactie inzichtelijk te maken teneinde de rechtspositie van dienten met een
verstandelijke handicap te verbeteren.

A. Lelie, "Reflectie op wetenschappelijk handelen. Empirisch onderzoek in de
medische ethiek", Tj/Vfsc/in/) wor geneesUrnnde en ef/ii>Ac (8) 1998-1, p. 2.
Hierbij kan worden gedacht aan een tekort aan personeel, ongekwalificeerd
personeel of de bouw van een voorziening. Deze factoren kunnen ook aanlei-
ding geven tot problemen rondom de rechtspositie van dienten met een ver-
standelijke handicap. Daarnaast is ook bepalend of hulpverleners voldoende op
de hoogte zijn van wetgeving en of zij de uitgangspunten van het juridische ka-
der onderschrijven.
Naast deze doelstelling geldt in de praktijk nog een aantal andere doelstellin-
gen waaronder doelmatig werken.
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Om meer zieht te krijgen op de interactie die zieh voordoet tussen de praktijk en
wetgeving zijn de empirische gegevens aan de hand van een aantal vragen ge-
analyseerd. Deze vragen kunnen worden beschouwd als een nadere uitwerking
van de vraagstelUngen 2 en 3 (paragraaf 2.2). In hoofdsruk 5 en 6, waarin res-
pectievelijk het juridische kader van vrijheidsbeperking en de toepassing van
vrijheidsbeperking in de praktijk aan de orde komen, worden de volgende vra-
gen beantwoord:
• In hoeverre is vrijheidsbeperking vastgelegd in een juridisch kader (hoofd-

sruk 5).
• In hoeverre wordt in het juridische kader, ten aanzien van de toepassing

van vrijheidsbeperking, rekening gehouden met de specifieke eigenschap-
pen van de verstandelijk gehandicaptenzorg? (hoofdsruk 5)

• In hoeverre wordt in de praktijk van de zorg voor mensen met een verstan-
delijke handicap ten aanzien van de toepassing van vrijheidsbeperking re-
kening gehouden met het juridische kader? Deze vraag valt uiteen in twee
subvragen: Is de toepassing van vrijheidsbeperking in de praktijk voor/ien
van voldoende waarborgen? Zijn hulpverleners zieh in de praktijk vol-
doende bewust van het juridische kader of wordt deze genegeerd? (htx)fd-
sruk6)

• In hoeverre hangen knelpunten rondom de toepassing van vrijheidsbeper-
king bij mensen met een verstandelijke handicap samen met de speeifieke
eigenschappen van de praktijk van de verstandelijk gehandicaptenzorg
(hoofdsruk 6).

2.5 Opzet en verantwoording empirisch kwalitatief onderzoek

2.5.1 Twee onderzodfcen »>

De empirische gegevens die voor deze studie zijn verzameld zijn afkomstig van
twee onderzoeken. Beiden hadden als doel om de derde vraagstelling te beant-
woorden: 'Welke problemen doen zieh in de praktijk van de zorg voor mensen
met een verstandelijke handicap voor ten aanzien van hun (interne) rechtspositie
als het gaat om de toepassing van vrijheidsbeperking?' Allereerst zijn drie voor-
zieningen uit het zuiden van het land geselecteerd. Daarnaast zijn ook de gege-
vens van de tweede evaluatie Wet Bopz voor de verstandelijk gehandicapten-
zorg in het empirische onderzoek verwerkt.' Deze evaluatie is in 2001 uitge-
voerd door de Vrije Universiteit Amsterdam in samenwerking met de Universi-

L.A.P. Arends, K. Blankman en B.J.M. Frederiks, £ra/«fl</e WW Bopz, Dee/onder-
zoefc 10-3: /nteme rechfsposi'f/e in de psydiogenafrie en de »ersfände//'/*: fleJw
sec/or, Den Haag: ZonMw 2002.
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teit Maastricht en de Erasmus Universiteit Rotterdam. De nadruk ligt in para-
graaf 2.5 op de verantwoording van het empirische onderzoek dat in drie voor-
zieningen in het zuiden van het land heeft plaatsgevonden. In subparagraaf 2.5.7
wordt kort stilgestaan bij de wijze waarop de gegevens in het kader van het eva-
luatieonderzoek zijn verzameld.

2.5.2 Kwa/jfafie/orufcrzoefc *

Het empirische onderzoek was kwalitatief van aard. Kwalitatief onderzoek
wordt gebruikt om de aard en de betekenis van sociale verschijnselen te onder-
zoeken. Dit uitgangspunt past binnen de doelstelling van het empirische ge-
deelte van dit onderzoek 'het inzichtelijk maken van problemen'" die zieh in de
praktijk van de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap voordoen ten
aanzien van hun (interne) rechtspositie als het gaat om de toepassing van vrij-
heidsbeperking'. Door middel van kwalitatief onderzoek kan nader inzicht wor-
den verkregen in de aard en de betekenis van de gevonden problemen, die bin-
nen de context van de sector verstandelijk gehandicaptenzorg kunnen worden
verklaard. Kwalitatief onderzoek gaat van de veronderstelling uit dat menselijk
gedrag kan worden verklaard op basis van de betekenisverleningen in het leven
van alledag." In de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap construe-
ren hulpverleners, vertegenwoordigers en dienten hun eigen wereld door de
betekenis die zij geven aan hun handelingen en ervaringen.
Kwalitatief onderzoek kenmerkt zieh door een open en flexibele procedure van
gegevensverzameling." Een vaste werkwijze voor het verzamelen van gegevens
binnen kwalitatief onderzoek ontbreekt. Door gebruik te maken van verschil-
lende methoden kan een zo reeel en gedetailleerd mogelijk beeld van de werke-
lijkheid worden verkregen. Van belang is dat de onderzoeker ook daadwerkelijk
deelneemt aan de te onderzoeken werkelijkheid." De onderzoeksmethode parti-
ciperend observeren biedt hiertoe voldoende mogelijkheden. Een ander ken-

10 Problemen worden in dit kader ruim opgevat: het kan zowel gaan om belem-
merende factoren als om bevorderende factoren. Als hulpverleners niet hande-
len conform de wet, hoeft hun handelen niet per definitie verkeerd te zijn. Het
(afwijkend) handelen van hulpverleners kan ook leiden tot creatieve en po-
sitieve oplossingen die de (interne) rechtspositie van dienten met een verstan-
delijk handicap bevorderen.

11 I. Maso en A. Smaling, Ku>a/ifafie/ oMderzoeJt: praJtr»/Jt en f/»eone, Amsterdam:
Boom 1998, p. 10

12 Maso en Smaling 1998, p. 9.
13 F. Wester, SfratejjiftTi wwr ihoa/tfafi'ef onderzodr, Brussum: Coutinho 1995, derde

druk, p. 16-18.
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merk van kwalitatief onderzoek is dat het verzamelen en analyseren van gege-
vens zieh cyclisch afwisselen. Indien het onderzoek uit meer fases bestaat en
verschillende onderzoeksmethoden worden ingezet kunnen gegevens, die in de
eerste fase van het onderzoek zijn gevonden, worden gebruikt voor de volgende
fase. Ook in dit onderzoek hebben de uitkomsten van do verschillondo nietho-
den elkaar aangevuld. De uitkomsten van het juridische onderzook hobbon rich-
ting gegeven aan de fases die daama volgden. Hetzelfde kan worden gezegd
over de methode participerende observatie. De observaries voorzagen do inter-
views van nadere interpretaties; bijzonderheden die tijdens het observeren de
aandacht trokken, konden in de interviews nader worden bevraagd.
De kenmerken van kwalitatief onderzoek - geen vaste werkwijze, het deelnemon
aan de te onderzoeken werkelijkheid en het voortdurend aanpassen van de on-
derzoeksmethoden - leiden regelmarig tot kritiek op deze vorm van onderzoek.
Critici plaatsen vraagtekens bij de objecriviteit van kwalitatief onderzoek. Onder
objectiviteit wordt verstaan 'recht doen aan het object van Studie'.'* Het is echter
onjuist om te veronderstellen dat objectiviteit alleen kan worden boreikt door het
hanteren van een strikte werkwijze of door maximale afstandelijkheid van de
onderzoeker. Kwalitatief onderzoek kan niet voldoen aan deze beperkte en een-
zijdige opvatting van objectiviteit. Binnen deze vorm van onderzoek is een rui-
mere opvatting vereist: ook de rol van de onderzoeker is bepalend. Hot streven
naar objectiviteit betekent niet de uitsluiting van de subjeetiviteit van de onder-
zoeker. De persoonlijke betrokkenheid van de onderzoeker is onmisbaar en es-
sentieel om de te onderzoeken werkelijkheid op een juiste wijze weer te geven."

2.5.3 Ro/ MM rfe onrferzoeiter

Een kwalitatieve onderzoeker onderscheidt zieh van andere onderzoekers door-
dat hij zieh in de positie van de ander verplaatst." Hij kan als onderzoeker ver-
schillende rollen aannemen, die nader worden toegelicht in het observeerder-
participeerder continuum van Gold." Hierin worden vier verschillende rollen
genoemd: de volledig observeerder, de participerende observeerder, de observe-
rende partieipeerder en de volledige partieipeerder. In het onderhavige onder-
zoek werd de rol ingenomen van participerende observeerder waaronder wordt
verstaan een onderzoeker die observeert en ook interviewt in de alledaagse
leefwereld van de onderzochte, bij enkele activiteiten aanwezig is of er min of

14 Maso en Smaling 1998, p. 66-67.
15 Maso en Smaling 1998, p. 66-67.
16 In dit onderzoek de hulpverlener, de vertegenwoordiger en de client.
17 R. Gold, "Roles in sociological field observations", Soda/ Fore«, 1958-36, p. 217-

223.
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meer aan meedoet, maar niet participeert zoals de onderzochte actoren en as
aan sommige activiteiten zoals werken, eten en slapen (...) niet meedoet.'* Dee
rol betekende voor dit onderzoek dat zoveel mogelijk werd geparticipeerd inle
alledaagse wereld van dienten. De onderzoeker was aanwezig bij activiteiten ie
gedurende de dag plaatsvonden (eten, vrije tijd, werken). Afhankelijk van le
situatie, werd op bepaalde momenten deelgenomen aan deze activiteiten ?n
werd op andere momenten alleen geobserveerd.
De rol van de onderzoeker in dit onderzoek kan echter over het algemeen w>r-
den beschreven als terughoudend en passief; de onderzoeker bevond zieh vor-
namelijk op de achtergrond. Er werd niet geparticipeerd in zorgsituaties. Vor
deze rol is bewust gekozen. Tijdens het partieiperend observeren konden z:h
diverse situaties voordoen waarbij een terughoudende rol de voorkeur vr-
diende boven een actieve, intervenierende rol. Te denken valt aan conflicten ts-
sen dienten en persoonlijk begeleiders of een situatie waarbij vrijheidsbeperkig
toegepast moet worden. Ook bestond het gevaar dat medewerkers van de to-
ning de onderzoeker in zouden gaan zetten voor allerlei werkzaamheden, war-
door het observeren bemoeilijkt zou worden. Om deze situaties voor te zijris
gekozen voor een passieve rol teneinde alle aandacht en tijd te kunnen besteon
aan het partieiperend observeren. Daamaast is ervoor gekozen om tijdens et
onderzoek, ondanks de voorkennis over bepaalde thema's, niet op te treden ils

udsidrntirge. t,in enKt«* xberwas ntertwnwei Vjnwrnri)üen)k'uätten-xn\»hT,'een
vertegenwoordiger of een persoonlijk begeleider een vraag aan de onderzoeker
voorlegde die op dat moment ook werd beantwoord. Ook bepaalde het niveau
van de client de mate van partieipatie in de leefwereld van dienten. Naarmate
de mobiliteit en spreekvaardigheid van een client groter was, was het moeilijker
om daadwerkelijk op de achtergrond te blijven en niet deel te nemen aan diverse
activiteiten dan wel een conversatie met dienten te mijden.

2.5.4 /4/bafcemng yaw /ief onderzoefc

De verstandelijk gehandicaptenzorg is zeer divers: de client met een verstande-
lijke handicap bestaat niet. In dit onderzoek zijn zowel dienten met een (zeer)
ernstige verstandelijke handicap als dienten met een matige tot lichte verstan-
delijke handicap betrokken. Deze keuze is bewust gemaakt teneinde qua niveau
van dienten een zo representatief mogelijk antwoord te kunnen geven op de
vraagstellingen die in dit onderzoek centraal staan. Een client met een (zeer) ern-
stige verstandelijke handicap heeft doorgaans een andere ondersteuningsbe-
hoefte dan een client met een lichte verstandelijke handicap. Het scala aan
patientenwetgeving is echter op beide dienten van toepassing.

18 Maso en Smaling 1998, p. 104.
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Om de haalbaarheid van het onderzoek veilig te stellen was het noodzakelijk om
enige beperkingen in het onderzoek aan te brengen. In dit onderzoek zijn alleen
volwassen dienten met een verstandelijke handicap betrokken. Doze keuze had
als gevolg dat minderjarigen buiten het onderzoek zijn gelaten. Een andere be-
perking is de nadruk die (nog) wordt gelegd op institutionele zorg. Ondanks de
ontwikkelingen die gaande zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke
handicap - waaronder deconcentratie en de moderniscring van de AWBZ - wiv
nen nog altijd meer dan 37.000 dienten in Instituten.'" Het zou geen recht doen
aan de rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap als deze vorm
van voorziening buiten beschouwing zou zijn gelaten. Het accent is evenwel niet
alleen gelegd op de intramurale zorg; ook de semi-murale zorg is betrokken in
het onderzoek. Andere vormen van zorg, zoals de thuiszorg of voorzieningen
die via een persoonsgebonden budget zijn gefinanderd, zijn niet meegenomen.
Het lag niet binnen de mogelijkheden om, naast twee institution en een semi-mu-
rale voorziening, ook nog andere voorzieningen in het onderzoek te botrekken.
Veel knelpunten die zieh in instituten en gvt'en voordoen, zullen zieh ook voor-
doen in de extramurale zorg. Andere knelpunten zullen afnemen als dienten
met een verstandelijke handicap een instituut verlaten om elders te gaan wonen.
Aan de keuze voor institutionele zorg is echter ook een aantal 'voordelen' ver-
bonden. In instituten komt doorgaans (nog) veel vrijheidsbeperking vin>r, wordt
de (ruimtelijke) privacy van dienten onvoldoende gewaarborgd en worden veel
dienten nog niet vanuit het juiste kader - het bieden van ondersteuning - bena-
derd. Deze bevindingen maken duidelijk dat het ook anders kan; zij geven ge-
noeg aanwijzingen om de rechtspositie van dienten met een verstandelijke han-
dicap, in en buiten een instituut, in de toekomst te verbeteren.

2.5.5 Dn'e twrziem'ngeH .•;•• : <

Drie verschallende voorzieningen voor verstandelijk gehandicaptenzorg in de
regio Midden- en Zuid-Limburg zijn bereid gevonden om deel te nemen aan het
empirische onderzoek. De voorkeur ging, binnen de diversiteit aan voorzie-
ningen voor verstandelijk gehandicaptenzorg, uit naar twee grote instituten en
een semi-murale voorziening.™

19 http://www.rivm.nl
20 In een semi-murale voorziening is de Wet Bopz niet van toepassing. Dit hoeft

overigens niet te betekenen dat in deze setting geen vrijheidsbeperkende maat-
regelen voorkomen. •- .
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2.5.5.1 /l/sprolcew mW
Voordat het onderzoek van start kon gaan, diende eerst de directie en (in een
van de drie voorzieningen) de dien ten raad van de betrokken voorzieningen toe-
stemming te geven voor deelname aan het onderzoek. Aangezien de clienten-
raad van een vooraf geselecteerde voorziening geen toestemming verleende,
werd alsnog een nieuvve voorziening benaderd. Vervolgens werden met elke
voorziening voorafgaand aan het empirische onderzoek een aantal afspraken
gemaakt. In elke voorziening werd allereerst een contactpersoon aangewezen.
Deze persoon regelde in samenspraak met de hoofden van de woningen de se-
lectie van de woningen en de dienten. Daamaast fungeerde hij als aanspreek-
punt gedurende de periode dat het onderzoek in de voorziening gaande was.
under de medewerkers, die werkzaam waren in de geselecteerde woningen van
de voorzieningen, werd een notitie verspreid met een korte beschrijving van het
onderzoek. Hierin werd onder meer aangegeven dat zorgvuldig zou worden
omgegaan met privacygevoelige gegevens van dienten, vertegenwoordigers en
hulpverleners.*' Individuele hulpverleners hadden, ondanks de door de directie
verleende toestemming, te allen tijde het recht om de onderzoeker in het kader
van de participerende observatie de toegang tot een bepaalde situatie te ontzeg-
gen. Tijdens het onderzoek is niet van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Daarnaast is ook toestemming gevraagd aan de dienten en/of vertegenwoordi-
gers van de dienten die deelnamen aan het onderzoek. Ook voor deze groep
was een notitie opgesteld die werd verspreid onder de deelnemende dienten
en/of vertegenwoordigers. Elke client en/of zijn vertegenwoordiger moest schrif-
telijk toestemming geven voor inzage in zijn dossier, voor het observeren gedu-
rende een week en het afnemen van een interview met hem en zijn verte-
genwoordiger.
De aanwezigheid van de onderzoeker had ook gevolgen voor de andere dienten
die verbleven in een geselecteerde woning. Het was niet de bedoeling om aan
alle dienten van een woning toestemming te vragen voor deelname aan het on-
derzoek. Per woning werden immers maar twee dienten daadwerkelijk betrok-
ken bij het onderzoek. De keuze werd echter opengelaten aan de voorziening
zelf. Afhankelijk van het beleid van een voorziening werd aan de overige dien-
ten en/of vertegenwoordigers toestemming gevraagd of werd uitgegaan van een
geen bezwaarsysteem. Het onderzoek kon binnen de drie voorzieningen pas van
start gaan als alle dienten en/of vertegenwoordigers akkoord gingen met het
gegeven dat gedurende een week een onderzoeker de activiteiten van dienten in
een woning kwam observeren.

21 De gegevens zijn anoniem verwerkt. Bovendien heeft de onderzoeker een ge-
heimhoudingsplicht als het gaat om persoonlijke informatie over dienten, ver-
tegenwoordigers of hulpverleners.
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Het onderzoek heeft plaatsgevonden in twee intramurale voorzieningen en een
semi-murale voorziening. Alle drie de geselecteerde voorzieningen zijn aanbie-
ders van zorg- en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke handicap
in de regio Limburg. De voorzieningen hebben sinds het empirische onderzoek
heeft plaatsgevonden (2000) een aantal veranderingen ondergaan, waarvan de
belangrijkste zijn hasies, het vervangen van verouderde paviljoenen on dienten
die zijn verhuisd naar locaties buiten het terrein van de intramurale voor/iening.
De beschrijvingen die in deze paragraaf worden gegeven hebben botrekking op
de siruatie waarin de voorzieningen zieh bevonden in het jaar 21HK).
De eerste intramurale voorziening biedt in het jaar 2000 plaats aan 353 plaatsen
24-uurszorg, waarvan een aantal plaatsen wordt ingezet voor zorg op maat." De
intramurale voorziening bestaat uit een hoofdlocatie met groepswoningen. Deze
I oca tie biedt onder meer ook ruimte aan een bewegingscentrum, een arbeids- en
bezigheidscentrum, een boerderij, recreatieve voorzieningen en behandelruim-
tes. Buiten de locatie bevinden zieh vier sociowoningen. Het niveau van de ver-
standelijke handicap van de dienten varieert van een lichte verstandelijke han-
dicap tot een zeer ernstige verstandelijke handicap:"

Tabel 2. Mate van handicap van dienten (voorziening 1)

Mate van handicap

Licht

Matig

Ernstig

Zeer ernstig

Totaal

Aantal
23
124

121
85
353 dienten

De tweede intramurale voorziening biedt in het jaar 2000 plaats aan 422 plaatsen
24-uurszorg, waarvan een aantal plaatsen wordt ingezet voor zorg op maat." De

22 Onder zorg op maat wordt in dit kader verstaan: thuiszorg, short stay, be-
schermd wonen, logeren en dagopvang voor diverse externe doelgroepen.

23 De dienten onderscheiden zieh ook door een aantal (bijkomende) stoornissen:
motorische stoornissen, stoomissen in de sensibiliteit, coördinatiestoornissen en
houdingsafwijkingen, stoornissen van het optische systeem, stoornissen van
het audiheve systeem, taalontwikkelingsstoornissen, inhibitieproblematiek
(ADHD), stoornissen in het bewustzijn (epilepsie), gedragsproblematiek, psy-
chiatrische problematiek, autisme en hartafwijkingen.

24 Onder zorg op maat wordt in dit kader verstaan: thuiszorg, short stay, indivi-
dueel begeleid zelfstandig wonen, logeren en dagopvang voor diverse externe
doelgroepen.
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intramurale voorziening bestaat uit een hoofdlocatie met groepswoningen. Deze
locatie biedt onder meer ook ruimte aan een bewegingscentrum, arbeids- en be-
zigheidscentrum, boerderij, recreatieve voorzieningen en behandelruimtes. Bui-
ten de locatie bevinden zieh 11 sociowoningen. Het niveau van de verstandelijke
handicap van de clienten varieert van een lichte verstandelijke handicap tot een
zeer ernstige verstandelijke handicap."

Tabel 3. Mate van handicap van clienten (voorziening 2)

Mate van handicap
l.uht
Mdtig

Lrnstig

Zit'r i-rastig
Totaal

Aaatal
41

228

115
38

422 clienten

De derde voorziening, een semi-murale voorziening, biedt in het jaar 2000 plaats
aan 194 clienten die verspreid wonen over een aantal gvt'en in Limburg. In to-
tii.il geint hot om zeven hoofdlocaties die onderverdeeld kunnen worden in een
aantal nevenvestigingen. Andere activiteiten van deze voorziening zijn in 2000:
dagcontra voor volwassen clienten en oudere clienten, kinderdagcentra, begeleid
wonen en arbeidsintegratie. Het niveau van de verstandelijke handicap van de
clienten varieert van een lichte verstandelijke handicap tot een matige verstan-
delijke handicap.

2.5.5.3 Besc/iri/wMg WJM (fe uwmi^en
In elke voorziening zijn, in overleg met de contactpersoon van de voorziening en
de afdelingshoofden, drie woningen uitgekozen. Bij de keuze van de woningen
is rekening gehouden met de diversiteit aan woningen die in een instituut en een
semi-murale voorziening aanwezig is.
In de trrsfe infr<miura/f wwrziVn/'/ig werden drie karakteristieke woningen uitge-
kozen. In de eerste woning wonen 8 clienten (3 vrouwen en 5 mannen) die bijna
allemaal ouder zijn dan 50 jaar. Clienten komen op deze groep wonen als hun
algemene gezondheidstoestand dusdanig achteruit is gegaan is dat specifieke
zorg geboden is. Een aantal clienten is afkomstig van een gvt. Het merendeel

25 De clienten onderscheiden zieh ook door een aantal andere (bijkomende) stoor-
nissen: motorische stoomissen, stoomissen in de sensibiliteit, coördinatie-
stoornissen en houdingsafwijkingen, stoomissen van het optische systeem,
stoomissen van het auditieve systeem, taalontwikkelingsstoomissen, inhibitie-
problematiek (ADHD), stoomissen in het bewustzijn (epilepsie), gedragspro-
blematiek, psychiatrische problematiek, autisme en hartafwijkingen.
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van de dienten heeft, mede door hun hoge leeftijd, ook geen vertegenwoordiger
meer. Dit betekent dat de begeleiding, die doorgaans een verpleegkundige ach-
tergrond heeft, regelmatig in overleg met een arts een besiissing moet nemen. De
dienten hebben, op een na, niet de beschikking over een eigen kamer.
De tweede woning biedt verblijf aan tien mannen in de leeftijd van 34 tot 51 jaar.
Zij hebben een einstige verstandelijke handicap waartoe ook gedragsstoornissen
behoren hetgeen zieh uit in enigerlei vorm van probleemgedrag. In de onder-
steuning wordt de nadruk gelegd op de individuele omgang waarbij duidelijk-
heid, structuur en veiligheid kernbegrippen zijn. De afdeüng is gesloten;
niemand kan zonder toestemming de woning verlaten of binnentreden. Ken aan-
tai dienten heeft een eigen kamer; de andere dienten tnoeten hun kamer delen.
Overdag gaan de dienten naar verschiüende vormen van dagbesteding.
In de derde woning wonen 11 dienten, waarvan 10 mannen en een vrouw. Deze
indeling is door verschuivingen en overplaatsingen tot stand gekomen. De
groep heeft het karakter van een seniorengroep. De doeistelling van deze wo-
ning is enerzijds het instandhouden van huidige vaardighedon on anderzijds het
zo goed mogelijk tegemoet komen aan hun wensen. De dienten kunnen naar
behoefte gebruik maken van dagactiviteiten waaronder de soos. Ook in deze
woning beschikken niet alle dienten over een eigen kamer. Slechts een aantal
dienten heeft een eigen kamer; de deur van de kamer van de vrouwelijke dient
gaat gedurende de nacht op slot om te voorkomen dat zij wordt lastiggevallen
door een van de tien mannen.
In de fu>m/e iHframwra/e worziCTiing is, naast twee woningen, een sociowoning
uitgekozen. In deze woning wonen drie zeer zelfstandige dienten. De woning is
geschakeld aan een andere woning, waar vier dienten woonachtig zijn. Elke
client heeft een eigen kamer. Daarnaast is er een badkamer, woonkamer en een
keuken, waar elke avond zelfstandig wordt gekookt en gezamenlijk wordt ge-
geten. De sfeer doet zeer huiselijk aan. De woning doet een groot beroep op het
eigen initiatief en de zelfwerkzaamheid van de dienten. De begeleiding stimu-
leert de dienten om zoveel mogelijk zelf beslissingen te nemen. Daar waar nodig
ondersteunt de begeleiding de dienten. De drie dienten gaan overdag naar hun
werk. Een client gaat zelfstandig op de fiets en de andere twee worden met spe-
daal busvervoer naar hun werk gebracht.
De tweede woning biedt huisvesting aan acht dienten die allen een (zeer) ern-
stige meervoudige handicap hebben. De begeleiding van deze bewoners is ge-
richt op instandhouding van en daar waar mogelijk ontwikkelingsgericht in-
spelen op en begeleiding bij zowel fysieke als psychische achteruitgang. De
dienten zijn kwetsbaar en totaal afhankelijk van de geboden zorg. De begelei-
ding van deze groep heeft als belangrijkste doel de dienten een ontspannen en
prettig leven te bieden, ondanks het gegeven dat de dienten een kort Ievensper-
spectief hebben. De medische zorg is voornamelijk gericht op pijnbestrijding. De
verwezenlijking van deze doelen vereist een nauwe samenwerking met o.a. de
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(wetteiijk) vertegenwoordigers, artsen, fysiotherapie, ergotherapie en logopede.
De dienten beschikken, op een client na, niet over een eenpersoonskamer. Em
deel van de dienten slaapt in de centrale woonkamer. De overige vier clientm
liggen verdeeld over twee aparte slaapkamers: drie in een kamer en een client
slaapt alleen in een kamer. De dagactiviteiten, waaronder snoezelen, vindtn
voor een groot deel plaats in een centrale ruimte in het midden van woning 2
met een andere woning. Clienten hebben per week gemiddeld vier uur aan ari-
viteiten, mits hun fysieke gesteldheid dit toelaat. De meeste activiteiten vragm
een 'een op een' begeleiding. De activiteiten worden aangeboden door twee a>
tiviteitenbegeleiders.
In de derde woning, woning 3A en 3B, wonen dienten met emstige gedragsprv
blemen, in totaal 14 clienten. Beide woningen bevinden zieh in een gebouw «n
vormen een gesloten afdeling. Woning 3B heeft echter een meer gesloten kara<-
ter dan woning 3A, aangezien de clienten in woning 3B niet vrij kunnen rondl>-
pen in de woning. De meeste clienten van deze woning hebben kamertrainirg:
zij verblijven op hun kamer met de deur op slot. Deze clienten mögen alleen ol-
der begeleiding hun kamer verlaten. Beide woningen beschikken over een sepi-
reerruimte on enkele ruimtes voor crisisopvang, die doorgaans ook worden gf-
bruikt V(x>r langdurige opvang.
Drie gvt'en van de .vmi-muro/f txwrzj>mn£ hebben deelgenomen aan het ondff-
zoek. In het eerste gvt dat werd bezocht wonen zeven clienten in een geschakeld
huis die overdag naar hun werk of een dagactiviteitencentrum gaan. Elke client
heeft een eigen kamer, waar hij zieh kan terugtrekken. De clienten zijn niet in
Staat om al dan niet onder begeleiding zelfstandig te gaan wonen. De begelei-
ding bereidt dagelijks het eten voor de clienten. Ook moeten de clienten op tal
van andere aspecten worden aangestuurd waaronder persoonlijke hygiene. Met
een aantal clienten zijn ook afspraken gemaakt over alcoholgebruik, geld en om-
gang met vrienden en vriendinnen.
In het tweede gvt wonen twee groepen van ieder 9 clienten waarvan de meeste
clienten ouder dan 50 jaar zijn. Een deel van deze clienten bezoekt nog regelma-
tig een dagactiviteitencentrum waaronder de soos. Andere clienten blijven, me-
de vanwege hun leeftijd, de gehele dag thuis. De clienten beschikken allemaal
over een eigen, ruime kamer. Daarnaast kunnen zij zieh op diverse plaatsen in
de woning terugtrekken. De woning heeft een grote ruin en een serre. Het
avondeten vindt plaats in twee aparte woonkamers en wordt bereid in de bijbe-
horende keuken. Gedurende de gehele dag is begeleiding aanwezig.
Het derde gvt kent een korte geschiedenis. Zeer recentelijk zijn zes clienten, tus-
sen de 20 en 30 jaar, verhuisd naar deze locatie. In overleg met de clienten en
hun vertegenwoordigers is besloten dat zij hun toenmalige woonplaats (gvt)
mochten omruilen voor een plaats in dit kleinschalige gvt. Het betreft zes clien-
ten die zeer zelfstandig werden bevonden. Elke client heeft de beschikking over
een eigen kamer. Clienten geven aan dat zij in deze woonvorm veel meer pri-
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vacy genieten dan in hun vorige woning. Per dag maken zij aanspraak op ge-
middeld zeven uur begeleiding. In de ochtend is doorgaans geen begeleider
aanwezig. De dienten helpen ook bij het koken en zijn gezamenlijk verantwoor-
delijk voor een aantal huishoudelijke werkzaamheden. De zes dienten hebben
voltijds of parttime dagbesteding. Aangezien het gvt niet in de buurt ligt van ovn
ander gvt geldt de afspraak dat in de avond de voordeur en achterdeur op hot
nachtslot gaan. Ook mögen dienten na het vertrek van de begeleiding niemand
binnenlaten in de woning. • , • .

2.5.5.4 Besdiri/t>/n# win df c/ienfrn
De onderzoekspopulatie is zo gevarieerd mogelijk samengesteld aangezien het
onderzoek betrekking heeft op de gehele sector verstandelijk gehandicapton/org
waaronder in deze Studie wordt verstaan alle niveaus van verstandelijke handi-
cap. Per woning zijn, in overleg met de contactpersoon van de voorziening en de
afdelingshoofden, twee dienten uitgekozen (in totaal 19 dienten)."" Deze beper-
king is aangebracht omdat het niet reeel was i m alle dienten, die in een woning
verblijven, in dit onderzoek te betrekken. De afdelingshoofden hadden verschil-
lende redenen om te komen tot hun keuze van dienten." Het resultaat leverde
een zeer gevarieerd en representatief beeld op van de verschillende niveaus van
verstandelijke handicap die de sector verstandelijk gehandicaptonzorg onder-
scheidt. Slechts een client was met een Bopz-indicatie opgenomen. De overige
dienten verbleven vrijwillig in de verschillende voorzieningen.

26 In een woning werden door een afdelingshoofd omwille van hun interessante
geschiedenis niet twee maar drie dienten uitgekozen.

27 Er werden dienten uitgekozen waar voomamelijk de Bopz-problematiek speelt,
dienten waarvoor alles wordt bepaald (ondanks dat ze zelf veel kunnen beslis-
sen), dienten waarbij de vertegenwoordiger een grote invloed heeft, dienten
die ondanks een hoog niveau emotioneel niet goed ontwikkeld zijn waardoor
de begeleiding deze dienten voortdurend in bescherming moet nemen, dienten
die in een sodowoning wonen en zelfstandig willen gaan wonen, dienten met
borderliner problematiek en dienten met een zeer laag niveau die geen verte-
genwoordiger hebben.
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Tabel 4. Beschrijving van de geselecteerde clienten

dienten
Vaorzifning I

1

2

3

4"

5
6

7

VwrzitfMiMg 2

8

9

10

11

12

13

Leeftijd»

69

56

40

52

55
58

62

40

43

26

20

51

50

GesUcht

M

V

M

M

M
M

V

M

V

M

M

M

M

Woonvorm

lnstituut

Instituut
(vroeger

gvt)
Instituut*

Instituut

Instituut
Instituut

Instituut

Socio-
woning
Socio-

woning
Instituut

Instituut

Instituut

Instituut

Niveau

Syndroom van
Down

Syndroom van
Down/dementie

Emstige ver-
standelijke han-

dicap (vh)en
gedragsproble-

men
Ernstige vh/

gedragsproble-
men

Matige vh
Matige

vh/psychiatrisch
Lichte tot matige

vh

Lichte vh

Lichte vh

Ernstige meer-
voudig vh

Emstige meer-
voudige vh

Matige vh/ ge-
dragsproblemen
Matige vh/ ge-

dragsproblemen

Vertegenwoordign"

Geen vertegenwoor-
diger

Niet wettelijk vene-
genwoordiger (zus)

(nwv)
Bewindvoerder en

mentor

Curator

Curator
Geen vertegenwoor-

diger
Geen vertegenwoor-

diger

Nwv (zus)

Geen vertegenwoor-
diger

Curator

Bewindvoerder en
mentor

Nwv (broer)

Nwv (zus)

28 Als peildatum is genomen januari 2000.
29 Opties zijn: geen vertegenwoordiger, niet-wettelijk vertegenwoordiger, mentor,

bewindvoerder of curator.
30 Het betrof in dit geval een gesloten afdeling. Dat gold ook voor clienten 4,12 en

13.
31 Dit was de enige client met een Bopz-indicatie. Dit betekende overigens niet dat

alleen bij deze client vrijheidsbeperking aan de orde was. Dat was ook in enige
mate het geval bij enkele andere clienten, die allemaal vrijwillig waren opge-
nomen.
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Oitafc*

14

15

16

17

18

19

Ucftiid»

51

20
57
52
27
32

GctUdrt

M

V

V

V

M

M

Woonvoim

gvt

gvt
gvt
gvt
gvt
gvt

NlVMU

lachte verstan-
dolijk.0 handicap

(Ivh)
Borderliner

Lvh

Lvh

Lvh

Lichamclijke
handicap + (zecr)

lvh

VwtagmwoonUtti**

Nwv (bruer)

Nwv (moeder)
Nwv (/us)

Curator

Nvw (oudors)
Bvwindvourder

2.5.6

Het empirische onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van drie verschillende
kwalitatieve methoden: participerende observaties, semi-gestructureerde inter-
views en dossieronderzoek." In alle drie de methoden vervulde de client een
centrale rol. In elke voorziening werden de geselecteerde dienten gedurende een
week geobserveerd, hun dossier werd ingezien en tot slot vond een interview
(indien mogelijk) met de client, zijn vertegenwoordiger en zijn persoonlijk be-
geleider plaats.
Voorafgaand aan het empirische onderzoek heeft in januari 2000 een pilot
plaatsgevonden in een intramurale voorziening voor verstandelijk gehandicap-
tenzorg in Limburg. Deze voorziening behoorde niet tot de drie voorzieningen
die geselecteerd waren voor het empirische onderzoek. De pilot had als doel om
de instrumenten (interviewschema, itemlijst en checklist voor dossiers) die ge-
bruikt zouden gaan worden in de drie verschillende voorzieningen te testen en
waar mogelijk bij te stellen. Naast het afnemen van enkele interviews met clien-
ten, persoonlijk begeleiders en vertegenwoordigers is gedurende twee weken in
een aantal woningen geobserveerd en heeft dossieronderzoek plaatsgevonden.
Daamaast is ter voorbereiding op het empirische onderzoek bij elke geselec-
teerde voorziening een aantal documenten opgevraagd." Van deze informatie is
gebruik gemaakt bij de toepassing van de drie kwalitatieve methoden.*

32 In de literatuur over kwalitatief onderzoek wordt in dit kader gesproken over
triangulatie. Teneinde de interne betrouwbaarheid van het onderzoek te ver-
groten kan worden gebruik gemaakt van meerdere, elkaar bevestigende me-
thoden (Maso en Smaling 1998, p. 69-70). Triangulatie was ook aan de orde
doordat de interviews bij drie verschillende groepen respondenten zijn afge-
nomen: bij dienten, vertegenwoordigers en persoonlijk begeleiders.

33 Het betrof de volgende lijst: beleidsplan, kwaliteitsjaarverslag, nota of jaarver-
slag van de M&M-commissie, informatie over de woningen, organisatiestruc-
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In dit onderzoek is bewust gekozen voor meer dan een methode. Door gebruik
te maken van drie verschillende methoden - observeren, dossieronderzoek en
interviews - kon een zo volledig mogelijk beeld worden verkregen van de on-
derwerpen die centraal stonden in dit onderzoek. De interviews leverden niet op
alle gebieden de verwachte informatie op." Deze lacunes in gegevens zijn aange-
vuld met het materiaal dat verzameld is door middel van participerende obser-
vaties en/of dossieronderzoek. Omgekeerd gold ook dat interviews de mogelijk-
heid boden om onduidelijkheden die naar voren kwamen in de gegevens, die
zijn verzameld door observaties en dossieronderzoek, te verhelderen.

2.5.6.1 Obsmwf/es
De onderzoeksmethode participerende observatie is een methode die binnen
kwalitaticf onderzoek veelvuldig wordt toegepast. Onder deze methode wordt
ook wel verstaan 'het zorgvuldig, aandachtig en systematisch gadeslaan van de
uiterlijke godragingen waarin de onderzoekers zijn geinteresseerd'.* Het gaat
mot name om de betekenissen die de onderzochten, in dit geval dienten en per-
s(H>nlijk begeleiders, in hun dagelijks leven aan de processen en gedragingen
toekennen. In dit onderzoek is ook gebruik gemaakt van observaties. Deze me-
thode bood allereerst de mogelijkheid om gegevens te verzamelen van dienten
die niet of minder in staat waren om hun mening te verwoorden. De onderzoe-
ker kon, door deel te nemen aan het dagelijks leven van een client met een (zeer)
ernstige verstandelijke handicap, ervaren hoe het is om in een instituut te wo-
nen. Daarnaast was het mogelijk om de interacties die zieh binnen een woning
voordeden te bestuderen. Te denken valt aan interacties tussen dienten onder-
ling, tussen dienten en hulpverleners en tussen hulpverleners onderling." Ook
konden, naast de verbale uitingen, de non-verbale uitingen van hulpverleners en
dienten worden geobserveerd. Een ander voordeel van participerend observe-

tuur, voorbeeld van een zorgplan, voorbeeld van een dossier, nota's en/of pro-
tocollen over thema's zoals sterilisatie, vrijheidsbeperking, vertegenwoordiging,
wilsonbekwaamheid, orgaandonatie, aanmelding en opneming nieuwe dien-
ten, autonomie en privacy en de Wet Bopz.

34 De interviews boden onder meer voldoende ruimte om nader in te gaan op de
inhoud van een aantal documenten.

35 Dit gold met name bij de interviews van dienten (zie paragraaf 2.5.6.2).
36 Maso en Smaling 1998, p. 49.
37 Vragen die hierbij een rol speelden waren: wordt de client betrokken bij het

nemen van beslissingen, wordt over dienten gesproken of met dienten?
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ren is dat het verzamelen van gegevens niet beperkt blijft tot een momentop-
name."
De participerende observaties hebben voorafgaand aan de interviews plaatsge-
vonden. De observaties hadden als doel om de problemen die zieh in de praktijk
van de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap voordoen ten aanzien
van hun (interne) rechtspositie in kaart te brengen. In elke voor/ioning werden
slechts twee dienten gedurende een week geobserveerd." In do praktijk bete-
kende dit doorgaans niet dat de onderzoeker ook daadwerkelijk een gehele
week in een woning aanwezig was. In overleg met de dienten en/of de persoon-
lijk begeleiders werd een schema opgesteld. In elke woning is geproboerd om
zowel een ochtend, een middag als een avond aanwezig te zijn. Van dit schema
is echter een aantal keren afgeweken. Dit gold met name in de gvt'en en de so-
dowoning. In de sociowoning gaven dienten aan dat zij het niet prettig zoudon
vinden als de onderzoeker gedurende een gehele dag aanwezig zou zijn in hun
woning. In overleg met de drie aanwezige dienten is besloten om alleen in de
namiddag en de avond te komen observeren. Dezelfde afspraken werden ge-
maakt met de dienten die woonachtig waren in twee van de drie gvt'en. C)ok in
de/.e twee gvt'en werd afgesproken om alleen in de namiddag en de avond te
o b s e r v e r e n . " -•• - -••••! , ^ v * - ' > ; f - . c - . i v - v ••• .-•••-, • - . - • . • .

In het merendeel van de woningen is geobserveerd in de woonkamer. In do wo-
ningen waar dienten met gedragsproblemen woonden, werd doorgaans letter-
lijk vanuit een stoel geobserveerd. In andere woningen werd ook in de woning
rondgelopen en deelgenomen aan de dagelijkse activiteiten waaronder het
avondeten. Daarnaast werden dienten een ochtend of een middag geobserveerd
tijdens hun werkzaamheden in bijvoorbeeld een dagcentrum, de soos of de soci-
ale werkplaats. Ook werd een aantal bijeenkomsten van dienten- en deelnemers-
raden bijgewoond.

38 Een interview kent deze beperking wel. In dit onderzoek zijn echter beide me-
thoden naast elkaar gebruikt, waardoor zij elkaars tekortkomingen kunnen
aanvullen.

39 Het observeren van slechts twee dienten had als voordeel dat binnen het onder-
zoek de aandacht verdeeld kon worden over dienten met verschillende achter-
gronden: dienten met een verstandelijke handicap en autisme, gedragsproble-
men, psychische problemen en dienten met een (zeer) ernstige verstandelijke
handicap.

40 In tegenstelling tot dienten met een (zeer) einstige verstandelijke handicap was
in twee van de drie gvt'en de sociowoning overdag doorgaans niemand aan-
wezig in de woning; dienten waren op dat moment naar hun werk en kwamen
rond vier uur of later weer thuis.
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Het observer«! van dienten werd door een aantal factoren belemmerd. Een aan-
tal dienten moest volgens de afspraken die in het zorgplan waren vastgelegd
van tijd tot tijd naar hun kamer worden gebracht om tot rust te komen." Anden
dienten trokken zieh vrijwillig terug op hun kamer, aangezien zij zeer gehechi
waren aan hun privacy. Bij deze laatste groep dienten was het echter wel möge-
lijk om, met toestemming van de client, hun kamer binnen te treden.
Om het onderzoek enigszins af te bakenen vormde een itemlijst het kader voo!
de participerende observaties. Deze lijst had als doel om zo dicht mogelijk bij de
onderzoeksvragen te blijven en het overzicht tijdens het observeren niet uit h«
oog te verliezen. Deze lijst is gebaseerd op de literatuur die in het juridische on-
derzoek is bestudeerd en de eerste kennismaking die met het veld is gemaakL
De begrippen zijn in willekeurige volgorde op een lijst geplaatst en varieerde
van rechten, zorgplan, vertegenwoordiger, autonomie, huisregels, privac),
dwang, drang, afspraken, verzet, gevaar tot wilsonbekwaamheid. Na afloop van
elke observatie werd deze lijst nagelopen. Als zieh iets voor had gedaan op het
gebied van een van de begrippen, werd dit genoteerd. Daarnaast is een lijst met
enkele standaardvragen opgesteld." Deze vragen werden ook elke dag na afloop
van het observeren beantwoord. Op deze manier werd getracht enige structuur
aan to brengen in do vele ervaringen die de onderzoeker gedurende een dag op-
deed. De overige (bijzondere) ervaringen, die niet A.ontfen «vanier? ofj<de,rge-
bracht bij een van de begrippen uit de itemlijst of geen antwoord gaven op een
standaardvraag, werden in een dagboek genoteerd. Deze aantekeningen werden
doorgaans niet tijdens het observeren gemaakt. Het maken van notifies in de
woning bleef beperkt tot het noteren van een aantal steekwoorden om zoveel
mogelijk aandacht te kunnen besteden aan de rol van participerend observeer-
der.

2.5.6.2
De interviews waren semi-gestruetureerd. Een kenmerk van een semi-gestructu-
reerd interview is dat de vragen en antwoorden niet van tevoren vastliggen
maar de onderwerpen wel. Elk onderwerp wordt doorgaans met een of meer
beginvragen geintroduceerd. Vervolgens komt een aantal van tevoren vastge-

41 Door hulpverleners werd ook wel gesproken over 'kamertraining'. • i.
42 Een voorbeeld van enkele vragen: Hoe zag de dagindeling eruit? Deden zieh

opvallende gebeurtenissen voor? Heeft de client vandaag zelf een beslissing ge-
nomen? Deden zieh situaties voor waaruit blijkt dat een persoonlijk begeleider
de client niet betrekt bij het maken van een afweging? (achterhouden van in-
formatie, bepaalde zaken niet verteilen).
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stelde onderwerpen aan de orde die door middel van een open beginvraag en
doorvragen worden uitgediept.**
In dit onderzoek zijn in totaal 56 interviews afgenomen (tabel 4), waarvan 47
verdeeld over drie groepen respondenten: de client (13), de persoonlijk begelei-
der (19) en de vertegenwoordiger (15).** Op deze manier kon vanuit drie ver-
schillende perspectieven informatie worden verzameld over de (interne) rechts-
positie van dienten en de problemen die zieh daarbij voordeden. Het in-
terviewschema bestond naast het thema vrijheidsbeperking ook uit een aantal
andere thema's waaronder rechtspositie, autonomie, /orgplan, privacy, verte-
genwoordiging en opnieuw rechtspositie. Door deze thema's mee te nemen in
het interview kon een zo breed mogelijk beeld worden gevormd van de rechts-
positie van dienten aangaande de toepassing van vrijheidsbeperking. De the-
ma's stonden centraal in het interviewschema van zowel de client, de personnlijk
begeleider als de vertegenwoordiger. Na een körte introductie werd elk thorna
ingeleid met een algemene Stelling waarover de respondenten hun mening
mochten geven.*» Vervolgens bestond de mogelijkheid om een aantal vragen, die
van tevoren waren opgesteld, voor te leggen aan de respondent. Er was echter
ook voldoende ruimte om, mede naar aanleiding van de Stelling die beantwoord
moest worden, af te wijken van deze vragen of langer stil te staan bij een ant-
woord op een vraag dan wel door te vragen. Teneinde voldoende te waarborgen
dat de antwoorden van de respondenten met elkaar konden worden vergeleken
dienden in ieder geval in elk interview de eerder genoemde thema's aan bod te
komen.

43 D.B. Baarda, M.P.M. de Goede en A.G.E. van der Meer-Middelburg,
Open ififCTwitwi, Houten: Educatieve Partners Nederland BV 1996, p. 26.

44 De overige negen interviews zijn afgenomen bij twee artsen voor verstandelijk
gehandicapten, een hoofd pedagogische dienst, twee stafmedewerkers, een be-
heerder bewonersgelden, een vertrouwenspersoon, een pastoraal medewerker
en een directeur. Het doel van deze interviews, ook semi-gestructureerd, was
om aanvullende informatie te krijgen over de (interne) rechtspositie van clien-
ten met een verstandelijke handicap. In het interview met de arts lag de nadruk
op de wijze waarop in een instelling wordt omgegaan met de Bopz.

45 Deze Stellingen zijn overigens weggelaten bij de interviewschema's van de
dienten. .
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Tabel 5. Geinterviewde personen in drie voorzieningen

Respondent
Client

Vertagen woord i ger

I'ersoonlijk begeleider

Arts voor verstandelijk gehandicapten

Hoofd pedagogische dienst

Staimedcwerktrr

Beheerder bowonersgelden
Wrt r< >u w»'nspfrs<x)n

Pastoraal medewerkster

Directeur
Totaal

Aantal

13*»

15
19

2

1

2
1

1
1
1
56

Aange/.ien de vragen zoveel mogelijk dienden aan te sluiten bij het perspectief
van de respondent was het onvermijdelijk dat de interviewschema's van de ver-
schillende respondenten op een aantal punten van elkaar verschulden. Ten aan-
zien van het thema vrijheidsbeperking werd in het interviewschema van de ver-
tegenwoordiger de nadruk gelegd op de betrokkenheid van de vertegen-
woordiger bij het maken van afspraken en het nemen van beslissingen aan-
gaande vrijheidsbeperking en werd gevraagd in hoeverre de vertegenwoordiger
werd gei'nformeerd als een client in zijn vrijheid werd beperkt. In het interview-
schema van de persoonlijk begeleider lag ten aanzien van dit thema de nadruk
op de overwegingen om een client in zijn vrijheid te beperken, de kennis van de
Wet Bopz en de wijze waarop deze wet in de instelling is geintroduceerd. Het
interviewschema van de dienten bestond ook uit de eerder genoemde thema's.
De inhoud was echter op een aantal punten aangepast.

In de literatuur worden verschillende complicerende factoren genoemd waar bij
het interviewen van dienten met een verstandelijke handicap rekening mee
moet worden gehouden.*' In dit onderzoek is op verschillende manieren met
deze factoren omgegaan. Voorafgaand aan het empirische onderzoek heeft on-
derzoeker een training 'interviewen mensen met een verstandelijke handicap'
gevolgd.«* Hierin werd benadrukt dat dienten met een verstandelijk handicap
zieh eerst veilig moeten voelen voordat zij bereid zijn om hun eigen mening over

46 Er waren 19 dienten, verdeeld over drie voorzieningen en negen woningen,
geselecteerd voor dit onderzoek. Het was echter niet mogelijk om, mede van-
wege het niveau van de dienten, bij alle dienten een interview af te nemen.

47 A.R. Huizing, M.A. Maaskant, J.P.H. Harriers en W. Groot, E?n «gen inputting.
Zorghehoe/ten WJH mensen mef een uersfande/i/'fce handicap, Maastricht: Universitaire
Pers Maastricht 2002, Bijlage 1.

48 Deze training is verzorgd door mw. L. den Dulk van Raad op Maat.
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bepaalde onderwerpen te geven. In dit onderzoek is deze veiligheid gecreeerd
door, voorafgaande aan het interview, de client een week te observeren in zijn
woning waardoor hij al in een eerder stadium kennis heett kunnen maken met
de onderzoeker. Tevens zijn de dienten voldoende geinformoerd over de opzet
van het interview. Aan het begin van het interview is het doel van het interview
toegelicht, is verteld over welke onderwerpen vragen werden gesteld, is uitge-
legd waar de informatie voor gebruikt ging worden, is verteld hoe lang het in-
terview zou duren en is tot slot aan de client uitgelegd dat de uitkomsten van
het interview verrrouwelijk werden behandeld. Hieronder werd ook verstaan
dat de persoonlijk begeleider of de vertegenwoordiger niet zonder toestemming
van de client zijn antwoorden mocht inzien. Daarnaast is aan de client duidclijk
gemaakt dat er geen goede of foute antwoorden zijn en dat de client altijd de
keuze heeft om een bepaalde vraag niet te beantwoorden.«* Vervolgens is het
interview van start gegaan met een aantal zeer algemene vragen over zijn werk,
zijn woning en vrienden en/of familie teneinde de client eerst op zijn gemak te
stellen.

Het interviewschema voor dienten omvatte minder vragen, waardoor het inter-
view doorgaans niet langer duurde dan een half uur. Ook bestond de mogelijk-
heid om het interview tussentijds te onderbreken voor een korte pauze." Door-
dat rekening is gehouden met bovengenoemde factoren vormde het interview
een goede methode om gegevens te verzamelen bij dienten met een matige tot
lichte verstandelijke handicap. Een belangrijk aspect in dit onderzoek is dat
dienten serieus zijn genomen en dat geluisterd is naar wat zij te verteilen had-
den over hun (interne) rechtspositie. De kans blijft bestaan dat dienten sociaal
wenselijke antwoorden geven. Deze kans is evenwel ook aanwezig bij mensen
die geen verstandelijke handicap hebben. De sociaal wenselijkheid van dienten,
persoonlijk begeleiders en vertegenwoordigers kon voor een deel worden voor-

49 H. Prosser en J. Bromley, Interviewing people with intellectual disabilities, in: E.
Emerson, C. Hatton, J. Bromley and A. Caine (eds), C/in/cai Psyc/10/ogy and Peop/e
iwf/i Jnfe/fecfua/ DisaW/ifies, Chichester: John Wiley and Sons Ltd. 1998, p. 102.

50 dienten vertonen soms bewegingsdrang en beschikken, ten gevolge van inner-
lijke onrust, over een siecht en kortdurend concentratievermogen (M.C.O. Ker-
sten, "Het betrekken van mensen met een verstandelijke handicap bij dataver-
zameling voor wetenschappelijk onderzoek: methodologische consequenties",
in: D.A. Flikweert & M.C.O. Kersten (Eds), Wefensc/iappe///Jt onderzoefc fen be/ioeve
ffln de zorg wor mensen met Dersfande/i/Jte fejnd/cap, P/ena/re /ez/ngen fan he/ con-
gres gehouden op 29 en 30 oJtfober J99S (pp. 68-84), Utrecht: NGBZ en BBI 1999 en
M.C.O Kersten en M.I.M. Schuurman, Enwen moge///Jtneden en beper/c/ngen. £en
insfn/men< wwr beiraging ran mensen met een persfande/j/te Handicap, Utrecht: BBI
2000.
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komen door duidelijke vragen te stellen in een taal die aansloot bij het
van de respondent. Daarnaast zijn in de analyse de antwoorden van dienfn
naast de antwoorden van persoonlijk begeleiders en die van vertegenwoordigfs
gelegd, waardoor het mogelijk was om vanuit drie perspectieven naar de a>*-
woorden te kijken. Ook kon in deze fase een vergelijking worden gemaakt ret
de bevindingen uit het dossieronderzoek en de observaties.
De interviews zijn op verschillende 1 oca ties afgenomen. De interviews mette
vertegenwoordigers vonden doorgaans bij de vertegenwoordigers thuis pla*s-
Het vinden van een juiste locatie voor de interviews met de persoonlijk bege-'i-
ders was niet altijd even eenvoudig. In de meeste gevallen werd uitgewetn
naar een kamer of een kantoorruimte buiten de aanwezigheid van de client"-
Het kwam echter ook een aantal keren voor dat, bij afwezigheid van een kn-
toorruimte of vanwege een tekort aan personeel, het interview in aanwezighid
van de geselecteerde client plaatsvond en/of in aanwezigheid van andere din-
ten. De interviews met de dienten vonden doorgaans plaats in de kamer vande
client. Niet alle dienten hadden echter de beschikking over een eigen
waardoor uitgeweken moest worden naar een andere ruimte. Een enkele
vond een interview plaats in een kantoorruimte. Van deze mogelijkheid is
zo weinig mogelijk gebruik gemaakt aangezien dienten zieh niet altijd op Mn

gemak voelden als werü uitgeweK'en naar een ueigenykfc iiui'me. LEH mividre op-
tie was dat het interview in de woonkamer werd afgenomen met het gevaar dat
dienten in aanwezigheid van andere dienten snel afgeleid zouden zijn, dat an-
dere dienten zieh zouden gaan bemoeien met het gesprek en/of dat dienten zieh
geremd zouden voelen in het geven van antwoorden. Ook van deze mogelijk-
heid is zo min mogelijk gebruik gemaakt. Twee keer heeft een persoonlijk bege-
leider het interview met een client bijgewoond. De kans was aanwezig dat de
onderzoeker allerlei vragen en gedachten zou oproepen bij de geinterviewde
dienten. Teneinde goede nazorg te kunnen bieden aan de geinterviewde dien-
ten, was het volgens de persoonlijk begeleiders van twee dienten (client 12 en
13, tabel 4) beter als zij bij het interview aanwezig konden zijn. De twee dienten
voelden zieh door de aanwezigheid van hun persoonlijk begeleider niet geremd
in het geven van antwoorden. De persoonlijk begeleiders bleven, volgens af-
spraak, op de achtergrond aanwezig. Toch moet er rekening mee worden ge-
houden dat de aanwezigheid van derden, in dit geval een persoonlijk begeleider,
invloed heeft op de uitkomsten van een interview."

51 B. Emans, /»ifmwuvw, T/jeon'e, tec/im>Jt ew rrainin ,̂ Groningen: Wolters-Noord-
hoff 1990, p. 22-23.
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De interviews zijn allemaal opgenomen met een taperecorder. Aan het begin van
net interview is hiervoor toestemming gevraagd aan de respondent. De inter-
views zijn vervolgens anoniem uitgewerkt, waarna de tapes zijn vemietigd. •

2.5.6.3
In elke woning die bij het onderzoek betrokken was is een aantal dossiers van
dienten bestudeerd. Het betraf uitsluitend de dossiers van dienten die waren
geselecteerd. Elke client en/of zijn vertegenwoordiger heeft (schriftelijk) toe-
stemming gegeven voor inzage in zijn dossier." In totaal zijn 19 dossiers inge-
zien.
Het dossier bestond doorgaans uit een aantal onderdelen, waaronder hot zorg-
plan, die niet allemaal in een centraal dossier terug te vinden waren. Op een aan-
tal plaatsen werd gesproken van een moederdossier en een afgeleid dossier. Het
moederdossier bevond zieh op de hoofdlocatie of het kantoor van de wo-
ning/afdeling en het afgeleide dossier was aanwe/ig in de woning. In de gvt'en
ontbrak doorgaans het (uitgebreide) medisch gedeelte van het dossier. Dit ge-
deelte was in het bezit van de huisarts van de desbetreffende dienten en kon
daardoor niet in zijn geheel worden ingezien. De inzage bleef beperkt tot ivn
(beknopte) samenvatting van de medische gegevens die aanwezig was in het
dossier van de dient. Hoewel de dossiers van alle 19 geselecteerde dienten kon-
den worden ingezien, wisselde de kwaliteit van de informatie die werd gevon-
den in de dossiers. Lang niet alle informatie was actueel; op bepaalde locaties
was het zorgplan al jaren niet meer geevalueerd. Op andere locaties was door de
verhuizing en overplaatsing van dienten al geruime tijd geen aandacht meer
besteed aan het bijhouden van het dossier. In een gvt waren ontwikkelingen
gaande om dienten zo veel mogelijk zelf hun zorgplan te laten schrijven.
De dossiers zijn in de regel aan het begin van of voorafgaand aan de participe-
rende observatie bestudeerd waardoor tijdig inzicht werd verkregen in de indi-
viduele situatie van een client die gedurende een week werd geobserveerd." Het
dossieronderzoek is uitgevoerd aan de hand van een checklist die voor een be-
langrijk deel is gebaseerd op wettelijke bepalingen. Zowel in de Wgbo als in de
Wet Bopz zijn ten aanzien van de toepassing van vrijheidsbeperking enkele be-

52 Indien een vertegenwoordiger ontbrak en de client niet in Staat was om zelf
toestemming te geven, gaf in de twee geselecteerde Instituten de (algemeen) di-
recteur of de manager zorg toestemming.

53 Het betreff onder meer gegevens over de juridische status, de toepassing van
vrijheidsbeperking en de aanwezigheid van een (wettelijk) vertegenwoordiger.
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palingen over dossiervoering te vinden." In de Wet Bopz is bepaald dat in net
zorgplan genoteerd dient te worden welke redenen geleid hebben tot de toepas-
sing van dwangbehandeling of middelen of maatregelen (artikel 56 lid le en
If ) . "*

2.5.7 /n/e#ru/i> #e#«vws i>fln de riwttfc ?i>a/uafif Wef Bopz

Naast een kwalitatief onderzoek in drie verschillende voorzieningen voor ver-
standelijk gehandicaptenzorg, zijn ten behoeve van het thema vrijheidsbeper-
king de resultaten van de tweede evaluatie van de Wet Bopz 'interne rechtsposi-
tie verstandelijk gehandicaptensector' in dit onderzoek geintegreerd."^ "*
De tweede evaluatie Wet Bopz is in 2001 uitgevoerd en kende twee onderzoeks-
vragen:
• In hoeverre zijn de bepalingen van de Wet Bopz bekend en worden deze in

de praktijk toogepast?
• In hoeverre vormt de Wet Bopz een geschikt kader om de rechtspositie te

waarborgen van de dienten van Instituten voor verstandelijk gehandicap-
tenzorg?

De evaluatie bestond zowel uit een kwantitatief als een kwalitatief onderdeel.
Het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek bestond uit een schriftelijke en-
quete die verstuurd is naar alle instituten die in de verstandelijk gehandicapten-
zorg een Bopz-aanmerking hebben. De inhoud van de vragenlijst had betrekking
op de interne rechtspositie van zowel vrijwillig als onvrijwillig opgenomen
dienten. Eerder onderzoek had immers aangetoond dat vrijheidsbeperking ook
bij vrijwillig opgenomen dienten voorkomt. De vragen in de vragenlijst zijn ge-
groepeerd aan de hand van een aantal onderwerpen die in de Wet Bopz worden

54 Artikel 7:454-7:457 BW en artikel 56 en 57 Bopz. Dit laatste artikel is nader uit-
gewerkt in het Besluit patientendossier Bopz van 3 november 1993, Stb. 562 (ge-
wijzigd bij het Besluit van 12 april 1996, Stb. 261).

55 Deze bepaling is overigens niet van toepassing op dienten die met een Bopz-
indicatie zijn opgenomen.

56 In dit boek wordt alleen de term 'middelen of maatregelen' gebruikt. Hiermee
wordt de discussie vermeden wanneer sprake is van 'middelen of maatregelen'
conform artikel 39 lid 1 Bopz en wanneer van 'middelen en maatregelen' con-
form artikel 39 lid 2 Bopz.

57 Arends, Blankman en Frederiks 2002.
58 De bevindingen van de Evaluatie Wet Bopz zijn voomamelijk verwerkt in

hoofdstuk 5, 6 en 7 van dit proefschrift.
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eenoemd:* de totstandkoming van het zorgplan, de uitvoering van het zorg-
plan, het voorkomen van noodsituaties, de toepassing van huisregels en de in-
terpretatie van enige begrippen die de wet noemt (verzet, gevaar). De enquete
werd afgesloten met een open vraag 'of in de Instituten, in vergetijking met vrij-
willig opgenomen dienten, anders met Bopz-dienten werd omgegaan'. In totaal
zijn 163 Instituten aangeschreven. De respons bedroeg, nadat allo Instituten
rweemaal een herinnering hadden ontvangen, 100 instituten (61%). Onder de
Instituten die de vragenlijst niet retoumeerden bevond zieh een aantai orthope-
dagogische instituten. Hoewel zij formeel onder de Wet Bopz vallen gaven zij te
kennen dat zij niet tot de beoogde doelgroep van het onderzoek behoren.
Het kwalitatieve gedeelte van het evaluatieonderzoek had als voornaamste doel
om de resultaten die werden gevonden in het eerste gedeelte van de evaluatie te
verduidelijken. Daarnaast werd gekeken in hoeverre de Wet Bopz een geschikt
kader vormt voor de rechtspositie van dienten in de zorg voor mensen met een
verstandelijke handicap.**" Naast een aantai semi-gestructureerde interviews en
dossieronderzoek heeft ook een invitational conference plaatsgevondon.
In totaal zijn vier instituten voor verstandelijk gehandicapten/.org bezocht. Deze
zijn geselecteerd uit de instituten die de schriftelijke enquete hebben geretour-
neerd. Hoewel de enquete anoniem was, heeft een aantai instituten het gere-
toumeerde formulier voorzien van een Stempel of van een begeleidende brief.
Twee instituten behoorde tot degene die snel reageerde, een instituut maakte
deel uit van de groep die op het eerste rappel reageerde en een instituut be-
hoorde tot de groep die reageerde op het laatste rappel. Daarnaast is rekening
gehouden met de grootte, de ligging en het aantai Bopz-clienten. De resultaten
van de schriftelijke enquete toonden aan dat in maar liefst een derde van de
Bopz-instituten geen Bopz-clienten verbleven. Aanvullend is nog een (vijfde)
instituut bij het onderzoek betrokken die helemaal geen Bopz-clienten kende. In
dit instituut is alleen de beleidsverantwoordelijke voor de Bopz geinterviewd.
De interviews bestonden uit aantai vaste onderwerpen, die aangepast zijn aan
de kennis, expertise en ervaringen van de respondenten. Doel van de vragen
was te achterhalen hoe de Wet Bopz naar de praktijk wordt vertaald en wat de
ervaringen hiermee zijn. Enkele onderwerpen waren: activiteiten die een insti-

59 Deze onderwerpen komen later terug in de interviews, die in het kader van de
evaluatie Wet Bopz zijn gehouden, en vormden ook het uitgangspunt voor de
opzet van het evaluatierapport.

60 Het antwoord op deze vraag heeft ook bijgedragen aan het beantwoorden van
vraagstelling vier en vijf die in het onderhavige onderzoek centraal staan: 'Wel-
ke juridische mogelijkheden zijn er om de gevonden knelpunten op te lossen?'
En 'Wat betekent een en ander voor zowel wetgeving en zelfregulering als de
praktijk?'
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tuut ondernam om de Wet Bopz te operationaliseren, toepassing van middelen
of maatregelen en het registreren en het melden van middelen of maatregelen. In
totaal zijn 26 semi-gestructureerde interviews afgenomen. In elk instituut is ge-
sproken met: degene die beleidsbepalend was voor de uirvoering van de Wet
Bopz (directeur of beleidsverantwoordelijke Bopz), een arts voor de verstande-
lijk gehandicapten, een vertegenwoordiger, een persoonlijk begeleider en een
client. Daamaast is ook gesproken met een aantal andere personen waaronder
twee inspecteurs vix>r de gezondheidszorg (aandachtsgebied verstandelijk ge-
handicaptenzorg) en een orthopedagoog.

Tabel 6. Ge'interviewde personen Evaluatie Wet Bopz

Respondent
Client
Vertagen woordiger

1'iTMKinlijk bogcletder

Arts voor verstandt'lijk gehandicapti'n
OrthnrH-d.igoog

Belcidsvrr.iniwoordelijki" Bop/

Andere beleidsmedewerker

Dirocteur

Inspccteur Gezondheidszorg

Totaal

Aantal
4

4

4

4
1

3

2
2

2

26

In elk instituut is, behalve de interviews die zijn afgenomen, een viertal dossiers
onderzocht. Aan de hand van een checklist (die is gebaseerd op de Wet Bopz) is
bekeken in hoeverre de verplichtingen die de Wet Bopz stelt aan een dossier in
de praktijk zijn vertaald en ook worden toegepast. De zorgdossiers zijn door de
instituten at random gekozen. Een uitzondering werd gemaakt voor het dossier
van de client die werd ge'interviewd; zijn dossier werd in ieder geval bekeken.
De Bopz-evaluarie is afgesloten met een invitational conference. Het doel hier-
van was om de voorlopige uitkomsten en aanbevelingen ter validering voor te
leggen aan deskundigen afkomstig uit de zorg voor mensen met een verstande-
lijke handicap. De genodigden werden verdeeld in kleinere werkgroepen, waar
onder leiding van een voorzitter werd gediscussieerd over een aantal Stellingen.
Vervolgens vond een plenaire terugkoppeling plaats van de uitkomsten van de
werkgroepen. Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt.

2.5.S Awa/yse wm de resu/fatew

Alvorens de bevindingen uit de praktijk naast het juridische kader konden wor-
den geplaatst, dienden eerst de veelheid en diversiteit van bevindingen te wor-
den geanalyseerd. Binnen kwalitatief onderzoek bestaat geen vaste werkwijze
voor het analyseren van gegevens. Het is daarom belangrijk om de wijze waarop
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de analyse plaatsvindt zorgvuldig vast te leggen zodat niet alleen de onderzoe-
ker, maar ook derden, dit proces in een later stadium kunnen reconstrueren.*'
Het empirische materiaal - de uitgetypte interviews, de observaties, het dossier-
onderzoek en de werkdocumenten-^ zijn ingevoerd in de computer en vervol-
gens geanalyseerd met behulp van het computerprogramma Atlas-ti. Dit is een
analyseprogramma, dat speciaal is ontwikkeld voor kwalitatief onderzoek.*' Hot
empirische materiaal werd onderverdeeld in een aantal documcnten. Van olke
voorziening werd een eigen document aangemaakt, waarin de interviews, ob-
servaties en dossieronderzoek die in deze voorziening hadden plaatsgevonden
zijn ondergebracht. Deze documenten maakten het mogelijk om voor elke voor-
ziening in kaart te brengen welke problemen zieh ten aanzien van de (interne)
rechtspositie van dienten voordeden. Daarnaast zijn alle interviews, observaties
en dossieronderzoeken ieder in een eigen document ondergebracht. Vervolgens
zijn alle interviews nader onderverdeeld. Voor elke groep respondenten - de
vertegenwoordigers, de persoonlijk begeleiders en de dienten - is ook een eigen
document vervaardigd, waardoor het mogelijk werd om de (interne) rechtsposi-
tie van dienten vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Naast deze
documenten, is zowel voor de werkdocumenten als voor de gegevens van de
Bopz-evaluatie een apart document aangemaakt.

In het programma Atlas-ti is de itemlijst, die als uitgangspunt diende bij het par-
ticiperend observeren, ingevoerd. De thema's die centraal stonden in de in-
terviews maakten ook onderdeel uit van deze Hjst. Tijdens het analyseren is de
itemlijst uitgebreid met enkele begrippen die veelvuldig in het empirische on-
derzoek terugkeerden, maar nog niet waren opgenomen in de itemlijst. Nadat
alle documenten waren aangemaakt, is een start gemaakt met het doorlezen van
alle documenten. Atlas-ti biedt de mogelijkheid om in de kantlijn van docu-
menten begrippen te plaatsen, waardoor alle documenten konden worden geco-
deerd.** De veelheid aan begrippen die hierdoor ontstond, is zoveel mogelijk
geclusterd in thema's waaronder vrijheidsbeperking, vertegenwoordiging en
goed hulpverlenerschap. Nadat alle documenten waren gecodeerd konden aan
de hand van de begrippen of de thema's verschillende uitdraaien worden ge-

61 Wester 1995, p. 134.
62 In een latere fase zijn ook de gegevens van de evaluatie Wet Bopz toegevoegd.
63 Het gebruik van een computerprogramma is slechts een hulpmiddel om de

analyse systematisch(er) uit te voeren. Het computerprogramma voert niet de
analyse uit; het is nog altijd de onderzoeker die de analyse uitvoert, de gege-
vens codeert en ordent en de resultaten interpreteert.

64 Codering levert een bestand op van geordende gegevens waarop de uiteinde-
lijke bevindingen van onderzoekers zijn gebaseerd. In dit bestand zijn alle rele-
vante gegevens opgenomen (Wester 1995, p. 136).
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maakt. Zo konden alle citaten van vertegenwoordigers over het thema vrijheids-
beperking worden uitgedraaid. Hetzelfde was mogelijk met de citaten van dien-
ten en persoonlijk begeleiders. Het materiaal dat is verzameld random het thema
vrijheidsbeperking is geanalyseerd aan de hand van een tweetal vragen (zie ook
paragraaf 2.4):
1. In hoeverre wordt in de praktijk van de zorg voor mensen met een verstan-

delijke handicap ten aanzien van de toepassing van vrijheidsbeperking re-
kening gehouden met het juridische kader? Deze vraag is onderverdeeld in
twee subvragen: Is de toepassing van vrijheidsbeperking in de praktijk vol-
doende gewaarborgd? Zijn hulpverleners zieh in de praktijk voldoende
bewust van het juridische kader of wordt deze genegeerd?

2. In hoeverre hangen knelpunten rondom de toepassing van vrijheidsbeper-
king bij mensen met een verstandelijke handicap samen met de speeifieke
eigenschappen van de praktijk van de verstandelijk gehandicaptenzorg?

Het materiaal is uiteindelijk teruggebracht tot het thema vrijheidsbeperking,
waarin overigens ook aspecten van vertegenwoordiging, privacy en het zorg-
plan zijn meegenomen. De belangrijkste reden voor deze reductie van het mate-
riaal was dat in do bevindingen over het thema vrijheidsbeperking voldoende

uaitflnupingspumenie vmcien waren um een antwoora'te kfunnen geven op de
vraagstellingen die in dit onderzoek centraal standen. Bovendien sloten de be-
vindingen aan bij de lijn die reeds ingezet was in het normatief kader, waarin de
nadruk wordt gelegd op het recht op goede zorg en het recht op ontplooiing.
Het behandelen van nog meer thema's, waaronder vertegenwoordiging en pri-
vacy, zou in het kader van de doelstelling van dit proefschrift nauwelijks meer
nieuwe informatie opleveren. Dit betekent overigens niet dat de informatie die
verzameld is over de andere thema's niet van betekenis is geweest voor dit
proefschrift. De informatie heeft (indirect) bijgedragen aan de gedachtevorming
over de rechtspositie van dienten met een verstandelijke handicap die tijdens dit
onderzoek heeft plaatsgevonden.

2.6 Generaliseerbaarheid van de bevindingen

Vanwege de beperkte omvang van het empirische onderzoek kunnen geen al-
gemene uitspraken worden gedaan over de (interne) rechtspositie van dienten
met een verstandelijke handicap aangaande de toepassing van vrijheidsbeper-
king. Kwalitatief onderzoek is niet gericht op het generaliseren van uitspraken;
deze vorm van onderzoek kenmerkt zieh door het nauwkeurig beschrijven en
eventueel verklaren van hetgeen onderzoekers in de empirie hebben aangetrof-
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fen." Hierdoor is het mogelijk geweest om in dit onderzoek meer inzicht te ver-
krijgen in de problemen die zieh voordoen ten aanzien van de toepassing van
vrijheidsbeperking in de praktijk van de zorg voor mensen met een verstande-
lijke handicap. De onderzoeker was niet geinteresseerd in hoe vaak een bepaald
probleem zieh voordeed; van belang was om de relevantie van een bepaald pro-
bleem in kaart te brengen.
Kwalitatief onderzoek sluit het generaliseren van bevindingen niet geheel uit.
Dat geldt ook voor dit onderzoek. De mate van generaliseerbaarheid** wordt
mede bepaald door de nauwkeurigheid waarmee alle stappen in het onder/oek
zijn beschreven, ook wel de methodologische verantwoording genoomd."" *" In
deze paragraaf wordt nog een aantal aanvullingen gegeven op de procedure die
in dit onderzoek is gevolgd. Tijdens het onderzoek zijn de bevindingen voorge-
legd aan deskundigen uit de praktijk met de vraag of zij zieh konden herkonnon
in de bevindingen van dit onderzoek.** Deze methode wordt ook wel genoemd
'member check'. Daarnaast is gebruik gemaakt van triangulatie. Enerzijds zijn
drie verschallende methoden gebruikt - dossieronder/.oek, participerende obser-
vaties en interviews - en anderzijds vonden de interviews vanuit drie verschil-
lende perspectieven plaats.
Naast een goede methodologische onderbouwing van het onderzoek is een aan-
tal andere (methodologische) kwaliteiten ook van invloed op de generali-
seerbaarheid van het onderzoek. Het betreff in dit geval de frettKM'n#su>a<jrdi', de
imp/emenffl/re uwarde ew de parf/cipafieve u>aarde uan /jef onderzoeit.™ De benufr/'n#s-
uwarde heeft betrekking op de bruikbaarheid van de uitkomsten van dit onder-
zoek voor de verstandelijk gehandicaptenzorg. Kunnen hulpverleners zieh vin-
den in de resultaten? Draagt het onderzoek bij aan een verbetering van de
rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap als het gaat om de

65 I. Maso, KzDfl/itahe/oMderzoeJt, Meppel: Boom 1987, p. 15-16.
66 In plaats van generaliseerbaarheid wordt ook wel gesproken over 'externe vali-

diteit' waaronder wordt verstaan de generaliseerbaarheid van onderzoeks-
conclusies naar andere personen, situaties en tijdstippen dan die van het onder-
zoek (Maso en Smaling 1998, p. 73).

67 Wester 1995, p. 205.
68 Overigens is een nauwkeurige beschrijving allereerst bepalend voor het vergro-

ten van de interne validiteit, die betrekking heeft op de 'juistheid van de bevin-
dingen'.

69 Daarbij moet worden gedacht aan terugkombijeenkomsten in de deelnemende
voorzieningen, twee invitational conferences en praktijkbeschrijvingen die zijn
gelezen door medewerkers van de geselecteerde voorzieningen. Ook zijn de
bevindingen regelmatig voorgelegd aan de begeleidingscommissie.

70 Maso en Smaling 1998, p. 83-86.
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toepassing van vrijheidsbeperking? In dit onderzoek is getracht om zoveel mo-
gelijk aan te sluiten bij het taalgebruik van de potentiele gebruikers: de hulpver-
leners, de vertegenwoordigers van dienten, beleidsmakers en Juristen/' Daar-
naast zijn diverse voorbeelden uit de praktijk aangehaald om de herkenbaarheid
te vergroten. Deze voorbeelden en beschrijvingen van de praktijk zijn overigens
ook tijdens het onderzoek voorgelegd aan deskundigen uit de drie voorzienin-
gen teneinde te controleren of in de verslaglegging een reeel beeid werd ge-
schetst van de praktijk.
De im/j/emfMfaire uwinfe heeft betrekking op de vraag of de uitkomsten van het
onderzoek ook daadwerkelijk gei'mplementeerd kunnen gaan worden. In hoofd-
stuk 7 wordt een altematieve regeling voor de toepassing van vrijheidsbeper-
king in de verstandelijk gehandicaptenzorg geschetst. Los van het feit dat deze
regeling op een aantal punten nog niet gedetailleerd is uitgewerkt, zal het niet
eenvoudig zijn om deze regeling op zeer korte termijn in te gaan voeren. Naast
het aanpassen dan wel vervangen van de Wet Bopz zal ook rekening moeten
worden gehouden met het wijzigen van andere wetgeving.
De parfirtpafjfw waarde van het onderzoek kan worden verhoogd door alle par-
tijen die een rol spelen bij het verbeteren van de rechtspositie van dienten met
een verstandelijke handicap te betrekken. In dit onderzoek is zowel het perspec-
tief van de client, van de vertegenwoordiger als die van de persoonlijk begelei-
der meegenomen. Ook zijn andere hulpverleners (artsen en gedragsdeskundi-
gen) en de Inspectie bij het onderzoek betrokken geweest. Door de uitkomsten
van het onderzoek tijdens twee invitational conferences^ voor te leggen aan een
groep genodigden, die allen werkzaam zijn in de verstandelijk gehandicapten-
zorg, werd de kring van betrokkenen uitgebreid met beleidsmakers, Juristen,
inspecteurs, de VGN, de FvO en ambtenaren van het Ministerie van VWS. De
resultaten van beide invitational conferences zijn uitgewerkt in een verslag en
verwerkt in dit proefschrift.

Op grond van de resultaten van dit onderzoek, is het mogelijk om een aantal
uitspraken te doen over de rechtspositie van dienten met een verstandelijke
handicap aangaande de toepassing van vrijheidsbeperking. In hoeverre deze
uitkomsten daadwerkelijk overdraagbaar zijn naar andere settings in de zorg

71 Het ligt in de bedoeling dat de kern van het verhaal in de nabije toekomst in
een beknopte en eenvoudige versie zal verschijnen voor persoonlijk begeleiders
en zelfs voor dienten.

72 De eerste invitational conference vond plaats aan het einde van de Evaluatie
Wet Bopz, op 14 September 2001. De rweede invitational conference vond plaats
op 20 November 2002, waarin de altematieve regeling voor de toepassing van
vrijheidsbeperking in de verstandelijk gehandicaptenzorg en de psychogeriatrie
centraal stond.
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voor mensen met een verstandelijke handicap wordt voor een deel ook bepaald
door de lezers van dit boek. Hulpverleners kunnen op grond van hun eigen or-
varingen bepalen in hoeverre de inzichten, die in hoofdsruk 6 aan do hand van
praktijkervaringen worden gegeven, overdraagbaar zijn naar hun eigen setting.
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3. Een nonnatief kader voor de interne rechtspositie van mensen
met een verstandelijke handicap

3.1 Inleiding ; .-.M

Aan het einde van de vorige eeuw doet het burgerschapsparadigma zijn introde
in de verstandelijk gehandicaptenzorg.' De achterliggende gedachte daarvan is
dat mensen met een verstandelijke handicap gelijkwaardig z.ijn aan mensen
zonder een verstandelijke handicap en dezelfde rechten en plichten hebbvn als
iedere andere burger in de samenleving. In dit nieuwe paradigma Staat niet lan-
ger zorg centraal maar ondersteuning. Onder ondersteuning wordt verstaan:

'Hef #e/iee/ <WM /ro/pmn/de/fn en srnifegieen om de onfu>iWce/in#, de opioedinj;, de be-
fangen en her persoon/i/Jt uv/z</n win mensen me* een uersfande/i/Jte /umdicup ft* foror-
deren.''

Het burgerschapsparadigma geldt voor elke client, onafhankelijk van de vraag
of hij een lichte verstandelijk handicap heeft dan wel een (zeer) ernstige meer-
voudig handicap. De essentie van het paradigma is dat ondersteuning flexibel
wordt gegeven. De client wordt geholpen bij het vaststellen van de mate van
ondersteuning die hij nodig heeft om zieh te kunnen ontplooien. Dit zal in de
praktijk betekenen dat bepaalde dienten, met name mensen met een (zeer) ern-
stige meervoudige handicap, meer ondersteuning nodig hebben dan andere
dienten. Deze aanpak wordt ook gepropageerd door de overheid. In diverse
beleidsstukken benadrukt zij dat mensen met een verstandelijke handicap de
kans moeten krijgen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren.
In de nota 'De perken te buiten'' wordt voor de eerste keer de koerswijziging
binnen de sector verstandelijk gehandicaptenzorg onder woorden gebracht. De
belangrijke uitgangspunten zijn respectievelijk 'ge/j/fce rec/i/en, ge/yfce p/;c/jfen en
ge/i/7ce frenflnde/i'ng', 'integrate en parficipafie' en waar nodig 'besc/iermin^ en com-
pensarie'. In de Zorgnota 2000 wordt het begrip volwaardig burgerschap^ ge-

1 A.Th.G. van Gennep, Emancipofie uan rfe zwaJts/en in rfe samen/e^ing: ewer pora-
rfi^ma's »an uerstamfe/i/fce nandicap, Amsterdam: Boom 2000.

2 Luckasson et al 2002.
3 KamersfufcJfcen // 1994/1995, 24 170, nr. 1-2, p. 19-21. -
4 Onder volwaardig burgerschap wordt verstaan: het streven naar een siruatie

voor mensen met functiebeperkingen waarin sprake is van formeel en materieel
gelijke rechten. Principes van non-discriminatie en gelijke kansen moeten daar-
bij wettelijk zijn vastgelegd. ^
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noemd als leidraad voor de sector gehandicaptenzorg. Een aantal aspecten valt
onder dit begrip, te weten een goede kwaliteit van bestaan, het maken van eigen
keuzes en de mogelijkheid van ondersteuning.
Volwaardig burgerschap, zoals door de overheid bedoeld, krijgt in de praktijk
gestalte door middel van community care. Onder dit begrip wordt verstaan dat
mensen met een beperking binnen de samenleving de kans moeten krijgen om
hun leven naar eigen inzicht in te richten. Waar nodig kunnen zij aanspraak ma-
ken op ondersteuning.* Professionals, mantelzorg, vrijwilligers en de samenle-
ving als geheel ondersteunen mensen met een verstandelijke handicap op een
dusdanige manier, dat het mogelijk wordt dat elke burger, met of zonder beper-
king, een plaats krijgt binnen de maatschappij.
Uit het beleid van de overheid kan worden afgeleid dat mensen met een ver-
standelijke handicap in beginsel op gelijke wijze als mensen zonder een verstan-
delijke handicap moeten worden benaderd. Een persoon met een verstandelijke
handicap zal echter nooit volledig gelijkgesteld kunnen worden met andere bur-
gers. Mensen met een verstandelijke handicap hebben nu eenmaal op bepaalde
momenten meer behoefte aan ondersteuning dan de gemiddelde burger. Van
Gennep spreekt over een onrechtvaardige behandeling als mensen met een ver-
standolijke handicap evenveel ondersteuning krijgen als mensen zonder een ver-
standehjke handicap."
De overheid erkent dat mensen met een verstandelijke handicap niet zonder een
bepaalde mate van ondersteuning kunnen. In de nota 'De perken te buiten' wijst
zij op het belang van bescherming en compensatie. Daarmee volgt de overheid
het idee dat de zelfbeschikkingsdoctrine niet toereikend is in de verstandelijk
gehandicaptenzorg. Deze doctrine neemt in de hedendaagse samenleving een
centrale plaats in. Het uitgangspunt van het zelfbeschikkingsrecht is dat ieder
individu vrij en autonoom is en de ruimte moet krijgen om zijn leven naar eigen
inzicht in te vullen7 Uiteraard mag het niet zo zijn dat het zelfbeschikkingsrecht
van mensen met een verstandelijke handicap terzijde wordt geschoven enkel en
alleen omdat zij dit recht niet kunnen uitoefenen, aldus Leenen:

de mens /ief ze//freschi'Wcin£srecHf a/s mens hee/if, «s m'ef re/euanf in u>e/fce mate
/ii/' hef ze//frescniMcin£srechf fam u/foe/enew. C. J Oo/c minder/'an^en en mensen mef een
OTS/ande/i/fce nanrfi'cap nebben nef 2e//i»esc/iifc/c;n ŝrec/if, oofc «/ fcunnen 21/ in de/ei'fe/i/'fce
u/foe/ening erzwi zi/n beperitf. OoJt /iun ze//besc/iiWcin^srecn/ moef worden ^erespec-

5 RVZ 2002, p. 10. -.'.
6 Van Gennep 2000, p. 110.
7 Leenen, H.J.J., Handboeit gezondheidsrec/if, Dee/ 1 Rechten ran mensen in de gezond-

hetdszor ,̂ vierde herziene druk bewerkt door H.J.J. Leenen en Gevers, Hou-
ten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum 2000, p. 32.

74



Em norma/i«/Jtader poor dr inrfrw rwhfsposifiV

terrd CTI fli/es dienf in nef uvr* re uwden gesfe/d fert zic/i n<wr de maf«- twn hrt

Het recht dient mogelijkheden te creeren om mensen met een verstandelijke
handicap de gelegenheid te bieden hun capaciteiten, zoveel als mogelijk is, te
kunnen benutten. Daarbij dient afstand te worden genomen van de veel bospro-
ken tegenstelling: het bieden van bescherming öf het bevorderen van zolfbe-
schikking. Teveel aandacht voor bescherming doet de rechten van dienten tekort
en teveel aandacht voor het zelfbeschikkingsrecht ontkent de problemen in het
functioneren van dienten. Beide beginselen zijn echter van esscntuvl belang in
de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Het is ivn t.wik van het
recht om een bijdrage te leveren aan het vinden van een optimale balans tussen
zelfbeschikking en bescherming. In deze Studie zijn elementen van beide begin-
selen terug te vinden in het rechtsbeginsel rerhf op yofd«* zorjj. Een porsoonlijk
begeleider biedt een client goede zorg in de zin van betrokkenheid, ondersteu-
ning en waar nodig bescherming.

De intentie van het recht op goede zorg is ook om de mogelijkheden van mensen
met een verstandelijke handicap zoveel mogelijk tot ontplooiing te brengen.
Naast het rechtsbeginsel goede zorg is ook het rechtsbeginsel rcr/tf op ofifp/ooiirig
van belang in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Centraal in deze studio staat
het idee dat het recht op zelfbeschikking en het recht op bescherming niet vol-
doende zijn om tegemoet te komen aan de uitgangspunten van het recht op ont-
plooiing. Het recht op goede zorg biedt deze mogelijkheid wel, aangezien zij
elementen bevat van zowel zelfbeschikking als bescherming. Beide elementen,
weliswaar in een juiste balans, zijn noodzakelijk om uiteindelijk een bijdrage te
leveren aan het recht op ontplooiing. In dit kader is het ook toelaatbaar en nood-
zakelijk om mensen met een verstandelijke handicap te beschermen. Het uitein-
delijk doel van bescherming is dat deze functioned bijdraagt aan de onrwikke-
ling van mensen met een verstandelijke handicap. Met andere woorden: be-
scherming wordt ingezet om de zelfstandigheid van dienten te bevorderen.

Het begrip ontplooiing is niet geheel nieuw in de verstandelijk gehandicapten-
zorg. De jaren zestig van de vorige eeuw stonden in het teken van het zelfont-
plooiingsideaal. In de verstandelijk gehandicaptenzorg ontstond het idee dat alle
mensen, met of zonder handicap(s), hun eigen mogelijkheden en talenten zou-
den moeten ontdekken en ontplooien en dat de maatschappij dusdanig ingericht
moest worden dat zij deze zelfontplooiing niet blokkeerde maar ondersteunde."

8 Leenen 2000, p. 32.
9 E. Tonkens, Hef ze//cm/p/ooH«gsregime: de acfuaiitezf ran Dennenda/ CTJ de /'aren zes-

fig. Amsterdam: Bert Bakker 1999, p. 22.
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In deze Studie wordt het zelfonplooiingsideaal van de vorige eeuw verder ver-
fijnd. Naast zelfbeschikking mag het aspect bescherming niet ontbreken. Mensen
met een verstandelijke handicap hebben recht op zelfbeschikking, maar kunnen
ook niet zonder een bepaalde mate van bescherming. Beide componenten dra-
gen uiteindelijk bij aan de ontplooiing van mensen met een verstandelijke han-
dicap.
In dit hoofdstuk wordt de basis gelegd voor de overige hoofdstukken van dit
boek. Allereerst wordt ingegaan op de betekenis van het recht in relatie tot de
rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap (3.2.1). Daarbij wordt
ook aandacht besteed aan het aspect juridisering. Vanuit de gehandicaptenzorg
en de ethiek zijn geluiden hoorbaar dat teveel aandacht voor rechten zal leiden
tot een verschraling van de zorg in de gehandicaptenzorg. In paragraaf 3.2.2 zal
worden beargumenteerd dat het rechtendiscours, oftewel het denken in rechten
en plichten, ook van wezenlijk belang is in de verstandelijk gehandicaptenzorg.
Vervolgens worden in paragraaf 3.3 de eerder genoemde rechtsbeginselen - zelf-
beschikking, bescherming, goede zorg en ontplooiing - besproken. Hoofdstuk 3
wordt afgesloten met een beschouwing, waarin de inhoud van dit hoofdstuk
nogmaals de revue zal passeren.

3.2 Betekenis van het recht binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg

3.2.2 Funcfie wiM nef rec/jf binnen de yerstande///Jc ge/wHdicapte

In de vorige paragraaf werd al geconstateerd dat in de huidige visie op de ge-
handicaptenzorg wordt benadrukt dat mensen met een verstandelijke handicap
dezelfde rechten hebben als mensen zonder een verstandelijke handicap. De en-
kele gelijkstelling van deze beide groepen is evenwel niet toereikend voor een
gepaste rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap. In de proef-
schriften van Legemaate'" en Van de Klippe" zijn aanknopingspunten te vinden
voor deze redenering. Weliswaar gaan beide proefschriften over een andere
doelgroep, te weten de psychiatrische patient, de problematiek vertoont veel
overeenkomsten met de rechtspositie van mensen met een verstandelijke handi-
cap. Legemaate acht het niet voldoende als de rechtspositie van vrijwillig opge-
nomen psychiatrische patienten wordt gelijkgesteld met die van patienten in de
algemene gezondheidszorg. Daarmee zou ook de beschermende functie van het
recht in het gedrang komen.'̂  Met name in de geestelijke gezondheidszorg is

10 Legemaate 1991, p. 24-25.
11 Van de Klippe 1997, p. 8-9.
12 Legemaate, Rec/if en rea/ifeif: /'uridische normerin# en /ief fherapeuf/sc/i proces (inau-

gurate rede Rotterdam) Houten/Zaventum: Bonn Stafleu Van Loghum 1994a, p.
9 . • - - • ' • : • • • •
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sprake van een ongelijke verhouding tussen de patient en de hulpverlener. Dit is
mede een gevolg van het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen, de
aard en de ingrijpendheid van de behandeling en (de duur van) het verblijf in
een instiruut. Deze factoren zijn ook van toepassing op mensen met een verstan-
delijke handicap die zijn opgenomen in een instituut of een andere voorziening.
Gezien de kwetsbare positie waarin mensen met een verstandelijke handicap
zieh bevinden, heeft het recht in de verstandelijk gehandicaptenzorg alloreerst
een lx"sdjeT7m>i#s/unrf/e." Niet alleen in de verstandelijk gehandicaptenzorg,
maar vrijwel in de gehele care sector staat deze functie van het recht op de voor-
grond." Dit betekent niet dat in de care sector geen ruimte is voor een andere
functie van het recht, te weten het «•aarfronfi-n IWM «if Mtiiwiiui'/r (>n/;»/<x)i»ry «vi
pn;7i«<i." In het gezondheidsrecht wordt deze functie veelal aangeduid met het
respecteren van het zW/besr/r/Wrings rwh/ van een individu." Het recht heeft als
taak om te garanderen dat elk individu, binnen het kader van /ijn mogelijkhe-
den, de gelegenheid krijgt om zijn leven naar eigen inzicht in te vullen.
Beide nineties van het recht, het bieden van bescherming respectievelijk het
waarborgen van het zelfbeschikkingsrecht, zijn noodzakelijk voor een adequate
vormgeving van de rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap.

13 De beschermende functie van het recht wordt in deze Studie verwoord in het
beschermingsbeginsel. Dit beginsel kent een nauwe betekenis: 'de vrijheid van
een client met een verstandelijke handicap wordt beperkt teneinde de client te
beschermen tegen zichzelf (zie voor een nadere beschrijving paragraaf 3.3.3). In
het recht wordt naast het beschermingsbeginsel ook gesproken over het rechts-
beschermingsbeginsel. Beide beginselen zijn gericht op het bieden van be-
scherming aan dienten die in hun rechten en vrijheden worden beperkt. Het is
echter gebruikelijk dat het rechtsbeschermingsbeginsel wordt gelijkgesteld met
alle rechtsmiddelen die een client kan aanwenden teneinde te waarborgen dat
hij wordt beschermd tegen (on)rechtmatig optreden van hulpverleners, institu-
ten of voorzieningen waar de client verblijft en de overheid.

14 F.C.B. van Wijmen, "Klagen noch kwijnen - enige beschouwingen over ontwik-
kelingen in de rechtsbescherming van verpleeghuispatienten", in: J.C.J. Dute,
J.K.M. Gevers en G.R.J. de Groot, Omzien mwr de foefcomsf, Houten/Diegem:
Bohn Stafleu van Loghum 2002, p. 230.

15 J.C.J. Dute, "Hoofdlijnen van de regulering van de gezondheidszorg", in: J.C.J.
Dute en H.E.G.M. Hermans (red.), Regu/enwg pan de gezondtedszor^, Maarssen:
Elsevier Gezondheidszorg 2000a, p. 19.

16 De betekenis die in de care sector aan ontplooiing wordt gegeven is doorgaans
beperkt. Het begrip wordt gelijkgesteld met zelfbeschikking oftewel negatieve
vrijheid. In deze Studie wordt evenwel een ruimere betekenis toegekend aan
ontplooiing: ook bescherming en positieve vrijheid worden tot dit begrip gere-
kend.
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In de praktijk blijkt het niet eenvoudig te zijn om deze twee functies van het
recht naast elkaar toe te passen, ook omdat ze worden ge'interpreteerd als tegen-
polen van elkaar. In de dagelijkse zorgverlening aan mensen met een verstande-
lijke handicap lopen hulpverleners regelmatig tegen situaties aan, waarin zij een
keuze moeten maken tussen enerzijds het bieden van bescherming en anderzijds
het loslaten van dienten. Hulpverleners voelen zieh al snel verantwoordelijk
voor de gevaren waaraan dienten worden blootgesteld. Dit vormt vaak een re-
den om een client in bescherming te nemen, teneinde te voorkomen dat hem iets
zal overkomen waarvoor zij verantwoordelijk worden gesteld. Hulpverleners
moeten echter dienten niet beschermen om de kansen op aansprakelijkheid voor
zichzelf te verkleinen. Van belang is dat dienten tegen zichzelf worden be-
Bchermd omdat zij op dat moment geen juiste inschatting kunnen maken van de
risico's die verbonden zijn aan een bepaalde handeling. Het is niet realistisch om
te veronderstellen dat de tegenstelling tussen bescherming en zelfbeschikking
lean worden opgelost. Wei is het mogelijk om tot een soort middenweg te ko-
men. De onderlinge verhouding tussen de verschillende functies van het recht
dient zodanig te zijn, dat zij elkaar kunnen aanvullen in plaats van tegenwerken.
Binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg heeft het recht, althans voor zover
mogelijk is, als dool om de ontplooiing van dienten te bevorderen. Deze bijzon-
dere functie van het recht komt tot uitdrukking in het recht op ontplooiing en
bevat zowel aspecten van bescherming als het waarborgen van het zelfbeschik-
kingsrecht van individuen. Kelk omschrijft het recht op ontplooiing als Tief
iwrfdwrend anndar/if frestafen aan de mô e/i/fc/iede« t'oor de pof/enten om zr'c/i te Wi/-
zvn OHru»i'JWre/pH.''* Vanuit het oogpunt van bescherming zullen hulpverleners
geneigd zijn om een client te beschermen tegen gevaren. Dit is terecht, als be-
scherming in een bredere context wordt gezien. In het kader van het recht op
ontplooiing dient het bieden van bescherming niet alleen gericht te zijn op het
afwenden van gevaar maar ook daadwerkelijk bij te dragen aan de mogelijkhe-
den van een client. In de inleiding van dit hoofdsruk werd gesproken over func-
tionele bescherming. Bescherming dient niet alleen functioneel te zijn, maar ook
op maat. De plaats van het recht in de verstandelijk gehandicaptenzorg dient
zodanig te zijn dat zij uiteindelijk, in welke vorm dan ook, instaat voor een ge-
paste rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap. Dit betekent
onder meer bescherming op maat en gebruik maken van de mogelijkheden van
mensen met een verstandelijke handicap.

17 C. Kelk, "Klagen of kwijnen: de rechten van verpleeghuispatienten en de be-
handeling van hun klachten", Preadwes Verenigmg wor Gezond/iwdsrec/if,
Utrecht: 1985, p. 38.
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3.2.2

Juridisering wordt door Schuyt" omschreven als: 'De omwrminj; «in s
retflfies in /nridiscÄ* re/afies, zodon/^ da/ deze sooWf rWafirs roornamWi/Jlr o/somü :e(/s
Mifs/uiffnd worden #ede/inieerd in /undisf/j«* firmen'. In de verstandolijk gehandi-
captenzorg is deze ontwikkeling ook waarneembaar. Naast de modische bril en
de pedagogische bril, wordt steeds vaker door een juridische bril naar de zorg-
verlening gekeken. De rechtspositie van mensen met een verstandelijke handi-
cap is aan het einde van de vorige eeuw versterkt door een aantal patientenwet-
ten,'* waarvan de inhoud ook van betekenis is voor hulpverleners die werkzaam
zijn in de verstandelijk gehandicaptenzorg.
De groei aan regelgeving wordt door hulpverleners beschouwd als /Mrirfisrrin^,
een term die over het algemeen een negatieve lading heeft.*' Dit is echter eon te
snel oordeel. Een belangrijk doel van juridisering is do versterking en verbete-
ring van de rechtspositie van dienten, een doelstelling die door hulpverleners
nog onvoldoende wordt onderschreven. De verklaring hiervoor moot worden
gezocht in de visie die men heeft op de functie van het recht. De wijze waarop
juridisering wordt beoordeeld, hangt in sterke mate af van deze visie." Door te
benadrukken dat het recht vrijheidswaarborgende, humaniserende en emanci-
patoirc of/ccten heeft, kan juridisering (xik als een positief concept worden be-
schouwd.^ Legemaate stelt dan ook voor om juridisering neutraal te omschrij-
ven, zodat meer ruimte wordt gecreeerd voor een open discussie. Op deze ma-
nier wordt het mogelijk om goede (positieve) juridisering te onderscheiden van

18 C.J.M. Schuyt, "Tussen witte jassen en zwarte toga's. De plaats van het gezond-
heidsrecht in de moderne samenleving", in: J.H. Hubben, J.H. en H.D.C. Ro-
scam Abbing (red.), Gezond/ieidsrec/if in perspec/ie/, Utrecht: De Tijdstroom 1993,
p. 156-168.

19 Wet Bopz, Wgbo, Wet medezeggenschap dienten zorginstellingen, Wet klacht-
recht dienten zorgsector en regeling mentorschap.

20 G. Widdershoven, R.L.P. Berghmans, en S. P.K. Welie, "Zelfbeschikking of goe-
de zorg? Ethische kanttekeningen bij juridisering in de hulpverlening", in: A.H.
Schene e.a. (red.), /aarboefc w>or psychiafrie e« psyc/ioffierapie, Houten/ Diegem:
Bohn Stafleu Van Loghum 2003, p. 325-338.

21 J.H.M. Klanderman, "Juridisering en dejuridisering", in: A.R.J. Groot en H.
J.L.M van de Luytgaarden (red.), Zonder meer rec/jt, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Wil-
link 1993, p. 2%.

22 W.G. van der Velden, "Onderzoek van juridisering als probleem". In: A.R.J. de
Groot en H.J.L.M. van de Luytgaarden, Zonder meer rec/it, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1993, p. 384.
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negatieve juridisering." In de afgelopen jaren zijn onder meer de patientenrech-
ten geaccentueerd, is de verantwoordingsplicht en de noodzaak tot toetsbaar-
heid van hulpverleners en instellingen wettelijk vastgelegd en heeft het veld een
eigen verantwoordelijkheid gekregen ten aanzien van de ontwikkeling van kwa-
liteitsnormen. Dit zijn voorbeelden van juridisering van het goede soort, aldus
Legemaate."

in
Ook in de verstandelijk gehandicaptenzorg is juridisering onontbeerlijk. Het
recht heeft als doel om de rechtspositie van mensen met een verstandelijke han-
dicap te verbeteren en te versterken. Mensen met een verstandelijke handicap
zijn afhankelijk van hulp en ondersteuning van een persoonlijk begeleider en/of
een vertegenw<x>rdiger. Daarnaast verblijft een aanzienlijk aantal dienten nog
steeds in een instituut, waar vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast
en de privacy nog al eens te wensen overlaat. In de laatste jaren is de samenle-
ving zieh gaan realiseren dat ook mensen met een verstandelijke handicap rech-
ten hebben. Mulpverleners behoren in hun dagelijkse werkzaamheden stil te
staan bij de vraag of zij zorgvuldig omgaan met deze rechten. Schendingen van
rechten zijn wellicht te wijten aan de eultuur binnen instituten, de werkdruk en
de kwaliteit van het personeel of doordat hulpverleners zieh onvoldoende reali-
seren welke gevolgen hun handelen heeft voor de rechtspositie van dienten. In
dit kader kan juridisering een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van
de eerdergenoemde doelstelling: het verbeteren en versterken van de rechtspo-
sitie van dienten. Het is niet alleen een taak van hulpverleners om meer stil te
staan bij de rechten van mensen met een verstandelijke handicap, maar ook om
deze rechten te verduidelijken naar dienten toe. Als dienten niet in staat zijn om
hun rechten te claimen, is het een taak van hulpverleners om deze rechten veilig
te stellen. Daartoe behoort ook dat hulpverleners hun handelen inzichtelijk ma-
ken en inbreuken op rechten van dienten verantwoorden naar buiten toe. De
'bewijslast' wordt op deze manier omgekeerd: niet dienten moeten zieh beroe-
pen op hun rechten, maar hulpverleners moeten motiveren waarom zij bepaalde
rechten van dienten beperken. In de Wgbo en de Wet Bopz zijn hiervoor vol-
doende aanknopingspunten te vinden.
Vanuit de ethiek komen andere geluiden. In de verstandelijk gehandicaptenzorg
zijn normen en waarden als vrijheid, autonomie en rechten ondergeschikt aan

23 J. Legemaate, "Goed recht: de betekenis en de gevolgen van het recht voor de
praktijk van de hulpverlening", Preadt'ies. Wrewigi'ng wor Gezomtfieü/srerftf,
Utrecht: 1994b, p. 12-13.

24 J. Legemaate, Pro/pss»'?, ma«fl̂ eme»if en gezond/iiüfcrec/it. Den Haag: Koninklijke
Vermande 2003a, p. 20.

80



E«i normaft?/Wrr poor <fc infrntr rrriifcppsi tit

afhankelijkheid, relaties en het bieden van goede zorg. Hulpverleners zijn bang
dat juridisering in de verstandelijk gehandicaptenzorg do primaire doelstelling
van de hulpverlening, namelijk het bieden van goede zorg aan de client, tekort
dort.* Hulpverleners worden gedwongen om op een andere manier te kijken
naar hun handelen. Naast het bieden van goede zorg moeten zij ook rekening
houden met de rechten van dienten. Een hulpverlener moet zijn handelen ver-
antwoorden: in het zorgplan, naar de client, naar de vertegenwoordigor en naar
collega's toe. Ethici spreken in dat kader ook wel over de verschraling van de
zorg. Reinders is van mening dat het morele karakter van zorgrelaties door het
rechtendiscours wordt vertekendV* Widdershoven vraagt zieh af of de praktijk
beter wordt als hulpverleners meer oog hebben voor de rechten en plichten van
dienten. ; . • * . . • • • . , i . i - - « « , >

'Wann«T de zorg #e/iee/ w/gens re#e/e//»sc/ie lv#i>ise/t'n ZOM uwdew injferi'dif, is /trt
nirt drnlciwf/dî  daf dar#ene U'car /ief uvrike/j/it om #aa/ iwdu'i/nf: de da#e/i/Jbe confac-
fen, de persoon/i/Jte fcefroWcen/ieid, /ief #ewe/ win ivranruwrde/i/WiWd da/ de ivrzor#?n-

Het rechtendiscours gaat in de ogen van ethici uit van strategisch handelen en
heeft te weinig oog voor communicatief handelen en de dialoog tussen do hulp-
verlener en de client. Individualiteit en uiteindelijk afstandelijkheid zijn het re-
sultaat van het rechtendiscours.^* Deze kritiek is echter niet terecht. Er wordt
uitgegaan van een te beperkte visie op het recht. Ethici zijn van mening dat het
recht 'doorslaat' naar de verkeerde kant. Het zelfbeschikkingsrecht zou teveel
worden benadrukt en op gespannen voet staan met goede zorg.^ In deze studie
wordt benadrukt dat er ook mogelijkheden zijn om uit te gaan van een ruimere
visie. De rechtsbeginselen goede zorg en recht op ontplooiing maken het moge-
lijk om verder te kijken dan alleen het zelfbeschikkingsrecht. Het is een ver-
keerde veronderstelling van ethici dat individualiteit en afstandelijkheid de eni-
ge en ultieme doelen van het recht zijn in de verstandelijk gehandicaptenzorg.
In de zorgethiek wordt een grote nadruk gelegd op afhankelijkheid en het bie-
den van zorg. Dit is in de context van deze studie een te beperkt uitgangspunt.

25 J. Legemaate, "De Bopz en de vrijwillige opneming. Een voorbeeld van onge-
wenste juridisering", MoandWad Geeste/z/te po/Jfcsgez<wd/j«d (49) 1994-6/7, p. 668-
678.

26 J.S. Reinders, "Grenzen van het rechtendiscours", in: H.A.M. Manschot en M.A.
Verkerk, Ef/iidt wm de zorg, Amsterdam/Meppel: Boom 1994, p. 75.

27 G. Widdershoven, EM«* in de Win«*, Amsterdam/Meppel: Boom 2000, p. 137.
28 Widdershoven 2000, p. 138.
29 Widdershoven, Berghmans en Welie 2003, p. 328-330.
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In de verstandelijk gehandicaptenzorg heeft een client niet alleen zorg nodig,
maar ook ondersteuning. Het geven van ondersteuning omvat meer dan het in
standhouden van de afhankelijke positie van dienten. Een client dient ook de
ruimte te krijgen om zijn eigen capaciteiten te ontplooien. Daarbij heeft hij on-
dersteuning nodig van zijn persoonlijk begeleider en vertegenwoordiger. Deze
gedachtegang is terug te vinden in diverse patientenwerten (o.a. Wet medezeg-
genschap dienten zorginstellingen, regeling mentorschap en curatele). Clienten
die niet hun eigen belangen kunnen behartigen, kunnen worden bijgestaan door
een vertegenwoordiger. Een taak van een vertegenwoordiger is echter wel dat
hij de (rest)capaciteiten van een client respecteert en zoveel mogelijk tot ontwik-
keling brengt.

Hulpvorleners lijken zieh te scharen achter de ethid. Zij maken duidelijk dat zij
zieh beperkt voelen door wetgeving: zij beweren minder bevoegdheden te heb-
ben door de introductie van de omvangrijke patientenwetgeving waardoor ook
het bieden van goede zorg in het gedrang komt. Het recht heeft als funetie om de
grenzen van het handelen van hulpverleners aan te geven en ervoor te zorgen
dat hulpverleners verantwoording afleggen over hun wijze van handelen. Hier-
door is het onvermijdelijk dat wetgeving zieh bemoeit met bepaalde aspecten
van de /»rginhoud. De Wgbo, de Wet Bopz en de Wet big bieden evenwel ook
ruimte aan hulpverleners om te handelen volgens hun eigen inzichten. Een
hulpverlener behoudt het recht om op grond van goed hulpverlenerschap be-
paalde handelingen niet te verrichten en daarbij af te wijken van de wens van
een client of een vertegenwoordiger. Bovendien zijn in de Wet Bopz diverse be-
grippen niet nader ingevuld, wat de mogelijkheid biedt voor hulpverleners om
deze naar eigen inzicht in te vullen.*>

De kritiek van ethici is ook gebaseerd op de veronderstelling dat het recht alleen
de n<.'#<jf/et>e i>ri/7j«'d centraal zou stellen: een client is vrij wanneer hij gevrijwaard
blijft van bei'nvloeding door anderen." Dit betekent dat elke client op grond van
zijn zelfbeschikkingsrecht zelf mag bepalen wat er met hem gebeurt. In de ver-
standelijk gehandicaptenzorg zou dit een te beperkt uitgangspunt zijn. In de
hele discussie over het rechtendiscours wordt vergeten dat het recht ook aspec-
ten omvat van het concept posirtew wi/Tie«/. Dit concept is volgens ethici de kern
van de hulpverlening in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Het draait in dit
concept niet zo zeer om zelfbeschikking, maar eerder om zelfontplooiing. Hulp-
verleners ondersteunen een client bij het maken van een keuze. Het is niet be-

30 In paragraaf 3.3.5 wordt ook uitgelegd dat de Wet Bopz de nadruk legt op het
zelfbeschikkingsrecht. Dit uitgangspunt biedt te weinig ruimte voor hulpverle-
ners om goede zorg te kunnen bieden aan clienten met een verstandelijke han-
dicap.

31 I. Berlin, T«*e opt>affingen wm ir///ieid, Amsterdam/Meppel:Boom 19%.
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langrijk welke keuze hij maakt, maar hoe hij tot deze keuze komt. Bogrippen als
betrokkenheid, steun en waar nodig kritiek staan centraal. Ethici benadrukken
dat dit concept verschilt van de gedachtegang over zelfbeschikking. dienten
komen in een context van communicatie en zorg tot beslissingen. Binnen deze
zorgrelatie wordt een client niet beschouwd als een individu met zijn eigen rech-
ten, maar als iemand die vanwege zijn afhankelijkheid is aangewezen op zorg.
Vanuit dit kader wijst Reinders erop dat het perspectief van zelfbeschikking niet
past in de sector verstandelijk gehandicaptenzorg: •••..-•

'Binnen een zor#re/afie uvrdl de and<r nief pnmair jjnim a/s indipidu mef «yen w»r-
Jteuren en Mfln^rn maar a/s i'emand die gezirn zi/'n a/tojuJte/i/Wifid op onze sympa/nie is
aan^fu'ezen. Daarom is nef persperfi'e/ pan zor^zflamheid jfesrni/r/rr iiwr de morWe urfi-
ru/atie pan de re/af/es uunnun mensew mef een wrsfande/i/'fce fatm/icap dee/ Mi7rmifa*n
aan hef perspec/ie/yan aufonomie e« ze/^esc«iWcin^. '•'•'

Reinders gaat echter voorbij aan het feit dat het recht ook ruimte biedt voor po-
sitieve vrijheid. Het recht kent naast individuele grondrechten tx>k sociale
grondrechten. Bij sociale grondrechten, zoals het recht op ge/ondheid, gaat hot
om het bieden van ontplooiingskansen aan de mens en om het deolhebbon aan
de maatschappelijke verworvenheden. Sociale grondrechten zijn ook wol to be-
schouwen als partieipatierechten.*' Hieruit kan worden afgeleid dat het recht
niet alleen gericht is op het veilig stellen van de onafhankelijkheid van indivi-
duen.
Ook Tronto spreekt de gedachtegang van Reinders over de rol van het zelfbe-
schikkingsrecht in de verstandelijk gehandicaptenzorg tegen. Een van de doelen
van zorg is om een einde te maken aan afhankelijkheid en deze niet te maken tot
een permanente toestand. Van belang is dat elk individu, waaronder ook men-
sen met een verstandelijke handicap, de ruimte krijgt om zijn leven naar eigen
inzicht in te vullen.** * Dit betekent geenszins dat mensen met een verstandelijke
handicap, geheel onafhankelijk van anderen, beslissingen moeten nemen. Het
recht biedt ook mogelijkheden om wilsonbekwame dienten te ondersteunen.
Daarnaast stelt het recht grenzen aan de uitoefening van het zelfbeschikkings-
recht. Niet elke wens van een client kan worden uitgevoerd. Voorkomen moet
worden dat een besluit van een client zijn eigen ontwikkeling in de weg Staat en

32 Reinders 1994, p. 85.
33 Leenen 2000, p. 25.
34 J.C. Tronto, Mora/ boundaries: a po/ih'caf argument /br an efm'c o/care, New York/

London: Routledge 1993, p. 163.
35 Van Gennep spreekt ook de gedachtegang van Reinders tegen. Het perspectief

van zorgzaamheid past niet in het moderne zorgeoneept (Van Gennep 2002).
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een gevaar oplevert voor andere dienten. Deze beperkingen van het zelfbe-
schikkingsrecht hebben niet de intentie om dienten minder afhankelijk te maken
van andere mensen, maar om dienten de kans te geven optimaal gebruik te ma-
ken van hun restcapariteiten. Op dit punt lopen de visies van het recht en ethiek
nog teveel uiteen. In deze Studie wordt geprobeerd om de tegenstelling tussen
b e i d e d i s c i p l i n e s t e v e r k l e i n e n . ", •: •- •••••-• ; : ^ ? ' ' « 1

In hot proefschrift van Tonkens wordt opgemerkt dat het zelfontplooiingsregime
in de verstandelijk gehandicaptenzorg goed is aangeslagen. Het heeft in de jaren
zeventig en tachtig van de vorige eeuw tot veel veranderingen geleid. Aan het
einde van de vorige eeuw is naast zelfontplooiing, ook aandacht gekomen voor
zelfbeschikking, een concept dat nauw verwant is aan zelfontplooiing. Zelfbe-
schikking heeft echter een engere betekenis dan zelfontplooiing. Tonkens kent
verschallende dimensies toe aan zelfbeschikking. Formal isering, waartoe ook
juridisering hoort, is een van deze dimensies. Clienten kunnen gebruik maken
van diverse wetten, regeis en procedures om hun autonomie te vergroten en zieh
te wapenen tegen paternalisme.* Als voorbeeld worden genoemd zorgplannen,
clie'ntenraden, kwaliteitsverslagen, de Wet Bopz, de Wgbo en de regeling men-
torschap. Het is de vraag of formalisering van de sector verstandelijk gehandi-
caynbiTzurg a t itesit' upibssmg- is um at- duvVniuime- varr ulemtiT ife vtrrgruifcrr err
paternalisme te voorkomen, aldus Tonkens.

'Form<?/iseri'n# bernsf op een ^einsfifufiona/iseerd zfanfrowwe« fen aanzien win de ££'"-
sfi'fi/fiOHfl/i'seerde zor# en Jtenf dws narfe/en. C. J £r is mi'sschien meer uoor fe ze^en om
hef prob/eem udw de fcanf i'on de be^e/eiders fe benoderen, door hen fe he/pen om fe £<wn
mef de n'sico's en proWemen die samen/ion^en mef nun maenf ower de c/;enfen. (...) l/i't-

is daf befuffe/rn ĵ ^een zonde is m/wr een di/emm<j.'̂

Juridisering heeft echter ook zijn grenzen, in dat opzicht heeft Tonkens gelijk
met haar kritiek op wetgeving. Een overmaat aan regelgeving zal niet worden
aanvaard door hulpverleners en te gecompliceerde regelingen zullen vereen-
voudigd ge'i'nterpreteerd of genegeerd worden. Op zo'n moment zal de wal het
schip keren.** In dat kader is het gewenst dat wetgeving, wil zij een kans van
slagen hebben in de verstandelijk gehandicaptenzorg, voldoet aan bepaalde ver-
eisten. Van belang is dat de wetgever rekening houdt met de speeifieke eigen-
schappen van de sector. In de verstandelijk gehandicaptenzorg neemt, naast de

36 Tonkens 1999, p. 27-28.
37 Tonkens 1999, p. 239-240.
38 Klanderman, p. 337.
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arts, ook de gedragdeskundige en de persoonlijk begeleider een belangrijke
plaats in, een groot deel van de dienten is (partieel) wilsonbekwaam en do laat-
ste jaren Staat de sector in het teken van deinstitutionalisering. Ook moet wor-
den voorkomen dat teveel de nadruk wordt gelegd op het zelfbeschikkingsrecht
van dienten. Enige vorm van ondersteuning zal altijd nodig zijn.
Legemaate heeft een aantal criteria geformuleerd aan de hand waarvan de ne-
gatieve effecten van een juridische regeling kunnen worden beoordeeld.*' •' Het
betreft de volgende criteria: de aanleiding tot een juridische interventie, de vorm
en inhoud van de gekozen interventie, in relatie tot het doel, de aard en de struc-
tuur van het terrein waarop de interventie is gericht en de gevolgen van do in-
terventie. Deze criteria zullen in ogenschouw moeten worden genomen, alvo-
rens het besluit wordt genomen een regeling in te voeren. Daamaast is het van
belang dat de effecten van een regeling worden meegenomen." Op deze manier
kan worden voorkomen dat ongewenste vormen van juridisering ontstaan.
Daarvan is sprake als een juridische regeling onvoldoende aansluit op de prak-
njk en zelfs contraproductief gaat werken." Hulpverleners kunnen zieh gaan
verzetten tegen een wettelijke regeling en op zoek gaan naar mogelijkheden om
bepaalde bepalingen te omzeilen.

3.3 Rechtsbeginselen in de verstandelijk gehandicaptenzorg

3.3.2

Rechtsbeginselen vormen het fundament van het recht. Kelk beschouwt rechts-
beginselen 'a/s /ief zenuwste/sW i>aw /ief rec/j/, omdaf z;/

39 Legemaate 1994b, p. 15-22.
40 Van Wijmen formuleert een aantal criteria die betrekking hebben op de consis-

tentie oftewel samenhang van wetgeving, maar kunnen ook in een bredere con-
text worden gezien en worden gebruikt om een oordeel te geven over de rele-
vantie van wetgeving in de sector verstandelijk gehandicaptenzorg. F.C.B. van
Wijmen, "Consistentie van kwaliteitsregulering: ook een kwestie van kwaliteit",
in: J.C.J. Dute en F.C.B. van Wijmen, Consisfentie ran wefg«;i'«g m de gezondneids-
zorg, Antwerpen-Groningen: Intersentia 1998.

41 Steeds vaker bevat wetgeving met betrekking tot de gezondheidszorg een bepa-
ling, waarin is vereist dat een wet regelmatig moet worden geevalueerd. In Ar-
tikel 71 Wet Bopz is bepaald dat de Wet Bopz elke vijf jaar moet worden gee-
valueerd.

42 J.C.J. Dute, "De juridische context van de geestelijke gezondheidszorg", in:
J.M.G. A. Graste en D. M.J, Baudien (red.), Waardenw/ zverfc: ef/nefc in

g, Assen: Van Gorcum 2000b, p. 170.
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ew de/«wcfi> van /#/ rec/if.'" Rechtsbeginselen hebben niet dezelfde betekenis
als rechtsregels. Een individu kan in beginsel geen juridische aanspraken ontle-
nen aan een rechtsbeginsel. Dit verändert zodra een rechtsbeginsel wordt uitge-
werkt in een rechtsregel. Dit kunnen grondrechten en regelingen van civiel-,
straf- en besruursrechtelijke aard zijn. Rechtsbeginselen mögen dan niet dezelfde
werking hebben als een rechtsregel, dit betekent nog niet dat zij buiten het
rechtssysteem staan. Het gehele rechtssysteem kan worden gezien als een uit-
werking van rechtsbeginselen."
In doze studie wordt, vanwege de bijzondere situatie van mensen met een ver-
standelijke handicap, de aandacht gericht op een speciaal rechtsbeginsel: /if/
rw/if op o>jfp/oo;i>t#. Elementen van dit rechtsbeginsel zijn terug te vinden in drie
andere rechtsbeginselen die in deze studie centraal staan: het zW/besc/nWrm ŝ-
rw/i/, het besdiermintfsfceffinsW en het r«7if op #o«te zorg. Ook is het rechtsbeginsel
geposirivcerd in diverse verdragen (Verdrag inzake de rechten van het kind) en
de Grondwet (artikel 22 lid 3 Gw). Het rechtsbeginsel recht op ontplooiing ken-
merkt zieh door zowel de nadruk te leggen op sociale als klassieke elementen
die terug te voeren zijn op de drie eerdergenoemde beginselen. Het bescher-
mingsbeginsel is met name op het individu gericht. Het gaat ervan uit dat indi-
viduen beschermd moeten worden tegen gevaren van buitenaf en tegen gevaren
die zij zelf veroorzaken. Het zelfbeschikkingsrecht is gebaseerd op de gedachte
dat individuen zelf kunnen bepalen hoe zij aan hun leven invulling geven. Dit
beginsel heeft ook een sociale kant. De vrijheid van een individu wordt begrensd
door de vrijheid van anderen.'" Het rechtsbeginsel recht op goede zorg bena-
drukt dat individuen in de gezondheidszorg aanspraak moeten kunnen maken
op kwalitatief goede zorg. Het recht op goede zorg krijgt in deze studie een an-
dere insteek dan het bekende rechtsbeginsel Vedif op gezond/7«dszor#': het ver-
toont geen kenmerken van een sociaal grondrecht, maar eerder van een indivi-
dueel grondrecht. Het gaat met name om de wijze waarop invulling wordt ge-
geven aan het begrip zorg.** De patemalistische visie wordt losgelaten en maakt
plaats voor een modernere invulling. Hulpverleners verlenen goede zorg, als zij
inzichtelijk, verantwoord en in gesprek met de client handelen. Elke vorm van
zorg dient, althans voor zover mogelijk is, bij te dragen aan de ontplooiing van
een client. Ontplooiing kan worden bereikt door gelijktijdig bescherming en

43 C. Kelk, "Rechtsbeginselen en het Gezondheidsrecht", Ti/'dsc/in/J poor Gezond-
/widsw/jf (14) 1990-2, p. 112.

44 Dute 2000a, p. 26.
45 Legemaate 1991, p. 205-206.
46 Het begrip zorg kan ook worden vervangen door ondersteuning. Een aspect

van ondersteuning is zorg.

86



E«! normafief fcodrr twr df »

zelfbeschikking van dienten in ogenschouw te nemen. Deze unieke combinatie
is terug te vinden in het rechtsbeginsel goede zorg.«* /.,>.-

3.3.2 Ze//&escnjJUcw£

'Hef zf//bfsrniJÜ:jngsrfr/if a/s u'i/sjjmg prinripf goaf uif fan aV uniritWf t>an A* mews
dif a/fi/<f anders is «fan ieder ander mens, fen mherenfe nuarrfignrni ««•/> en cirn*ocir-
uiiarde///Jt rfsper/ tfrd»enf. Word/ dif pr/narv /ostff/flfen, da» torn d<* wens uwtfrn hf-

fit*. '**

De mens komt als mens een zelfbeschikkingsrecht toe.** Dit betekent niot dat
rechtstreeks een beroep kan worden gedaan op dit recht. Het zelfboschikkings-
recht is niet afdwingbaar, maar kan worden beschouwd als een rechtsbeginsel.
In de Nederlandse gezondheidszorg neemt het zelfbeschikkingsrecht een be-
langrijke plaats in. Diverse patientenwerten, waaronder de Wgbo en de Wet
Bopz, vormen een uitwerking van dit rechtsbeginsel. De achterliggende ge-
dachte van het zelfbeschikkingsrecht is dat mensen vrij zijn om te beslissen hoe
zij hun leven willen inrichten. Dit uitgangspunt geldt ook voor mensen met een
verstandelijke handicap, ondanks het feit dat zij tang niet allemaal in staat zijn
om hun zelfbeschikkingsrecht volledig uit te oefenen. Leenen merkt in dit kader
op dat ook hun zelfbeschikkingsrecht moet worden gerespecteerd en alles in hot
werk dient te worden gesteld het zelfbeschikkingsrecht zieh naar de mate van
het mogelijke te laten verwezenlijken.™

Juist in de verstandelijk gehandicaptenzorg is het van groot belang dat het zelf-
beschikkingsrecht tot zijn recht komt. Mensen met een verstandelijke handicap
verblijven gedurende een lange periode in een voorziening, waarbij ze zijn aan-
gewezen op ondersteuning van verschillende hulpverleners. Roscam Abbing"
en Kelk" hebben in de jaren tachtig van de vorige eeuw reeds om aandacht ge-
vraagd voor de rechtspositie van patienten die in instituten zijn opgenomen.

47 Het recht op goede zorg en het recht op ontplooiing zijn onlosmakelijk met el-
kaar verbonden: zonder goede zorg is het niet haalbaar om het recht op ont-
plooiing te verwezenlijken in de zorg voor mensen met een verstandelijke han-
dicap.

48 H.J.J. Leenen, Mensen, reenfen, insfifufies en de start in de gezond/ie/dszor^ (af-
scheidscollege UvA), Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink 1990, p.
10.

49 Leenen 2000, p. 32.
50 Leenen 2000, p. 32.
51 Roscam Abbing 1983.
52 Kelk, 1985
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Beide auteurs waren in die tijd negatief gestemd over de zorg die in instituten
werd verleend. Dit is voor een deel te verklaren doordat de vele patientenwet-
ten, die als doel hebben het bieden van individuele rechtsbescherming aan
patienten, pas in de jaren negentig van de vorige eeuw in werking zijn getreden.
Daarnaast vond de zorg voornamelijk plaats in instituten, die nauwelijks nog
vergelijkbaar zijn met de huidige instituten. Tegenwoordig bestaan deze steeds
meer uit kleinschalige woningen. Ook verschuift de zorg naar voorzieningen
buiten het instituut.

'Speaa/e <ww<i<ic/i/ ;'s no<i/# ixwr de rechfsposifie t>a« de pafienf, gep/aafsf in een door de
i'nsf{/uf/ona/isering exrra a/hanJfce/t/Jfce pos/fie, twuirfri/ infrreufc op essen/ie/e ^rondrec/ifen
dreier. De y'urisf hee/f hierbi/ een specia/e besc/iermende ro/ fe wn>u//en zouv/ fen oan-
zi'en i'fln de arfs, door «em /e be/ioeden i>oor /e #emaJtJte/i/Jte bes//ss»ngen, a/s ooit fer be-
Sf/ierminx w de />af;en(, die rec/i/ «et̂ if op een eigen u>i7sbescniWcing, op een eigen oor-
dee/ omiren/ /eivn en dood. ***

Het blijft echter een feit dat een verblijf in een voorziening mensen met een ver-
standolijke handicap kwetsbaar en afhankelijk maakt. Bovendien is regelmatig
sprake van uitoefening van dwang en drang. Daarbij moet ervoor worden ge-
waakt dat het zelfbeschikkingsrecht van dienten niet al te gemakkelijk terzijde
wordt geschoven. Ook mensen met een verstandelijke handicap willen, ieder op
hun eigen manier, richting geven aan hun leven en beslissingen kunnen nemen.
In het recht geldt het uitgangspunt dat een ieder zijn wil kan bepalen, tenzij het
tegendeel wordt aangetoond. Voorkomen moet worden dat van het omgekeerde
wordt uitgegaan. Het is onredelijk om aan beslissingen van mensen met een ver-
standelijke handicap onevenredig hoge eisen te stellen.^ Indien binnen de ver-
standelijk gehandicaptenzorg niet voldoende waarde wordt gehecht aan het
zelfbeschikkingsrecht, bestaat het gevaar dat dienten objecten worden die ge-
makkelijk voorwerp zijn van manipulate, aldus Leenen.^

Grenzen <WM nef ze
Het zelfbeschikkingsrecht is geen absoluut recht maar is gebonden aan bepaalde
grenzen. De mens leeft in een sodale context waarbij hij rekening dient te hou-
den met andere mensen. Het gaat om zelfbeschikking door alle mensen.* Een
beperking van het zelfbeschikkingsrecht dient te voldoen aan strenge eisen, aan-
gezien het uitgangspunt van dit rechtsbeginsel - elk individu kan zelf beslissen

53 Roscam Abbing 1983, p. 15.
54 Leenen 2000, p. 35.
55 Leenen 1990, p. 10.
56 Leenen 2000, p. 34.
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over datgene wat er met hem gebeurt - zoveel mogelijk in stand gehouden moet
worden. Leenen onderscheidt vier beperkingen van het zelfbeschikkingsrecht.^
De eerste is het zelfbeschikkingsrecht van anderen. Daamaast mag eon individu
bij de uitoefening van zijn zelfbeschikkingsrecht geen schade veroorzaken aan
anderen. Een derde grond voor beperking is het algemeen belang. Tot slot vormt
ongerechtvaardigde ongelijkheid tussen mensen of het reguloron van machts-
verhoudingen ook een grond om het zelfbeschikkingsrecht te beperken.
In de verstandelijk gehandicaptenzorg zullen de eerste twee beperkingsgronden
regelmatig aan de orde zijn. Hulpverleners zullen trachten te voorkomon dat
door het handelen van een client schade wordt veroorzaakt aan anderen. Hit
betekent ook dat de invulling van het zelfbeschikkingsrecht, afhankelijk van do
situatie, zal verschillen. Een client kan wellicht heel goed zelf bepalen wat voor
een soort werk hij wil doen, waar en met wie hij wil wonon zonder dat hij scha-
de veroorzaakt aan andere dienten. Tegelijkertijd kan deze client worden be-
perkt in de uitoefening van zijn zelfbeschikkingsrecht als het gaat om /aken als
zelfstandig fietsen of omgang met respectievelijk vrouwen of mannen omdat hij
op deze terreinen een gevaar voor anderen kan zijn. Doze gedachtegang sluit
ook aan bij het recht op ontplooiing. Het zelfbeschikkingsrecht van eon client
moet in het kader van zijn verdere ontwikkeling op zoveel mogelijk terreinon in
stand worden gehouden. Zodra diens handelen schade veroorzaakt aan andere
dienten, mag een hulpverlener ingrijpen. De vrijheid en ontplooiing van do ene
client wordt op deze manier gewaarborgd door de vrijheid en ontplooiing van
de andere client op dat moment te beperken.*"

Op het eerste gezicht zijn de eerder genoemde beperkingen van het zelfbeschik-
kingsrecht erg ruim geformuleerd. Om te voorkomen dat te snel een inbreuk
wordt gemaakt op het zelfbeschikkingsrecht, dient de motivering sterker te zijn
naarmate de inbreuken meer de intieme sfeer en de lichamelijke en geestelijke
integriteit raken. Daarbij zijn van belang de criteria van sufrsidiarifet'f, pro/wrf/ona-
//fe/f en qfjfecfiwta'/. Hieronder wordt verstaan dat een inbreuk op het zelfbe-
schikkingsrecht pas aan de orde is als er geen ander altematief voor handen is,
er een redelijke verhouding bestaat tussen het doel van de inbreuk en het gevolg
ervan en de inbreuk wordt beeindigd zodra de noodzaak daartoe niet meer
aanwezig is. Legemaate wijst op een andersoortige beperking van het zelfbe-
schikkingsrecht die niet direct is af te leiden uit de vier hiervoor genoemde

57 Leenen 2000, p. 36.
58 In paragraaf 3.3.3 wordt duidelijk gemaakt dat in de zorg voor mensen met een

verstandelijke handicap, naast gevaar voor anderen, bescherming voor de client
zelf een belangrijke reden kan zijn om in te grijpen in het zelfbeschikkingsrecht
van dienten. Van belang is dat deze beperkingen een bijdrage leveren aan de
ontplooiing van dienten.
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gronden. De achterliggende gedachte van het zelfbeschikkingsrecht is dat een
individu, die dit recht uitoefent, ook in staat moet zijn om met betrekking tot het
onderwerp van de beslissing zijn wil te bepalen. Is dit niet het geval, dan kan de
zelfbeschikking niet worden gerealiseerd door de persoon zelf. De besluitvor-
ming /.al op zo'n moment op een andere wijze moeten verlopen.'* In de verstan-
delijk gehandicaptenzorg zal deze beperking zieh regelmatig voordoen. Dit be-
tekent niet dat de betreffende client op dat moment geen zelfbeschikkingsrecht
meer heeft. Dit recht, en dat geldt ook voor andere rechten, kan een individu
nooit worden afgenomen, ook niet als een vertegenwoordiger als plaats-
vervanger optreedt.

In de psychiatric wordt benadrukt dat hulpverleners, ab onderdeel van goed
hulpverlenerschap, moeten proberen om de uitoefening van het zelfbeschik-
kingsrecht van patienten te herstellen.'" Een psychiatrische patient is over het
algemeen tijdelijk verhinderd in de uitoefening van zijn rechten.

'Hef is hef d<v/ wm d<* #fesff/i/Jte #fzondhWdsz0r# 20 snW mo^W//it d? pofienf in een si-
fwafif /e trenx«'" daf hi/ awr otw zi/n eigen u>i/ itan beschiJUten, <fai hiy it>eer «wer zich-
zW/fam fres/issen.'"

Ken verstandi'lijke handicap is, in tegenstelling tot een psychiatrische aandoe-
ning, niet tijdelijk van aard. Er is niet sprake van een ziekte die is te genezen
door een tijdelijke opneming in een instituut. Mensen met een verstandelijke
handicap verblijven veelal voor het leven in een bepaalde voorziening. Het is
een illusie om in de verstandelijk gehandicaptenzorg te spreken over een herstel
van de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht. Dit betekent echter niet dat
mensen met een verstandelijke handicap niet in staat zijn om een ontwikkeling
door te maken. Het komt geregeld voor dat een client een bepaalde groei door-
maakt: hij verhuist van een instituut naar een kleinere woonvoorziening of een
zelfstandige woonvorm. De mogelijkheden van een client met een verstandelijke
handicap moeten echter niet worden overschat. Tonkens wijst erop dat het be-
langrijk is dat de samenleving reeel blijft ten aanzien van de mogelijkheden van
mensen met een verstandelijke handicap. Het burgerschapsparadigma heeft ook
zijn onvolkomenheden. Het blijft immers gaan om mensen met blijvende beper-
kingen en bepaalde kenmerken, waardoor zij zieh onderscheiden van niet-ge-
handicapten.**

59 Legemaate 1991, p. 205-206.
60 Legemaate 1991, p. 207.
61 Roscam Abbing 1983, p. 15.
62 Tonkens 1999.
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Het burgerschapsparadigma moet echter juist iM breed in de verstandelijk ge-
handicaptenzorg doorwerken. Ook mensen met een meervoudige ernstige ver-
standelijke handicap vallen onder dit paradigma. De essentie daarvan is dat
burgers met meer beperkingen aanspraak kunnen maken op meer ondersteu-
ning. Het uiteindelijk doel is bij alle dienten hetzelfde: het doormaken van een
ontwikkeling, in de zin van totale afhankelijkheid naar meer zelfbeschikking.
Per client zal deze ontwikkeling verschillen. Het zal ook onontkoombaar zijn dat
het zelfbeschikkingsrecht van mensen met een verstandelijke handicap van tijd
tot tijd wordt beperkt. Vanuit de gedachte van ontplooiing is het van belang dat
deze tijdelijke beperkingen, zoals afzonderen of fixeren van een client, niet lan-
ger duren dan noodzakelijk is. Op deze wijze kunnen dienten in de verstandelijk
gehandicaptenzorg weer zo snel mogelijk (een deel van) hun zelfbeschikkings-
recht uitoefenen. > -•-;•••

docf rme m de yfrsfande/»/7c tfe/uHnij'capfe
In de vier eerder genoemde beperkingsgronden van Leenen komt niet aan de
orde wat er met het zelfbeschikkingsrecht van een individu gebeurt zodra spra-
ke is van £<*t>aar toor de f/tf'nf ze//. Dit motief vormt in de verstandelijk ge-
handicaptenzorg regelmatig een reden om het zelfbeschikkingsrecht to beper-
ken. Het kan gaan om automutilerend gedrag, gedragsproblemen, de kans om 's
nachts uit bed te vallen en diverse siruaties waarin een client niet kan overzien
welke gevolgen zijn handelen heeft, zoals het omgaan met geld. De mate waarin
een hulpverlener zal ingrijpen, hangt voor een groot deel samen met de wilsbe-
kwaamheid van een client. Als een client in staat is om zelf een beslissing te ne-
men, mag zijn zelfbeschikkingsrecht niet worden beperkt. De situatie verändert
zodra andere dienten door het gedrag van een client in gevaar worden gebracht.
Maar geldt dit ook als sprake is van gevaar voor de client zelf? Mag een huip-
verlener dan ook ingrijpen in het zelfbeschikkingsrecht van een client? In de sa-
menleving is het geaccepteerd dat mensen diverse sporten beoefenen waaraan
grote risico's verbunden zijn. Denk daarbij aan bergbeklimmen, skien of para-
chutespringen. Vanwege het zelfbeschikkingsrecht is het niet toegestaan om
mensen te verbieden deze sporten uit te oefenen. Dit recht is zodanig ingebur-
gerd in onze maatschappij dat mensen vrij zijn om te doen en laten wat ze wil-
len. Ook als dit betekent dat mensen zichzelf in een gevaarlijke situatie brengen.
Zo lang als andere mensen daarbij geen gevaar lopen kunnen geen beperkingen
worden opgelegd. Wei is van belang in dat mensen wi7/?ns en we/ens handelen.
De vraag is echter of ook in de verstandelijk gehandicaptenzorg aan dit crite-
rium kan worden vastgehouden. Wat gebeurt er als een client zichzelf willens en
wetens verwondt? Mag een hulpverlener dan ingrijpen? Van een bergbeklimmer
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mag worden verwacht dat hij zieh realiseert wat de gevolgen van zijn sport
kunnen /.ijn. Van de Klippe spreekt van onaanvaardbare uitholling van het zelf-
beschikkingsrecht als de overheid ook op zo'n moment besluit in te grijpen."
Het standpunt dat Individuen zelf mögen bepalen of zij zieh willen blootstellen
aan bepaalde gevaren, benadrukt het idee van negatieve zelfbeschikking.

'Hef zW/fasr m'JIcJIriMxsrrcnf owiyaf oofc de nigati'eiw ze//bescmJWriM£: bepertong win
menfe/e wnten is mW (of/afl/baar op #rond uan schade die mensen oan zicftze// (oebren-
#en o/drr/#rn Joe te brenne«, l/ir#an#spMMf «'s daf mensen die /« sfaaf zi/n /of
rrnjf van nun fedan^ de rwimte motten /cri/gen om ze//dif be/ang IM

In eerste instantie moeten ook mensen met een verstandelijke handicap de gele-
genheid krijgen om zieh bloot te stellen aan bepaalde gevaren, mits zij willens en
wetens handelen en geen schade veroorzaken aan anderen. Berghmans betoogt
echter dat zelfbeschikking, oftewel autonomie, niet het enige relevante morele
handelingsprincipe is voor hulpverleners.*'* Ook weldoen is van belang. Hieron-
der wordt verstaan dat hulpverleners goed doen, in de meest positieve zin van
het woord. Het gevolg van weldoen is dat het zelfbeschikkingsrecht van een
client terzijde kan worden geschoven om te voorkomen dat een client een gevaar
vormt v(xir zichzelf. Hiermee lijkt Berghmans te beweren dat hulpverleners
goede redenen kunnen hebben om ook bij wilsbekwame dienten in te grijpen.
Hij onderscheidt echter verschallende verschijningsvormen van paternalistisch
handelen. Onder sterk paternalistisch handelen wordt verstaan het beperken
van het zelfbeschikkingsrecht van een wilsbekwaam persoon. Van zwak pater-
nalistisch handelen is sprake wanneer geen rekening wordt gehouden met de
wensen, keuzen of aeries van een client omdat deze vanwege problemen in zijn
funetioneren de gevolgen van zijn handelen niet kan overzien.** Paternalistisch
handelen dient ook in de verstandelijk gehandicaptenzorg, beperkt te blijven tot
zwak paternalistisch handelen. In deze sector is een deel van de dienten minder
in Staat om naar eigen inzicht te handelen. Deze dienten zijn (gedeeltelijk)
wilsonbekwaam. Vanuit dit kader is het gerechtvaardigd dat een hulpverlener
ingrijpt in het zelfbeschikkingsrecht van een client teneinde de kans op schade
voor de client te voorkomen. Daarbij geldt een aanvullende voorwaarde: de be-
perking in de vrijheid moet een bijdrage leveren aan het welzijn van de betrok-
kene oftewel de ontwikkelingsmogelijkheden van een client.

63 Van de Klippe 1997, p. 205.
64 Laurs 1988, p. 134.
65 R.L.P. Berghmans, Om tesfwi/ paterwa/isme m de psyc/narrte. £CTI gezondneidsef/ii-

se/ie sfud/'e, Amsterdam: Thesis publishers 1992, p. 245.
66 Berghmans 1992, p. 26-27.
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Toch dienen ook in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap clien-
ten zoveel mogelijk de ruimte te krijgen om zelfstandig keuzes te maken, ook als
het gaat om beslissingen waarbij risico's kunnen ontstaan voor de persoon zelf.
In de rechtspraak wordt deze benadering onderschreven. Uit een uitspraak van
de Rechtbank Middelburg van 25 april 2002 kan worden afgeleid dat gevaar
voor de client zelf minder ruimte geert om met dwang in te grijpen dan gevaar
voor anderen. In dit geval betrof het een vrouw met een borderlinestoornis en
suicidaal gedrag. De Rechtbank constateert dat de vrouw over voldoende roali-
teitsbesef beschikt en in staat is tot vrije wilsbepaling, ondanks haar stoornis.
Een gedwongen verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis zou dan ook goon rocht
doen aan haar zelfbeschikkingsrecht.*' De situatie verändert als een hulpverlener
onvoldoende overtuigd is van de wilsbekwaamheid van een client. Een hulp-
verlener heeft het recht om zwak patemalistisch op te treden als een client
wilsonbekwaam is. Het probleem dat zieh hierbij voordoet is dat wilsonbe-
kwaamheid onvoldoende geoperationaliseerd is waardoor hulpverleners ge-
neigd zijn om, wellicht onterecht, zwak patemalistisch op te treden. Deze wijze
van handelen is, mede gezien de onduidelijkheid die bestaat over wilsonbe-
kwaamheid, alleen gerechtvaardigd als een hulpverlener zijn optreden kan uit-
leggen aan derden en, voor zover mogelijk is, aan de betreffende client. Daar-
naast mag een hulpverlener ook ingrijpen als het handelen van een client leidt
tot gevaar voor anderen. In het laatste geval is het niet van belang of een client
wilsbekwaam dan wel wilsonbekwaam is. Ook nu dienen stringente criteria in
acht te worden genomen. Het mag niet zo zijn dat mensen met een verstande-
lijke handicap als een 'gevaarlijke' groep worden beschouwd. Clienten vormen
in het algemeen eerder een gevaar voor zichzelf dan voor anderen.

3.3.3 Bescfcerm/ng

In paragraaf 3.3.2 is aan de orde gesteld onder welke voorwaarden het zelfbe-
schikkingsrecht van een client kan worden beperkt. Van de Klippe beschouwt
zelfbeschikking en bescherming als twee kanten van dezelfde medaille: 7n de
feegrenz/ng MJH de uifoe/em'ng ixm /ief ze(/besc7i/JW;Mgsrec/if Jcomf /ief fresc/ier/mngsbe-
ginse/ fof uifdruJfcJtmg'.** In de juridische literatuur wordt zelden een eenduidige
omschrijving gegeven van het beschermingsbeginsel. Feitelijk betekent dit be-
ginsel dat clienten in hun vrijheid worden beperkt teneinde hen optimale be-
scherming te bieden. Hulpverleners hebben verschillende redenen om clienten
in bescherming te nemen. De bescherming kan zieh richten op het algemeen be-
lang, op de belangen van derden of op de client zelf die bijzondere bescherming

67 Rechtbank Middelburg, 25 april 2002, BJ 2002, 55, m.nt. ]. Legemaate.
68 Van de Klippe 1997, p. 205.
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behoeft. In deze Studie wordt uitgegaan van een enge definitie van het bescher-
mingsbeginsel: de vrijheid van een client wordt beperkt om de client te be-
schermen tegen zichzelf. •* Deze beschrijving vertoont veel overeenkomsten met
artikel 11 Gw. De strekking van dit artikel is dat individuen beschermd moeten
worden tegen inbreuken van buitenaf die het lichaam raken. Te denken valt aan
een lichamelijk onderzoek of de toepassing van vrijheidsbeperkende maatrege-
len. Een hulpverlener mag beide vormen, een lichamelijk onderzoek dan wel een
vrijheidsbeperkende maatregel, alleen verrichten als de uitvoering op een wette-
lijke grondslag berust of als een client toestemming heeft gegeven.
In de regelingen curatele, beschermingsbewind en mentorschap is deze enge
betvkenis van het beschermingsbeginsel ook terug te vinden. Clienten die hun
belangen niot kunnen behartigen of die zichzelf schade toebrengen, kunnen een
vertogenwoordiger toegewezen krijgen.™ Daarnaast bevat ook de Wgbo een be-
paling, waarin hot beschermingsbeginsel tot uitdrukking komt.

ZIWI fe#en em t>errir/if/M# DWH tn^ri/pfm/«' aard uiaartwr eew persoon
;» (/«• /edoi 2 o/ 3 /oestemmiii); /lee// #e#et>e«, dan Aran dt* wrr/c/if/n# s/ec/jfs

iwrde H w/7yei>ofrd im/ien z/; JlrennWx/lc nodig is (cjie/nde erns/ig rwd«/ i»oor de pariewf fe
.'(art. 7:464 lid 6 BVV)

Zelfbeschikking en bescherming zijn twee kanten van dezelfde medaille die,
mede vanwege de bijzondere positie waarin mensen met een verstandelijke
handicap zieh bevinden, op zichzelf niet voldoende zijn voor een adequate
rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap. Pas als sprake is van
een gepast samenspei, kan een positieve bijdrage worden geleverd aan de rech-
ten van mensen met een verstandelijke handicap. In de ethiek wordt de tegen-
stelling tussen zelfbeschikking en bescherming aangeduid met autonomie en /«-
ter«fl//'s»if. Paternalisme betekent dat een hulpverlener ingrijpt in iemands vrij-
heid van handelen, dat wordt gerechtvaardigd met redenen die uitsluitend ver-
wijzen naar het welzijn, het goede, het geluk, de behoeften en belangen of waar-
den van degene op wie dwang wordt uitgeoefend/' Een vraag die zieh regelma-
tig voordoet is of een hulpverlener de autonomie van een client moet respecte-
ren of dat hij de client moet beschermen tegen nadelige gevolgen van zijn han-

69 Bescherming van het algemeen belang en belangen van derden (oftewel de be-
scherming van de maatschappij) is terug te vinden in de begrenzing van het
zelfbeschikkingsrecht (paragraaf 3.3.2).

70 Tegelijkertijd worden derden ook beschermd door het benoemen van een
wettelijk vertegenwoordiger.

71 Dworkin, G., 77u- ffteory and practice o/autonomy, Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press 1988, p. 121-129.
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delen. Als een hulpverlener voor de tweede optie kiest, wordt een client de mo-
gelijkheid ontnomen om te leren van zijn handelen. Een client zal niet ondervin-
den welke consequenties zijn handelen heeft. Deze conflicten doen zieh regel-
matig voor bij dienten met een Prader-Willi syndroom. Als deze dienten alle
vrijheid wordt geboden, is de kans groot dat zij door hun ongeremde eetgedrag
te zwaar worden. In de ethiek wordt de oplossing gezocht in een model dat uit-
gaat van relationele autonomie. Dit model zou beter passen in de verstandelijk
gehandicaptenzorg dan een model dat teveel de nadruk legt op zelfbepaling en
onafhankelijkheid.^ Als autonomie wordt opgevat in termen van negatieve vrij-
heid, ligt het accent op non-interventie: een individu mag niet worden gehin-
derd door anderen bij de invulling van zijn leven. De enige voorwaarde is dat hij
met zijn handelen anderen niet schaadt. Relationele autonomie sluit meer aan bij
posirieve vrijheid: het vergroten van de handelingsvrijheid en keuzevrijheid
Staat voorop. Het gaat niet zozeer om de vraag of een individu in staat is om
beslissingen te nemen maar om datgene wat een individu met zijn keuzen tot
stand brengt.^ Zelfbeschikking maakt plaats voor zelfontplooiing. Dit vereist
een andere houding van de hulpverlener: in plaats van afstandelijkheid zijn be-
grip, betrokkenheid, steun en waar nodig kritiek vereist/* De client verlangt een
actievere houding van de hulpverlener. Widdershoven en Berghmans verwoor-
den de rol van de hulpverlener als volgt:

'M'ef fl//een fief respecferen ua« reeds besfaande flufonomie is diens more/e opdradif,
moor oolt fret rea/iseren fan autonomie waar deze feforfsc/iief, 0/ u>aar i>e/emmemi#en
bestaan. Hef gaflf wief Mi'fs/ui'fend om /ief hand/zaren (o/besdiermew,) fa« de hfl»dW;'»#s-
iTj/te'd wo« de c/i'ewf, maar fei»e«s om /ief yer^rofen wm de mo t̂'/i/fc/iede« om ^reep fe
fcri/gen op ew 21« fe eruaren in de ei^en sifuafi'e.'"

Het voorgaande laat zien dat zelfbeschikking en bescherming, mits vanuit een
juist perspectief toegepast, beide van betekenis zijn voor de rechtspositie van
verstandelijk gehandicapten. Dit kan betekenen dat ingrijpen in de vrijheid van
een client op bepaalde momenten noodzakelijk is. Deze inbreuken in de vrijheid
van een client behoren een duidelijk doel te dienen. Niet elke inbreuk is gerecht-
vaardigd. Bovendien zijn het nog alrijd de rechten van dienten die worden be-

72 R.H. van Hooren et al, "Autonomy and intellectual disability", /our«a/
/ecfMfl/ DisaW/iry Research (46) 2002-7, p. 560-568.

73 Berlin 1996.
74 Widdershoven, Berghmans en Welie 2003, p. 329.
75 G. Widdershoven en R. Berghmans, "Autonomie in de hulpverlening", in: J.

Graste en D. Baudien, Wiaardewt«)/ Werlt, Assen: Van Gorcum 2000, p. 57.
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perkt. In dit kader kan ook worden verwezen naar het exceptiebeginsel. Leenen"
omschrijft dit beginsel als volgt:

'(...) B// de toepflssmg fan een 2e//besc/i/Jfcil:;n£fceperJfcende moafrege/ op een
bwr#er zw#ens diens persoon///ike foesfand JS extra 2or£z>u/digneid ivrasf. £en derge/i/Jke
wif2onden'n# moef uwrden beneersf door deze//de norm woarop 2//' een uirzondering is en

iw« de norm uxwrop 2/; een u/fzomfering is moef 20 wee/ moge/j/Jt iwrden

Leenen beoogt met het exceptiebeginsel te benadrukken dat bescherming van
een client uiteindelijk tot doel heeft om de zelfbeschikking van een client te her-
stellen. Om dit d(x«l te bereiken moet elke beschermende maatregel voldoen aan
hot proportionaliteit.s-, het subsidiariteits- en het effectiviteitsbeginsel. De bete-
kenis van het exceptiebeginsel werkt ook door in het normatief kader van deze
Studie. Elke vorm van bescherming dient te voldoen aan strikte criteria.
Een aanvulling op het exceptiebeginsel van Leenen is dat bescherming ook een
wc/enlijke functie moet vervullen, met name in de verstandelijk gehandicapten-
zorg. Niet elke inbreuk zal gerechtvaardigd zijn. Om een uitspraak te kunnen
d«x?n over de juistheid van bescherming is doorslaggevend welke intentie hulp-
verleners hebben als /ij een client beschermen. In eerste instantie zullen hulp-
verleners de bedoeling hebben om gevaar voor de client af te afwenden. Het
bieden van bescherming aan dienten dient evenwel in een bredere context te
worden gezien. Bescherming dient ook een bijdrage te leveren aan de ontplooi-
ing van dienten. Berghmans^ spreekt in dit kader over opvoedkundig paterna-
lisme. Paternalistisch handelen is bij kinderen gerechtvaardigd. Als het goed is
laten ouders zieh in hun handelen leiden door het belang van het kind, dat een
toekomstgeorienteerd aspect heeft. Het handelen van ouders is gericht op de
ontwikkeling van hun kind. Berghmans geeft tegelijkertijd aan dat opvoedkun-
dig paternalisme moeilijker wordt bij mensen met een verstandelijke handicap,
waarvan het ontwikkelingspotentieel gering is of ontbreekt. Mensen met een
verstandelijke handicap maken echter wel degelijk een bepaalde ontwikkeling
door. De mate van ontwikkeling verschilt per client. Bescherming kan een bij-
drage leveren aan de ontplooiing van dienten. In deze studie wordt deze bena-
dering functionele bescherming genoemd. Het is belangrijk dat dienten niet om
verkeerde redenen worden beschermd maar dat daadwerkelijk een bijdrage
wordt geleverd aan de rechtspositie van dienten. Het gaat tenslotte om inbreu-
ken op het zelfbeschikkingsrecht van dienten. Daarnaast wordt met functionele

76 Leenen 2000, p. 37.
77 Berghmans 1992, p. 129-130.
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bescherming een verbinding gelegd tussen bescherming en zelfbeschikking.
Blankman voegt hieraan toe dat in het kader van de ontwikkeling van dienten,
bescherming op maat moet worden geboden. Bescherming heeft in zijn ogen een
aanvullende functie: 'S/edifs wor zmw daf nooifcdte/i/Jlr is, dienen besc/iermende
mflflfrê e/en fe uwden genomen. De noodzaJte///Jfce fcsrfomtin£ /i#f W; ledere c/ienf an-
ders en nangf a/ fan de indii'üfuW? mafe fan mondi^heid en de e»#en mo^e/i/Wieden.'*
In eerste instantie dient uitgegaan te worden van de res tea pari teit van een client.
Alleen waar nodig dient het recht in te grijpen en te ondersteunen.
Op grond van het voorafgaande kan een aantal criteria worden geformuleerd
waaraan bescherming van dienten dient te voldoen:
1. Het betreft een client die niet kan overzien welke gevolgen zijn handelen

heeft.
2. Er is sprake van een onveilige situatie voor de client zelf.™
3. Bescherming voldoet aan de criteria van subsidiariteit, proporrionaliteit"" en

effectiviteit.
4. Bescherming gaat gepaard met grote zorgvuldigheid: de noodzaak van be-

scherming moet worden beargumenteerd en in het zorgplan worden vast-
gelegd.

5. Bescherming levert een bijdrage aan de ontplooiing van de client."

3.3.4 Goedezorg , . ,:

In artikel 22 lid 1 van de Grondwet is vastgelegd dat 'de owWie/d m<?flfre#e/en fre/r
fer beuorder/ng won de po/fcsgezondfte/d'. Dit artikel geeft invulling aan het recht op
gezondheidszorg. De overheid heeft de verplichting om aan dienten kwalitatief
goede, betaalbare en beschikbare gezondheidszorg te bieden. Het recht op ge-
zondheidszorg is, in tegenstelling tot artikel 10 Gw en 11 Gw, een sociaal grond-
recht. Clienten kunnen niet rechtstreeks een beroep doen op artikel 22 Gw. De
overheid heeft slechts een inspanningsverplichting naar clienten toe. Verdedig-

78 K. Blankman, "Recht en gezondheid. Menswaardigheid en rechtsbescherming
van geestelijk gehandicapten", in: K. Blankman en J.E. Doek (red.), Redi/ en ge-
zondfieid: /iber /4micorMm Mr. Oscar P.F. O/den&Mrg, Amsterdam: VU Uitgeverij
1992, p. 42-43.

79 Het begrip gevaar is met opzet vermeden. In de zorg voor mensen met een ver-
standelijke handicap biedt dit begrip te weinig ruimte om een client te be-
schermen tegen zichzelf (zie verder hoofdstuk 5, 6 en 7).

80 De beschermingsmaatregel dient in verhouding te staan tot het doel van be-
scherming: een bijdrage leveren aan de ontplooiing van een client.

81 Dit laatste criterium is, in tegenstelling tot de andere vier criteria, niet duidelijk
terug te vinden in de literatuur.
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baar is dat dienten in de care sector meer rechten kunnen ontlenen aan artikel 22
Gw. Laurs nuanceert het idee dat het recht op gezondheidszorg geen afdwing-
bare verplichtingen in het leven roept. Hij is van mening dat het recht op ge-
zondheidszorg als een afdwingbaar individueel recht moet worden be-
schouwd." Ter motivering wordt verwezen naar de relatie hissen het recht op
zelfbeschikking en het recht op gezondheidszorg. Beide rechten zijn als het ware
complementair: ze vullen clkaar aan en hebben als doel om het zelfbeschikkings-
recht van een dient te vergroten. Veel psychiatrische patienten beschikken niet
over het vermögen om hun zelfbeschikkingsrecht uit te oefenen. In dat kader
kan het recht op gezondheidszorg een belangrijke bijdrage leveren. Daarnaast
heeft het recht op gezondheidszorg ook een functie in relatie tot de toepassing
van vrijheidsbeperking. Zonder het aanbod van een in kwalitatief opzicht goede
zorg is vrijheidsbeperking van psychiatrische patienten niet te rechtvaardigen,
aldus Laurs. De toepassing van vrijheidsbeperking dient gepaard te gaan met
adequate hulpverlening: deskundig personeel, voldoende personeel en een ver-
antwoorde toepassing van vrijheidsbeperking. De gedachtegang van Laurs kan
worden dix)rgetrokken naar dienten met een verstandelijke handicap. Zonder
deskundige ondersteuning zijn veel dienten met een verstandelijke handicap
niet in staat om hun zelfbeschikkingsrecht uit te oefenen. Legemaate merkt op
dat ook veel somatische patienten het vermögen missen om hun zelfbeschik-
kingsrecht adequaat uit te oefenen. Het zou vanuit dit kader onterecht zijn om
dienten met een verstandelijke handicap een grotere claim op het recht op ge-
zondheidszorg toe te kennen. Toch zijn er diverse argumenten voor deze Stel-
ling. Somatische patienten zijn voor een kortere periode opgenomen, kunnen
over het algemeen genezen van hun aandoening en zijn minder afhankelijk van
hulpverleners dan dienten in de verstandelijk gehandicaptenzorg die over het
algemeen gedurende hun hele leven afhankelijk zijn van hulpverleners.
Het recht op gezondheidszorg krijgt in de praktijk ook steeds meer het karakter
van een afdwingbaar grondrecht waardoor in toenemende mate de vrijblijvend-
heid van artikel 22 Gw afneemt." Dit blijkt onder meer uit een uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep d.d. 24 juli 2002.^ Ouders vorderden bij hun verzeke-
raar een deel van de eigen bijdrage terug die in rekening was gebracht voor hun
zoon die jarenlang in een psychiatrisch ziekenhuis was verzorgd. Er zou geen
sprake zijn van goede zorg: de geboden zorg was ver onder de maat. De verze-
keraar heeft op grond van de AWBZ een controlerende taak als het gaat om de
kwaliteit van de door zorgaanbieders verstrekte zorg. De Raad oordeelde dat

82 Laurs 1988, p. 139-140.
83 Leenen 2000, p. 27.
84 Centrale Raad van Beroep Utrecht d.d. 24 juli 2002. Zaaknr: 01/253, 02/2337

AWBZ.
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deze zorg niet overeenkwam met de zorg waarop de verzekerde overeenkom-
stig de AWBZ recht heeft. Het besluit, waarin door de verzekeraar een eigen
bijdrage was opgelegd, diende te worden vernietigd.
Deze uitspraak is ook van betekenis voor de verstandelijk gehandicaptenzorg.
Qienten die vinden dat de geboden zorg onder maat is, kunnen zieh in de toe-
komst tot de rechter wenden. Daarbij is wel van belang dat beide partijen eon
invuliing kunnen geven aan kwaliteit van zorg. Voor de verstandelijk gehandi-
captenzorg bestaan vooralsnog geen algemeen geaccepteerde criteria, op grond
waarvan een oordeel kan worden gegeven over de geboden kwaliteit van zorg.
Naast het recht op gezondheidszorg kan ook worden gesproken van het 'nvht
op goede zorg'. Het begrip zorg heeft in deze Studie een brede betekenis. In ro-
latie tot de verstandelijk gehandicaptenzorg kan onder zorg ook worden ver-
staan het bieden van ondersteuning. Dit begrip is afkomstig uit de sociale we-
tenschappen. Van Gennep relateert ondersteuning aan volwaardig burgerschap:

met « n tOTsfflndW//Jte IjaHdirap Jtn/gen zodanige ondersteumntf, «fat z»; met
fcu« &eperJtin#e?i toc/i a/s w/uvwrdig burner IM de samefi/fi'i'w^ JtMrmrn /wnffi'oneren.'*'

Door te spreken over ondersteuning neemt de sector verstandelijk gehandicap-
tenzorg afstand van de traditionele invuliing van het begrip zorg."* Ondersteu-
ning heeft tot doel een client een volwaardige plaats in de samenleving te bie-
den. Het begrip ondersteuning gaat van andere vooronderstellingen uit dan het
begrip zorg. Onder ondersteuning wordt verstaan 'hef foe#ang #eivn ua« de foe-
frofcfcen persoo« fof uoor /rem be/angri//ce tennis, m/dde/en en re/af/es d/e nodig z//n o/n
r'n de samen/euing fe fcwnnen u>onen, ẑ eriken en recwren. '•' In beginsel wordt ge-
streefd naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Daarnaast gaat het echter
ook om emotie, relatie en participatie. Met behulp van ondersteuning krijgt een
client de kans om normale ervaringen op te doen zoals het maken van keuzes,
het aangaan van relaties en het ondernemen van diverse activiteiten.** De mo-

85 A.Th.G. van Gennep en G. van Hove, "Zijn het burgerschapsparadigma en in-
clusie dan niet bruikbaar voor mensen met een emstige verstandelijke handi-
cap? Kanttekeningen bij een zorgelijke ontwikkeling", Neder/ands TV/dsc/in/fr yoor
de Zorg aa« persfande/i/7c ge/iand/capfen (26) 2000-4, p. 252.

86 De essentie van de traditionele invuliing van zorg is dat zorg de acriviteiten van
de client overneemt. Het begrip zorg is ook een medisch georienteerd begrip.
Ondersteuning is meer een pädagogisch begrip.

87 A.Th.G. van Gennep, Paradigma-uersdiMiPing '« de wsi'e op zorg poor mensen met
een pers/ande/i/fce handicap (inaugurate reden Universiteit Maastricht), Maas-
tricht: 1997a, p. 25-26.

88 Van Gennep en Van Hove 2000, p. 252.
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deme invulling van zorg vertoont overigens veel overeenkomsten met onder-
steuning. De nadruk wordt niet meer gelegd op wat betrokkene niet kan, maar
op het bevorderen van de empowerment van dienten." : / ^ •
Het rechtsbeginsel recht op goede zorg kan worden beschouwd als een toespit-
sing van het recht op gezondheidszorg.™ Het accent ligt op het bieden van kwa-
litatief goede zorg en minder op de beschikbaarheid en bereikbaarheid van
zorg.*' Kwalitatief goede zorg is zorg die individueel gericht is en bijdraagt aan
de ontplooiing van dienten. Dit betekent ook dat het recht op goede zorg veel
verwantschap vertoont met individuele grondrechten, hetgeen van het recht op
gezondheidszorg niet gezegd kan worden. Daarnaast dient de hulpverlener zijn
handelen inzichtelijk te maken en verantwoording af te leggen aan derden. Kelk
voegt hieraan toe dat '/iff rerM op ̂ oerfe zorg oofr re frescnoMimi is a/s een iMfenfieuer-
it/anng t'flM <ie u>i/zf u'aarop de pafienf wmuvge hef ms/ifuu/ iwuir /iiy i>erW/jf/if za/ uw-
«fen wrzor^d, bege/eid, be/uwde/d en fegemoef uwdf gefrede«.'" Goede zorg heeft
echter ook een materieel aspect. Om goede zorg mogelijk te maken moeten dien-
ten een beroep kunnen doen op voorzieningen en voldoende gekwalificeerd
personeel.

Het rechtsbeginsel goede zorg is inmiddels ook verankerend in wetgeving. In dit
verband kunnen worden genoemd de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwz) en
de Wet op de beroopen in de individuele «jezondheidszor^,(,Wet bigidip h«*. fc»-
grip verantwoorde zorg hanteren.

'De zorgaanbieder bierff z>era»ruwrde zor^ ua«. Odder reranfwoorde zorg u»ordf wr-
sto»i zor̂ » ran ^oed ni'ivou, die in Zeder ^eiw/ doe/trej^end, doe/mafig en
iwrdf uer/eend en die o^esfemd is op de ree/e benoe/Je ran de pafi'enf.' (art. 2 Kwz)

'De#ene die in een register u/s bedoe/d in arfifce/ 3 sfaaf in^esc/ireuen 0/ die een beroep
Mi'foe/en/ u'dflri'dn de op7eidi'n£ Jtrac/ifens arfiTce/ 34, eerste /id, is gerege/d

89 Het begrip zorg is volop in ontwikkeling en is niet meer alleen gericht op het
verzorgen en verplegen van dienten. Van den Brink onderscheidt zes dimensies
aan zorg: verpleging en lichamelijke verzorging, opvang en bescherming, ont-
plooiing en ontwikkeling, praktische en huishoudelijke hulp, troost en soriale
steun, organisatie en regie. Zorg bij mensen met een verstandelijke handicap
rieht zieh met name op de persoonlijke ontplooiing en minder op verpleging en
bescherming, aldus Van den Brink (G. F.M. van den Brink, £en scfawrs #oed: de
brtVJfcewis ran zorg in de /ledendoagse /ewns/oop, Utrecht: NIZW 1999, p. 13-24).

90 Dit recht valt uiteen in drie aspecten: kwaliteit van zorg, bereikbaarheid van de
gezondheidszorg en financiele toegankelijkheid van de gezondheidszorg.

91 Kelk 1990, p. 114-115.
92 Kelk 1985, p. 28-30.
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zi/n berotp uifoefcuf ander; dan «n het leader twn een rnsfr/ftn^ a/s frfdoWd m de
r^insfW/jngen, organiswf zi/n herofpsM»>oe/enm^ op rodaw»^ u>i/'ze en

iworzief zieh zodani^ ran ma/mee/, daf een en ander /eidf 0/ rede/i/iteru>i/ze moef /eiden
tot peranfwoorde zor#.' (art. 40 lid 1 Wet big)

Daarnaast kan worden verwezen naar het begrip good hulpverlenerschap, dat
wordt genoemd in de Wgbo. :

'De /iu/pi>er/ener moet W; zi;n u>erfczaamheden de zorj» pan een ^oed hw/pi>er/ener m
arhf nemen en nande/f daarbi/ in onereeMs/emmin^ me/ de op hem rüstende t*r-
anfwoorde/r/fcheid, poorru/oeiende wit de twor hu/pwr/eners nje/dende pro/rssione/e stan-
oaard. (art. 7:453 BW)

3.3.5 Goede zor# en de zorj?ef/ij'eJt

Het rechtsbeginsel goede zorg krijgt meer betekenis door de invulling die in de
zorgethiek aan het begrip goede zorg wordt gegeven. Goed hulpverlenorschap
betekent dat een hulpverlener verantwoordelijk is voor het biedon van goede
zorg, aldus Widdershoven c.s." Goede zorg neemt in de zorgethiek een centrale
plaats in. In de zorgethiek wordt goede zorjn boschouwd als een moreel Kt'-
zichtspunt op hulpverlenerschap. Kenmerken zijn het tegemoetkomen aan de
zorgbehoeften van de client, de verantwoordelijkheid van een hulpverlener om
in te grijpen, het uitvoeren van zorg en checken of zorg ook wordt ontvangen
door een client. Verkerk omschrijft goede zorg als zorg die op aandachtige, ver-
antwoordelijke, competente en responsieve wijze wordt gegeven en ontvangen.
Zij benadrukt dat de zorgrelatie russen een hulpverlener en een client dialogisch
van aard is.** * Widdershoven c.s. zijn van mening dat de uitgangspunten van
goede zorg op gespannen voet staan met zelfbeschikking. In de Wgbo en de Wet
Bopz wordt sterk de nadruk gelegd op het recht op zelfbeschikking. Het uit-
gangspunt van de Wgbo is dat een client wordt beschouwd als een volwaardige
gesprekspartner die, op basis van volledige informatie, in alle vrijheid toestem-
ming dient te geven voor een behandeling. In de Wet Bopz is bepaald dat een
hulpverlener alleen mag ingrijpen in het zelfbeschikkingsrecht van een client als
sprake is van gevaar voor de client of anderen. Tegelijkertijd veronderstelt goede
zorg volgens ethici ook weer niet dat alle aandacht voor het zelfbeschikkings-

93 Widdershoven, Berghmans en Welie 2003, p. 330-332.
94 M. A. Verkerk, "Over drang als goed zorgen - een zorgethische beschouwing",

Tf/dsdirj/r wwr GewesJtundV en e/fiK* (11) 2001-4, p. 103.
95 Deze definitie van goede zorg is afgeleid van J. Tronto, Mora/ boundaries: a po/ifi-

ca/ argumenf/br an et/iic o/care, New York/London: Routledge 1993.
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recht verkeerd zou zijn. Verkerk is van mening dat respect voor autonomie een
belangrijk wapen is tegen de macht en overheersing waar dienten in de zorg
mee te maken krijgen:

Te /an# en fe paaJt z//n c/iCTif«i flecon/ronfeerd geuvesf me* -
nfl/i'sfische han</e/i'n#en ua« hu/prer/eners. Hef inzeffen win /iff respecf ixxw imfruufue/e
aufonom/e a/s fre/an#r///ce uwflrde ireritf d/wrom a/s eeri soorf ran u»open fe#en zor£ a/s
mach/ en fli>erheers/'n£. £en fre/an#n/Jt uvjpen (...) /'n die zor̂ pra/cfr/Jten u>tuir mensen 0/
Jnwfsfaiar en a/nanto/i/Jt zi/n en z/c/i oofc a/s zodaniy ^erfragen. **

Toch blijven ethici over het algemeen kritisch ten opzichte van het zelfbeschik-
kingsrecht in relatie tot goede zorg. Teveel aandacht voor het recht op zelfbe-
schikking zou tot gevolg hebben dat veel dienten verstoken blijven van goede
zorg, aldus diverse ethici. De Wet Bopz wordt veelvuldig als voorbeeld ge-
nocmd. Doze wet zou uitgaan van een te nauw kader, waardoor hulpverleners
niet de mogelijkheid hebben om naar eigen inzicht in te grijpen in het zelfbe-
schikkingsrecht van dienten. Voor een deel is dit een terechte keuze van de wet-
gever. Het gaat immers om vrijheidsbeperkende maatregelen die verstrekkende
gevolgen kunm-n hobben vtxir de rechtspositie van dienten. Een belangrijke
functie van het recht is om op zo'n moment de vrijheid van een client te waar-
borgen.

De kritiek van ethici is voor een deel terecht. Eerder in dit hoofdstuk zijn de ver-
schillende functies van het recht uiteengezet. Naast het waarborgen van de vrij-
heid, heeft het recht ook de functie om dienten te beschermen en te ondersteu-
nen. Het is de vraag of de huidige wetgeving aan deze functies van het recht
tegemoetkomt. Het vermoeden bestaat dat bepaalde dienten, ten onrechte, aan
hun lot worden overgelaten. In de zorgethiek wordt de oplossing gezocht in
meer betrokkenheid van de hulpverlener. De client zou meer gebaat zijn bij be-
grip, betrokkenheid, steun en waar nodig ook kritiek van de hulpverlener. Al
deze elementen vormen tezamen het concept goede zorg. In de literatuur wor-
den begrippen als betutteling, overbescherming en paternalisme regelmatig in
een adem genoemd met goede zorg. Goede zorg heeft echter een bredere bete-
kenis dan paternalisme. Goede zorg vereist een actieve houding van een hulp-
verlener. Hij moet inspelen op de situatie en rekening houden met de mogelijk-
heden van een client.*^ Op een bepaald moment kan het noodzakelijk zijn dat
een hulpverlener een beslissing van een client overruled. Paternalisme betekent
dat een hulpverlener het beter meent te weten. Vanuit het oogpunt van goede

96 Verkerk 2001, p. 101-102.
97 Verkerk 2001, p. 105.
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zorg dient een hulpverlener niet alleen een beslissing te nemen voor een client
omdat hij het beter meent te weten, maar ook om de client verder op weg te hel-
pen.* Als het uitgangspunt van goede zorg ook wordt gehanteord in relatie tot
vrijheidsbeperking, zou dit betekenen dat hulpverleners in een eerder stadium
mögen ingrijpen. Nu mag een hulpverlener pas in een latere fase ingrijpen, ton-
einde de inbreuken op het zelfbeschikkingsrecht tot een minimum te beporken.
In de verstandelijk gehandicaptenzorg is dit geen gepast uitgangspunt. Veol
dienten zijn niet of nauwelijks in Staat om hun rechten zeltstandig uit te oefencn.
Clienten hebben juist baat bij ondersteuning teneinde zieh verder to kunnen
ontplooien. Hulpverleners zouden meer ruimte moeten krijgen om vrijheidsbe-
perking toe te passen dan onder het huidige juridische kader mogelijk is. Daar
moet wel een juiste rechtsbescherming tegenover staan, om to voorkomon dat
hulpverleners te gemakkelijk ingrijpen in de vrijheid van clienten. Het gevaar is
altijd aanwezig dat goede zorg ontaardt in oververzorging en betutteling. Kelk
verstaat onder oververzorging een otvrmafige, orerdremi zorgivr/t'Hing dir »i«rr-
komf op yersfiJbt/Mg r>an de im'tiatifwn win Wienfen, frefM/fe/ing, foroogduig c» zW/s
Wemering. Hu/ptvr/eners uer/iezen op zo'n momeMf /iff be/fl>ig iwi de c/ienf Mir he(
oog.'** Om oververzorging te voorkomen, is het van belang dat hulpverleners het
zelfbeschikkingsrecht van clienten erkennen. Respect voor de rechten van dien-
ten is een middel om te voorkomen dat dienten ondergeschikt raken aan macht
en overheersing van hulpverleners.

Hef rec/if op fri/zo«dere zorg 0/ meer zorg ?
In de context van het recht op zorg wordt ook over het recht op bijzondere zorg
gesproken.™ Mensen met een verstandelijke handicap hebben in beginsel de-
zelfde rechten als andere burgers in de samenleving. In de praktijk betekent dit
nog niet dat mensen met een verstandelijke handicap ook voldoende zorg ont-
vangen. In de gezondheidszorg wordt met name veel ruimte geboden aan cure.
Voortdurend worden nieuwe medicijnen en behandelingsmethoden ontwikkeld.
Deze ontwikkelingen komen maar in beperkte mate ten goede aan de verstan-
delijk gehandicaptenzorg. In beginsel is het recht op gezondheidszorg een soci-
aal grondrecht hetgeen betekent dat clienten niet oneindig een beroep kunnen
doen op dit recht. Het moet echter mogelijk zijn om voor bepaalde groepen in de
samenleving een uitzondering te maken. Vanuit deze gedachte kent Leenen de
overheid, op het gebied van de verstandelijk gehandicaptenzorg, een extra ver-

98 Widdershoven en Berghmans 2000, p. 55-57.
99 Kelk 1985, p. 29.
100 J.C.M. Willems, "Opvoedingsondersteuning moet vroeger, massaler en massie-

ver", in: Redif op zorg ra« /»ef gefejndicapfe Jtmd, Utrecht: William Schrikker Stich-
ting 2003, p. 9-14.
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antwoordelijkheid toe. De overheid dient ervoor te zorgen dat mensen met een
verstandelijke handicap voldoende aanspraak kunnen maken op voorzieningen,
zodanig dat zij hun achterstand kunnen inlopen dan wel kunnen compenseren.
In dit leader is het rechtvaardig dat mensen met een verstandelijke handicap
meer zorg toebedeeld krijgen. Leenen verwijst hiervoor naar het begrip sociale
rechtvaardigheid:

'Socw/e rec/ifi>aard/#neid i»esf<w/ n»W urf hef /en/#en i»aw r'edere »ndii'/due/e nood, maar
uif /iff op eew zo eer/j/lt mo#e///Jte u>//ze /em'#en van a//e «od̂ M. £w»/a/s cnroni'sdie zie-
fren, t>erp/ef#/juispaf;enfeM en psyc/jisc/i gesfoorde be/aarde«, zu//en mensen mef een
i>ersfande///lfce /jand/cap a/s #roep to; de perflV//«^ pan de uoor de ^ezond/iejdszor^ be-
sc/iiJtfrare m/dde/en meer moefen uwrden erlkend.'"" .•»

Naast sociale rechtvaardigheid benadrukt Leenen ook het compensatiebeginsel.
Dit beginsel is een nadere concretisering van het gelijkheidsbeginsel en heeft tot
doel ran do aanwezige ongelijkheid tussen burgers te verminderen. Mensen met
een verstandelijkc handicap zijn over het algemeen minder in staat om hun zelf-
beschikkingsrecht uit te oefenen. Zij zullen daardoor ook moeilijker een beroep
kunnen doen op het recht op zorg. Het compensatiebeginsel gaat van de ge-
ihichtr nil dat b)i d<* verdeliijf .vapj0äx»}ndhffiriÄxng\viM2L'd'?ninjwrv.*frgitnt'f

aandeel moet gaan naar degene die de meeste ondersteuning nodig hebben. Dit
betekent dat ongelijkheid bij de verdeling van de gezondheidszorgvoorzienin-
gen wordt gebruikt om ongelijkheid in gezondheid te verminderen. Op deze
manier draagt het recht op zorg ook bij aan de verwezenlijking van het recht op
zelfbeschikking.'^ De Commissie Keuzen in de Zorg komt in de jaren negentig
van de vorige eeuw tot dezelfde conclusie. In het rapport kiezen en delen geeft
zij aan welke voorzieningen noodzakelijk zijn in de gezondheidszorg. Voorzie-
ningen zijn noodzakelijk als zij zorg garanderen voor leden van de samenleving
die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Door middel van zorg wordt deelneming
aan de samenleving weer mogelijk."" Het burgerschapsmodel gaat van vrijwel
dezelfde gedachtegang uit. Zorg wordt in dit model vervangen door ondersteu-
ning. Mensen met een verstandelijke handicap zijn burgers met dezelfde rechten
en plichten als ieder ander. Dit betekent echter nog niet dat mensen met een ver-

101 H.J.J. Leenen, "De verstandelijk gehandicapte in het gezondheidsrecht", in:
W.A.L. van Leeuwen (red.), Vademecwm Zor£ iwor Versfande/i/fc Ge/iandicap/en,
Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghump. 1993, p. 1800-11.

102 H.J.J. Leenen, "Gelijkheid en ongelijkheid in de gezondheidszorg", Ti/dscftn/r
poor Gezond/ietdsredtt (8) 1984-2, p. 53-68.

103 Commissie Keuzen in de zorg, Kiezen en De/en: een rapport oan de commissie Keu-
zen in de zorg, Den Haag: Albani 1991.
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standelijke handicap ook daadwerkelijk in staat zijn om zelfstandig deel te ne-
men aan de maatschappij. De intensiteit van ondersteuning zal per client moeten
verschillen.
Op grond van artikel 22 Gw is de overheid verantwoordelijk voor het recht op
zorg. Artikel 22 Gw rieht zieh niet specih'ek op bijzondere zorg voor bepaalde
groepen in de samenleving. Het Verdrag inzake de rechten van het kind (VRK)
besteedt speciale aandacht aan mensen met een verstandelijke handicap. Het
VRK bevat, naast het recht op gezondheidszorg, tevens een artikel waarin wordt
benadrukt dat gehandicapte kinderen recht hebben op bijzondere zorg. Gehan-
dicapte kinderen hebben op grond van het VRK recht op gezondheidszorg en
voorzieningen die voor de behandeling van ziekte en het herstel van de gezond-
heid noodzakelijk zijn. Daarnaast kunnen zij, op grond van artikel 23 van het
verdrag, ook aanspraak maken op bijzondere zorg. Het doel van bijzondere zorg
is dat '/iff Jtmd een 20 iw//«fi# mo#e/»y/ce M/e#raf»e in de m<M/sdiapp»/ en /K'rsocwi/i/'Jte

Wm^ bere/Jtf, mef mfre^np iwn Z//M 0/ /war cu/fnre/e en mfW/cr/i/r/e <»i/ieiWre-
' (artikel 23 lid 3 VRK).

Hoewel de inhoud van het VRK specifiek van toepassing is op kinderen, ver-
dient het aanbeveling om de strekking van artikel 23 ook van toepassing te ver-
klaren op volwassen (verstandelijk) gehandicapten. Niet alleen kinderen met een
verstandelijke handicap, maar ook volwassen mensen met een verstandelijke
handicap dienen recht te hebben op bijzondere zorg of, om te spreken in termen
van deze Studie, extra ondersteuning waar nodig is. Het bereiken van de leef-
tijdsgrens van 18 jaar betekent geenszins dat mensen met een verstandelijke
handicap geen behoefte meer hebben aan zorg.

Door het VRK ook van toepassing te verklaren cp volwassen dienten met een
verstandelijke handicap mag overigens niet de indruk worden gewekt dat men-
sen met een verstandelijke handicap in deze Studie worden gelijkgesteld met
kinderen. Dit neemt niet weg dat er ook goede redenen bestaan om toch een pa-
rallel te trekken met kinderen. Uit tabel 1 van hoofdstuk 1 kan worden afgeleid
dat, hoewel dienten een volwassen leeftijd hebben bereikt, hun verstandelijke
vermögen veelal niet boven de leeftijd van 12 jaar uitkomt. Ook de inhoud van
een ander artikel ondersteunt de gedachte om een vergelijking te maken tussen
kinderen en dienten met een verstandelijke handicap. In artikel 5 VRK is be-
paald dat kinderen recht hebben op 'passertde /e/ding ew bege/eiding op een u>i/ze die
perenigtoar is mef de zrc/i onrw/fcfce/eHde permo#ens IXJH /ief Jtrnd'. De strekking van
dit artikel sluit aan bij de uitgangspunten in de verstandelijk gehandicaptenzorg:
een client met een verstandelijke handicap dient recht te hebben op een vorm
van ondersteuning die aansluit bij zijn mogelijkheden.

Willems is van mening dat de rechten van het kind in internationale wetgeving,
waaronder het Verdrag inzake de rechten van het kind, goed zijn vastgelegd.
Daarentegen is de inhoud van het verdrag, waarin een aantal essentiele rechten
zijn vastgelegd, nog niet opgenomen in de Nederlandse Grondwet. Hij heeft
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voorgesteld om arrikel 22 Gw uit te breiden met een extra lid, waarvan de in-
houd betrekking zou hebben op extra zorg voor kinderen. Deze zorg, bestaande
uit leiding en begeleiding en gemeenschapszorg, is noodzakelijk om de ontwik-
keling van kinderen te kunnen garanderen.'"* Het voorstel van Willems kan een
bredere betekenis krijgen door niet alleen te spreken over kinderen, maar over
gehandicapten in het algemeen.
In het Verdrag inzake de rechten van het kind wordt gesproken over bijzondere
zorg. Dit begrip hoeft naar mijn mening niet in de Grondwet te worden opge-
nomen. Het is niet relevant of mensen met een verstandelijke handicap bijzon-
dere zorg krijgen, maar of ze ook daadwerkelijk meer zorg kunnen krijgen. In
het kader van het burgerschapsparadigma is het uitgangspunt dat alle burgers
gelijkwaardig zijn aan elkaar. Voorkomen moet worden dat in categorieen wordt
gedacht. Elke burger heeft recht op (goede) zorg. De mate waarin gebruik wordt
gemaakt van dit recht zal per individu verschillen. Mensen met een verstande-
lijke handicap kunnen pas als gelijkwaardige en volwaardige burgers worden
beschouwd als zij voldoende aanspraak kunnen maken op zorg (ondersteuning).

3.3.6 Onfpfooi'jfig ,

Het recht op ontplooiing is het vierde rechtsbeginsel dat in deze Studie centraal
Staat. Het recht op ontplooiing, dat tot nu toe in de gezondheidszorg onderbe-
licht is gebleven, kan worden beschouwd als een 'integraal beginsel'. Hierin zijn
elementen van de andere drie rechtsbeginselen die in deze Studie centraal staan,
terug te vinden. Deze rechtsbeginselen komen beter tot hun recht als rekening
wordt gehouden met de uitgangspunten van het recht op ontplooiing. Geza-
menlijk kan op deze manier een optimale bijdrage worden geleverd aan de
rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap. Het recht op ont-
plooiing gaat ervan uit dat mensen met een verstandelijke handicap, ondanks
hun handicap, de mogelijkheid wordt geboden om zieh (verder) te ontwikkelen.
In de jeugdzorg wordt al langer de nadruk op dit rechtsbeginsel gelegd. In het
verleden werden jeugdigen voornamelijk gezien als object van zorg, waarbij be-
handeling en bescherming centraal stonden. In de vorige eeuw is het besef door-
gedrongen dat bescherming plaats dient te maken voor het creeren van ontwik-
kelingsmogelijkheden. De Langen beschouwt het recht op ontplooiing als de
grondslag voor de jeugdzorg. ledere jeugdige heeft recht op zo optimaal mo-

104 Willems 2003, p. 9-14.
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gelijke ontplooiingskansen. Uit deze grondslag vioeien een aantal grondrechten
voort, aldus De Langen.'" '*
Ook Willems beschouwt het recht op ontplooing als een belangrijk
recht(sbeginsel) in de jeugdzorg."* Hij spreekt in dat kader over het recht op
persoonswording. Dit recht wordt ook wel een 'paraplurecht' genoemd, oftewel
een beginsel dat verwijst naar een bundel van rechten, waaronder het recht op
ontplooiing, het recht op begeleiding en het recht op opvoedingsondersteuning,
welke aan het kind toekomen dan wel dienen toe te komen. Oni het recht op
persoonswording veilig te kunnen stellen, maakt Willems gebruik van een drie-
deling van rechten. Hij noemt allereerst beschermingsrechten, die van belang
zijn voor het recht op minimale persoonswording. Beschermingsrechten vormen
de smalste basis waarop ontplooiing tot volwaardig lid van de samenleving mo-
gelijk is. Daarnaast zijn welzijnsrechten, ook wel genoemd het recht op optimale
persoonswording, van belang voor de ontplooiing van kinderen. Beide vormen
van rechten, beschermingsrechten en welzijnsrechten, kunnen niet los worden
gezien van zelfbepalingsrechten, waarbij het kind als subject van rechten wordt
beschouwd.

Niet alleen in de jeugdzorg wordt het accent gelegd op ontplooiing. Een verge-
lijkbare ontwikkeling is gaande in de verstandelijk gehandicapten/org. Van
Gennep wijst erop dat deze sector zieh niet meer alleen moet richten op tekorten
van dienten. Een client moet de mogelijkheid krijgen om ervaringen op te doen
in gewone situaties. Zorg heeft plaatsgemaakt voor ondersteuning. Naast over-
eenkomsten zijn er echter ook verschillen tussen de jeugdzorg en de verstande-
lijk gehandicaptenzorg. Willems legt de nadruk op de persoonswording van kin-
deren. Door middel van beschermingsrechten en welzijnsrechten is het uitein-
delijke doel in de jeugdzorg dat kinderen, naarmate ze ouder worden, steeds
meer een beroep kunnen gaan doen op hun zelfbepalingsrechten. Hoewel goede
zorg ook een bijdrage levert aan het vergroten van de mogelijkheden van dien-
ten met een verstandenjke handicap, is het zelfbeschikkingsrecht in deze sector
niet het uiteindelijke doel ervan. In deze Studie Staat de gedachte centraal dat de
rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap niet voldoende ge-

105 M. de Langen, Rechf wor /eHgdigen: een owderzoeJt mwr rec/ife« CTJ
in hef ;eugdrec/tf (diss. Utrecht), Alphen aan den Rijn: Samsom Uitgeverij 1973, p.
16.

106 Overigens wordt in artikel 22 lid 3 Gw gesproken over 'ontplooiing': de over-
heid dient voorwaarden te scheppen voor maatschappelijke en culturele ont-
plooiing en vrijetijdsbesteding.

107 Willems, J.C.M., Wie zal de opvoeders opvoeden? Kindermishandeling en
het recht van kinderen op persoonswording (diss. Maastricht), Den Haag:
T.M.C. Asser Press 1999.
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waarborgd wordt als zelfbeschikking en bescherming als (enige) uitgangspunten
worden beschouwd. dienten bereiken zelden, in tegenstelling tot kinderen, een
moment waarop ze zelf stand ig invulling kunnen gaan geven aan hun leven.
Vanuit deze optiek zijn het 'blijvend kinderen'. Deze visie zit verwerkt in het
recht op ontplooiing. Dit recht is niet een middel tot zelfbeschikking, maar eer-
der een uitgangspunt dat altijd centraal dient te staan in deze sector. Het gaat
om dienten die zieh gedurende hun hele leven zu lien blijven ontwikkelen.
Van Dale verstaat onder zelfontplooiing 'Aief wnfcr onru'/JtJWfH, bewrderen POM df
Wye« #«-sM//Jlrt'yron'. In welke mate dienten werkelijk een geestelijke groei kun-
nen doormaken, zal onder meer afhankelijk zijn van organische afwijkingen en
de intensiteit van ondersteuning. Het begrip geestelijke groei heeft in de ver-
standelijk gehandicaptenzorg een andere betekenis dan gebruikelijk is. Mensen
met een verstandelijke handicap zullen, ondanks het doormaken van een be-
paalde ontwikkeling, niet minder verstandelijk gehandicapt worden. Het is dan
ook beter om te spreken van persoonlijke groei. Mensen met een verstandelijke
handicap zijn wel in staat om, ondanks hun handicap, bepaalde vaardigheden
en attitudes te leren en kennis op te doen waardoor ze beter kunnen functione-
ren in de maatschappij. Het recht op ontplooiing lijkt enigszins op het recht op
opvoeding. Onder opvoeding wordt verstaan dat een kind wordt voorbereid op
een zelfstandig bestaan in de samenleving. Van een kind wordt verwacht dat hij
vanaf zijn achttiende levensjaar volwassen is en in staat is om zijn eigen keuzes
te maken. Ook mensen met een verstandelijke handicap die de leeftijd van acht-
tien jaar bereiken zijn volgens de wet volwassen. Het bereiken van de leeftijds-
grens van 18 jaar betekent echter niet dat zij ook geestelijk volwassen zijn. Veel
dienten zullen ook na hun 18'' zijn aangewezen op ondersteuning.
Het gegeven dat een client gebruik maakt van ondersteuning mag hem niet be-
lemmeren in zijn ontwikkeling, integendeel. De kern van het recht op ontplooi-
ing is dat een hulpverlener zorgvuldig afweegt op welke wijze hij een optimale
bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling (ontplooiing) van een client.
In dat kader kan ondersteuning verschallende vormen aannemen. Op bepaalde
momenten kan het noodzakelijk zijn dat een client wordt beschermd. Niet elke
vorm van bescherming is per definitie verkeerd. Het recht op zorg, het recht op
bescherming en het zelfbeschikkingsrecht zijn uiteindelijk gezamenlijk gericht
op de ontplooiing van dienten. Dit betekent ook dat ontplooiing van een client
niet wordt belemmerd door het bieden van bescherming. Juist op het moment
dat een client niet in staat is om zijn eigen belangen te waarborgen, dient het
recht adequate voorzieningen te treffen teneinde een client zo goed mogelijk te
laten functioneren in de maatschappij. Laurs gaat nog verder door te beweren
dat 'rff zf(/imfp/oo/iM£ WJM mensen erwsfig zwrdf gesc/uwd a/s /IUH te/angen onbe-
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WJ/wen.'"" Zonder adequate bescherming is de kans groot dat de belan-
gen van wilsonbekwame patienten worden geschaad. Overigens is het wel van
belang dat, ondanks bescherming, de zelfbeschikking van de client zoveel mo-
gelijk blijft behouden. Het recht op zelfbeschikking betekent in beginsel dat een
hulpverlener de keuzes van een client zoveel mogelijk moet respecteren en dat
hij terughoudend moet zijn met het opleggen van vrijheidsbeperking. In de ver-
standelijk gehandicaptenzorg wordt een hulpverlener regelm.itig geconfron-
teerd met dienten die niet of minder in staat zijn tot het maken van keuzes. Op
zo'n moment mag een hulpverlener zieh minder terughoudend opstellen en
wordt van hem verwacht dat hij zijn uiterste best doet om het zelfbeschikkings-
recht van deze dienten zoveel mogelijk te bevorderen. Uiteraard moet worden
voorkomen dat hulpverleners hun visie te gemakkelijk opleggen aan de client,
waardoor de mening van de client naar de achtergrond verdwijnt. Een hulpver-
lener dient te allen tijde de rechten van een client te respecteren. Reeds eerder is
het exceptiebeginsel aan de orde gesteld. Het uitgangspunt van dit beginsel is
dat het zelfbeschikkingsrecht alleen beperkt mag worden als tegelijkertijd in de
beperking herstel van zelft>eschikking tot uitdrukking komt, aldus Leenen.""
Het recht op ontplooiing is onder meer uitgewerkt in de Verklaring van de Rech-
ten van Mensen met een verstandelijke handicap. Het begrip ontplooiing wordt
in de toelichting van het recht op goede begeleiding genoemd.

'Mensen mef een i>erstande/i/Jfce Handicap moefen in sfaar gesfe/d uwden om fcun wwr-
dig/ieden fe onruuWte/en en /IMM potenhe/e mo^e/i/k/ieden fof onrp/ooi'tn# te
Daarom liebben zy rec/if op OMderroiys en fre^e/ei'd/ng. Net o/s mensen zorider
/jefrben 21; rec/if op medisc/ie zorg.'""

. • - • - . . • *

Ook in de preambule van de Verklaring over de Rechten van de Gehandicapte
Mens wordt gerefereerd aan het begrip ontplooiing:

'(.. J De ge/iflndicopfe mens d/enf fri/ fe iwrden êsf<wn in de onfp/ooring mn Z//M mo^e-
/i/Wteden op de meesf uersc/ii//ende gefrieden en om z»;n infe^rafie in nef norma/e /even
zouee/ moge/i/it te beförderen.'"'

108 Laurs 1988, p. 131.
109 Leenen 2000, p. 37. •
110 Verklaring van de Rechten van Mensen met een verstandelijke handicap, GA

Res. 2856 (XXVI) of 20 December 1971, UN Doc. A/8429 (1971).
111 Verklaring over de Rechten van de Gehandicapte Mens, GA Res. 3447 (XXX) of

9 December 1975, UN Doc. A/10034 (1975).
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De inhoud van de Verklaringen van de Verenigde Naties zijn slechts richtingge-
vend voor de rechtspositie van dienten in Nederland. Beiden hebben geen ver-
bindende werking. Dat geldt ook voor het Handvest van de grondrechten van
de Europese Unie, waarin wordt gesproken over het bevorderen van de zelf-
standigheid van personen met een handicap:'"

'De L/»/e erfcenf en eerfriedijjf nef rec/if WJM personeM /nef een /umdi'cap op wuiflfregelen
die freuten /JMM ze//staMdi#/w/d, /IUM maa/scnappe/i/te en beroeps/nfegro '̂e en /IUW dee/-
name <MM nef gemeense/wps/epen fe i>ewerifcsfe//igen.''"

Cliönten kunnen meer rechten ontlenen aan het Verdrag inzake de rechten van
het kind (VRK) on hot Evrm. Beide verdragen hebben directe werking. In Ne-
derland bopaalt do rechter of een verdragsbepaling, die naar haar inhoud een
ieder kan verbinden, rechtstreekse werking heeft."« Dit geldt onder meer voor
artikol 8 Evrm waarin is vastgelegd dat elke burger recht heeft op een gezinsle-
ven. Daarnaast kunnon bopalingen uit het VRK, waaronder artikel 23, worden
ingelezen in artikel 3 en 8 van het Evrm zolang als jurisprudentie over de directe
working van doze bepalingen ontbreekt."* ; . :
In hot VKK on hot Evrm wordt slechts op indirecte wijze verwezen naar het recht
op ontplooiing. Eon van do basisprincipes van hot Verdrag inzake de rechten
van het kind (VRK) is dat kinderen recht op ontwikkeling hebben. De overheid
moet zieh inspannen otn de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Dit basis-
principe is in artikel 23 lid 1 van het Verdrag nader uitgewerkt:

'De state» d/'e parfi; ZI/'M, er/cenneM daf een geesfe/z/lt o/Z/cftame/i/Jt gehandicapf Jt/nd ee«
ro/uwird/g en feehoor/i/Jt lewn dienf te //ebbe«, />i omstoMifrg/iedeM die de u'oardz^/teid
iwn /ief Wnd t'erzefceren, ZI/'M ze/^taMdi'̂ /ieid beuordere« e« ZI/'M acfiew dee/MemiM^ <UJM

112 Overigens is het Handvest in december 2000 wel goedgekeurd door de Raad
van Ministers. Het is met name een moreel document, waar het Europees Hof
naar kan verwijzen.

113 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (2000), Europese Unie,
artikel 26.

114 In artikel 93 Gw is bepaald dat bepalingen van verdragen (Evrm) die naar haar
inhoud een ieder kunnen verbinden (dus rechtstreekse werking hebben), ver-
bindende kracht hebben nadat ze zijn bekendgemaakt. Of een bepaling ook
daadwerkelijk rechtstreeks werkend is, wordt aan de rechter overgelaten.

115 Willems 1999, p. 157.
116 Verdrag inzake de rechten van het kind (1989), Trb. 1990,170, artikel 23 lid 1.
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Artikel 8 Evrm vertoont enige verwantschap met het recht op ontplooiing. Op
grond van dit artikel heeft een ieder recht op respect voor zijn prive-, tamilie- en
gezinsleven. Legemaate vvijst er terecht op dat dit artikel bepalend is voor de
ontplooiingsmogelijkheden van individuen. Artikel 8 Evrm mag alleen worden
beperkt als voldaan is aan een van de beperkingsgronden, waaronder de be-
scherming van de gezondheid of bescherming van de rechten en vrijhedon van
anderen."'
Artikel 10 Gw en 11 Gw kunnen worden beschouwd als een nadere uitwerking
van artikel 8 Evrm. Daamaast wordt in artikel 22 lid 3 Gw speciale aand.uht
besteed aan het bevorderen van de ontplooiing(smogelijkheden) van individuen.
In dit artikel wordt gesproken over maatschappelijke en culturele ontpUxiiing en
vrijetijdsbesteding. Dit is een globale beschrijving die met name is gericht op de
ontplooiing van mensen in de zin van deelname aan culturele evenomenton on
de mogelijkheid om een hobby te beoefenen. De ontplooiing van mensen met
een verstandelijke handicap gaat echter veel verder. Het gaat om deelname aan
het gemeenschapsleven. Ook mensen met een verstandelijke handicap verlangen
naar een (betaalde) baan, naar een salaris, naar een woning in do wijk teneinde
als volwaardig burger deel te kunnen nemen aan de samenleving. In Kuropese
en internationale wetgeving zijn aanknopingspunten te vinden die meer richting
geven aan het basisbeginsel van ontplooiing. Goede voorbeelden zijn artikol 23
van het VRK en artikel 26 van het Handvest van de Grondrechten van de Euro-
pese Unie. Een soortgelijke bepaling dient in de Nederlandse Grondwet te wor-
den opgenomen, teneinde - dringender dan nu het geval is - te benadrukken en
te waarborgen dat mensen met een verstandelijke handicap de kans moeten krij-
gen om zieh op alle gebieden te ontplooien in de samenleving.

* *
3.4 Beschouwing

In dit hoofdstuk is het normatief kader uiteengezet voor de rechtspositie van
mensen met een verstandelijke handicap. Verschillende aspecten zijn aan de or-
de gekomen: de plaats van het recht, juridisering en rechtsbeginselen. Het recht
op ontplooiing neemt een centrale plaats in. Dit rechtsbeginsel is niet alleen be-
palend voor de invulling van de overige rechtsbeginselen en basisrechten, maar
geeft ook richting aan de betekenis van het recht en de visie inzake juridisering
in de verstandelijk gehandicaptenzorg.
Aan het einde van de vorige eeuw is een aantal wetten tot stand gekomen, die
ook van betekenis is voor de sector verstandelijk gehandicaptenzorg. Hulpver-
leners zullen, mede op grond van deze wetgeving, zorgvuldiger moeten omgaan

117 L. Legemaate, "Evrm", in: Sluijters, B. e.d. (red.), Gezond/tf/dsrec/jf: te/csf en co/n-
mewtaar, Deventer: Kluwer 1999.
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met de rechten van mensen met een verstandelijke handicap. Daar komt bij dat
mensen met een verstandelijke handicap, in tegensteiling tot patienten in de so-
matiek en de psychiatric niet snel een beroep zullen doen op hun rechten. Als
een client niet of nauwelijks in staat is om zijn rechten te claimen en ook niet zijn
beklag doet over een beperking van zijn rechten, moet een hulpverlener hem
tegemoetkomen. Hij moet kunnen rechtvaardigen waarom hij op een bepaald
moment ervoor kiest om de rechten van een client te beperken. De beperking
moet inzichtelijk zijn, worden medegedeeld aan de client en/of zijn vertegen-
woordiger en moet worden vastgelegd in het zorgplan. Dit alles betekent dat een
bepaalde vorm van juridisering in de verstandelijk gehandicaptenzorg onver-
mijdelijk en noodzakelijk is. Het is een gegeven dat mensen met een verstande-
lijke handicap afhankelijk zijn van hulpverleners. Deze afhankelijkheid wordt
ook wel omschreven in termen van macht. Tussen een client en een hulpverlener
bestaat een ongelijke verhouding, aangezien een client altijd afhankelijk zal zijn
van de (kennis van de) hulpverlener. Naast afhankelijkheid zijn er nog andere
factoren die juridisering noodzakelijk maken. dienten krijgen gedurende hun
verblijf regelmatig te maken met toepassingen van vrijheidsbeperkende maatre-
gelen. Deze beperkingen kunnen uit het oogpunt van een onveilige situatie voor
de client zelf of vanwege gevaar voor anderen noodzakelijk zijn, maar kunnen
ook verband houden met de aanwezigheid van andere dienten of organisatori-
sche factoren. Zonder het recht, zouden dienten overgeleverd zijn aan de goed-
bedoelde intenties van hulpverleners. In het verleden is gebleken dat de zorg
niet geheel vrij is van misstanden en schendingen van rechten. Het recht dient
op zulke momenten dienten te beschermen. Ethici zijn van mening dat het rech-
tendiscours zieh niet teveel moet bemoeien met de verstandelijk gehandi-
captenzorg. Juridisering zou in hun ogen de huidige zorg transformeren in een
vorm van zorg waar andere normen de boventoon gaan voeren. Bovendien zou
er geen ruimte meer zijn voor het morele karakter van de hulpverlening. Vol-
gens ethici verlangt het recht van hulpverleners dat zij een andere houding in-
nemen, waardoor het verlenen van zorg en ondersteuning naar de achtergrond
wordt verschoven. De kritiek van ethid is niet terecht. Het recht geeft grenzen
aan en verlangt van hulpverleners zieh transparant op te stellen. Op deze manier
wordt voorkomen dat rechten van dienten onnodig en onterecht worden be-
perkt. Een andere houding van hulpverleners kan, in tegensteiling tot wat ethid
beweren, juist leiden tot een verbetering van de rechtspositie van verstandelijk
gehandicapten. Om te voorkomen dat alsnog sprake is van negatieve effecten
van juridisering, moet het recht aansluiting zoeken bij de speeifieke kenmerken
van de verstandelijk gehandicaptenzorg. Daarnaast moet echter ook de aandacht
verschuiven naar het recht op ontplooiing.

In het gezondheidsrecht nemen het recht op zelfbeschikking en het recht op be-
scherming een centrale plaats in. Regelmatig leidt de toepassing van deze begin-
selen tot dilemma's in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Het komt de rechts-
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positie van dienten niet ten goede als teveel nadruk wordt gelegd op bescher-
ming of op zelfbeschikking. Het is van groot belang dat in deze sector beide be-
ginselen in een juiste verhouding worden toegepast, teneinde de mogelijkheden
van mensen met een verstandelijke handicap optimaal tot ontplooiing to laten
komen. Het rechtsbeginsel goede zorg dient in functie te staan van beide begin-
selen, bescherming en zelfbeschikking. Dit rechtsbeginsel veronderstelt belrok-
kenheid van de hulpverlener, ondersteuning en bescherming waar nod ig. In de
lijn van het burgerschapsparadigma dient elke client de mogelijkheid te krijgen
om deel te nemen aan de samenleving. Om dit te kunnen bereiken is het van
belang dat dienten aanspraak kunnen maken op extra ondersteuning. Juist deze
ondersteuning vormt de sleutel tot het burgerschap. Het vierde rechtsbeginsel
dat in deze Studie centraal Staat is het recht op ontplooiing. Dit rechtsbeginsel
vormt de concretisering van de drie eerder genoemde rechtsbeginselen. Hike
vorm van goede zorg, waar vrijheidsbeperking ook deel van kan uitmaken,
dient bij te dragen aan de ontplooiing van dienten. Dit uitgangspunt geldt ook
als gevaar voor anderen de aanleiding vormt om de vrijheid van een client te
beperken. Deze kan zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht bij de uit-
voering van de vrijheidsbeperkende maatregel (het voorkomen van langdurige
toepassingen van vrijheidsbeperking, gedurende de toepassing ervan in contact
blijven met de client en voortdurend op zoek gaan naar alternatieven).
In de volgende hoofdstukken zal de lijn, die in dit hoofdsruk is neergezet, wor-
den doorgetrokken. In de uitwerking van het thema vrijheidsbeperking zal het
recht op ontplooiing als toetssteen fungeren. Worden dienten in hun vrijheid
beperkt teneinde hun mogelijkheden zoveel als mogelijk is te kunnen ont-
plooien? Daamaast kan uit het empirische onderzoek blijken of onder hulpver-
leners sprake is van een toegenomen bewustwordlng van rechten. De voorbeel-
den uit de praktijk laten ook zien of de angst van ethici - juridisering in de ver-
standelijk gehandicaptenzorg gaat ten koste van de zorgverlening aan de client -
terecht is. Uiteraard kleven er ook nadelen aan juridisering. Als juridisering te
grote vormen aanneemt, bestaat het gevaar dat de gehele sector wordt gekoloni-
seerd door het recht. Daarnaast zal juridisering de zorg gaan tegenwerken zodra
sprake is van wetgeving die niet aansluit bij de kenmerken van de sector. Het
recht heeft echter niet de intentie om de zorg in de weg te lopen. De juiste balans
dient te worden gevonden: niet teveel aandacht voor het recht, maar ook niet te
weinig. Het blijft immers gaan om een kwetsbare groep mensen waarbij wel van
belang is dat hun mogelijkheden zoveel mogelijk tot ontplooiing worden ge-
bracht.

Door de nadruk te leggen op het recht op ontplooiing en het recht op goede zorg
wordt uitgegaan van een breder normatief kader. Beide beginselen trachten de
tekortkomingen van het huidige juridisch kader in de verstandelijk gehandi-
captenzorg op te heffen. Tegelijkertijd betekent de introductie van beide begin-
selen niet, dat alle dilemma's in de zorg voor mensen met een verstandelijke

113



handicap verdwijnen. Het recht alleen is niet toereikend om hulpverleners be-
wust te maken van de rechten van mensen met een verstandelijke handicap. Ook
in de professionele standaard van hulpverleners dient de rechtspositie van dien-
ten en de consequenties die deze heeft voor het handelen van hulpverleners een
centrale plaats in te nemen.
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4. Goed hulpverlenerschap

4.1 Inleiding -

In de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap vervullen als rege! een
persoonlijk begeleider,' een arts' en een gedragsdeskundige een belangrijke rol:
zij verlenen de meest directe zorg aan dienten. De toepassing van vrijheidsbe-
perkende maatregelen maakt ook onderdeel uit van deze zorg (ondersteuning).
De verschillende beroepsgroepen zijn bij het toepassen van vrijheidsbeperking
gebonden aan de norm van goed hulpverlenerschap. Deze open norm is vastge-
legd in de Wgbo (artikel 7:453 BW). De wetgever heeft bewust gekozen voor een
open normering. De bedoeling is dat het veld zelf invulling en inhoud geeft aan
goed hulpverlenerschap. Het uitgangspunt van goed hulpverlenerschap is dat
elke hulpverlener een eigen verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van zijn
handelen. Deze verantwoordelijkheid is nader uitgewerkt in de professionele
standaard waaronder wordt verstaan 'het geheel van regels en normen waarmee
een hulpverlener bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden rekening behoort te
houden'.' Elke hulpverlener heeft een eigen professionele standaard, die mede
nader wordt vormeeeeven door de beroepseroep waartoe hü bohoort. De pro-
fessionele standaard van een AVG heeft doorgaans een medische insteek. Dit
kan niet worden gezegd van de professionele standaard van een persoonlijk be-
geleider. Binnen deze beroepsgroep ligt het accent meer op het verrichten van
niet-medische handelingen. Een persoonlijk begeleider wordt voortdurend ge-
confronteerd met een grote varieteit aan niet-medische handelingen, waarbij de
nadruk ligt op het ondersteunen van dienten met een verstandelijke handicap.
Een terugkerend dilemma is de reikwijdte van de verantwoordelijkheid van een
persoonlijk begeleider. Waar ligt de grens tussen enerzijds beschermen en an-
derzijds vrij laten? De professionele standaard van een persoonlijk begeleider
biedt de ruimte om dit dilemma uit te werken.
Recente ontwikkelingen, waaronder de aandacht voor het burgerschapsmodel
en de inwerkingtreding van diverse patientenwetten, zijn van invloed op de in-
houd van de professionele standaard van hulpverleners. In het normatief kader
(hoofdsruk 3) wordt benadrukt dat het bieden van goede zorg, gericht op het tot

1 Zie voor een omschrijving van de taken en de achtergrond van een persoonlijk
begeleider paragraaf 1.7.

2 Dit kan een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) zijn of een huisarts.
3 J. Legemaate, "De zorg van een goed hulpverlener, in relatie tot de professio-

nele standaard", in: J. Legemaate (red J, De Wgbo: wn fefcsf mwr foepossmg, Hou-
ten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum 1998, derde druk, p. 12.
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ontplooiing brengen van de mogelijkheden van een client, het centrale uit-
gangspunt dient te zijn. Hulpverleners dienen evenwel over bepaalde kwalitei-
ten te beschikken om deze zorg ook daadwerkelijk te kunnen bieden aan clien-
ten. Deze kwaliteiten zullen in het kader van goed hulpverlenerschap nader
moeten worden uitgewerkt voor de verschillende beroepsgroepen. Goede zorg
vereist niet dat hulpverleners zieh, uit respect voor het zelfbeschikkingsrecht
van dienten, terughoudend opstellen. Van hulpverleners wordt verwacht dat zij
een actieve houding innemen om de mogelijkheden van dienten te benutten en
waar mogelijk ook te vergroten. Dit prinripe geldt ook als vrijheidsbeperking
aan de orde is: vrijheidsbeperking dient de ontplooiing van dienten niet in de
weg te staan.
Centraal in dit hoofdstuk staat goed hulpverlenerschap vanuit het perspectief
van een persoonlijk begeleider, aangezien hij verantwoordelijk is voor de dage-
lijk.se ondersteuning van dienten. Bovendien is hij het eerste aanspreekpunt
voor een client en zijn vertegenwoordiger als er vragen of problemen zijn over
de geboden ondersteuning. Allereerst wordt in paragraaf 4.2 de juridische bete-
kenis van goed hulpverlenerschap uiteengezet. In paragraaf 4.3 wordt goed
hulpverlenorschap in de context van de verstandelijk gehandicaptenzorg be-
schreven. Vervolgens komt in paragraaf 4.4 tot 4.6 een drietal aspecten aan bod,
op grond waarvan de professionete standaard nader fcan worden ingevuld: ver-
antwoordelijkheden van de persoonlijk begeleider (paragraaf 4.4), kwaliteits-
normen en kwaliteitsbeleid in de sector verstandelijk gehandicaptenzorg (para-
graaf 4.5) en richtlijnen in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
(paragraaf 4.6). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschouwing (para-
graaf 4.7).

4.2 De juridische betekenis van goed hulpverlenerschap

In de Wgbo is geregeld dat 'de hulpverlener bij zijn werkzaamheden de zorg
van een goed hulpverlener in acht moet nemen en daarbij moet handelen in
overeenstemming met de op hem rüstende verantwoordelijkheid, voortvloei-
ende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard' (artikel 7:453
BW). De strekking van deze bepaling is 'dat de hulpverlener die zorg moet be-
trachten, die een redelijk bekwame vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou
hebben betracht', aldus een passage uit de Memorie van Toelichting (MvT).* In
artikel 7:453 BVV worden twee belangrijke begrippen geintroduceerd: goed /iu/p-

pro/i?ssKw/e s

4 Kamersfi/JWt™ //1989/90, 21 561, nr. 3, p. 33.
5 In de praktijk wordt meestal gesproken over 'goed hulpverlenerschap'.
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De wetgever hanteert een brede definitie van goed hulpverlenerschap. In de
MvT wordt opgemerkt dat 'net goed hulpverlenerschap ruim geinterpreteerd
moet worden; alle normen met betrekking tot behoorlijke hulpverlening vallen
er (...) onder.'» De invulling ervan wordt overgelaten aan do praktijk en de recht-
spraak. Goed hulpverlenerschap heeft een 'dubbele' betekenis. Ten eerste wordt
het handelen van een hulpverlener begrensd door goed hulpverlenerschap. Hij
dient bij de uitoefening van zijn werkzaamheden rekening te houden mot de
rechten van de client en andere maatschappelijke normen. Het gaat dan niot al-
leen om rechten die in de Wgbo zijn vastgelegd, maar ook om andere rvgelge-
ving zoals de Wet Bopz, de Wet big en de Kwaliteitswet zorginstellingon. Naast
wetgeving zijn ook van belang de adviezen van de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg, waaruit een gedragslijn voor hulpverleners is af te leiden, under
goed hulpverlenerschap wordt ook verstaan dat een hulpverlener verantwoor-
delijk is voor zijn handelen. Het blijft mogelijk dat hij een verzoek van een client
en/of een vertegenwoordiger naast zieh neerlegt indien hij van mening is dat het
bieden van een bepaalde vorm van ondersteuning in strijd is met de zorg van
een goed hulpverlener.

De term professionele standaard wordt, als het over medici gaat, in de gezond-
heidsrechtelijke literatuur doorgaans onderverdeeld in twee componenten: de
med/sc/i-pro/essione/e sfawdaflrd waartoe normen, regels en ervaringen uit de be-
roepsgroep worden gerekend en het andere gedeelte van de professionele stan-
daard dat bestaat uit het nakomen van de rechten van de client en andere maat-
schappelijke normen/ Leenen omschrijft de medisch-professionele standaard als
'hef zor^uu/d/g uo/gens de inziCMfew uan de mediscne wefewsc/wp en eruaring Monde/en
a/s een rede/z)'Jt Mrawam arte ran ge/i/Jte medisc/ie rategone IM #e/i/'fce omsfandi^/jcden
mef midde/en die IM rede/i/fce yerno«diMg sfaan tof nef concreef benande/ingsdoe/.'" Dit
gedeelte van de professionele standaard behoort tot de autonomie van een hulp-
verlener, hetgeen betekent dat een hulpverlener zelf verantwoordelijk is voor de
invulling ervan.' De medisch-professionele standaard wordt overigens vormge-
geven door de beroepsgroep en niet door de individuele hulpverlener.

6 KamersfuJfefo™ // 1990/91, 21 561, nr. 6, p. 60.
7 Deze twee componenten moeten in de context van de Wgbo worden gelezen.

Deze wet legt de nadruk op het verrichten van handelingen op het gebied van
de geneeskunst (artikel 7:446 BW lid 1 en lid 2). Deze wet is ook van toepassing
in de verstandelijk gehandicaptenzorg (zie ook paragraaf 1.2).

8 H.J.J. Leenen., Handboefc gezoHd/ieidsrecH DeW // Gezond/ie/dszorsj en recnf, vierde
herziene druk, Houten/Diegem: Bonn Stafleu Van Loghum 2002, p. 41-42.

9 In dit kader wordt ook wel gesproken over medisch-professionele autonomie
i.p.v. professionele autonomie van een hulpverlener. J.H. Hubben, "Professio-
nele autonomie: grenzen en dynamiek", in: J.H. Hubben, en H.D.C. Roscam
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In de gezondheidsrechtelijke literahiur wordt de medisch-professionele stan-
daard verder ingevuld. Een hulpverlener dient zieh te houden aan de grenzen
van zijn kennen en kunnen, dient te handelen in overeenstemming met de we-
tenschap, dient primair te handelen in het belang van de client, dient te hande-
len in overeenstemming met de geldende ethiek, dient rekening te houden met
de belangen van de samenleving en de instelling waarbinnen hij werkzaam is en
dient het oordeel van degenen die met hem samenwerken serieus te nemen.'° De
beroepsgroep is niet volledig autonoom op het gebied van het ontwikkelen van
beroepsnormen. De wetgever kan, mede op grond van het algemeen belang,
regels opleggen ten aanzien van het medisch handelen." In de Wet Bopz is be-
paald dat een client tegen zijn wil kan worden behandeld als hij een gevaar
vormt voor zichzelf of anderen. De hulpverlener is uiteindelijk degene die beslist
of een client ook daadwerkelijk wordt behandeld tegen zijn wil. Het andere ge-
deelte van de professionele standaard, de rechten en maatschappelijke normen,
valt buiten het bereik van de hulpverlener: deze normen worden opgelegd aan
hulpverleners.

Naast mi'dici hebben ook niet-primair medisch georienteerde beroepen, zoals
een persoonlijk begeleider, een eigen professionele standaard die richting geeft
aan het handelen in de praktijk. De voornaamste taak van een persoonlijk bege-
leider bestaat uit het ondersteunen van dienten met een verstandelijke handicap.
Deze kerntaak vormt het uitgangspunt voor de verdere invulling van de profes-
sionele standaard van een persoonlijk begeleider. In de concrete uitwerking zal
het accent komen te Hggen op het verrichten van niet-medische handelingen,^
waardoor in plaats van de medisch-professionele standaard beter kan worden
gesproken van 'de pro/ess«me/e sfawrfflflrrf yaw een persoon/i/Jt fre^e/eidey. Een ge-
deelte daarvan behoort tot de verantwoordelijkheid van de beroepsgroep, het
andere gedeelte wordt ingevuld door juridische en maatschappelijke normen.'*

Abbing (red.), Gezon<//i?ufcrerhf in perspecf/e/, 25 ;Vwr Verew/gmg iwor Gezond/ieids-
r«r/jf, Utrecht: De Tijdstroom 1993, p. 66-67.

10 W.B. van der Mijn, Wie sfe/f de dofcfer de o>ef ?, Deventer: Kluwer 1983, p. 10-13.
11 Hubben 1993, p. 67.
12 Dit betekent allerminst dat hulpverleners ook recht en ethiek naar zieh gaan

toetrekken. Deze gebieden blijven tot de veranrwoordelijkheid van de wetgever
behoren.

13 De wetgever spreekt alleen over het begrip professionele standaard (artikel
7:453 BW). Van Reijsen pleit ervoor om uitsluitend het begrip professionele
standaard te hanteren als verzamelnaam voor normen die kunnen worden af-
geleid uit de regelgeving en algemeen aanvaarde maatschappelijke normen, de
jurisprudence en de normering gesteld door beroepsbeoefenaren. Op deze wij-
ze wordt voorkomen dat de nadruk komt te liggen op medische kermis en
normering door beroepsgroepen (P.P.M. van Reijsen, Medisc/j-prq/essione/e aufo-
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Professionele standaard van een
persoonlijk begeleider

Normen fl/)rom.sri^ iwn de beroepstfroep:
kennis en ervaring op het gebied van
het ondersteunen van dienten met een
verstandelijke handicap

Normen a/fcomsfiy iwn de uvfffewr en de

rechten van dienten en maatschappe-
lijke normen

Een ruime ben<uier/n^ IXJM ôerf /iw/pwr/enersc/jap
Volgens Leenen wordt met goed hulpverlenerschap in de Wgbo alleen de me-
disch-professionele standaard bedoeld, temeer daar het bij de rechten van de
client en andere maatschappelijke normen gaat om normen die extern worden
opgelegd en die zonder meer mooten worden opgevolgd.'* De medisch-
professionele standaard is gebaseerd op medische kennis en medische ervaring
van hulpverleners. Leenen verwijst ter motivering naar de parlementaire behan-
deling van de Wgbo waarin een omschrijving wordt gegeven van de medisch-
professionele standaard. Een kernpunt daarin is dat de handeling medisch gein-
diceerd moet zijn met het oog op een concreet behandelingsdoel en dat er een
rechtstreekse relatie moet zijn russen de ziekteverschijnselen en de toe te passen
diagnostische methoden en hassen de diagnose en de toe te passen therapie." Dit
betekent ook dat het handelen van een hulpverlener wordt bepaald door de 'in-
zichten van de medische wetenschap en de ervaring die de beroepsgroep met

14
15

mering door beroepsgroepen (P.P.M. van Reijsen, Medf'sc/i-pro/essione/e
nomie en gezondtedsredif (diss. Nijmegen), Lelystad: Koninklijke Vermande
1999, p. 22-23). De samenvoeging van de niet-medische en medisch-professio-
nele standaard mag echter niet tot gevolg hebben dat hulpverleners ook de ge-
bieden recht en ethiek naar zieh toe gaan trekken. Zowel de wetgever als de
hulpverlener behouden ieder een eigen verantwoordelijkheid. In dat kader kan
toch beter worden gesproken over twee aparte onderdelen, die samen inhoud
geven aan de professionele standaard van een hulpverlener in de sector ver-
standelijk gehandicaptenzorg.
Leenen 2000, p 187.
KflmersfuJtJten // 1992-93,21 561, nr. 15, p. 10-11.
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medische handelingen heeft opgedaan'.'* Ook de beoordeling van niet-medische
aspecten moet worden geplaatst in een medisch referentiekader.'^
Leenen formuleert, mede op basis van rechtspraak, een aantal aanvullende be-
roepsnormen die zijn eerder omschreven uitspraken over de juridische betekenis
van goed hulpverlenerschap nuanceren:'" de zorg moet van een behoorlijk ni-
veau zijn en daarnaast behoren pijnbestrijding en het begeleiden van de client
ook tot de taken van een hulpverlener. De inhoud van deze niet-medische nor-
men varieert per beroepsgroep en illustreert dat de medisch-professionele stan-
daard van medici niet alleen gebaseerd is op medische kennis." Er is ook vol-
doende ruimte voor onder meer de ethiek, belangen van derden en niet-medi-
sche taken zoals het begeleiden en verzorgen van dienten. Leenen merkt echter
wel op dat 'df beoorrfW/«^ wm (if niW-m«/»sr/M' aspec/en fan de fos/i'ss/ng win de arfs
loorJ/ to-paa/d t/wr rw JS #efr»;den <wn ZI/M medisc/ie d?sJtundj#/ie;d.' Hij wijst erop dat
het handelen van een hulpverlener altijd moet passen in een medisch referentie-
kader.»' . . . . . . . - - . , - . . . • . • • • , . . . ; « • - , .

De u it leg die door Leenen wordt gegeven aan de medisch-professionele stan-
d a r d kan niet zonder meer worden vertaald naar de professionele standaard
van hulpverleners die werkzaam zijn in de verstandelijk gehandicaptenzorg, om
de eenvoudige reden dat in deze sector het accent niet ligt op het bieden van
medische hulpverlening. Een persoonlijk begeleider moet ook begrijpen wat er
in een client omgaat, hij moet diens taal spreken en op de juiste momenten on-
dersteuning bieden. Met name in de verstandelijk gehandicaptenzorg, waar de
nadruk niet ligt op medisch handelen, zal een hulpverlener vanuit een breder,
niet-medisch, perspectief moeten beoordelen wat verantwoord is.
Legemaate*' gaat ook uit van een ruimere benadering. Uit zijn omschrijving van
de professionele standaard komt naar voren dat goed hulpverlenerschap meer is
dan alleen een technisch goede hulpverlening. Een goede hulpverlener gaat in
gesprek met de client en probeert de autonomie van de client, die schade heeft
opgelopen door opneming in een instituut, zoveel mogelijk te herstellen.^ Ook

16 Leenen 2002, p. 34.
17 Onder niet-medische aspecten verstaat Leenen 'bij de individuele patient gele-

gen factoren' (Leenen 2002, p. 40).
18 Leenen 2002, p. 37^0.
19 In de gezondheidszorg wordt vaak gedacht dat technische deskundigheid van

een hogere orde is dan bijvoorbeeld vaardigheid in pijnbestrijding en begelei-
ding (Leenen 2002, p. 39).

20 Leenen 2002, p. 40. > .
21 Legemaate 1998.
22 E.B.-van Veen, "Beter gezondheidsrecht - enkele beschouwingen naar aanlei-

ding van goed recht", in: J.C.J. Dute, J.K.M. Gevers en G.R.J. de Groot (red.).
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wordt van hulpverleners verwacht dat zij in hun dagelijkse werkzaamheden
rekening houden met wettelijke bepalingen. Voorwaarde is echter wel dat de
wetgever, op zijn beurt, bij het ontwerpen van wetgeving rekening houdt mot de
specifieke kenmerken van de sector waarop de wetgeving betrekking heeft. Pas
dan zal sprake kunnen zijn van 'goed recht'. Legemaate spreekt over een profes-
sionele standaard die niet alleen betrekking heeft op technische aspecten van de
beroepsuitoefening, maar ook normen bevat betreffende de relatie met de client
en maatschappelijke zorgvuldigheidseisen. Daartoe behoren zowel regels die
door de wetgever en de rechter zijn geformuleerd (recht van buiten) als normen
uit de beroepsgroep zelf (recht van binnen). Tussen beide vormen van recht
vindt ook interactie plaats." Het recht van buiten bevat een aantal open normen,
waaronder goed hulpverlenerschap, die het mogelijk maken om regels uit de
beroepsgroep te gebruiken bij het vinden en vormen van recht. Op deze manier
hebben hulpverleners de mogelijkheid om het recht te sturen en nader in te vul-
len. Daarbij moet worden bedacht dat de grenzen van het recht van buiten niet
kunnen worden overschreden door het recht van binnen. Legemaate wijst erop
dat ook het recht (de personen en instanties die belast zijn met toezicht en hand-
having daarvan) een eigen verantwoordelijkheid behoudt: 'de normen en re#Ws
ran de i>ers(7ti//ende freroeps^roepen moefen iwrfdwremf Jtn/isW» «Hiriien #efoef.sf'.>« De
(eigen) professionele standaard van een hulpverlener reikt niet zo ver, dat daar-
onder ook sterilisatie, abortus op niet-medische indicatie en euthanasie vallen.
Een hulpverlener moet zieh ten aanzien van deze ingrijpende beslissingen be-
roepen op maatschappelijke en juridische normering en regeling." *> Het is de
taak van de wetgever om voor deze ingrijpende (medische) handelingen be-
scherming te bieden aan dienten. Dit geldt te meeT als het gaat om dienten die
minder in staat zijn om op te komen voor hun belangen. Zij verdienen extra be-
scherming, teneinde de relatie tussen de hulpverlener en de client meer in balans
te brengen.

O/wztew mwr <fe toetomsf, Houten/Diegem: Bonn Stafleu van Loghum 2002b, p.
27.

23 Legemaate 1994b, p. 49. -
24 Legemaate 1994b, p. 49. - - - '
25 Leenen 2002, p. 32.
26 Hulpverleners mögen deze beslissingen niet uitvoeren op grond van hun eigen

normen en waarden. Het wordt een ander verhaal als het gaat om sterilisatie of
abortus op grond van een medische indicatie. In dat geval beroept een hulp-
verlener zieh op zijn eigen (medisch-) professionele standaard.
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4.3 Coed hulpverlenerschap in de zorg voor mensen met een verstande-
lijke handicap

In hoofdstuk 1 (paragraaf 1.2) werd al aandacht besteed aan de Wgbo, waarin
ook de norm goed hulpverlenerschap is vastgelegd. Deze wet legt de nadruk op
het verrichten van geneeskundige handelingen.^ In de zorg voor mensen met
een verstandelijke handicap Staat echter het bieden van ondersteuning centraal.
Een strikte interpretatie van de reikwijdte van de Wgbo heeft tot gevolg dat de
sector verstandelijk gehandicaptenzorg niet onder deze wet valt.^ De norm goed
hulpverlenerschap is echter ook zonder de Wgbo van betekenis in de verstande-
lijk gehandicaptenzorg. Elke hulpverlener heeft een eigen verantwoordelijkheid
die door de wensen van een client of een vertegenwoordiger niet opzij kan wor-
den gezet." Goed hulpverlenerschap is een beroepsnorm die door elke hulpver-
lener in de gezondheidszorg in acht genomen moet worden. De Wgbo heeft er-
toe geleid dat deze norm sinds 1 april 1995 ook in de wet is vastgelegd, waar-
door hulpverleners en ook dienten zieh kunnen beroepen op artikel 7:453 BW.

De »ni>M//m# van #(>«/ ̂ u/pi^r/cnersf/wp IM de tCTStam/Wt/'/r geha
Aan de hand van de definities van Legemaate*' en Leenen" is het mogelijk om
een voorstelling van goed hulpverlenerschap te maken. In de verstandelijk ge-
handicaptenzorg is deze norm nog niet voor alle beroepsgroepen in voldoende
mate ingevuld. Dit geldt met name voor een persoonlijk begeleider. Diens pro-
fessionele standaard is, in tegenstelling tot de professionele standaard van een
AVG, nog nauwelijks gedefinieerd. Een arts kan terugvallen op richtlijnen, rap-
porten en nota's die opgesteld zijn door de beroepsgroep waartoe hij behoort.
Een aanzienlijk deel daarvan heeft betrekking op technische normen en regels
van het vak. Op grond van deze kennis kan een arts beoordelen of hij de juiste

27 Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verstaan: 'alle
verrichtingen (...) rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe
strekkende hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een ziek-
te te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, dan wel deze verlos-
kundige bijstand te verlenen (artikel 7:446 lid 2a BW) en andere dan de onder a
bedoelde handelingen, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon, die
worden verricht door een arts of tandarts in die hoedanigheid' (artikel 7:446 lid
2b BW).

28 In paragraaf 1.2 is echter ook uiteengezet dat de Wgbo analoog kan worden
toegepast in de sector verstandelijk gehandicaptenzorg. •••:

29 Leenen 2000, p. 187.
30 Legemaate 1998. ;
31 Leenen 2000 en Leenen 2002. .
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diagnose heeft gesteld en of de behandeling correct is uitgevoerd." Ook voor
persoonlijk begeleiders zijn verscheidene richtlijnen beschikbaar. Het merendeel
van deze richtlijnen heeft betrekking op medische verrichtingen, zoals het toe-
passen van voorbehouden handelingen. Goed hulpverlenerschap is in de ver-
standelijk gehandicaptenzorg evenwel meer dan alleen het correct uitvoeren van
technische handelingen. De dagelijkse werkzaamheden van een persoonlijk be-
geleider bestaan ook uit het ondersteunen van dienten.
Naast richtlijnen bieden ook de Wgbo en de Wet Bopz aanknopingspunten om
goed hulpverlenerschap van een persoonlijk begeleider nader in te vullen. De
vertaling van deze wetten naar de sector verstandelijk gehandicaptenzorg ver-
loopt niet zonder problemen. De Wgbo kan analoog worden toegepast in de ver-
standelijk gehandicaptenzorg. Voor de Wet Bopz ligt dit anders. Hoewel deze
wet ook van toepassing is in de verstandelijk gehandicaptenzorg, is de inhoud
ervan minder geschikt voor deze sector. Het accent ligt in deze wet te veel op
'niet ingrijpen', waardoor het gevaar dreigt dat dienten aan hun lot worden
overgelaten. Het is terecht dat het zelfbeschikkingsrecht van dienten met eon
verstandenjke beperking wordt gerespecteerd. dienten zijn echter niet altijd in
Staat om dit recht zelfstandig uit te oefenen. Zij hebben ook behoefte aan onder-
steuning in termen van het burgerschapsparadigma."
Ook in de zorgethiek zijn aanknopingspunten te vinden om goed hulpverlener-
schap van persoonlijk begeleiders meer inhoud te geven. Tronto meent dat een
goede hulpverlener aandachtig, verantwoordelijk en competent is.** Het doel
van het bieden van zorg is om de mogelijkheden van dienten te vergroten. Van
een hulpverlener wordt verwacht dat hij een client op een juiste manier onder-
steunt, zodanig dat een client meer inzicht krijgt in zijn eigen situatie en moge-
lijkheden, aldus Verkerk.^ Goede zorg legt de nadruk op het respecteren van de
positieve vrijheid van dienten. Het uitgangspunt is niet langer zelfbeschikking,
maar zelfontplooiing.^* Hiermee is niet gezegd dat respect voor het zelfbeschik-

32 Legemaate 1998, p. 15-16.
33 Voorstanders van de Wet Bopz zullen zeggen dat de Wet Bopz gericht is op het

voorkomen van gevaar en niet op het bieden van 'goede zorg', waar andere
wetten voor zijn. Deze opmerking gaat niet op voor de verstandelijk gehandi-
captenzorg. Deze sector is niet gebaat bij een wet die alleen maar gericht is op
het wegnemen van 'gevaar'.

34 J.C. Tronto, Mora/ Boundaries: a po/rfica/ ar#umCTif /or an ef/ii'c o/ care, New
York/London: Routledge 1993, p. 136 en M. Verkerk, "A care perspective on co-
ercion and autonomy", Biaet/ucs (13) 1999-3/4, p. 366.

35 Verkerk 1999, p. 367.
36 Widdershoven, Berghmans en Welie 2003, p. 329 en zie ook hoofdsruk 3 van dit

boek.
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kingsrecht een verkeerd uitgangspunt is. Al eerder in deze Studie is aangegeven
dat dit uitgangspunt in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
niet voldoende is (h(x>fdstuk 3). Veel dienten in deze sector zijn niet in staat om
hun zelfbeschikkingsrecht zelfstandig uit te oefenen. Goede zorg kan de moge-
lijkheden van dienten bevorderen en daardoor ook de zeggenschap over hun
eigen leven vergroten. Vanzelfsprekend moet ervoor worden gewaakt dat goede
zorg niet ontaardt in paternalisme. Hiervan is sprake als een hulpverlener de
intentie heeft om een client wel te doen zonder daarbij rekening te houden met
de actuele wensen, keuzen en acties van de betrokken client.'' De hulpverlener is
oprecht van mening dat door zijn handelen het belang en het welzijn van de
client beter wordt behartigd dan wanneer hij de client zijn gang laat gaan. Het
uitgangspunt van goede zorg is niet dat de hulpverlener het beter meent te we-
ton dan de client zelf. De hulpverlener heeft veel meer de rol van adviseur. Be-
langrijk is dat de voorkeur van de hulpverlener niet aan de client wordt opge-
legd, maar dat in onderling overleg een beslissing wordt genomen.*

In het kader van goede zorg zijn hulpverleners op bepaalde momenten genood-
zaakt om de vrijheid van een client te beperken. In lang niet alle gevallen is hel-
der op grond van welke normen hij mag ingrijpen in de vrijheid van een client
met een verstandelijke handicap. Ook wetgeving biedt op dit punt niet in alle
gevallen duidelijkheid. Een hulpverlener is bij vrijheidsbeperking gebonden aan
de beginselen van ejfjtecfiy/'ta'r, proporfi'oH<j//fe»'f en sufrsü/iaritetf. De toepassing van
deze beginselen kan echter een wettelijke bepaling niet opzij zetten." Dwangbe-
handeling en de toepassing van middelen of maatregelen zijn geregeld in artikel
39 en 40 Wet Bopz. Dit geldt echter niet voor alle beperkingen die een hulpver-
lener oplegt aan een client. Veel van deze beperkingen worden doorgaans zon-
der een wettelijke grondslag toegepast.*' Aan de hand van de beginselen effecti-
viteit, proportionaliteit en subsidiariteit kan een hulpverlener toch beoordelen of
het rechtvaardig is om in te grijpen in het zelfbeschikkingsrecht van een client.*'

37 Berghmans 1992, p. 46.
38 Widdershoven, Berghmans en Welie 2003, p. 331.
39 T.P.J.C. Widdershoven, "Psychiatrie en recht: de Wet Bopz en psychiatric

Kanttekeningen bij een regeling", Preadries Veremging wor Gezondte'dsrecM,
Utrecht: 2003, p. 24.

40 In hoofdstuk 5, 6 en 7 wordt nader ingegaan op deze problematiek, die voor een
groot deel samenhangt met de beperkte reikwijdte van de Wet Bopz.

41 De gedachte achter deze drie beginselen is dat een beroep wordt gedaan op de
creativiteit van een hulpverlener. Het is lang niet altijd noodzakelijk om een
client af te zonderen of te fixeren. Een hulpverlener kan ook gebruik maken van
minder ingrijpende interventies. Op deze manier kunnen effectiviteit, proporti-
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vereist dat de interventie effectief is. Onder een interven-
tie wordt verstaan een afspraak waar een client zieh aan moet houden of een
maatregel die wordt opgelegd aan een client. Deze afspraken en maatregelen
hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij leiden tot een beperking van do
vrijheid. Effectief betekent dat de interventie voor zover mogelijk is bijdraagt
aan de ontwikkeling van een client. Dit betekent ook dat de beperking alleen
mag worden opgelegd als deze daadwerkelijk in het belang van de client is. Do
interventie mag niet om andere redenen worden opgelegd (vanwege een tekort
aan personeel of vanwege de aanwezigheid van een client met moeilijk gedrag).
In bepaalde situaties is het echter onvermijdelijk dat andere dienten door het
handelen van een client in een gevaarlijke situatie belanden. Het beperkon van
de vrijheid van een client is op dat moment niet in zijn belang, maar in het be-
lang van anderen. Van belang is dat bij de uitvoering van de maatregel zoveel
mogelijk rekening wordt gehouden met het effectiviteitsbeginsel. Als blijkt dat
een interventie geen effect meer heeft, dient deze beeindigd te worden.
Een interventie dient niet alleen effectief te zijn maar ook /w/wrf/omr/. Dit bete-
kent dat de zwaarte van de interventie in redelijke verhouding moet staan tot de
het beoogde doel. Het doel van een interventie kan zijn het verminderen van
gevaar. Er zijn echter gradaties aan te brengen in gevaar. Dit geldt ook voor de
middelen die worden ingezet om gevaar te verminderen. Een client die in ern-
stige mate automutileert rechtvaardigt de toepassing van een zwaardere inter-
ventie dan een client die af en toe een grote mond opzet tegenover een hulpver-
lener.

Tot slot moet een interventie ook voldoen aan het subsidiaritertsfreg/nse/. Een
hulpverlener moet kiezen voor de minst ingrijpende interventie. Een client, die
andere dienten dermate lastig valt dat hij een gevaar vormt voor anderen, kan
worden afgezonderd in een afzonderingsruimte. Er zijn echter ook andere mo-
gelijkheden denkbaar, die minder ingrijpend zijn voor de client zijn. Een oplos-
sing kan zijn om met de client te gaan wandelen.
De sector verstandelijk gehandicaptenzorg is gebaat bij een verdere aanscher-
ping van goed hulpverlenerschap. Dit geldt met name voor de funetie van per-
soonlijk begeleider. Zijn professionele standaard dient op een dusdanige wijze te
worden uitgewerkt, dat hij meer handvatten aangereikt krijgt. Het betreff onder
meer een nadere invulling van verantwoordelijkheden, kwaliteitsnormen, oplei-
dingseisen en richtlijnen. Van belang is dat elke client de juiste vorm en intensi-

onaliteit en subsidiariteit een rol speien bij de verduidelijking van het begrip
goed hulpverlenerschap. Een persoonlijk begeleider kan ter motivering van een
(goede) beslissing verwijzen naar een of meer van deze criteria.
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teit van ondersteuning krijgt. In de volgende drie paragrafen worden de vol-
gende aspecten nader uitgewerkt:*^
1. De (reikwijdte van de) verantwoordelijkheden van een persoonlijk begelei-

der.
2. Kwaliteitsnormen en kwaliteitsbeleid in de sector verstandelijk gehandi-

captenzorg.
3. Richtlijnen in de sector verstandelijk gehandicaptenzorg.

4.4 Verantwoordelijkheden van een persoonlijk begeleider

Begin 2001 deden zieh in de verstandelijk gehandicaptenzorg een aantal inci-
denten voor. De Inspectie ontving binnen een maand vier meldingen van ver-
brandingen door te heet badwater.*' In een van de gevallen overleed een client
aan de gevolgen ervan." De Rechtbank bevond de betrokken medewerker schul-
dig, maar legde geen straf op. Het betrof een (onervaren) medewerker die was
vergeten om na het schoonmaken van het bad de thermostaatknop terug te
draaien. Bovendien had hij nagelaten om de temperatuur van het badwater te
controleren.

Doze incidenten brachten een discussie op gang over de reikwijdte van de ver-
antwoordelijkheden van medewerkers in de verstandelijk gehandicaptenzorg.
Bovendien werd de rol van richtlijnen onder de aandacht gebracht. In de stich-
ting waar de schuldig bevonden werknemer werkzaam was ontbrak een proto-
col voor het baden van dienten met een (einstige) meervoudige verstandelijke
handicap. Volgens de Rechtbank kon wel worden uitgegaan van een vast ge-
bruik namelijk dat na het reinigen van een bad, de thermostaatknop wordt te-
ruggedraaid en het water handmatig wordt gecontroleerd. Vanwege de ernstige
(deels voorzienbare) risico's die verbonden zijn aan het baden van een client,
mocht van de medewerker worden verwacht dat hij handelde conform het vaste
gebruik. Mede gezien het feit dat de medewerker onvoldoende geschoold was in
de zorg en weinig ervaring had met het baden van dienten werd hem uiteinde-
lijk geen straf opgelegd. Doorslaggevend was ook dat binnen de stichting sprake
was van een hoge werkdruk en bovendien adequate til- en hulpmiddelen ont-

42 Uiteraard zijn deze drie aspecten ook van belang voor de professionele stan-
daard van andere disciplines waaronder een AVG en een gedragsdeskundige.
Het accent ligt echter op de professionele standaard van een persoonlijk bege-
leider, aangezien de persoonlijk begeleider de meest directe ondersteuning
biedt aan dienten.

43 Inspectie voor de Gezondheidszorg, C/rru/aire mwr aan/Wding iwn
in (fctfe/iflMiiicapfeMzorfl, Den Haag: 2001. • - > . . .

44 Rechtbank Middelburg 17 april 2002, TvGr 2003/11.
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braken. Opvallend is dat de stichting ondanks het ontbreken van een badproto-
col en de siechte werkomstandigheden geen blaam trof. Kennelijk achrte de
Rechtbank de werknemer, ondanks zijn ontoereikende opleiding, ook in deze
siruatie verantwoordelijk voor de geleverde zorg.**
In de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap worden persoonlijk
begeleiders dagelijks geconfronteerd met vragen over hun verantwoordelijkhe-
den. Deze vragen speien niet alleen bij het baden van dienten maar doen zieh
ook voor bij de toepassing van vrijheidsbeperking. In veel gevallen biedt de pro-
fessionele standaard uitkomst. De achtergronden en opleidingen van persoonlijk
begeleiders lopen echter zeer uiteen waardoor het niet eenvoudig is om voor
deze beroepsgroep een eenduidig omschreven professionele standaard te ont-
wikkelen. De beroepsgroep kan worden onderverdeeld in verpleegkundigen on
verzorgenden en werknemers met een agogische opleiding, zoals sociaal peda-
gogische hulpverleners. Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen terugvallen
op een algemene beroepscode die is opgesteld door NU'91. Ook de Nedorlandse
Vereniging voor Sociaal Pedagogisch Hulpverleners (NVSPH) kent een alge-
mene beroepscode. Persoonlijk begeleiders met een verpleegkundige achter-
grond kunnen sinds kort ook terugvallen op een beroepscode die specifiek vixir
de verstandelijk gehandicaptenzorg is geschreven. De Algemene Vergadering
voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVVV) heeft de competenties van
basisverpleegkundigen in de verstandelijk gehandicaptenzorg beschreven.* Po-
sitief is dat in deze omschrijving ook aandacht wordt besteed aan de Wet Bopz.
Daamaast is binnen de NVSPH onlangs een functiegroep voor verstandelijk ge-
handicapten opgericht. Een geschikt thema voor deze functiegroep zou kunnen
zijn de verantwoordelijkheden van een persoonlijk begeleider aangaande de
toepassing van vrijheidsbeperking.

Aanvullend moet in de opleiding (meer) stil worden gestaan bij de verantwoor-
delijkheden en taken van een persoonlijk begeleider. Het een sluit het ander niet
uit.*' De uitspraak van de Rechtbank Middelburg** illustreert dat in de sector

45 In dit geval betrof het een strafzaak. Daarmee is nog niet veel gezegd over de
verantwoordelijkheid van de stichting. Dit neemt niet weg dat de schuld - in de
zin van causaliteit tussen de tekortkoming van de hulpverlener en de veroor-
zaakte schade - redelijk snel is aangenomen door de rechter.

46 AWV, ßeroepscompeten fie prq/iW basiswrp/eegitundige ivrston<fe/;/k ge/umdicapten-
2fl% Utrecht: 2004.

47 Hetzelfde kan worden gezegd over de funetie van een pedagoog en een psycho-
loog: zowel in de opleiding als in een beroepscode moet meer duidelijkheid
worden gegeven over welke taken en verantwoordelijkheden een pedagoog of
een psycholoog heeft in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Binnen de NIP en
NVO zijn aparte secties voor werkenden in de gehandicaptenzorg actief. Op dit
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verstandelijk gehandicaptenzorg ook werknemers werkzaam zijn die niet opge-
leid zijn voor een baan in de zorg.** Dit betekent dat in Instituten, willen zij over
voldoende geschikt personeel blijven beschikken, voldoende aandacht moet
worden besteed aan de (om- en bij)scholing van medewerkers. Deze initiatieven
kunnen niet voorkomen dat alsnog bepaalde risico's optreden. De rechterlijke
macht hanteert echter een strikt beleid, waaruit kan worden afgeleid dat door
hulpverleners en/of voorzieningen al het mogelijke moet worden gedaan om
risico's in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap te voorkomen.
In recente jurisprudentie worden grote gevolgen verbonden aan het overtreden
van een veiligheidsnorm. Van belang is dat medewerkers op de hoogte zijn van
de geldende veiligheidsnormen. Blök spreekt zelfs over een 'a/ /awgere fi/'d #e/wn-

rwiwiere foereltCTiiHfl ew omit^n'«^ ran de betw/s/flsf Mj otwfrwfrng pan eew

In een uitspraak van de Rechtbank Breda d.d. 20 augustus 2002 werd een zie-
kenhuis veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan de nabestaanden
van een overleden patient, die suicide pleegde door van een flatgebouw te
springen, nadat ze toestemming had gekregen om tijdens de bewegingstherapie
alleen naar het toilet te gaan." De rechter oordeelde dat het ziekenhuis een vei-
ligheidsnorm had geschonden door de patient in strijd met het beleid zonder

begeleiding buiten de ardeling te laten. Het ziekenhuis gaf toe dat net algemeen
behandelbeleid en de daarbij behorende begeleiding nog onvoldoende zijn vast-
gelegd en geprotocolleerd. Ook bestond onder het personeel nog weinig be-
kendheid met landelijke richtlijnen en protocollen. De rechter nam in deze zaak
redelijk snel aan dat sprake zou zijn van causaal verband tussen het overtreden
van de veiligheidsnorm en de gevolgen die dit heeft gehad voor de patient. Een
vergelijkbare casus deed zieh een paar jaar eerder voor in Heiloo." Ook daar
werd het ziekenhuis veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding nadat
een vrijwillig opgenomen patient een dag voor zijn ontslag in de ogen van de
rechter onterecht door verpleegkundigen, zonder overleg met de dienstdoend
psychiater, naar huis werd gestuurd. De patient verbleef met toestemming van
de psychiater elders. In de nacht voor zijn vertrek kwam hij dronken naar het
ziekenhuis. Ook was hij agressief en neerslachtig. Uiteindelijk is de patient weer

moment wordt gezamenlijk gewerkt aan een beroepsproh'el voor psychologen
en pedagogen die werkzaam zijn in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

48 Rechtbank Middelburg 17 april 2002, TvGr 2003/11.
49 In veel gevallen is het ook een bewuste keuze van het management om van-

wege problemen met het budget te kiezen voor ongeschoolde werknemers.
50 Rechtbank Breda 20 augustus 2002, BJ 2002, 49, m.nt. A. Blök.
51 Rechtbank Breda 20 augustus 2002, BJ 2002, 49, m.nt. A. Blök. < .v^ ;•>«•>
52 Hoge Raad 16 juni 2000, JtBJ 2000,54, m.nt. Zuijderhoudt ,. •; fr /
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met een taxi naar zijn motel vertrokken. Vervolgens stichtte de patient 's nachts
brand. De rechter oordeelde dat tie ivrpfcjjinjj mef heefr ye/iandt'/d mef de :i>rjjt>M/-
digheid <//«• win rede/i/Jt /wMdWe«df i>erp/ee#Jtundi£en in de ̂ ftf«"™'" i>ms/<jndi£/ieden
mochf iforden zvnoac/if.' Het ziekenhuis erkende dat het beleid in dergelijke situ-
aties niet is vastgelegd in regels.**
In beide casus veronderstelt de rechter dat sprake is van causaliteit hassen de
tekortkoming van hulpverleners en/of het ziekenhuis en de veroorzaakte schade.
De rechter merkt op dat het ontbreken van een duidelijk behandelbeleid en
richtlijnen voor verantwoordelijkheden van de verschillondo hulpverleners be-
palend zijn voor het leveren van veranrwoorde zorg en goed hulpverlenerschap.
Tegelijkertijd lijkt hij over het hoofd te zien dat in beide casus sprake is van vrij-
willig opgenomen dienten. Alleen dienten die onvrijwillig zijn opgenomen mö-
gen (tegen hun wil) in hun bewegingsvrijheid worden beperkt. Als een vrijwillig
opgenomen client aangeeft niet langer opgenomen te willen zijn, heeft hij het
recht om de instelling te vertaten. Aangezien de Wet Bopz in beide casus niet
aan de orde is, zijn er grenzen aan de verantwoordelijkheid van de betrokken
medewerkers. Maar ook los van de vraag of de Wet Bopz of de Wgbo van toe-
passing is, dient altijd te worden beoordeeld of medewerkers volgens de normen
van goed hulpverlenerschap (artikel 7:453 BW) hebben gehandeld en/of sprake
is van verantwoorde zorg (artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen). Blök merkt
in de noot bij het arrest over de patient die suicide pleegde op dat '/if/ no# een
/ie/e dobber is om #efoefsf <um deze va#e «or/nenngen f̂ oed /iw/piier/enersc/iop en yer-
anftworde zorg,) een foereJtenbare fefcorffcomin# fe bewi/zen, zeiter bi/ hef uifersf moe;7i/Jfc
voorspe/bare n'si'co dat suicide «« eenmaa/ i'ormf.'̂ * De strekking van haar betoog is
dat een te ruime toerekening en omkering van de bewijslast geen goede ontwik-
kelingen zijn in de gezondheidszorg. Het is een illusie om te denken dat mede-
werkers elk risico kunnen uitsluiten.

Zuijderhoudt concludeert in zijn noot onder het arrest van de Hoge Raad van 16
juni 2000 dat het voorkomen van risico's ook niet ten koste moet gaan van de
(bewegings)vrijheid van dienten: 'yoora/ moef erawr gewaaJtf worden da/ hef arrest
nie/ yeriteerd ^e/ezen en uif^e/egd ifordf in dier iwe^e daf na yaren/an^e, moei'few//«
sfnyd yoor een minder paferna/isfiscne, minder beuoogdende psycniafrie^^ de pa/ienfen dg

n befa/ew in de wrm i»an a//er/iande resfrich'es door de nu/pwer/enin^

53 De uitspraken die hier worden aangehaald hebben betrekking op de zorg die
wordt verleend in een ziekenhuis. De strekking van deze uitspraken kan echter
ook worden vertaald naar de zorg voor mensen met een verstandelijke handi-
cap. -.;. 5*s*fj- ;•_-;••

54 Rechtbank Breda 20 augustus 2002, BJ 2002, 49, m.nt. A. Blök.
55 Op de plaats van psychiatrie kan ook worden gelezen verstandelijk gehandi-

captenzorg. . - q«^-:y?»i:sj»jj'>n ;ti^»
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om <fe aansprafe/i/Jc/i?j</ WJM hrt insfffuuf HO# droa /̂i/Jt te /uwdew (.../. Zuijder-
houdt raakt met zijn opmerking een gevoelig punt. Ook in de verstandelijk ge-
handicaptenzorg is men afgestapt van het 'bestwil-criterium'. In het kader van
het burgerschapsparadigma wordt van een persoonJijk begeleider verwacht dat
hij een andere invulling geeft aan zijn taken. Hij neemt niet meer vöor de client
een beslissing maar biedt een client, indien nodig, ondersteuning bij het nemen
van beslissingen. Hieronder wordt ook verstaan dat een persoonlijk begeleider
de keuze van een client moet respecteren als daar bepaalde risico's aan verbon-
den zijn. Het bchoort echter tot diens verantwoordelijkheid om deze risico's
proportioneel te houden met de intentie van de handeling (het vergroten van de
zelfstandigheid van een client). Daarvoor is van belang dat een persoonlijk be-
geleider do risico's nadcr kan omschrijven.'* Verantwoordelijkheid heeft immers
ook betrokking op het afleggen van rekenschap over de geboden ondersteuning.
In dat kader wordt ook van een hulpverlener verwacht dat hij inzichtelijk maakt
welke zorgvuldigheidseisen in acht zijn genomen: heeft hij een andere hulpver-
lener geconsulteerd? Heeft hij een client en/of zijn vertegenwoordiger voldoende
ingelicht over de mogelijke risico's? Is een oordeel gegeven over de mate van
wilsonbekwaamheid van de client? Bestond er gevaar voor andere dienten of
derden? Ciaat het om een eenmalig risico? Draagt de handeling, ondanks het
risico, bij aan het vergroten van de zelfstandigheid van de client? Op deze ma-
nier kan een hulpverlener aantonen dat hij zieh voldoende heeft ingespannen
om de risico's voor de client aanvaardbaar te houden.
Ook in de Tweede Kamer is veel aandacht besteed aan de eerder genoemde in-
cidenten. Aan de orde kwam de vraag in hoeverre een medewerker verant-
woordelijk is voor zijn handelingen. Bovendien vroegen enkele kamerleden zieh
af wie verantwoordelijk gesteld kan worden voor de gebeurtenissen in de stich-
ting, waar een client overleed aan verbrandingen veroorzaakt door te heet bad-
water. De toenmalige Staatssecretaris van VWS, Vliegenthart, antwoordde dat
een instituut zelf de normen voor verantwoorde zorg dient vast te stellen. Van
een instituut wordt verwacht dat het risico's inventariseert en op grond daarvan
richtlijnen en protocollen opstelt, waardoor soortgelijke inddenten kunnen wor-

56 Een client mag zelfstandig reizen. Van tevoren moet wel geinventariseerd zijn
welke risico's zieh kunnen voordoen. Het mag niet zo zijn dat de client geen re-
kening houdt met het andere verkeer en niet alleen een gevaar vormt voor zich-
zelf maar ook voor andere deelnemers in het verkeer. Een ander risico kan zieh
voordoen als dienten de kans lopen om zwanger te worden. Dit risico zal met
alle betrokkenen, waaronder de client, goed door gesproken moeten worden.
Maar, ook een client dient de mogelijkheid te hebben om 'bewusf te kiezen
voor het ouderschap.
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den voorkomen.*" De staatssecretaris lijkt hiermee te suggereren dat instituten
verantwoordelijk zijn voor dergelijke incidenten en niet de medewerker zelf,
tenzij sprake is van verwijtbare nalatigheid van de medewerker.^* De rechter in
Middelburg gaf echter aan dat de medewerker schuldig was.*
In de nabije toekomst zal de vraag 'Wat is een aanvaardbaar risico voor een
dient?' nog meer centraal komen te staan. Een oorzaak is de reeds ingezette in-
dividualisering van de zorg, waarvan ook de modernisering van de AWBZ deel
uitmaakt. Steeds minder dienten zullen gebruik maken van 24-uurs zorg in een
instituut. dienten hebben de mogelijkheid om op grond van een Pgb langer
thuis te wonen. Ook zullen dienten in nieuwe woonvormen terechtkomen, waar
niet langer 24 uur een hulpverlener aanwezig zal zijn. In dit kader is van belang
dat een hulpverlener de grenzen van zijn verantwoordelijkheden kent. Wat
overblijft is dat hij de (mogelijke) risico's in kaart brengt en dat de risico's van
een aanvaardbaar niveau"" zijn. Mocht dit laatste niet het geval zijn, dan behoort
het tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een hulpverlener en de woon-
voorziening waar de client verblijft om een oplossing te zoeken voor de proble-
matiek. Er zal een keuze moeten worden gemaakt tussen meer ondersteuning of
overplaatsing naar een andere vtxjrziening, als de gevraagde ondersteuning op
de locatie niet kan worden geboden. In de lijn van de Kwaliteitswet zorginstel-
lingen mag van voorzieningen worden verwacht dat zij deze grenzen in hun
beleid vastleggen. Een dergelijk beleid creeert meer duidelijkheid voor de client,
zijn vertegenwoordiger en de medewerkers die werkzaam zijn in de voorzie-
ning. Tevens wordt op deze manier (indirect) inhoud gegeven aan de professio-
nele standaard van hulpverleners die werkzaam zijn in de zorg voor mensen
met een verstandelijke handicap.

57 v4anhangse/ HandWmgen // 2001-02, p. 1291-1292.
58 Als het gaat om verwijtbare nalatigheid van een big-geregistreerde beroepsbe-

oefenaar kan ook een tuchtprocedure worden gestart. Dit is alleen mogelijk als
het gaat om een verpleegkundige, een (AVG) arts of een gezond-
heidszorgpsycholoog.

59 Het ging in dit geval wel om een strafrechterlijke procedure en niet om een d-
vielrechtelijke procedure. In het laatste geval zou naar alle waarschijnlijkheid de
uitspraak luiden dat de instelling en niet de werknemer aansprakelijk is (Recht-
bank Middelburg 17 april 2002, TvGr 2003/11).

60 Wat een aanvaardbaar niveau is moet voor elke client individueel worden be-
paald. Deze afweging vindt plaats in overleg met de client, de vertegenwoordi-
ger en alle disciplines die betrokken zijn bij de ondersteuning die wordt ver-
leend.
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4.5 Kwaliteitsnormen en kwaliteitsbeleid in de sector verstandelijk gehan-
dicaptenzorg

In artikel 2 van de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwz) is vastgelegd dat de
zorgaanbieder 'verantwoorde zorg' aanbiedt. Hieronder moet worden verstaan
zorg van een goed niveau die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en clientge-
richt wordt verleend en die is afgestemd op de reele behoefte van de client. Het
is niet eenvoudig om het begrip verantwoorde zorg te operationaliseren. In de
verpleeghuiszorg is in 2001 een lijst met Hen indicatoren voor verantwoorde
zorg opgesteld.*' Deze indicatoren hebben betrekking op de zorginhoud en kwa-
Iiteit van de inzet van het personeel. Deze lijst kan worden gebruikt om te be-
oordelen of in een verpleeghuis sprake is van situaties die door partijen als on-
verantwoord worden beschouwd. Een vergelijkbare lijst ontbreekt tot nu toe in
de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap."

Op grond van de Kwz hebben zorgaanbieders een eigen verantwoordelijkheid
voor het ontwikkelen van normen voor verantwoorde zorg. Daartoe behoren
ook normen die betrekking hebben op het personeelsbeleid. Het badincident dat
leidde tot de dood van een client en strafvervolging van een hulpverlener, laat
zien dat de deskundigheid van het personeel ook bepalend is voor het leveren
van verantwoorde zorg. Zorgaanbieders mögen echter zeJ/ bepa/en op we/ke
wijze zij invulling geven aan het personeelsbeleid. Zij hoeven vooralsnog geen
rekening te houden met bepaalde opleidingseisen voor persoonlijk begeleiders.

61 Inspectie voor de gezondheidszorg, Ewa/uafierapporf Zorgen in <ie Zomer, Den
Haag: 2000a. Het betreff onder meer de volgende indicatoren: structurele afwij-
kingen van het met de client besproken individuele zorgplan, dreigende con-
cessies t.a.v. het zorgplan m.b.t. risicovolle en/of gezondheidsbedreigende situ-
aties, het niet bereikbaar en oproepbaar zijn van de verpleegkundige deskun-
digheid voor de funetie verpleeghuiszorg gedurende 24 uur per dag 7 dagen
per week, het niet bereikbaar en oproepbaar zijn van een verpleeghuisarts voor
de funetie verpleeghuiszorg gedurende 24 uur per dag 7 dagen per week, het
niet tenminste 1 keer per week aanbieden van groepsgewijze recreatieve activi-
teiten aan dienten en het ontbreken van permanente aanwezigheid van een
geinstrueerd persoon voor het toezicht t.b.v. psychogeriatrische geindiceerde
dienten in huiskamers.

62 Werveling, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden in
de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, werkt sinds 2001 samen
met de AVVV, algemene vergadering verpleegkundigen en verzorgenden, aan
een signaleringsinstrument voor minimale kwaliteit van zorg. Vooralsnog is het
signaleringsinstrument in de sector verstandelijk gehandicaptenzorg alleen be-
doeld voor afdelingen voor dienten met een meervoudige (emstige) verstande-
lijke handicap.
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Sinds de jaren negentig is het uitgangspunt voor het kwaliteitsbeleid 'professio-
nele zelfregulering'.*' In het Model Kwaliteitssysteem Gehandicaptenzorg zijn
enkele kwaliteitsnormen vastgelegd voor de verstandelijk gehandicapten/org.**
In dit model wordt niet verwezen naar opleidingseisen of kwaliteitsnormen van
hulpverleners in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Dit is nog een braaklig-
gend terrein in deze sector.*-'' De Inspectie voor de Gezondheidszorg constateert
in het jaarrapport 2001** dat in de gehandicaptenzorg geen normering bestaat
voor kwantiteit en kwaliteit van personeel.

7n rff £e/umd»rapfenzorg uwrff mW systoniifisrJi, op jjrtmd PÖM Jwstaanrfp ;orjrt'n?<jrn
onoVrfrouu'd mm uv/fce Jtaw/iffirsWsfN dr fem*%<fe pprsoMw/s/iirma/if mivf iHi/dorn.
Do/ /««ft for prootemen IN /if/ primairt* proces. D/7 Wi/Jfc/ M/7 /u'f a/#em«VH fot'ziVh/ /» (if
^e/iflMdicflpr?nzor̂  CTI Jtomf ooJt n<wr wren u»7 iii/'iwortvr/d mfWiM ên owr rfiCYtfcn m d?
zorg, dif i»erbrflnd/n f̂M op/j'epen doordaf z^ ufrt/pn Woof̂ esfW«/ oa» f<* /iff/

De gewenste kwantitatieve bezetting is duidelijk, aldus de Inspectie. Dit goldt
echter niet voor de kwalitatieve eigenschappen van het personeel. Niet helder is
of het personeel specifieke opleidingen of achtergronden ncxlig hwft: verpleog-
kundig, verzorgend of agogisch? Do Inspectie beschouwt hot niot als haar taak
om deze normen te ontwikkelen en legt de verantwoordelijkheid bij het veld.
Ook de brancheorganisatie VGN is terughoudend. Zij wil vooralsnog niet verder
gaan dan het creeren van randvoorwaarden en laat het ontwikkelen van normen
over aan het veld. De Inspectie belemmert op deze manier de uitvoering van
haar eigen werkzaamheden. Door het ontbreken van kwaliteitsnormen kan zij
niet de benodigde informatie over het veld verzafnelen; een belangrijke voor-
waarde voor de Inspectie om haar functies goed te kunnen vervullen. Tegelij-
kertijd is het niet de taak van de Inspectie om normen voor het veld te gaan
ontwikkelen.

De evaluatie van de Kwaliteitswet zorginstellingen laat zien dat het veld onvol-
doende de verantwoordelijkheid op zieh heeft genomen om normen te ontwik-

63 J. Smits, "Het recht op kwaliteit", MarJköMf, (8), 2003-2, p. 13.
64 Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Mode/ Kuxj/iteifssysteCTn

tenzorg, Utrecht: 2000.
65 De Nederlandse vereniging van artsen voor verstandelijk gehandicapten

(NVAVG) heeft in 1999 opleidingseisen opgesteld. Sinds 8 februari 2000 is het
medisch specialisme arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) erkend,
http://www.nvavg.nl.

66 Inspectie voor de Gezondheidszorg, /oarrapporf /nspecrie zwr <fe Gezond7ie/dsz0r#
2002, Den Haag 2002c, p. 69-70.

67 Inspectie voor de Gezondheidszorg 2002c, p. 69.
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kelen voor verantwoorde zorg." Deze wet heeft tot nu toe onvoldoende geleid
tot een actieve, integrale aanpak van kwaliteit door het veld. Met de komst van
deze wet zijn de erkenningsnormen op grond van de Ziekenfondswet en de Al-
gemene Wet Bijzondere Ziektenkosten (AWBZ) komen te vervallen. Hierin was
bepaald dat in elk instituut altijd een verpleegkundige aanwezig moest zijn.
Zorgaanbieders mögen nu zelf bepalen op welke wijze zij verantwoorde zorg
bieden aan dienten. Het zou echter goed zijn als de verstandelijk gehandicap-
tenzorg inzichtelijk zou maken wat zij onder goede zorg' verstaat, over welke
kennis en vaardigheden hulpverleners moeten beschikken, welke disciplines
essentieel zijn in de sector en hoe de onderlinge verhouding moet zijn tussen de
verschillende disciplines." De ontwikkeling van dergelijke normen draagt ook
bij aan het verduidelijken van de professionele standaard van de verscheidene
beroepsgroepen in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Tevens dient de sector
Stil te staan bij de vraag wat de achtergrond moet zijn van zorgverleners in deze
sector. Mede naar aanleiding van het badincident rees de vraag of alle zorgver-
leners verpleegkundigen moeten zijn. Op afdelingen waar verpleegtechnische
handelingen verricht moeten worden, verdient het aanbeveling om de aanwe-
y.igheid van een verpleegkundige te garanderen. De praktijk leert dat slechts
voor een klein deel van alle handelingen in de verstandelijk gehandicaptenzorg
de aanwezigheid van verpleegkundigen vereist is. Het merendeel van de han-
delingen is gericht op het bieden van ondersteuning aan dienten. Ook dan zijn
echter bepaalde vaardigheden vereist. Om te kunnen werken met een tillift moet
een hulpverlener over enige vaardigheden beschikken en kennis hebben van het
bijbehorende protocol. Dit geldt ook voor het toepassen van vrijheidsbeper-
kende maatregelen.

Het is de verantwoordelijkheid van een instituut om aan de hand van kwali-
teitsnormen na te gaan of hulpverleners over voldoende kennis en vaardigheden
beschikken om ondersteuning te bieden aan dienten.™ Zijlstra wijst er terecht op
dat hulpverleners in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking,
ongeacht hun achtergrond, moeten beschikken over bepaalde vaardigheden. Dit
geldt te meer als sprake is van dienten met een (ernstige) meervoudige handi-
cap. 'Personen »iff mcenwurfigf beperJbn#en /tebfren zorgwr/eum nodi# diegenc/if zi/n
op de persooM en «iff op 217« onmoge/i/JWieden. Dif uereisf u>e/ dege/i/Jt een bepoaW den-

68 KamtTsf «Me»I // 2002/03, 28 439, nr. 1.
69 J. de Koning, "Hoezo ongekwalificeerd?", Marüanf, (6), 2001-8, p. 22.
70 In dit kader wordt ook wel gesproken over competentiemanagement. Onder

competentie wordt verstaan de kennis, de vaardigheden en de ervaring waar-
over een medewerker beschikt. Per functie in de sector verstandelijk gehandi-
captenzorg kan een bepaald competentieprofiel worden opgesteld. Dit zijn
competences die nodig zijn om een functie goed uit te kunnen oefenen.
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«• dien* een bepaa/iif beroepsnowdin^ te uwden onru>i/dfce/d die jjertc/i/ is op
kennen win de pers<wn in fejjensfeWing fof eeri hoi/dm^ die a//et*n miuir yen'chf

is op «ff 20 f̂Ofd mo#e/i/fc uerzorifen en/o/ onfu'iMre/en. Perm<»ienfe sr/io/i»i# is ni'frto/
twn Wang. Deze permanenre sc/io/m# dienf nan fe s/uif«i to; de /eerbehoe/reri, /tvrsfi/7en
en «if moftixirie to* ieren to/ <fe zor^tw/eners/' Een actieve betrokkenheid van hot
management is een vereiste om het niveau van het personeel op peil te houden,
aldus Zijlstra.^ Deze betrokkenheid kan nog meer gestalte krijgen door het aan-
bieden van (bij)scholing. Op deze manier blijft de kwaliteit van het personeel op
een verantwoorde manier gewaarborgd."' Beroepsverenigingen kunnen op hun
beurt actief aan de slag gaan met het beschrijven van de competenties van hun
leden. Deze beschrijvingen kunnen als uitgangspunt dienen voor de (bij)scholing
die in en ook buiten instellingen wordt gegeven aan hulpverleners.*
De sector verstandelijk gehandicaptenzorg bevindt zieh nog in een beginstadium
van het formuleren van kwaliteitsnormen. Geen enkele partij lijkt het voortouw
te willen nemen in het ontwikkelen van deze normen. Mede naar aanleiding van
de incidenten heeft in 2002 een eerste overleg plaatsgevonden tussen de Inspec-
tie en de VGN over het ontwikkelen van kwaliteitsnormen voor het personeel in
de verstandelijk gehandicaptenzorg. Het is belangrijk dat het veld bij deze over-
legvormen wordt betrokken. Op deze manier blijft het veld ook verant-
woordelijk voor de kwaliteit van zorg. Ondanks deze initiatieven lijkt het alsof
het geduld van de overheid opraakt. In een brief van de Staatssecretaris van
VWS, naar aanleiding van de evaluatie van de Kwaliteitswet zorginstellingen,
wordt een harde lijn ingezet." Legemaate spreekt zelfs van een trendbreuk in het

71 R. Zijlstra, Douse« me/ o/|/anfen. £ew ontferzoefc naar de imp/emeHfaf/e van /ief opwe-
dmgspro^ramffia /'« de zorg wor mensen me/ ernsf/ge meerwud/ge beperfc/ngen (diss.
Groningen), Stichting Kinderstudies: Groningen 2003, p. 162.

72 Zijlstra 2003, p. 162.
73 De Wet big heeft ook als taak om de kwaliteit van medewerkers te bewaken. De

artikel 3 beroepen, waartoe AVG'en, gezondheidszorgpsychologen en ver-
pleegkundigen behoren, worden geacht de opleidingseisen en deskundigheids-
gebieden nader bij AMvB te regelen. De deskundigheidsgebieden zijn voor art-
sen en verpleegkundigen op vrij globale wijze reeds in de Wet big omschreven.

74 Naast de AVW, die het beroepscompetentieprofiel heeft beschreven van de
basisverpleegkundige in de verstandelijk gehandicaptenzorg (AVW, 2004) is
ook Werveling (de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden
in de verstandelijk gehandicaptenzorg) bezig met het beschrijven van de com-
petenties van verpleegkundigen in de zorg voor mensen met een emstige
meervoudige verstandelijke handicap.

75 Kamersrufcfcen // 2002/03, 28 439, nr. 2.
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beleid van de overheid.*> Als het veld niet zelf de verantwoordelijkheid op zieh
wil nemen, dient de overheid in te grijpen, aldus de staatssecretaris. Zo wordt
opgemerkt dat 'de eis dat zorg van een kwalitatief verantwoord niveau is, niet
langer vrijblijvend mag zijn'. Reeds eerder plaatste de Minister van VWS in het
kabinetsstandpunt op de evaluatie Kwaliteitswet zorginstellingen een aantal
kanttekeningen:^

'De f̂ CTihöM êr i»an /»eZ IcadeWraraJt/er wiw de Ku>a/i/ei/sit>ef »s ze(/re£u/erin£. Deze ze//-
re#u/ennx moe/ dflM we/ /'« de praJt/i/'lt p/aa/si>in<fen. Hier on/breeit/ iw/gens de eva/uafi'e
MOX " ' ' nodi#e afln. /wdien me/ binnen a/zienbare fi;d s/erJfcer en mef duide/i/ite resu//a-
/en #esta//e uwd/ #e#et>en aan deze reranrtworde/i/Jtneid, dan za/ lit op een aan/a/ pun-
Zen mi/'n be/eid scnerper

'(...> de ve/dparii/en moefen meer ener#ie s*e/cen «n de onr«'iJüce/in^ win ye/dnormen en
htni/ifeifs.<iysfemen. Da/ da/ nard nodî f is, zie ifc a/s de be/an^riyiks/e conc/usie nan de
eva/ua/ie. De /nsper/ie /can wierbi/' een posi'/iefe ro/ spe/en, door deze on/wi'itJte/in^ /e
w/#en en u>a<ir nodix te s/imu/eren, si^na/eren en corri^eren.'

De Staatssecretaris van VWS komt met een aantal aanbevelin^en mer als i
een betere naleving van de Kwaliteitswet zorginstellingen en betere waarborgen
voor goede zorg. Het veld behoudt zijn eigen verantwoordelijkheid, maar wordt
meer aangesproken op het publiekelijk verantwoording afleggen over kwaliteit
en doelmatigheid van de geleverde zorg. Om aan deze taak te kunnen voldoen
wordt het voor zorgaanbieders nog belangrijker om kwaliteitsnormen te ont-
wikkelen, op grond waarvan de Inspectie kan beoordelen of sprake is van ver-
antwoorde zorg. Ook in het rapport de Staat van de gezondheidszorg' is deze
harde lijn terug te vinden. Indien zorgaanbieders zieh onvoldoende inzetten
voor het ontwikkelen van een adequaat kwaliteitsbeleid, zal de Inspectie moge-
lijk overgaan tot het opleggen van sancties.™
De gewijzigde koers van de overheid is niet onbegrijpelijk. Ondanks de verant-
woordelijkheid van het veld behoudt de overheid een eigen verantwoordelijk-
heid ten aanzien van de kwaliteit van zorg in de verstandelijk gehandicapten-
zorg. Zij kan, mede op grond van artikel 22 Gw, eisen stellen en voorwaarden
scheppen, welke voor de kwaliteit van zorg bevorderlijk zijn, en toezicht uitoe-
fenen. Het is voor de rechtspositie van dienten ook noodzakelijk dat de overheid
deze verantwoordelijkheid op zieh neemt. Naarmate het veld op dit gebied

76 Legemaate 2003a, p. 15-16.
77 Kamers/uJttoi//2002/03, 28 439, nr . l . . . . . . .
78 Inspectie voor de Gezondheidszorg, S/aa/ row de gezondneidszorg 2002, Ku>a///ei/s-

<*>r#in# in zor£i'ns/e//ingen: in/en/ie, uW en praJtfi;fc, Den Haag: 2002d.
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minder initiatief ondemeemt, zal de overheid niet kunnen volstaan met alleen
maar indirecte regelingen.™
In de Tweede Kamer zijn ook geluiden hoorbaar dat de kwalitvit in de verstan-
delijk gehandicaptenzorg dusdanig te wensen overlaat, dat ingrijpen van de
overheid noodzakelijk is. In november 2000 heeft toenmalig kamerlid Dankers
naar aanieiding van de zorgkloof in de sector verstandelijk gehandicapten/org
(met name voor mensen met een intensieve zorgvraag) een motie ingediond
waarin zij verzoekt om een concreet meerjarenplan voor de kwaliteitsverbete-
ring van de zorg voor mensen met een meervoudige en/of complexe handicap.*'
Belangrijke punten zijn het uitbreiden van consulententeams, meer begeleiders
per groep en het verkleinen van de samenlevingsgroepen. In de motie wordt aan
de minister gevraagd of binnen drie jaar de kwaliteit op het gewenste niveau
kan worden gebracht. Uit de reactie van de toenmalige Staatssecretaris van VWS
kan worden opgemaakt dat het de taak van de overheid is om in do zorgsector
'actief te participeren in discussies over indringende kwaliteitsvragen van zorg
en daaraan zonodig leiding te geven'."' Zij benadrukt echter ook dat zorgvorle-
ners een eigen verantwoordelijkheid hebben als het gaat om het bieden van goe-
de zorg. De beleidsmaatregelen die de overheid rond deze thematiek neemt,
liggen voornamelijk op het gebied van stimulering en facilitering (o.a deskun-
digheidsbevordering door middel van expertisecentra, bekostiging naar zorg-
zwaarte, samenwerkingsverbanden en het realiseren van meer mogelijkheden
voor dagbesteding). Inmiddels zijn er vijf regionale centra voor Consultatie en
Expertise opgericht." De maatregelen zijn een stap in de goede richting, maar
zullen zonder de medewerking van het veld hun doel voorbij schieten.

4.6 Richtlijnen in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap

De professionele standaard van een persoonlijk begeleider kan ook worden uit-
gewerkt aan de hand van bronnen waarvan een aantal specifiek door de be-
roepsgroep zijn opgesteld." Daartoe behoren naast beroepscodes en gedragsre-
gels, vakinhoudelijke en technische regeis en regeis betreffende specifieke ethi-

79 H.J.J. Leenen en H.D.C. Roscam Abbing, ßes/««r///Jt gezond/ieidsrec/if, Alphen aan
den Rijn/Brussel: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1986, p. 57-58.

80 KamersfuJtten // 2000-01, 27 401, nr. 10.
81 DBG/OAG-2129481, Brief aan de vaste commissie voor volksgezondheid, wel-

zijn en sport.
82 Deze centra voor consultatie en expertise zijn bedoeld voor dienten met bijzon-

dere zorgvragen.
83 E.-B. van Veen, De VVgbo: de befefcems poor de /iM/pzw/eners f'n <fe

derde gewijzigde druk, Lelystad: Koninklijke Vermande 2002a, p. 25-27.
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sehe kwesties, ook richtlijnen.** Richtlijnen zijn insrrumenten voor beroepsbeoe-
fenaren om verantwoorde zorg te leveren."'' Het vaststellen van richtlijnen is
geen exclusieve aangelegenheid van de beroepsgroepen voor persoonlijk bege-
leiders. Ook in voorzieningen voor verstandelijk gehandicaptenzorg worden
richtlijnen ontwikkeld. Daarnaast zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de
Gezondheidsraad en het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO op
dit gebied actief. Deze richtlijnen hebben, anders dan de richtlijnen van de be-
roepsgroepen, een breder bereik: zij dienen te worden nageleefd door alle be-
roopsgroepen die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke
handicap.

4.6.1 RtWiffi/nrn ran foroepsffroepfH «i wwrziWi/n̂ CTi wor WICTISCTI mrf een tw-

De afgelopen jaren zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
diverse richtlijnen ontwikkeld. In deze sector is met name de NVAVG actief.
Deze beroepsgroep houdt zieh voomamelijk bezig met het opstellen van richtlij-
nen die gcricht zijn op diagnostiek en medische problematiek."* Ook de beroeps-
vereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden in de zorg voor mensen met
een verstandelijke handicap (Werveling) beoogt de kermis en ervaring van haar
leden (persoonlijk begeleiders) te vergroten met het doel de kwaliteit van zorg te
verbeteren. Zij wil deze doelstelling onder meer bereiken door het ontwikkelen
van richtlijnen en veldnormen. De afgelopen jaren heeft Werveling meegewerkt
aan de richtlijn vrijheidsbeperkende maatregelen^ en aan een signaleringsinstru-
ment om de kwaliteit van zorg in een instelling te meten.** Daarnaast wil zij de
deskundigheid van het verpleegkundig en verzorgend personeel verder profes-

84 Richtlijn wordt hier gebruikt als verzamelbegrip voor protocol, voorschrift,
richtlijn, regeling, standaard, advies en beslisboom.

85 F.C.B. van Wijmen, "Richtlijnen voor verantwoorde zorg. Over de betekenis
van standaardisering voor patient, professional en patientenzorg", Prawftues
Wren/g/ng wor r̂rond/iWdsrecnf, Utrecht: 2000b, p. 75.

86 Enkele voorbeelden van NVAVG consensusrichtlijnen zijn: richtlijnen voor
farmacologische sedatie bij mensen met een verstandelijke handicap, epilepsie
bij mentale retardatie, richtlijnen voor diagnostiek en behandeling, weten-
schappelijke verantwoording, prikaccidentenprotocol, preventie van Hepatitis
B in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.

87 Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO en Verpleegkundig Weten-
schappelijke Raad, Hef #t*frru;fc t>an urt/TiWiisiwpfrforufe «n/pn«CTt/ies m lie zorg. £e«
ri'r/if/iy>i itx)r ivr^/eegfcuHiii^n « i werzor^ernieri in een mu/fidiscip/iruiire omger/ng,

Utrecht: 2001.
88 http://www.werveling.nl
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sionaliseren. Opvallend is dat het alleen gaat om het verder ontwikkelen van
specifieke deskundigheid voor verpleegkundige ondersteuning aan mensen met
een verstandelijke handicap. Werveling wil het specialisme 'meervoudig com-
plex gehandicapten' als officieel beroepsdeelprofiel realiseren. Hiermee vvil zij
het belang van verpleging voor de zorg aan gehandicapten op de agenda plaat-
sen. De afgelopen jaren is het aantal verpleegkundigen in de sector terugge-
bracht van 70.000 naar 29.000.'" Werveling is niet de enige beroepsgroep die ac-
tief is op het gebied van het verbeteren van kwaliteit van zorg, ook de AVVV zet
zieh in om de kwaliteit van verpleegkundigen en verzorgenden in de sector ver-
standelijk gehandicaptenzorg te verbeteren. Zij heeft samen met het Trimbos
instiruut een signaleringsinstrument ontworpen om de kwaliteit van zorg aan
dienten met een (emstige) meervoudige handicap te kunnen bepalen.*' Ver-
pleegkundigen en verzorgenden kunnen aan de hand van dit instrument inzich-
telijk maken of zij minimale zorg verlenen aan hun dienten.
Niet alleen beroepsgroepen ontwikkelen richtlijnen. Hulpverleners dienen ook
rekening te houden met richtlijnen die in de voorzieningen worden opgestold.
De inhoud hiervan is zeer uiteenlopend en heeft onder moor betrekking op de
toepassing van vrijheidsbeperking, hygiene of voorbehouden handelingen. De
Wet Bopz kent echter nog meer begrippen, die in een richtlijn kunnen worden
uitgewerkt. Genoemd kunnen worden verzet, wilsbekwaamheid en gevaar. Een
richtlijn biedt ook de mogelijkheid om vast te leggen op welke wijze dwangbe-
handeling of middelen of maatregelen kunnen worden toegepast. De wetgever
laat bijvoorbeeld in het midden of een hulpverlener voor de toepassing van
dwangbehandeling een second opinion moet aanvragen. Ook wordt geen ter-
mijn voor dwangbehandeling genoemd. In artikel 38 lid 3 Wet Bopz is de moge-
lijkheid opgenomen dat bij AMvB nader wordt bepaald welke behandelings-
middelen of - maatregelen niet mögen worden toegepast in het kader van
dwangbehandeling. Tot nu toe heeft de wetgever niet van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt. Door middel van zelfregulering kan het veld met richtlijnen
komen waarin bijvoorbeeld de toepassing van bepaalde handelingen - zoals
EAT - wordt uitgesloten.

4.6.2 Oumge n'c/if/i/nen

De Inspecrie heeft de afgelopen jaren een aantal adviezen uitgebracht die speci-
fiek van toepassing zijn op de sector verstandelijk gehandicaptenzorg. Deze ad-
viezen, die in de vorm van referentiekaders, richtlijnen, circulaires of discussie-

89 C.Carbo, "Professionalisering van beroepsbeoefenaren. De knop is nog niet
overal om", Markant (8), 2003-9, p. 26-28.

90 http://www.avw.nl
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nota's zijn versehenen, zijn niet bindend, maar hebben wel de status van een
zwaarwegend advies." Ook vervullen zij in de rechtspraak een belangrijke rol.«
Persoonlijk begeleiders, maar ook artsen en gedragsdeskundigen, kunnen uit
deze adviezen normen afleiden om het begrip goed hulpverlenerschap in de
verstandelijk gehandicaptenzorg nader in te vullen. De adviezen gaan niet zo-
ver, dat heel gedetailleerd wordt beschreven op welke vvijze hulpverleners met
bepaalde problematiek om moeten gaan. Uit de keuze van onderwerpen blijkt
ook dat de Inspectie zieh beperkt tot risicovolle en ingrijpende handelingen:
• Risico's bij het gebruik van de Zweedse band in de gehandicaptenzorg" •-,
• Advies sterilisatie van mensen met een verstandelijke handicap**
• Protocol Electro Aversie Therapie (EAT)»*
• Circulaire naar aanleiding van verbrandingen in de gehandicaptenzorg*

Hulpverloners in de sector verstandelijk gehandicaptenzorg kunnen ook terug-
vallen op adviezen van de Gezondheidsraad. In 2002 heeft de Cezondheidsraad
een advies geschreven over 'Anticonceptie voor mensen met een verstandelijke
handicap'.*? Centraal Staat de vraag welke afwegingen een rol speien als hulp-
vorleners worden geconfronteerd met een verzoek tot anticonceptie, waartoe
ook .sterilisatie behoort, voor een client met een verstandelijke handicap. Een
positief aspect van het advies is dat bij het besluitvormingsproces niet alleen de
arts wordt betrokken, maar ook een gedragsdeskundige.
In het advies wordt de nadruk gelegd op 'oudersdiapscompetenfie'. Een client met
een verstandelijke handicap is niet geschikt voor het ouderschap als het ouder-
schap een te zware last legt op zijn functioneren en als er een grote kans bestaat
dat hot kind ten gevolge van tekortschietende opvoedingsvaardigheden ernstige

91 Legemaate 1998, p. 22.
92 Huge Raad 27 juni 1986, NJ 1987, 898 en Rechtbank 's Hertogenbosch 6 Oktober

1999, JtBJ 2000, 30.
93 Inspectie voor de Gezondheidszorg, RISICO'S W; /ief gebrwi'Jt m de Zuwedse bond in

de yrfauiiiirnpffnzorjf. Den Haag: 2002a.
94 Inspectie voor de Gezondheidszorg, Sferi'/isafi'e m<?ns«i met een tvrsfaMde/y/ce /UJM-

«iioif». Herzien adwes win de /»ispec/ie wwr de Gezond/ieidszorg, Den Haag: 1998.
95 Landelijke Evaluatie Commissie EAT, Profoco/ E/ecfro Aiwrsie TTierapie, Rijswijk:

1997.
96 Inspectie voor de Gezondheidszorg, Circu/m're noor <uin/eidin£ pan ferbrowdingen

in de Ge/NHidiVapfenzorij, Den Haag: 2001.
97 Gezondheidsraad, ^nhcoficepfie foor mensen mef een ivrstonde/i/Tte handicap, Den

Haag: 2002, nr.14.
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schade zal ondervinden. Hierom mag het zelfbeschikkingsrecht van een client
ook worden beperkt als sprake is van 'emstig nadeel' voor anderen.*
De kern van het advies van de Gezondheidsraad is dat ook dienten met een ver-
standelijke handicap, in de lijn van het burgerschapsparadigma, de ruimte moe-
ten krijgen om hun kinderwens te vervullen. Dit standpunt van de Gezond-
heidsraad lijkt voorbij te gaan aan de gedachte dat juist in het kader van het
burgerschapsparadigma ook stil moet worden gestaan bij de mogelijkheden van
dienten en de mate waarin deze mogelijkheden door middel van ondersteuning
verder tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. Het zelfbeschikkingsrecht is
niet het enige uitgangspunt waar in de verstandelijk gehandicaptenzorg roke-
ning mee moet worden gehouden. Ook het beschermingsbeginsel speelt in deze
sector een rol. In de lijn van hoofdstuk 3 ligt het in de rede dat het zelfbeschik-
kingsrecht van een client in bepaalde situaties, waaronder als sprake is van een
kinderwens, wordt beperkt. Er zijn tal van situaties denkbaar waarin het voor-
komen van een kinderwens een grotere bijdrage zal leveren aan de ontplooiing
van dienten dan wanneer de kinderwens in de praktijk wordt gerealiseerd. In
dat kader is wel van belang dat de inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht voldoet
aan de eerder genoemde eisen van eisen van effectiviteit, proportionaliteit en
subsidiariteit. Het mag niet zo zijn dat hulpverleners al bij voorbaat een kinder-
wens van een client ontmoedigen en daarbij overstappen op de meest ingrij-
pende vorm van anticonceptie: sterilisatie.

Vanuit het oogpunt van goed hulpverlenerschap verdient het aanbeveling dat
samen met de client en andere disciplines de huidige siruatie van een client in
kaart wordt gebracht en zorgvuldig wordt afgewogen welke optie in het belang
van de client is en bijdraagt aan zijn ontplooiingsmogelijkheden. Op deze ma-
nier wordt het zelfbeschikkingsredit van dienten ook zo veel mogelijk in stand
gehouden."

98 In de Wgbo bestaat in het kader van dwangbehandeling alleen ruimte voor
'einstig nadeel voor de client zelf (artikel 7:465 lid 6 BW). De Wet Bopz gaat
wel uit van een ruimer criterium: gevaar voor de client zelf of voor anderen (ar-
tikel 38 lid 5 Bopz).

99 In het standpunt op het advies 'Anticonceptie voor mensen met een verstande-
lijke handicap' steh de Staatssecretaris van VWS een ontmoedigingsbeleid voor.
Daarnaast wordt voorgesteld om protocollen en richtlijnen op te stellen waarbij
getoetst kan worden of een client in Staat is tot verantwoord ouderschap (1BE/E-
2472312).
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Hoewel in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap diverse richt-
lijnen zijn ontwikkeld, is een aantal essentiele begrippen nog altijd niet nader
uitgewerkt. Persoonlijk begeleiders moeten regelmatig 'verzet' van dienten in-
terpreteren. In de praktijk ontbreekt een duidelijke omschrijving van dit begrip.
Andere begrippen die om een nadere uitwerking vragen zijn ernstig nadeel voor
de client en wilsonbekwaamheid. De afgelopen jaren zijn diverse pogingen on-
dernomen om criteria te ontwikkelen voor wilsonbekwaamheid.""> Deze pogin-
gen hebben tot nu toe nog niet geleid tot een bruikbare richtlijn. In de laatste
evaluatie van de Wet Bopz wordt nogmaals bevestigd dat het veld zeer gebaat
zou zijn bij een richtlijn op dit gebied. In het eindrapport luidt een van de aan-
bevelingen: 'de oi>er/ieid be/ioorf onderzoelt te srimu/eren na<jr begnpsner/ie/dering /er
zflJtr win de w>i7sowbeJtu>a<?m/je/d en naor /»e/ on/u>iWce/en MJM ncn//i/nen zwr de opera/i-
OH<j/jsenn# en de prafc/i'sc/te /oepass/n# ran de cn/en'a iwr u>/7sonbeJtu>a<jm/jei'd m de
con/e*7 i»an de We/ Bopz en andere #ezoMd/ie/dsu>e//en.'"" De vraag is echter of het
haalbaar is om een richtlijn voor deze ingewikkelde materie te ontwikkelen. Het
verleden heeft laten zien dat het uitermate lastig is om inhoudelijke criteria te
formuleren."" Het is ook onduidelijk welke partij deze criteria moet gaan ont-
wikkelen. Het veld lijkt in een impasse te zitten. Legemaate wijst erop dat het
veld niet de ruimte benut die het krijgt om bij te dragen aan de ontwikkeling en
interpretatie van normen. Hij spreekt zelfs over gemiste kansen die het risico

100 M.C.I.H. Biesaart en J.H. Hubben, Beoorde/iMg WJH u>i7sonbefcwaflmheid My mensen
mef een uers/ande/i/7ce hand/cap, Nijmegen: KU Nijmegen, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid 1997; M.C.I.H. Biesaart en J.H. Hubben, Me/hodi'efc wor de wjsfsfe//in#
iwn u'l/.sonftfh/'flam/ie/d b// mensen me/ een t»ers/ande/i/fce «ondicap, Nunspeet: Be-
stuurscentrum Stichting Philadelphia Zorg en Utrecht: Vereniging Gehandi-
captenzorg Nederland 2000; Ministerie van Jusritie, Handreiitin^ poor de beoorde-
/in# can «>/7s/vJrw'aamheid. Den Haag: 1994.

101 Begeleidingscommissie evaluatie Wet Bopz, Ewj/ua/ie We/ Bopz, Dee/onderzoe*r
10-10: Condus/es en rtanfrew/Zngen Don de bege/eidj'ngscomm/ss/e. Den Haag: Zon-
Mw 2002, p. 45

102 Hulpverleners kunnen in de praktijk echter niet zonder criteria voor wilsonbe-
kwaamheid. De kans is groot dat hulpverleners zieh laten leiden door hun ei-
gen belangen. Door middel van criteria kan het besluitvormingsproces ten aan-
zien van wilsonbekwaamheid inzichtelijker worden gemaakt (S.P.K. Welie,
"Wilsbekwaamheid in de gezondheidszorg", in: P.J. van Koppen et al. (red.).
He/ redi/ j>a« /»innen: ;>si/i"ni>/i>£ie ran he/ rerh/, Deventer: Kluwer 2002, p. 86-90).
Een belangrijke vraag is ot de nadruk moet blijven liggen op het zoeken naar
'materiele criteria' of dat het accent moet gaan verschuiven naar 'procedurele
criteria'. Het ontwikkelen van materiele criteria lijkt onbegonnen werk.
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van een intensivering van bemoeienis van de overheid en andere toezichthou-
ders doen toenemen."»
Een grotere inmenging van de overheid is terecht als het gaat om drcigende si-
tuaties. Als de zorg onder een bepaald niveau komt, moet de overheid de moge-
lijkheid hebben om in te grijpen. Tegelijkertijd is het geen goede ontwikkeling
als de overheid volledig de regie in handen neemt. Het verlenen van ondersteu-
ning aan dienten dient een verantwoordelijkheid te zijn van zowel het veld als
de overheid. Beide partijen zouden zieh meer gezamenlijk moeten inspannen om
een nadere invulling te geven aan wettelijke begrippen. Voorkomen moot wor-
den dat de wetgever het veld met te vage begrippen opzadelt."* Vage bogrippen,
die bovendien niet aansluiten bij de specifieke eigensehappen van de sector ver-
standelijk gehandicaptenzorg, kunnen ook leiden tot onverschillighoid bij hot
veld. De Wet Bopz is daar een goed voorbeeld van. Hulpverleners hebben aan
een aantal begrippen uit deze wet (waaronder verzet en gevaar) een eigen in-
vulling gegeven. Tegelijkertijd is het onvermijdelijk dat bepaalde wettelijke be-
grippen niet tot in detail worden uitgewerkt door de wetgever. Een voorboeld is
het begrip vrijheidsbeperking: onduidelijk is wat allemaal onder dit begrip valt.
Behalve dat dit begrip in overleg met het veld nog nader kan worden omschre-
ven, is het veel belangrijker dat hulpverleners kunnen verantwoorden dat de
maatregel die zij hebben toegepast ook daadwerkelijk noodzakelijk was. Hier-
van is sprake als deze heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een client. Ook
dit aspect behoort tot goed hulpverlenerschap.

Om te verhinderen dat hulpverleners in de nabije toekomst worden overspoeld
met (nieuwe) begrippen, normen en richtlijnen, dienen zij stappen te onderne-
men. In het rapport Signalering Ethiek en Gezondheid van de Raad voor de
Volksgezondheid en Zorg wordt ook gewezen op het belang van het ontwikke-
len van nieuwe vormen van professionaliteit."* Hulpverleners zullen hun eigen
positie moeten bepalen in het centrale dilemma dat zieh nu voordoet in deze
sector: ruimte geven voor zelfbeschikking enerzijds en bieden van bescherming

103 Legemaate 2003a, p. 15.
104 Kastelein merkt in haar inaugurate rede op dat de overheid zoveel mogelijk de

zaken concreet moet regelen; geen globale juridische normen indien niet nood-
zakelijk. Ook moet de overheid bij onderwerpen waarover geen consensus be-
staat niet teveel vertrouwen op zelfregulering. W.R. Kastelein,
w'ng: bureaucrat o/ frescterming? Tbefsmg pan feua/uaftf ran)
(inaugurale rede Nijmegen), Lelystad: Koninklijke Vermande 2002.

105 Schuurman, M.I.H., "Zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid van men-
sen met een verstandelijke handicap", in: Raad voor de Volksgezondheid en
Zorg, S/gHfl/mng Er/iie/k en GezondJieii, Zoetermeer: 2003, p. 80.
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en professionele begeleiding anderzijds. Het ontwikkelen van richtlijnen kan
hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn.

4.7 Beschouwing <

In deze beschouwing staat een tweetal vragen cenrraal. De eerste vraag luidt: 7n
/joeuerre is goed /iw/pwr/enerscrtflp yfls^e/f̂ (i m een /urüftsc/i Jfcader? De tweede vraag
is: '/n Zioeuerre zwrdf in «ef /undisc/ie Jbnfer, Jen oanzi'en ran #oed /iu/pi>er/enersc/t«p,
refcening gewonnen mef de speci/ieJte eigensc/uippen von <fe uersfande/i/fc ge/iandicopfen-
zorg?'

/« /loeuerre is goed /iw/pfer/enersc/iflp uasfge/egd i« een /urn/isdi fcader?
In de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap heeft elke hulpverlener,
waaronder (»ok een persoonlijk begeleider, een eigen verantwoordelijkheid ten
aanzien van zijn handelen. Deze is uitgewerkt in een professionele standaard,
die wordt vormgegeven door de beroepsgroep waarvan hij deel uitmaakt. De
professionele standaard van een hulpverlener is te beschouwen als een uitwer-
king van het begrip good hulpverlenerschap (artikel 7:453 BW). Elke hulpverle-
ner dient de zorg van een goed hulpverlener te betrachten: bij de uitoefening van
zi)n beroep dient hij enerzijds rekening te houden met ethische, juridische en
maatschappelijke normen, anderzijds behoudt hij een eigen verantwoordelijk-
heid die gebaseerd is op kennis en ervaring van zijn beroepsgroep.
In de gezondheidsrechtelijke literatuur zijn verschillende opvattingen te vinden
over goed hulpverlenerschap. Leenen verstaat onder goed hulpverlenerschap (in
de zin van artikel 7:453 BVV) alleen de 'medisch-professionele standaard'. Hij
maakt een onderscheid tussen de professionele standaard die is gebaseerd op
normen die extern worden opgelegd en de medisch-professionele standaard die
is gebaseerd op wetenschappelijke kennis en ervaring die in de praktijk is opge-
daan. Dit onderscheid benadrukt dat de bemoeienis van de wetgever niet onbe-
grensd is; een hulpverlener behoudt een eigen verantwoordelijkheid. Deze visie
over goed hulpverlenerschap kan ook worden doorgetrokken naar de zorg voor
mensen met een verstandelijke handicap. Elke beroepsgroep die in deze sector
werkzaam is heeft een professionele standaard, waarvan een deel wordt inge-
vuld door de beroepsgroep zelf. Dit geldt ook voor een persoonlijk begeleider.
Een duidelijk omschreven professionele standaard verstevigt zijn positie en
biedt meer tegenwicht aan andere hulpverleners die in deze sector werkzaam
zijn: artsen en gedragsdeskundigen. Al eerder is opgemerkt dat een persoonlijk
begeleider een belangrijke funcrie vervult in de zorg voor mensen met een ver-
standelijke handicap. Hij is betrokken bij de dagelijkse ondersteuning aan clien-
ten en vormt het aanspreekpunt voor de client, zijn vertegenwoordiger en an-
dere hulpverleners die betrokken zijn bij de ondersteuning die wordt geboden.
Een nader omschreven professionele standaard kan ertoe bijdragen dat inzichte-
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lijk wordt gemaakt welke taken tot het domein behoren van een persoonlijk be-
geleider, in hoeverre een persoonlijk begeleider verantwoordelijk is voor zijn
handelen (bijvoorbeeld ten aanzien van de toepassing van vrijheidsbeperking)
en aan welke opleidingseisen een persoonlijk begeleider moet voldoon.
De professionele standaard van een persoonlijk begeleider is, in tegenstelling tot
die van medici, doorgaans niet medisch georienteerd. Voor deze beroepsgroep is
het van belang dat van een andere benadering wordt uitgegaan: een persoonlijk
begeleider heeft maar een beperkte medische kennis. De nadruk die in het ver-
leden werd gelegd op het bieden van medische zorg behoort inmiddels tot het
verleden. Aan het einde van de vorige eeuw is mede door het burgerschapspa-
radigma de aandacht verschoven naar het bieden van ondersteuning. Mot han-
delen van een persoonlijk begeleider staat voomamelijk in het tekon van het tot
ontplooiing brengen van de mogelijkheden van dienten. Uiteraard valt in be-
paalde situaties niet te ontkomen aan het verlenen van (medische) zorg."* De
beroepsverenigingen van een persoonlijk begeleider (Werveling, de AVVV en de
NVSPH) hebben de afgelopen jaren bepaald niet stil gezeten. Er is inmiddels
genoeg materiaal verzameld om een begin te maken met het invullen van de
professionele standaard van een persoonlijk begeleider. De inhoiui van hot ma-
teriaal binnen Werveling en de AVVV beperkt zieh nog wel tot de modische
deskundigheid: het gaat voomamelijk om het verder ontwikkelen van de speci-
fieke deskundigheid van verpleegkundige ondersteuning aan mensen met een
verstandelijke handicap.'"'' In de praktijk gaat het echter veel meer om het onder-
steunen van dienten bij hun dagelijkse bezigheden. Persoonlijk begeleiders lo-
pen tegen vragen aan die te maken hebben met de reikwijdte van hun verant-
woordelijkheden. Regelmatig moet een afweging worden gemaakt tussen het in
bescherming nemen van en het loslaten van een client.

Blijkbaar is het niet eenvoudig om dergelijke (niet-medische) problematiek nader
te omschrijven in een professionele standaard van een persoonlijk begeleider.
Dit vormt te meer een reden voor persoonlijk begeleiders om mede in het kader
van goed hulpverlenerschap hun handelen te verantwoorden aan derden. Bij
afwezigheid van richtlijnen is het belangrijk dat een persoonlijk begeleider kan
aantonen dat hij heeft gehandeld met de zorgvuldigheid die van 'redelijk han-
delende persoonlijk begeleiders' in de gegeven omstandigheden mocht worden
verwacht. Onder zorgvuldigheid wordt verstaan dat hij zieh bekwaam achtte
om in de gegeven siruatie te handelen, overleg heeft gepleegd met de client en/of

106 Dit geldt met name voor dienten met een (zeer) ernstige meervoudige verstan-
delijke handicap.

107 Dit neemt niet weg dat er ook andere ontwikkelingen gaande zijn: de richtlijn
vrijheidsbeperkende maatregelen en een signaleringsinstrument om de kwali-
teit van zorg in een instelling te meten.

145



vertegenwoordiger, een collega of andere disciplines heeft geraadpleegd en ver-
slag heeft gedaan in het zorgplan van de client. De criteria subsidiariteit, pro-
portionaliteit en effectiviteit kunnen bij het nemen van beslissingen een onder-
steunende rol spelen. Deze werkwijze bevordert dat de verschillende stappen
die zijn gezet toetsbaar zijn voor derden waaronder de client, de vertegenwoor-
diger, andere hulpverleners en de Inspectie. Het veld dient ook aan de slag te
gaan met het nader invullen van de professionele standaard van persoonlijk be-
geleiders. Het management van een voorziening is mede verantwoordelijk voor
het bijscholen van personeel, voor het afbakenen van verantwoordelijkheden
van hulpverleners en voor het opstellen van richtlijnen als het gaat om risico-
volle handelingen zoals het separeren of fixeren van een client.
De wetgever stelt zieh terughoudend op als het gaat om de invulling van goed
hulpverlenerschap: in de Wgbo, de Wet big en de Kwaliteitswet zorginstellingen
wordt de verantwoordelijkheid voor goede zorg neergelegd bij de voorzienin-
gen voor verstandelijk gehandicaptenzorg en de hulpverleners die in deze sector
werkzaam zijn. Fr zijn echter ook Signalen dat de wetgever zieh steeds meer gaat
bemoeien met het veld. Deze bemoeienis begrenst de mogelijkheden van zelfre-
gulering. De evaluatie van de Kwaliteitswet zorginstellingen laat zien dat het
veld onvoldoende de verantwoordelijkheid neemt om normen te ontwikkelen
voor verantwoorde zorg overeenkomstig artikel 2 Kwz. De Minister en de
Staatssecretaris van VWS hebben aangegeven dat de overheid, indien het veld
niet haar verantwoordelijkheid neemt, tot maatregelen zal overgaan. Zij heeft de
mogelijkheid om, mede op grond van artikel 22 Gw, eisen te stellen en voor-
waarden te scheppen teneinde de kwaliteit van zorg te garanderen en op een
hoger peil te brengen.

Ook de rechter heeft de afgelopen jaren een aantal uitspraken gedaan die bepa-
lend zijn voor de invulling van goed hulpverlenerschap."* De rechter spreekt
zieh steeds nadrukkelijker uit over de verantwoordelijkheid van een hulpverle-
ner dan wel een voorziening. De strekking van deze uitspraken is dat een hulp-
verlener bepaalde kwaliteiten moet bezitten. Ook dient het management van een
voorziening zorg te dragen voor de beschikbaarheid van adequate richtlijnen en
goede werkomstandigheden (opleiding, voldoende hulpmiddelen, gekwalifi-
ceerd personeel). Op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen kan het ma-
nagement verantwoordelijk worden gehouden voor het kwaliteitsbeleid in een
voorziening. Daarnaast kunnen de verschillende beroepsgroepen op dit gebied
een bijdrage leveren. Zij kunnen vastleggen over welke kwaliteiten zij dienen te
beschikken, welke verantwoordelijkheden zij behoren te hebben en over welke

108 Rechtbank Middelburg 17 april 2002, TvGr 2003/11, Rechtbank Breda 20 augus-
tus 2002, BJ 2002, 49, m.nt. A. Blök.
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kennis zij beschikken. Een voorziening kan deze knowhow meenemen in haar
kwaliteitsbeleid. Als een voorziening op dit punt in gebreke blijft kan de over-
heid ingrijpen. De Kwaliteitswet zorginstellingen geeft de minister de bevoegd-
heid een schriftelijke aanwijzing te geven (artikel 7 lid 1 Kwz) en de Inspectie de
bevoegdheid een schriftelijk bevel uit te vaardigen (artikel 7 lid 4 Kwz). On-
danks dat het veld (nog) onvoldoende initiatieven toont op het gebied van kwa-
liteitsbeleid en het nader invullen van professionele standaardcn, mag hot niet
zo zijn dat de overheid deze verantwoordelijkheid geheel op zieh gaat nemen.
Hulpverleners, waaronder persoonlijk begeleiders, zullen temidden van alle
ontwikkelingen die gaande zijn, hun eigen positie moeten (blijven) bepalen. De
rol van de overheid dient zieh te beperken tot het stimuleren en, indien nod ig,
het ondersteunen van de ontwikkelingen die in het veld gaande zijn.

/n /»oeuerre uwrdt ;'n /iff /Mridjsc/ie fader, fen oonzmt fan #oed /iM/pivr/twrsr/iap,
n;'n# ̂ e/ioM(i(?n mef de speci/ireite Wgfnsr/uippfn iwi de twsf and?/i/Jlr tfe/iand/V<i;>fi'nz<>rv>?
Mede ten gevolge van de gewijzigde visie in de verstandelijk gehandicapten/org
wordt van hulpverleners verwacht dat zij een andere invulling geven aan good
hulpverlenerschap. Een belangrijk aspect van het burgerschapsparadigma is het
verlenen van ondersteuning aan dienten. De juiste vorm en intensiteit van on-
dersteuning biedt een client de mogelijkheid om zieh verder te ontwikkelen. De
wijze waarop invulling wordt gegeven aan ondersteuning vereist bepaalde
vaardigheden van een hulpverlener. Van belang is dat hij zorgvuldig en inzich-
telijk handelt. Een goed hulpverlener dient een client op de juiste momenten los
te laten. Op andere momenten biedt hij gepaste ondersteuning aan dienten. De-
ze wijze van handelen is niet vastgelegd in wetgeving, maar dient een hulp-
verlener (of zijn beroepsgroep) zieh eigen te maken en doet een beroep op zijn
creativiteit. Deze moet er toe leiden dat het spanningsveld tussen bescherming
en zelfbeschikking niet meer centraal staat: eew persoow/i/'Jt be#e/Wder w/doef pas
edif a«« tie norm ran goed fiu/prer/enersc/wp o/s Ai/' hef di/emma fussen besc/jerm/ng en
ze//fresdi»JfcJtmg weef fe uermi/den.
Een persoonlijk begeleider krijgt in zijn dagelijkse werkzaamheden ook te ma-
ken met wetgeving: de inhoud van de Wet Bopz en de Wgbo maken onderdeel
uit van zijn professionele standaard. De wetgever heeft met de invoering van de
Wet Bopz afstand genomen van het bestwil-criterium. Deze wet legt het accent
op het zelfbeschikkingsrecht van dienten. Hulpverleners mögen de vrijheid van
dienten beperken, mits voldaan is aan het gevaarscriterium. Dit criterium is ech-
ter niet eenvoudig te operationaliseren in de zorg voor mensen met een ver-
standelijke handicap."" Een strikte interpretatie van gevaar staat het verlenen

109 In hoofdstuk 5, 6 en 7 wordt nader ingegaan op deze problematiek.
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van goede zorg in de weg. dienten hebben behoefte aan zorg, oftewel aan on-
dersteuning in termen van het burgerschapsparadigma. Goed hulpverlener-
schap omvat in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap meer dan
niet ingrijpen en geen bemoeienis hebben met de client. Het gevaar is wel aan-
wezig dat hulpverleners zieh teveel gaan bemoeien met een client waardoor de
vrijheid van dienten op bepaalde momenten onnodig wordt beperkt. Deze vvijze
van handelen leidt niet tot goede zorg, maar eerder tot paternalistisch handelen.
Het is niet gepast als dienten alle risico's worden ontnomen. Twee recente uit-
spraken laten echter het tegendeel zien."" De rechter lijkt in deze uitspraken te-
rug te willen gaan naar het bestwil-criterium. Hij gaat echter nog een stap ver-
der. Van hulpverleners wordt verwacht dat zij beletten dat dienten worden
blootgesteld aan risico's. In beide arresten werd de causaliteit tussen het over-
treden van de veiligheidsnorm en de gevolgen die dit heeft gehad voor de client
vrij snel aangenomen. Beide uitspraken dragen echter niet bij aan een juiste in-
vulling van goed hulpverlenerschap in de sector verstandelijk gehandicapten-
zorg. Ook hot bieden van goede zorg komt op deze manier in het gedrang. Ener-
zijds mögen hulpverleners als gevolg van de Wet Bopz niet te snel ingrijpen in
het zelfbeschikkingsrecht van dienten, anderzijds komt uit jurisprudentie naar

. urvni»\.df ».hij.l^i.'ntlnoiirt.nn.iBMitnlligoiii.opi.YM'l.rogciiliJ'uroc-rt.'ii-N t>uiiv{<iiicii udi '

dienten worden blootgesteld aan risico's, wat leidt tot strikte veiligheidsnormen.
Dit dilemma kan niet door het veld alleen worden opgelost. Het is voor hulp-
verleners onmogelijk om dienten te beschermen tegen alle denkbare risico's. Dit
kan niet de bedoeling zijn goed hulpverlenerschap en is ook niet bevorderlijk
voor de ontplooiing van dienten.
De veranderingen die gaande zijn in de zorg voor mensen met een verstande-
lijke handicap vragen aldus om een andere houding van hulpverleners, die na-
der uitgewerkt moet worden in hun professionele standaard. Samen met alle
partijen in het veld (de Inspectie, de brancheorganisatie VGN en de verschil-
lende beroepsgroepen) moet worden bekeken over welke kwaliteiten hulpverle-
ners in de verstandelijk gehandicaptenzorg dienen te beschikken om aan de
verwachtingen te kunnen voldoen. Het formuleren van kwaliteitseisen voor-
komt niet dat ineidenten in de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap
in de toekomst zijn uitgesloten. Daarvoor is meer nodig. Een belangrijke taak is
weggelegd voor het management van een voorziening, die op grond van de
Kwaliteitswet zorginstellingen verantwoordelijk is voor het bieden van verant-
woorde zorg. Om hulpverleners bewust te maken van de risico's die zieh kun-
nen voordoen in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap is voort-

110 Rechtbank Breda 20 augustus 2002, BJ 2002, 49, m.nt. A. Blok en Hoge Raad 16
juni 2000, JtBJ 2000, 54, m.nt. Zuijderhoudt.
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durende (bij)scholing onontbeerlijk. Daarin kan aandacht worden besteed aan
richtlijnen, het voorkomen van risico's, wetgeving en het inzichtelijk maken van
verantwoordelijkheden binnen een instituut of woonvoorziening. Deze inspan-
ningen van het management kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de
concrete uirwerking van goed hulpverlenerschap in de verstandelijk gehandi-
captenzorg.
Goede scholing is ook om andere redenen belangrijk in deze sector. Het werven
van goed gekwalificeerd personeel is niet eenvoudig en is nog al te vaak een
budgetkwestie. De oplossing wordt regelmatig gezocht in het aannemen van
minder gekwalificeerd personeel, dat overigens zeer gemotiveerd is om aan de
slag te gaan. Om te voorkomen dat zieh ineidenten zullen voordoen is het be-
langrijk dat deze mensen een goede scholing krijgen en op de hoogte worden
gebracht van bestaande (interne) richtlijnen en andere relevante (interne) docu-
menten. Een ander punt van aandacht is het vasthouden van het gekwalificeerd
personeel. Alleen dan is het mogelijk om op een adequate wijze invulling te ge-
ven aan goed hulpverlenerschap en alleen dan zal een positieve bijdrage kunnen
worden geleverd aan de verdere ontplooiing van dienten. Dit aspect dient ook
onderdeel uit te maken van het kwaliteitssysteem in een voorziening on moot
door het management worden meegenomen bij de verdere vormgeving van het
(kwaliteits)beleid.

149





5. Vrijheidsbeperking: een juridische analyse

5.1 Inleiding

In hoofdstuk 3 is uiteengezet dat het zelfbeschikkingsrecht ook binnen de ver-
standelijk gehandicaptenzorg een belangrijke rol vervult. Inbreuken op dit recht
zijn alleen gerechtvaardigd indien zij op een wettelijke grondslag berusten.' Dit
geldt ook voor de toepassing van vrijheidsbeperking, die juridisch gezien eon
schending van het zelfbeschikkingsrecht is. Door vrijheidsbeperking wordt de
speelruimte van een client om zelf keuzes te maken begrensd. Dit betekent ech-
ter niet dat elke inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht als negatief moot worden
beschouwd. Vrijheidsbeperking dient, althans voor zover mogelijk, een bijdrage
te leveren aan de ontplooiing(smogelijkheden) van een client.
De Wet Bopz legitimeert het gebruik van vrijheidsbeperking in de zorg voor
mensen met een verstandelijke handicap. In deze wet staan twee waarden cen-
traal: het recht op zelfbeschikking en het recht op bescherming. Tussen deze
twee waarden is altijd een zekere spanning aanwezig. Het uitgangspunt van de
Wet Bopz is om een evenwicht te vinden tussen zelfbeschikking en bescher-
ming.' De eerste doelstelling van de Wet Bopz is het respecteren van het zelfbe-
schikkingsrecht van onvrijwillig opgenomen dienten. Een inbreuk op het zelfbe-
schikkingsrecht is alleen toegestaan onder bijzondere omstandigheden. Daar-
naast beoogt de Wet Bopz de interne rechtspositie van onvrijwillig opgenomen
dienten te waarborgen. Het zorgplan, dwangbehandeling, toepassing van mid-
delen of maatregelen in noodsituaties, huisregels, beperkingen in de bewegings-
vrijheid en een klachtenregeling maken onderdeel uit van de interne rechtsposi-
tie.

De IGZ heeft in 1997 een onderzoek uitgevoerd naar vrijheidsbeperkende maat-
regelen in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap in relatie tot de
Wet Bopz.' De resultaten daarvan laten zien dat bij een op de vier mensen met

Artikel 10 Grondwet: een ieder heeft behoudens bij of krachtens de wet te stel-
len beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
Artikel 11 Grondwet: ieder heeft behoudens bij of krachtens de wet te stellen
beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Artikel 15 lid 1
Grondwet: buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn
vrijheid worden ontnomen.
Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Justitie, Kafc»-
netsstondpunt £ua/uafi'e fan de Wlef Bopz, Rijswijk: 1997, p. 11-12.
Inspectie voor de Gezondheidszorg, Zorg onder freper/cing: i>ri/heK/sbeperJtende

m de zorg wor mensen mef een werstende/z/ke /wmiicap in re/«//e /of de
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een vcrstandelijke handicap, die in een instituut wonen, vrijheidsbeperkende
maatregelen worden toegepast. Vier jaar later blijkt op grond van een deelrap-
port van de evaluatie van de Wet Bopz« dat bij een op de zes dienten van instiru-
ten voor verstandelijk gehandicaptenzorg' vrijheidsbeperkende maatregelen
worden toegepast. In verhouding tot een aantal jaren geleden is sprake van een
afname. Het werkelijk aantal toepassingen van vrijheidsbeperkingen bij mensen
met een verstandelijke handicap ligt evenwel hoger, aangezien beide onderzoe-
ken alleen betrekking hebben op instituten met een Bopz-aanmerking. Ook in
gvt'en komt vrijheidsbeperking voor.''
In dit hoofdstuk wordt het huidige juridische kader voor de toepassing van vrij-
heidsbeperking uiteengezet. Er wordt nog geen oplossing aangereikt voor de
kni'lpunten die in dit hoofdstuk worden geconstateerd. In paragraaf 5.2 zal het
begrip vrijheidsbeperking juridisch nader worden uiteengezet. Wat is de wette-
lijke grondslag voor toepassing van vrijheidsbeperking? Wat wordt verstaan
onder vrijheidsbeperking volgens de wet? Bij wie mag vrijheidsbeperking wor-
den toegepast? Welke vormen van vrijheidsbeperking zijn er? Welke normen
dienen in acht genomen te worden als sprake is van toepassing van vrijheidsbe-
perking bij mensen met een verstandelijke handicap? Hoofdstuk 5 wordt afge-
«totarr /rwtf « r r hescrrerem-rrrg. ÄI ZITWW cfrr nootUsruA. ai's in hoorcfsfufc 6 i'igf de
nadruk op de toepassing van vrijheidsbeperking in een institutionele setting. De
Wet Bopz is immers alleen van toepassing in instituten. In hoofdstuk 7 worden
de contouren geschetst van een alternatieve regeling voor de toepassing van
vrijheidsbeperking in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Deze regeling strekt
zieh niot alleen uit tot de intramurale setting, maar heeft een grotere reikwijdte.

5.2 Vrijheidsbeperking

De notie van vrijheid (en de beperking daarvan) is niet als zodanig terug te vin-
den in de Nederlandse wetgeving. In artikel 15 van de Grond wet komt het recht
op bewegingsvrijheid aan de orde. Op grond van dit artikel mag niemand van
zijn vrijheid worden beroofd buiten de gevallen die bij of krachtens de wet zijn
bepaald. In deze Studie wordt onder vrijheidsbeperking verstaan 'iedere ingreep

«vf ßofiz «i Bopz-z'ndirafifsffi/ing «n de Dersfande/i/it ge/umd/captenzorg, Rijswijk:
1997.

4 Arends, Blankman en Frederiks 2002.
5 Met instituten wordt in dit hoofdstuk bedoeld: instituten met een Bopz-aanmer-

king.
6 Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken, Ond r̂zoeJksropporr pn'/-

/i«'(isfo7vW«*>idt* moafrrgfiVn. Groningen: Noordelijk Centrum voor Gezond-
heidsvraagstukken 1997. Zie verder ook hoofdstuk 6 van dit boek.
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die de individuele grondrechten van mensen met een verstandelijke handicap
beperkt'. Een beperking van een individueel grondrecht leidt uiteindelijk tot een
inbreuk op de vrijheid van een individu met een verstandelijke handicap. Een
beperking van een individueel grondrecht leidt uiteindelijk tot een inbreuk op
de vrijheid van een individu met een verstandelijke handicap. Tot de individuele
grondrechten, die in het geding zijn, behoren het recht op privacy (artikel 10
Gw), het recht op lichamelijke integriteit (artikel 11 Gw) en het recht op bewe-
gingsvrijheid (artikel 15 Gw). De hier gehanteerde definitie van vrijheidsbeper-
king beperkt zieh niet tot een smalle definitie. In de verstandelijk gehandicap-
tenzorg komt een breed scala aan vrijheidsbeperkende maatregelen voor. De
beperking van individuele grondrechten van mensen met een verstandelijke
handicap begint reeds bij een opname in een voorziening. De beperkingen brei-
den zieh verder uit hjdens het verblijf in een voorziening, waar een client te ma-
ken krijgt met een breed scala aan vrijheidsbeperkingen, varierend van het be-
perken van alcoholgebruik en roken tot het afzonderen op de eigen kamer of in
een afzonderingsruimte. Het hanteren van een smalle definitie van vrijheidsbe-
perking, uit respect voor het zelfbeschikkingsrecht van dienten, is niet toerei-
kend in deze sector. Vanuit het burgerschapsparadigma is het belangrijk dat tx>k
de (op het eerste gezicht) minder ingrijpende vormen van vrijheidsbeperking
worden benoemd. Voor een client met een matige verstandelijke handicap zijn
zaken als het mögen kiezen hassen thee of koffie, het aantal boterhammen en
zonder begeleiding naar zijn werk mögen gaan in meer of mindere mate bepa-
lend voor zijn verdere ontwikkeling. Dit neemt niet weg dat er redenen kunnen
zijn waarom de desbetreffende client ook op deze gebieden in zijn vrijheid moet
worden beperkt. Het gevaar bestaat dat met een smalle definitie deze vormen
van vrijheidsbeperking, die niet worden benoemd in de Wet Bopz, buiten het
zieht van derden en zonder legitieme reden plaatsvinden. In hoofdstuk 7 wordt
in het kader van de altematieve regeling uitgebreider ingegaan op het begrip
vrijheidsbeperking.

Naast vrijheidsbeperking? spreekt het Evrm ook over 'vrijheidsbeneming' (arti-
kel 5 Evrm), waaronder een einstige inbreuk op het recht op vrijheid van een
client wordt verstaan. Voorbeelden zijn een onvrijwillige opname in een insti-
tuut of een langdurige afzondering. Het Europese Hof heeft criteria ontwikkeld
om te beoordelen of sprake is van vrijheidsbeneming of vrijheidsbeperking. Dit
onderscheid is van belang, omdat op grond van artikel 5 lid 4 Evrm bij de toe-
passing van vrijheidsbeneming de toegang tot de rechter verzekerd moet zijn.
Opvallend is dat in de Wet Bopz de rechter alleen wordt betrokken bij de opne-
ming van dienten. Als een client zieh daarentegen verzet tegen een dwangbe-

7 Vierde protocol bij het Evrm, artikel 2.
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handeling, die al maanden voortduurt, wordt niet een oordeel gevraagd aan de
rechter." In dit proefschrift wordt in beginsel alleen de term vrijheidsbeperking
gehanteerd, waaronder ook ernstige inbreuken op net recht op vrijheid worden
v e r s t a a n . ; ; ' < • • • • ; ? > • ; . « > • ^ » . • i . - • > - . : r , s . \ ; • " > , * • . • ? . * " • . ' ; « r r » s ? . - - . - ••'• i " . - , . i , . ; - . . r . . •- . . ^ ,

Bij de toepassing van vrijheidsbeperking is het niet relevant uxwr de beperking
plaatsvindt en uw de beperking toepast. Hulpverleners, kunnen de vrijheid van
dienten begrenzen door het toepassen van fysieke middelen, waartoe fixeren en
afzonderen worden gerekend, als door het toedienen van medirijnen, voedsel of
vocht. Daarnaast kan ook sprake zijn van het toepassen van indirecte middelen
oftewel psychische dwang.' Evenmin is belangrijk wat de intenfie van vrij-
heidsbeperking is. In de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
wordt vanuit verschillende invalshoeken de vrijheid van een client beperkt: het
biedon van bescherming, somatische redenen, pedagogische redenen of het
voorkomon van gevaar. Deze maatregelen hebben uiteindelijk allemaal hetzelfde
gevolg: het beperken van de vrijheid van een client. ? ; •••••: L

In de verstandelijk gehandicaptenzorg kan een onderscheid worden gemaakt
tussen «v/fW///cp rti<jflfre#p/pM en nipf-u'er/e/j/te maafr^e/fM die leiden tot inbreuken
op do individuele rechten van dienten met een verstandelijke handicap. De Wet
Bopz maakt diverse vormen van vrijheidsbeperking mogelijk die op een conti-
nuum kunnen worden geplaatst: huisregels, beperkingen in de bewegingsvrij-
heid, dwangbehandeling en middelen of maatregelen in het kader van een
noodsituatie.'" Deze vormen kunnen nader worden onderverdeeld in vrijheids-
boporkende maatregelen en dwangmiddelen." " Vrijheidsbeperkende maatrege-
len zijn huisregels en beperkingen in het recht op bewegingsvrijheid, het recht
op bezoek, het recht op telefoonverkeer en het recht op vrije briefwisseling. Af-
zonderen, separeren, fixatie, het toedienen van medicatie en voeding en vocht

8 De rechter kan wel achteraf worden betrokken bij de toepassing van vrijheids-
boperking: een onvrijwillig opgenomen client heeft de mogelijkheid om een
klacht in te dienen tegen dwangbehandeling of de toepassing van middelen of
maatregelen (artikel 41 lid 1 Bopz). Indien deze klacht ongegrond wordt ver-
klaard kan hij zieh tot de rechter wenden (artikel 41 lid 11 Bopz).

9 Psychische dwang betekent dat aan een client duidelijk wordt gemaakt dat het
achterwege taten of juist vertonen van bepaald gedrag einstige nadelige conse-
quenties kan hebben voor hem.

10 De Krankzinnigenwet bevatte in tegenstelling tot de Wet Bopz geen bepalingen
over de interne rechtspositie van de onvrijwillig opgenomen patient.

11 Legemaate 1991, p. 271.
12 A. Frijlink, 7H !>n'/7tfuf fvptvkf: een #«0H<#ierdsr«7ite/»;fr onderzoefc noar iTj/Tieidste-

pcrit«'H(ic m<urn>̂ Wfn in psyc/iiafrisc/v rjVfcfn/iuiẑ n, zavjAzinnî enwnc/Tfmgen en
n, Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg 1991, p. 6.
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onder dwang vallen onder dwangmiddelen. Dwangbehandeling komt in deze
indeling niet voor, maar kan ook worden geplaatst onder dwangmiddelen. De
mogelijkheid bestaat om een maatregel als afzondering met toestemming van de
client op te nemen in het zorgplan. Vervolgens kan het noodzakelijk zijn dat de-
ze afspraak, vanwege verzet van de dient, onder dwang wordt toegepast.
Het onderscheid hissen vrijheidsbeperkende maatregelen en dwangmiddelen is
enigszins kunstmatig aangezien beperkingen in het recht op bewegingsvrijhoid
ook onder dwang opgelegd kunnen worden. Daamaast bestaat de mogelijkheid
om dwangmiddelen met toestemming van de dient en/of vertegenwoordiger in
het zorgplan op te nemen. In deze Studie wordt het onderscheid tussen vrij-
heidsbeperkende maatregelen en dwangmiddelen dan ook losgelaten en wordt
alleen gesproken over 'OTz/7i«ds{>eperJtfn<te maaf re^Wen' of 'nri//i?idsbfpeWcm#'. Vrij-
heidsbeperking is ruimer dan hetgeen de Wet Bopz mogelijk maakt: naast de
eerder beschreven wettelijke vormen van vrijheidsbeperking zijn nog vele an-
dere maatregelen mogelijk die de vrijheid van dienten beperken. Daarbij valt te
denken aan begeleidingsafspraken, dwangmaatregelen op grond van de Wgbo,
pedagogische maatregelen en niet-wettelijke maatregelen, waaronder wordt ver-
staan toepassingen van vrijheidsbeperking bij vrijwillig opgenomen dienten of
dienten die niet in een Bopz-instituut verblijven. Daarnaast wordt de vrijheid
van dienten ook beperkt door onder meer de bouw van een voorziening'^ en
diverse wettelijke voorschriften. De wetgever rekent ook een voorziening voor
verstandelijk gehandicaptenzorg tot de publieke ruimte hetgeen een aantal extra
vrijheidsbeperkende maatregelen met zieh meebrengt." Dit alles betekent dat de
vrijheid van dienten op talloze manieren kan worden beperkt. Slechts een deel
van alle vrijheidsbeperkende maatregelen is terug te voeren op de Wet Bopz.
Vrijheidsbeperking kan verder worden onderverdeeld in gewensfe en OMgewenste
vrijheidsbeperking. Over het algemeen wordt vrijheidsbeperking geassocieerd
met onvrijwilligheid. Een client of een vertegenwoordiger kan echter ook in-

13 Een goede bouwkundige opzet (eenpersoonskamers en een beperkte groeps-
grootte) kan veel noodsituaties voorkomen in de verstandelijk gehandicapten-
zorg. Daarnaast is gehorigheid een knelpunt dat in de nieuwbouw van voorzie-
ningen extra aandacht verdient (Inspectie voor de Gezondheidszorg, De ur'tooe-
nng yan de Wef Bopz waogf meer oandac/if. De resu/tafen ran w>r f/iemafrsc/je onder-
zoeiten op /te* ferrem van de Wef bi/zondere opnemmgew iw psyc/iiafrisc/if ziefcen/i«»'ze«
(Wef Bopz), Den Haag: 2004, p. 29 en bijlage 7).

14 Op grond van de Tabakswet (Stb. 2002, 201) geldt in publiek toegankelijke
ruimtes van instellingen in de gezondheidszorg een rookverbod (artikel 10 Ta-
bakswet). Roken is alleen toegestaan in daartoe speciaal aangewezen en inge-
richte, besloten ruimtes. Het rookverbod geldt ook voor woonvoorzieningen,
zoals gezinsvervangende tehuizen.
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stemmen met de toepassing van een vrijheidsbeperkende maatregel, zoals het
afsluiten van een slaapkamerdeur gedurende de nacht. Er is dan sprake van ge-
wenste vrijheidsbeperking. Deze instemming ontneemt, met name in de ver-
standelijk gehandicaptenzorg, niet volledig het vrijheidsbeperkende karakter
ervan." Het blijft immers gaan om inbreuken op individuele rechten van clien-
ten. Een client stemt in om in een ruimte te worden opgesloten, maar kan er zelf
niet uit of een client wordt getixeerd in een stoel, waardoor hij niet meer vrij kan
rondlopen. Uiteraard wordt de maatregel rechtmatiger als een client en/of verte-
genwoordiger toestemming verleent voor de inbreuk. Het feit dat een client, die
toestemming verleent voor vrijheidsbeperking, achteraf instemt met de maatre-
gel of zelf verzoekt om een maatregel verzachten de toepassing ervan, maar mo-
gen er niet toe leiden dat hulpverleners een vrijbrief krijgen om vrijheidsbeper-
king too te passen. Een hulpverlener zal uiterst zorgvuldig om moeten gaan met
de instemming die de client verleent. Het gaat immers om zeer kwetsbare dien-
ten, die nk't altijd hun wil duidelijk kenbaar kunnen maken. Er is pas sprake van
een volkomen gewenste vrijheidsbeperking als een wilsbekwame client instemt
met een vrijheidsbeperkende maatregel en ook de ruimte krijgt om de maatregel
op te heffen op het moment dat hij niet meer akkoord gaat met de situatie.

5.3 Criteria en motieven voor de toepassing van vrijheidsbeperking

De wettelijke grondslag voor de toepassing van vrijheidsbeperking bij mensen
met een verstandelijke handicap is gelegen in de Wet Bopz. De voorloper van de
Wet Bopz, de Krankzinnigenwet, bevatte geen nadere bepalingen over de in-
terne rechtspositie. Tot 1974 ging men ervan uit dat een gedwongen opname
tevens dwangbehandeling rechtvaardigde. In zowel 1974 als 1975"" versehenen
twee arresten van de Hoge Raad waarin de rechter oordeelde dat het enkele feit
dat iemand gedwongen opgenomen is onvoldoende grond oplevert om hem
tegen zijn wil te behandelen. De Wet Bopz borduurt voort op dit standpunt van
de Hoge Raad. Hieronder worden enkele algemene criteria en motieven voor de
toepassing van vrijheidsbeperking nader beschouwd. Een aantal van deze crite-
ria en motieven, waaronder het institutionele karakter, onvrijwillige opneming,
proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit en het gevaarscriterium zijn vast-

15 In de jurisprudence wordt deze opvatting niet altijd onderschreven. De presi-
dent van de Rechtbank Amsterdam oordeelde dat een elektroshockconvulsie-
therapie niet beschouwd hoeft te worden als vrijheidsbeperking als blijkt dat de
betreffende client instemt met de maatregel. Op zo'n moment wordt het in-
breukmakende karakter van de maatregel hieraan ontnomen (Rechtbank Am-
sterdam 20 September 1990, NJ 1992, 612).

16 HR14junil974, NJ 1974, 436 en HR 15 april 1975, NJ 1975, 288.
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gelegd in de Wet Bopz. De andere motieven die worden genoemd zijn ook aan
de orde in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, maar zijn niot
eenvoudig terug te vinden in het huidige juridische kader voor de toepassing
van vrijheidsbeperking.

5J.1 /nsftfufionWe fcaroArf«r

De Wet Bopz is alleen van toepassing op instituten voor verstandelijk gehandi-
captenzorg met een Bopz-aanmerking. Dit betekent dat vrijheidsbeperking in
beginsel alleen mag worden toegepast in instituten on nict in andere voorzie-
ningen zoals gezinsvervangende tehuizen, dagverblijven, beschermd wonen of
wooninitiatieven die opgezet worden op grond van het Persoonsgebonden bud-
get (Pgb). Hetzelfde kan worden gezegd van de thuissituatie."

5.3.2 OMOTi/u>r7/ige opwemin^

In instituten voor verstandelijk gehandicaptenzorg verblijven rond de 37.000
mensen met een verstandelijke handicap.'* De Wet Bopz is maar op een klein
gedeelte van deze 37.000 dienten van toepassing. Alleen dienten die via een in-
bewaringstelling, een rechterlijke machtiging of een artikel 60 Bopz-indicatie zijn
opgenomen, vallen onder de reikwijdte van de Wet Bopz." Deze dienten hebben
de juridische status 'onvrijwillig' en zijn op grond van een extra wettelijke waar-
borg, namelijk via de rechter of via een indicatie-commissie, opgenomen in een
instituut voor verstandelijk gehandicaptenzorg. De overige dienten dragon de
status van 'vrijwillig.' De tweede evaluatie van de Wet Bopz*> laat zien dat, op
grond van de gegevens van de deelnemende instituten waarvan de totale popu-
latie 28.207 dienten betraf, maar liefst 70% van de dienten vrijwillig opgenomen
is. Vrijheidsbeperking mag, formeel gezien, slechts bij zo'n 30% van de dienten

17 Het Ministerie van VWS heeft te kennen gegeven om de mogelijkheden voor
het verkrijgen van een Bopz-aanmerking te verruimen. In 2004 zal IGZ vermoe-
delijk met een aantal kwaliteitscriteria komen, waar instituten aan moeten vol-
doen om een Bopz-aanmerking aan te vragen. Het kan gaan om een instituut,
een afdeling of een locatie van een instituut. Het is nog onduidelijk of een gvt
hiervoor ook in aanmerking komt. >

18 Bartels 2002.
19 De Inspectie heeft op grond van artikel 63 Bopz wel de taak om te waken voor

de belangen van alle personen wier geestvermogens zijn gestoord. Hiertoe be-
horen ook vrijwillig opgenomen dienten. De Inspectie ziet toe dat deze dienten
op een verantwoorde wijze worden behandeld, verpleegd, verzorgd en beje-
gend. vo - s

20 Arends, Blankman en Frederiks 2002, p. 89-91.
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worden toegepast. Het grote aantal vrijwillig opgenomen dienten is te verklaren
doordat onder de Krankzinnigenwet alleen psychiatrische patienten gedwongen
opgenomen werden. Opneming van mensen met een verstandelijke handicap
vond (op een enkeie uitzondering na) vrijwillig plaats.*' Door de komst van de
Wet Bopz is de procedure van onvrijwillige opneming nu ook op de verstande-
lijk gehandicaptenzorg van toepassing. Dit betekent dat dienten die onder de
Krankzinnigenwet nog vrijwillig waren opgenomen, nu opnieuw geindiceerd
moeten worden door een indicatiecommissie. Niet alle Instituten zijn daar even
voortvarend mee aan de slag gegaan." De Inspectie heeft eind 2001 een brief
naar Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland gestuurd, waarin zij aangeeft
dat nog teveel dienten zonder de juiste juridische status in een instituut verblij-
ven. In deze brief stelt de Inspectie voor om de dienten, waarbij mogelijk een
Bopz-indicatie moet worden afgegeven, op een snelle en verantwoorde wijze te
indiceren. In totaal zou het gaan om 7000 indicaties. Aan deze inhaalslag kleeft
(H)k een negatief aspect. Het doet vermoeden dat instituten, zodra zij voldaan
hebben aan het verzoek van de Inspectie, een vrijbrief hebben om vrijheidsbe-
perking toe te passen bij dienten met een Bopz-indicatie.

Om rechtmatig vrijheidsbeperking toe te passen dient aan drie beginselen te zijn
voldaan: proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit.^ Het proporfiona-
/ifWfsfreyiMsri vereist dat sprake moet zijn van een redelijke verhouding tussen
het doel (het verminderen van het gevaar) en het middel (de vrijheidsbeper-
kende maatregel) dat wordt ingezet. Sufrsidüm'teif betekent dat het minst ingrij-

21 Onder de Krankzinnigenwet is incidenteel een rechter ingeschakeld voor de
opneming van een client met een verstandelijke handicap, HR 18 mei 1984, NJ
1984, 514 en HR 28 juni 1985, NJ 1985, 852.

22 Arends, Blankman en Frederiks 2002, p. 89-91.
23 In deze context wordt niet gesproken over 'doelmatigheid'. Deze term wordt

ook geassocieerd met efficientie: er dient een günstige verhouding te zijn tussen
de baten en lasten die voortvloeien uit de toepassing van vrijheidsbeperking. In
dit proefschrift wordt niet gesproken over doelmatigheid maar is gekozen voor
de term 'effectiviteit', ook wel doeltreffendheid genoemd. Het gaat immers om
de vraag of een toepassing van vrijheidsbeperking ook daadwerkelijk een bij-
drage levert aan de ondersteuning van dienten. Doeltreffendheid is ook een
van de zes kwaliteitseisen die worden genoemd in de nota 'Zieht op wetgeving'
(HanrfWingot //1990-1991, 22 008, nrs. 1-2, p. 23 e.V.).

24 Deze criteria zijn ook terug te vinden in artikel 38 lid 5 Bopz: dwangbehande-
ling is alleen toegestaan als dit volstrekt noodzakelijk' is om gevaar af te wen-
den.
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pende altematief gekozen moet worden. In plaats van separarie kan bijvoorbeeld
ook gekozen worden voor een minder ingrijpend altematief zoals een wandeling
maken met de client. Ejffcrfnifrif betekent dat een vrijheidsbeperkende maatregel
niet langer mag duren dan noodzakelijk is. Als de maatregel geen effect moer
heeft, dient deze te worden gestaakt.

5JL4 Mof/rPCTi poor de tofpass;'n£ won pri/TifitfsfeprrJcing

In de literatuur worden verschillende motieven genoemd voor de toepassing
van vrijheidsbeperking. De belangrijkste zijn: gevaar, bescherming, behandeling
en handhaving van de orde.* *> Aan dit rijrje kunnen voor do verstandelijk ge-
handicaptenzorg de motieven 'opvoeden' en 'straffen en belonen' worden toe-
gevoegd.
a) He/ ^epflarsmofie/. Pas als sprake is van gevaar, veroorzaakt door een geet-

tesstoomis van de client, bestaat er een reden om aan de client vrij-
heidsbeperking op te leggen. Gevaar op zichzelf is niet voldoende voor de
toepassing van vrijheidsbeperking. Er moet een causaal verband bestaan
russen de geestelijke stoomis - de verstandelijke handicap - en hot gevaar.
De Wet Bopz maakt onderscheid russen hot gevaarscriterium voor opne-
ming en het gevaarscriterium voor de toepassing van vrijheidsbeperking
gedurende het verblijf van een client. Oorspronkelijk was het gevaarscrite-
rium voor opneming algemeen geformuleerd. Onder gevaar werd verstaan
'een gewwr zwr z/c/ize//, yoor anderen o/yoor de a/^emene t>e;7i£heid z>an personen
o/goederen' (artikel 1 lid 1 sub 0- Het criterium is, mede op grond van de ju-
risprudentie, door een wetswijziging nader omschreven.^ Deze bij amen-
dement toegevoegde wijziging werd als volgt toegelicht:'(...) He/ fre#np #e-

zwrdf noder omsc/ireuen con/orm de/'unsprudenf/e uan de Ho^e Rood. De te-
be/emmerf de onru>i'JtJte/;Mg fan de ferdere /Mn'sprMdenfie n/ef, maar

aan de prakfi/fc meer /lowrasf'.* Het gevaarscriterium, waarvan sprake
moet zijn als bij een gedwongen opgenomen client vrijheidsbeperking
wordt toegepast, was tot 1 januari 2004 strikter dan het gevaarscriterium uit
artikel 1 lid 1 sub f Bopz. In artikel 38 lid 5 Bopz werd gesproken over 'ern-
sfig geuaar i»oor de c/ienf, roorri>/oeiende MI7 de sfoorn/s yan de #eesft>ermo#ens'.
De wetgever wilde daarmee de drempel voor het toepassen van dwangbe-
handeling verhogen. De intentie was dat, mede uit respect voor het zelfbe-

25 Frijlink 1991, p. 68-78.
26 Legemaate 1991, p. 282-273.
27 Wet van 22 juni 2000, Sfb. 292, op 1 december 2000 in werking getreden bij Be-

sluit van 2 Oktober 2000, Sffr. 420.
28 Kflmers/uWten //1999-00, 26 257, nr. 8.
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>, J schikkingsrecht van dienten, een hulpverlener niet te snel over mocht gaan
tot het toepassen van vrijheidsbeperking. Bij nader inzien heeft de wetgever
toch besloten om 'ernstig' te laten vervallen, omdat het criterium 'ernstig
gevaar' onvoldoende ruimte zou geven aan hulpverleners om in te grijpen
waar dat nodig is.**

b) He* besc/iermiMflsmofie/. In de verstandelijk gehandicaptenzorg is bescher-
ming van de client nog een veel gebruikt motief. Clienten worden be-
schermd tegen bijvoorbeeld situaties in het verkeer, valgevaar of zelfver-
wonding. Beschermende maatregelen worden veelal permanent toegepast.
In de praktijk is er geen duidelijk verschil tussen het gevaarsmotief en het
beschermingsmotief. Deze onduidelijkheid wordt deels veroorzaakt door-
dat niet alleen het doel van de maatregel, maar ook de vorm van de maat-
regel bij beide motieven hetzelfde kunnen zijn. Theoretisch gezien is wel
een onderscheid te maken.™ Bij bescherming gaat het hoofdzakelijk om be-
scherming van de client zelf, terwijl het gevaarsmotief wordt geinterpre-
teerd als gevaar voor zichzelf en gevaar voor anderen. Het gevaarsmotief in
de Wet Bopz biedt even wel ook ruimte voor het beschermingsmotief. On-
der gevaar wordt immers ook verstaan 'gevaar voor de client zelf. Toch zal
hef nief eenvouiiig zrjh om op grontf van net öeschermingsmon'ef een cfient
op te nemen. Als een client lijdt aan een stoornis van de geestvermogens
rrwiar geen gevaar oplevert in de zin van de Wet Bopz, is het vrijwel onmo-
gelijk om hem op te nemen. Dat het beter zou zijn om deze client op te ne-
men doet daar niets aan af. In dit kader biedt artikel 60 Bopz nog een uit-
weg: opname is mogelijk indien dit noodzakelijk is omdat de client zieh
tengevolge van zijn stoornis van de geestvermogens niet buiten een insti-
tuut kan handhaven. In dit geval hoeft niet sprake te zijn van gevaar. De
enige voorwaarde die de wet stelt is dat de client geen bereidheid tot en
geen bezwaar toont tegen opneming.

c) Hi'f fri'/if!m/(7/ri£smort?/. Vrijheidsbeperkende maatregelen en dwangmidde-
len kunnen ook in het kader van de behandeling worden toegepast en in
het zorgplan worden opgenomen. Daarvoor dient een client en/of vertegen-
woordiger toestemming te geven. De hulpverlener moet ervan overtuigd
zijn dat de client instemt met het zorgplan en zieh daar niet tegen verzet.
Vrijheidsbeperkende maatregelen die in het zorgplan zijn opgenomen die-
nen een therapeutisch doel te hebben:" ze zijn gericht op een verbetering

29 Wet van 13 juli 2002, Sfb. 431, op 1 januari 2004 in werking getreden bij Besluit
van 4 november 2003, Sfb. 467 (zie ook paragraaf 5.4.1).

30 Frijlink 1991, p. 69-71.
31 Deze eis geldt niet voor de toepassing van middelen of maatregelen in het ka-

der van een noodsituatie (artikel 39 Wet Bopz).
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van de stoomis oftewel het verminderen van störend gedrag van een client.
In de verstandelijk gehandicaptenzorg is het moeilijk om te sprvken over
een therapeutisch doel. Een verstandelijke handicap is een blijvende handi-
cap die door het inzetten van een bepaalde behandeling niet weggenomen
kan worden. Wei is het mogelijk om de handicap en evenrueel daarbij ho-
rende gedragsproblemen beter hanteerbaar te maken voor de client en zijn
omgeving. Ook bij dit motief zijn de criteria van effectiviteit, proportiona-
liteit en subsidiariteit aan de orde. Als een vrijheidsbeperkende maatregel
niet meer bijdraagt aan het verbeteren van de situatie van eon client, moot
de toepassing worden gestaakt. Daamaast wordt van de hulpvorlener ver-
wacht dat hij, ook al heeft de client en/of de vertegenwoordiger toestem-
ming verleend, voortdurend op zoek gaat naar minder ingrijpende alterna-
tieven.

d) Hef hanti/wpen win de orde. Het leven in een groep leidt onvermijdelijk tot
beperkingen in de vrijheid van de afzonderlijke leden van de groep. Elke
groep, afdeling of woning in een instituut voor verstandelijk gehan-
dicaptenzorg heeft bepaalde afspraken vastgelegd in huisregels. Voor do
rechtspositie van een client is het belangrijk dat huisregels niet te ver g<ian.
Maatregelen met een therapeutisch doel horen thuis in een individueel
zorgplan en niet in de huisregels. De orde kan ook worden gehandhaafd
door individuele beperkingen in de bewegingsvrijheid op te leggen. Deze
beperkingen moeten in verhouding staan tot het gevaar dat door de client
wordt veroorzaakt. Het is niet rechtmatig om aan een client een beperking
op te leggen die niet noodzakelijk zou zijn als een andere client niet op de
groep zou verblijven. Daarbij valt te denken aan het afsluiten van kästen en
deuren omdat een client de gewoonte heeft om alles op te eten wat in huis
is. Een mogelijke oplossing is om dienten, die geen gevaar veroorzaken,
een eigen sleutel van kästen en deuren te geven zodat zij niet onterecht in
hun vrijheid worden beperkt.

e) Opiwdrngsmof/e/. In de verstandelijk gehandicaptenzorg neemt de ge-
dragsdeskundige, naast de arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG),
een belangrijke plaats in. De gedragsdeskundige houdt zieh bezig met het
verder ontwikkelen van de client en probeert daarbij te voorkomen dat de
client een gevaar veroorzaakt voor zichzelf of voor anderen. Vrijheids-
beperking wordt in dit kader toegepast teneinde de onrwikkeling van de
client te bevorderen. Vanuit het opvoedingsmotief kan het noodzakelijk
zijn om een client apart te zetten, bijvoorbeeld omdat hij de situatie niet
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aankan en op zijn kamer tot rust moet komen.^ Een onderscheid kan wor-
den gemaakt tussen pedagogisch handelen en orthopedagogisch handelen.
Onder pedagogisch handelen wordt verstaan het begeleiden van een client
bij zijn ontwikkeling van volstrekte afhankelijkheid naar zelfstandigheid en
het uitoefenen van verantwoordelijkheid zolang en zover een client daartoe
in Staat is. Doel hiervan is de client in te voeren in de normen en waarden
van de samenleving en hem tot een verantwoordelijk, autonoom mens te
vormen.** In een voorziening voor verstandelijk gehandicaptenzorg neemt
de hulpverlener de opvoedingsrol van de ouders op zieh. Orthope-
dagogisch handelen houdt zieh meer bezig met gedrags-, leer- en ontwik-
kelingsproblemen waarbij de in zijn ontwikkeling belemmerde client wordt
opgevoed.

S/rajfjfi'H c» frr/oHCM. Een onderdeel van opvoeden en orthopedagogisch
handelen is het belonen van goed gedrag en het straffen van verkeerd ge-
drag. De grens tussen strafmaatregelen en vrijheidsbeperkende maatrege-
len is niet helder aan te geven.* In de Wet Bopz is geen bepaling te vinden
die betrekking heeft op het toepassen van negatieve sancties in de vorm
van vrijheidsbeperking. Het is juridisch gezien onjuist als een vrijheidsbe-
perkende maatregel een strafkarakter krijgt, in dat geval schiet vrijheidsbe-
perking zijn doel voorbij en handelt een hulpverlener niet meer rechtma-
tig." In het belonen van dienten zit ook een vrijheidsbeperkend element.
Van dienten wordt een bepaald gedrag vereist, om aanspraak te kunnen
maken op de beloning. Gedragsdeskundigen handelen echter vanuit een
andere visie dan Juristen. Het straffen en belonen wordt als een wezenlijk
onderdeel van de opvoeding en behandeling beschouwd. Onder straf

32 In de verstandelijk gehandicaptenzorg ook wel genoemd een 'time-out'. De
time-out is van oorsprong een behandelingsinstrument. In de gedragstherapie
wordt een time-out gebruikt om de koppeling tussen gedrag en voor de client
(ongewenste) consequenties te voorkomen. In de praktijk wordt de term in-
middels ook gebruikt voor vormen van kortdurende afzondering.

33 M. van Ooyen-Houben e.a., Ric/if/i/n Wef Bopz e« pedagog/sdie m<wfrege/fn m (if
JfciMdw- en /«•Mtfdpsyc/ii'afriV, Utrecht: GGZ Nederland i.s.m. het Trimbosinstituut
1999.

34 C. de Groot en M. Donker, Eiw/wato Wef Bopz, Dee/omferzodt 10-6: De Wef Bopz m
rff fcinrfrr- f»i ;Vû rfpsvi"ÄwfriV, Den Haag: ZonMw 2002.

35 In de Nota van toelichting behorende bij het Besluit rechtspositieregelen Bopz
(Besluit van 3 november 1993, Sffc. 563, p. 5) wordt opgemerkt dat vrijheidsbe-
perkende maatregelen zoals huisregels geen strafkarakter mögen hebben, maar
als doel moeten hebben om een einde te maken aan de verstoring van de orde.
Bovendien moet in het zorgplan worden ingespeeld op het störend gedrag van
de client.
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de opvoeding en behandeling beschouwd. Onder straf wordt verstaan 7irt
>*».• toediVwen wm een mirf, ivnv/fndr /»r/JWcW diV direrf diVnf fe tv/^vn op misfig «wt-
• getmisf gftirag t>an mi c/i«if> Het doel van deze handeling is dat het on-

gewenst gedrag van een client afneemt. De visie van een gedragsdeskundi-
ge verschilt daarin dat het straffen van dienten niet direct wordt be-
schouwd als een inbreuk op de lichamelijke integriteit en het recht op vrij-
heid van dienten. Cedragsdeskundigen lijken minder oog te hebben voor

- de wijze waarop een bepaald resultaat voor een client wordt bereikt. Het
toepassen van dwang kan leiden tot meer vrijheid voor een client. Voor
hulpverleners weegt op dat moment het laatste het zwaarst en niet de hx»-
passing van dwang, aldus Van Wijmen en Te Braake.'" Om een oordeel te
kunnen geven over de rechtmatigheid van straffen en belonen van dienten
is het van belang dat het handelen van een hulpverlener in een redelijke
verhouding staat tot het verwachte resultaat." Als vrijwel het gehele leven
van een client gereguleerd wordt door middel van straffen en belonen is
niet meer sprake van de vereiste proportionaliteit. Dit geldt ook als de straf
of de beloning niet in verhouding staat tot het te verwachten resultaat.

5.4 Vormen van vrijheidsbeperking :. . •

Een aantal vormen van vrijheidsbeperking is vastgelegd in de Wet Bopz. Het
betreff dwangbehandeling, middelen of maatregelen, huisregels en beperkingen
in het recht op bewegingsvrijheid.

5.4.2 Dwangbe/iande/mg • " . »•

Van dwangbehandeling is sprake als het zorgplan wordt uitgevoerd, ondanks
het ontbreken van toestemming van de client en/of vertegenwoordiger of on-
danks verzet van de client en/of vertegenwoordiger tegen (een deel van) de
reeds afgesproken inhoud van het zorgplan (artikel 38 lid 5 Wet Bopz). Voor de
komst van de Wet Bopz was dwangbehandeling niet toegestaan in instituten
voor verstandelijk gehandicaptenzorg aangezien een wettelijke basis daarvoor
ontbrak.** Het was wel mogelijk om onder de noemer van overmacht in te grij-
pen en daarmee een noodsituarie te voorkomen. De wettelijke grondslag voor
dwangbehandeling is thans artikel 38 lid 5 Bopz.

36 P. Adriaans en P. Duker, ße/umdWmg win probteemgedrag W/ zzwjfcz/nmgen, Rotter-
dam: Lemniscaat 1973, p. 37.

37 F.C.B. van Wijmen en Th.A.M. te Braake, "Token economy en rechten van
patienten", Maandb/ad gees/e/i/fe yo/Jtsgezowf/̂ id (44) 1989-10, p. 1088.

38 Van Wijmen en Te Braake 1989, p. 1082.
39 Hof Amhem 12 juli 1988, NJ 1989, 761.
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Dwangbehandeling is gericht op verbetering en genezing van de stoomis waar
een client aan lijdt. De Wet Bopz verstaat onder een geestesstoornis ook een 'ver-
standelijke handicap'. Een hulpverlener dient in een geneeskundige verklaring,
die vereist is om een voorlopige machtiging of een IBS af te geven, een keuze te
maken uit een lijst met 18 verschillende stoornissen, waaronder ook een ver-
standelijke handicap.*' In de verstandelijk gehandicaptenzorg is het evenwel niet
passend om te spreken over een genezing van de stoomis, aangezien mensen
met een verstandelijke handicap niet te genezen zijn van hun beperking.
Dwangbehandeling zal er niet toe kunnen leiden dat de stoomis wordt wegge-
nomen. Wei kan een omgeving worden gecreeerd, waarin de stoomis zieh op
een zodanig niveau stabiliseert, dat het gevaar wordt weggenomen. Daamaast is
het mogelijk om psychische problemen en gedragsproblemen van een client te
verminderen.*' Met name mensen met een lichte verstandelijke handicap wor-
den opgenomen vanwege hun psychische en/of gedragsstoornissen.
De Wet Bopz regelt twee vormen van dwangbehandeling. De eerste vorm kan
zieh voordoen als bij de fofsfandürominj» wan /ief zor#p/an geen overeenstemming
wordt bereikt tussen de hulpverlener en de client en/of vertegenwoordiger. In
boginsel wordt het zorgplan in overleg met de client en/of vertegenwoordiger
opgesteld. Het kan echter gebeuren dat de client en/of vertegenwoordiger zoda-
nig van mening verschillen met de voor de behandeling verantwoordelijke per-
s<x>n over de inhoud van het zorgplan dat geen overeenstemming wordt bereikt.
De tweede vorm van dwangbehandeling kan zieh voordoen bij de u/fiwring ixm
lief zory;>/«H. Beide partijen zijn in beginsel tot een akkoord gekomen over de in-
houd van het zorgplan. Echter, op het moment dat het zorgplan wordt uitge-
vix-rd, verzet de client en/of vertegenwoordiger zieh daartegen of een onderdeel
ervan. In beide gevallen is pas sprake van dwangbehandeling als de behandelaar
alsnng besluit de behandeling voort te zetten. Op grond van artikel 38 lid 5 Bopz
mag do behandeling alleen worden voortgezet als deze behandeling volstrekt
noodzakelijk is om gevaar af te wenden. De wetgever heeft rondom dwangbe-
handeling de begrippen gevaar en verzet opengelaten en laat daarmee de invul-
ling aan het veld over. Ook zegt de wet niets over de duur van de dwangbehan-
deling en laat zij in het midden welke middelen wel of niet ingezet mögen wor-
den in het kader van dwangbehandeling.

40 Bijlage 1-3, Regeling van de Minister van VWS van 28 Oktober 2003, nr. GVM-
2419898, Stcrt. 217, houdende vaststelling van modeilen Bopz (Regeling vast-
stelling modellen Bopz).

41 Nota van toelichting bij het Besluit van 3 november 1993, Sfb. 561, p. 3.
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Dwangbehandeling heeft tot doel het afwenden van gevaar. Oorspronkelijk ver-
eiste de wet 'ernstig gevaar'. Dit is een strikter criterium dan het criterium d.it bij
een gedwongen opneming van een client wordt gehanteerd.*^ Recentelijk is orn-
stig gevaar gewijzigd in gevaar. Deze wijziging betekent een verruiming van het
gevaarscriterium.«' Een reden voor deze wijziging is de consistentie van wetge-
ving, aldus de Minister van VWS.** Het criterium voor dwangbehandeling
wordt in het vervolg gelijkgesteld met het criterium voor dwangopneming. De
wijziging van artikel 38 lid 5 Bopz strookt echter niet met de motivering die de
regering tijdens de parlementaire behandeling van het wetsontwerp Bopz aan-
voerde. Van de Klippe maakt duidelijk dat de regering toentertijd bewust hoeft
gekozen voor een ontkoppeling van dwangopneming en dwangbehandeling:
een onvrijwillige opneming rechtvaardigt nog geen dwangbehandeling.**
Dwangbehandeling is pas aan de orde als voldaan is aan de vereisten van oen
'aangescherpt gevaarscriterium'. Daarnaast gaat het om gevaar dat de client
binnen het instituut veroorzaakt en is dwangbehandeling alleen toegestaan in
zeer einstige situaties. Met genoemde wetswijziging lijkt de regering afstand te
hebben genomen van haar eerder ingenomen standpunt dat een onvrijwillige
opneming nog geen dwangbehandeling rechtvaardigt. Legemaate vindt de
koerswijziging van de Kamer en ministers sruitend.** Volgens de Minister van
VWS kunnen veel dienten, nadat ze gedwongen zijn opgenomen, niet worden
behandeld omdat zij niet voldoen aan het criterium van ernstig gevaar.*' Lege-
maate vreest echter dat door het schrappen van het woordje 'ernstig', de drem-
pel voor hulpverleners aanzienlijk wordt verlaagd om dwang toe te passen: een
dwangopneming is voldoende om ook dwangbehandeling te mögen toepassen
bij dienten. Deze redenering is bijna letterlijk terug te vinden in de intentie die
de indieners van het amendement voor ogen hadden: 'De opname is eigCM/i/Jt te-
rfo?/rf om owder (/wang /jef be/iande/p/an fe perro/gen.'**

Het kan natuurlijk niet de bedoeling van een wet zijn om onvrijwillig opgeno-
men dienten gedurende hun verblijf aan hun lot over te laten vanwege het feit

42 Artikel 2 Bopz resp. artikel 20 Wet Bopz spreken over 'gevaar' resp. 'onmiddel-
lijk dreigend gevaar' als voorwaarde voor opneming.

43 Wet van 13 juli 2002, Sfft. 431, p. 7, op 1 januari 2004 in werking getreden bij
Besluit van 4 november 2003, S/t. 467. : .

44 Hamfe/ing«! II 2001-02, 6 September 2001, p. 99-6222.
45 Van de Klippe 1997, p. 75-76.
46 Rechtbank Middelburg 30 augusrus 2001, BJ 2001, 61, m.nt. J. Legemaate, p. 257-

258.
47 Hande/iwgCTi // 2001 -02, 6 September 2001, p. 99-6222.
48 Hfliufe/ingCTi // 2001 -02, 5 September 2001, p. 68-6175.
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dat hulpverleners op grond van de Bopz niet of nauwelijks mögen ingrijpen.
Deze wijze van handelen strookt niet met het bieden van goede zorg aan dien-
ten. Tegelijkertijd mag het ook niet zo zijn dat te lichte eisen worden gesteld aan
de criteria van dwangbehandeling. Dwangbehandeling in de verstandelijk ge-
handicaptenzorg heeft veelal een ingrijpender karakter dan onvrijwillige opne-
ming, die op dat moment noodzakelijk is omdat de betreffende client zieh niet
meer kan handhaven buiten de instelling.** Dwangbehandeling heeft doorgaans
een langdurig karakter. Daarnaast is het voor hulpverleners niet eenvoudig om
vast te stellen of een client het eens dan wel oneens is met de toepassing ervan.
Elke toepassing van dwangbehandeling dient dan ook, ongeacht of in artikel 38
lid 5 Bopz wordt gesproken over ernstig gevaar dan wel gevaar, te voldoen aan
de criteria van subsidiariteit, proportionaliteit en effectiviteit.
De beoogde wetswijziging is terecht wat betreft de onmacht van hulpverleners
om bij bepaalde dienten, die al heel lang zijn opgenomen en onder de huidige
omstandigheden geen uitzicht hebben op verbetering, niet te mögen ingrijpen,
omdat het gevaar van dienten niet dermate emstig is dat een dwangbehandeling
gerechtvaardigd is. Daarentegen moet worden belet dat een onvrijwillige opne-
ming automatisch leidt tot dwangbehandeling, aangezien deze laatste opvatting
niet getuigt van veel respect voor de rechten van dienten. Zowel Legemaate als
De Roode vrezen dat hulpverleners in de toekomst minder moeite zullen doen
om met de client tot overeenstemming te komen over (een deel van) het zorg-
plan, aangezien dwangbehandeling eerder toegestaan zal zijn.™ Ook Dijkers
voorspelt dat de drempel voor dwangbehandeling lager wordt.*' Hij relativeert
deze uitspraak enigszins door erop te wijzen dat dwangbehandeling, ook na het
schrappen van het woord 'ernstig', nog steeds moet voldoen aan strenge criteria.
Dwangbehandeling is slechts toegestaan als dat 'volstrekt noodzakelijk' is (arti-
kel 38 lid 5 Bopz), waarin de criteria subsidiariteit, proportionaliteit en effectivi-
teit terug te vinden zijn. Bovendien moet het gaan om gevaar dat, ondanks op-
neming, bestaat in een instituut.

49 Blankman beschouwt de opneming als een beslissing binnen een zorgtrajeet. De
opneming is gericht op voortgaande behandeling en verzorging van dienten. K.
Blankman, Psyr/itafri? en rwhf. Recnfsfcesc/ienning fry t>ri/7ie»dsfreneming m de seefo-
wi ivrsfandWi/Jt yWuiMiisYYtpft'nzor̂  en psyc/to^rruifrie, Preadvies Vereniging voor
Gezondheidsrecht, Utrecht 2003, p. 81-82.

50 Rechtbank Middelburg 30 augustus 2001, BJ 2001, 61, m.nt. J. Legemaate, p. 258
en R.P. de Roode, De infr/w rerhfspos/fie in de psycftiarrif, Pnrirfi/Jtreefcs Bopz, deel
2, IVn H.i.ig: Koninklijke Vermande 2003, p. 46.

51 W. Dijkers, "Wijzigingen van de Wet Bopz: de stand van zaken begin 2002",
Trma (24) 2002-4, p. 167.
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Een hulpverlener moet bij de toepassing van dwangbehandeling rekening hou-
den met een aantal wettelijke vereisten. Dwangbehandeling mag alleen dat ge-
deelte van het zorgplan betreffen dat volstrekt noodzakelijk is om hot gevaar af
te wenden. Van belang is dat gevaar wordt veroorzaakt door de geestesstoornis
van de client. Zodra het gevaar verdwenen is, dient de dwangbehandeling ge-
staakt te worden. In de jurisprudentie is gevaar (voorheen einstig gevaar) om-
schreven als gevaar voor de client zelf en voor anderen. Do Roode^ maakt on-
derscheid tussen sociale, psychische en psychiatrische invaliditeit, latent gevaar,
gevaar voor de client zelf en gevaar voor anderen. In tegenstelling tot de toepas-
sing van middelen of maatregelen hoeft niet sprake te zijn van een acuut gevaar.
Een hulpverlener mag ook preventief ingrijpen.

De afgelopen jaren is een aantal uitspraken versehenen over (ernstig) gevaar. In
een uitspraak van 21 maart 1995" verstaat de Rechtbank Den Bosch onder ge-
vaar 'een voortdurende achteruitgang van de client, noodzakelijkerwij/.e lei-
dende tot de dood of ernstige invaliditeit van de betrokkene'. In eon andere uit-
spraak wordt de kans op uitputting, gevaar voor verwaarlozing, verhongering
of uitdroging gelijkgesteld aan gevaar.** Beide uitspraken laten zien dat gevaar
zieh niet hoeft te openbaren als een 'acute noodtoestand'. Gevaar is ook aan de
orde wanneer een client agressie oproept bij medeclienten" of de gezondheid
van anderen door dreigend of agressief gedrag aantast.** Niet elke vorm van
agressie vormt overigens een reden om dwangbehandeling bij een client toe te
passen. Schoppen, krabben en slaan van het personeel vormen volgens de
Rechtbank Leeuwarden geen gevaar in de zin van artikel 38 lid 5 Bopz, aange-
zien 'het gedrag zieh alleen voordeed als het verzetvan de client tegen dwang-
medicatie werd genegeerd'.^ De legitimatie voor dwangbehandeling komt te
vervallen op het moment dat hulpverleners ervan overtuigd zijn dat het gevaar
is geweken.

De behandeling in het kader van artikel 38 lid 5 Bopz wordt uitgevoerd onder
verzet van de client en/of vertegenwoordiger.» Verzet is in de Wet Bopz niet
nader geoperationaliseerd. In de literatuur is wel een aantal handreikingen te

52 De Roode 2003, p. 37-40.
53 Rechtbank Den Bosch 21 maart 1994, niet gepubliceerd.
54 Rechtbank Roermond 26 mei 1994, BJ 27. -
55 Rechtbank Den Bosch 6 april 1995, BJ 102.
56 Rechtbank Amsterdam 20 maart 1995, B] 145.
57 Rechtbank Leeuwarden 25 februari 2000, JtBJ 2000, 34.
58 De behandeling wordt toch uitgevoerd, als de client zieh verzet, maar de verte-

genwoordiger toestemming heeft verleend.
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vinden.'* Zo is bij de interpretatie van verzet niet doorslaggevertd of de client
wilsbekwaam is. Ook verzet van wilsonbekwame dienten dient serieus geno-
men te worden.*"
Het komt erop neer dat elke vorm van verzet als verzet moet worden geinter-
preteerd. In de kamerstukken wordt een toelichting gegeven op het begrip ver-
zet.''' Hieruit kan worden afgeleid dat voor de interpretatie van verzet naar het
feitelijk gedrag van de client moet worden gekeken, waarbij gelet dient te wor-
den op verbale en non-verbale uitingen. Ook verzet van een wilsonbekwame
client dient in beginsel als verzet te worden beschouwd." Indien een hulpverle-
ner twijfelt over de vraag of sprake is van verzet, zal de client de 'benefit of the
doubf moeten krijgen." - • . , j .*.•, . . = . i
Sinds de invoering van de Wet Bopz heeft noch de wetgever, noch de branche-
organisatie VGN het begrip verzet, in het kader van de Wet Bopz, nader uitge-
werkt. Het is wel mogelijk om een aantal criteria af te leiden uit de gedragscode
van de Nederlandse Vereniging voor Artsen in de zorg voor verstandelijk ge-
handicapten (NVAVG^).^ De NVAVG heeft verzet nader uitgewerkt in het ka-
der van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Wmo) en
komt tot een aantal criteria:

1. Verzet zal multidisciplinair moeten worden vastgesteld op basis van het ge-
drag van een client.

2. Verzet kan zowel aan verbaal als non-verbaal gedrag worden afgemeten.

59 Voor de sector verpleeg- en verzorgingshuizen heeft het Ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport in 2002 een drietal voorlichtingsbrochures over
de Wet Bopz uitgebracht. In deze brochures wordt ook aandacht besteed aan
een nadere omschrijving van verzet.

60 C.J. van de Klippe, "Behandeling en dwangtoepassing: de artikelen 38 en 39
Bopz", in: P.J.H. Laurs, HflmifofJ: c>pnemi>i£ en ivrW/y, Arnhem: Gouda Quint
1994, p. B7-57.

61 KomersfHtten 1/ 1980-81, 11 270, nr. 17, p. 19 en KamersfuWcen // 1991-92, 21 239,
nr. 20, p. 9 (MvA)

62 R.B.M. Keurentjes, De We* Bopz: de fcefeteni's win de u*f poor de beroepsbeoe/enaren
in de xeesfe/i/'fce ^zondnfi'dszor^, vijfde herziene druk. Den Haag: Koninklijke
Vermande 2003, p. 139.

63 K<jm«-rsH<Jtten //1991-1992 21 239, nr. 20, p.9 (MvA).
64 De afkorting NVAVG vervangt de verouderde afkorting NVAZ.
65 NVAZ, "Gedragscode voor artsen bij beoordeling van verzet bij mensen met

een verstandelijke handicap in het kader van de Wet Medisch-Wetenschappelijk
Onderzoek met Mensen", TY/dsc/in/l ran de Vereniging win Mrfsen in de Zuw/cz/n-

(17) 1999-3, p. 13-15. - - -
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3. Verzet moet worden afgezet tegen de achtergrond van de client (m.b.v. zijn
«, levensgeschiedenis).
4. Verzet is met name aan de orde als sprake is van afwijkend gedrag.
5. Verzet kan het beste worden beoordeeld door hulpverleners die de client
.;.; kennen, zodat zij aan specifiek gedrag een bepaalde waarde kunnen toe-

kennen.

Uit de criteria van de NVAVG kan worden afgeleid dat een hulpverlener beter
een oordeel kan geven over verzet naarmate hij de client beter kent. In de ver-
standelijk gehandicaptenzorg zal het niet gemakkelijk zijn om aan dit criterium
te voldoen. Clienten krijgen te maken met veel verschillende hulpverleners.
De gedragscode van de NVAVG is een stap in de goede richting als het gaat om
de operationalisering van het begrip verzet. Het begrip dient echter nog verder
te worden uitgewerkt zodat ook afstand kan worden genomen van het 'bestwil-
criterium'. Met de komst van de Wet Bopz is het bestwilcriterium vervangen
door het gevaarscriterium. Pas als sprake is van gevaar, mag een client tegen zijn
wil worden behandeld. Aangezien verzet nog niet nader omschreven is, is de
kans groot dat verzet van clienten wordt genegeerd en hulpverleners, overigens
met de beste bedoelingen, de behandeling voortzetten. Deze wijze van handelen
druist in tegen het recht op zelfbeschikking. Daarentegen zal rechtsbescherming
ook haar doel voorbij schieten als hulpverleners het gedrag van met name
wilsonbekwame clienten te snel als verzet interpreteren, waardoor bepaalde
vrijheidsbeperkende maatregelen aan een client worden onthouden met alle ge-
volgen van dien.** * *

Grenzen a<
De Wet Bopz kent geen maximum periode voor de toepassing van dwangbe-
handeling. Uit de parlementaire srukken valt op te maken dat dwangbehande-
ling voortgezet kan worden voor zover dat volstrekt noodzakelijk is om gevaar
af te wenden." De wetgever zal niet de bedoeling hebben gehad om dwang-
behandeling maanden te laten voortduren.** Artikel 56 lid lb Bopz geeft aan dat

66 T.P.J.C. Widdershoven, "Artikel 38" (supplement 2), in: P.J.H. Laurs,
opneming en uerb/i//, Arnhem: Gouda Quint 19%, p. Cl/ Art. 38-904-910.

67 KamersfNfcfa?« // 1990-91, 21 239, nr. 6, p. 19.
68 Uit gegevens van IGZ blijkt dat de duur van dwangbehandeling in de verstan-

delijk gehandicaptenzorg veelal geen kwestie is van enkele dagen, maar van
maanden of zelfs jaren. In de periode van 1998-2002 zijn 932 dwangbehan-
delingen beeindigd en lopen nog 688 dwangbehandelingen. De gemiddelde
duur van de beeindigde dwangbehandelingen bedraagt 239 dagen en van de
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hulpverleners niet verder dan een maand mögen vooruitkijken: het zorgplan
dient elke maand geevalueerd en zo mogelijk aangepast te worden. Er zijn situa-
ties denkbaar waarbij gevaar ook na een maand nog aanwezig is. Door middel
van tussenrijdse evaluaties en de reeds eerder genoemde criteria subsidiariteit,
proportionaliteit en effectiviteit zal ook dan getracht moeten worden om de in-
breuken op de rechten van dienten met een verstandelijke handicap zo veel mo-
gelijk te beperken. Heiaas kan niet iedere keer worden voldaan aan deze criteria.
Door een gebrek aan personeel wordt niet altijd de minst ingrijpende vorm van
dwangbehandeling gekozen. In een uitspraak van de Rechtbank Maastricht er-
kent de rechter dat instituten door een tekort aan middelen worden beperkt in
hun keuze van dwangmiddelen: 'a/s er u»e/ uo/doende /ceuzemoge/i/Jk/ieden zi/n, zou
mW ot'er̂ ê flflM Z;/M JO/ /»e/ o/s/m'fen ran de famer'.'*

Artikel 38 lid 5 Bopz biedt de mogelijkheid om bij Algemene Maatregel van Be-
stuur bepaalde therapeutische middelen uit te sluiten van dwangbehandeling.
Tot nu toe is daar nog geen gebruik van gemaakt waardoor allerlei middelen
therapeutisch ingezet kunnen worden, inclusief de middelen en maatregelen die
in artikel 39 Bopz worden genoemd. De vraag is echter of separatie en afzonde-
ring een therapeutisch doel kunnen hebben en of een langdurige toepassing van
beide middelen niet op gespannen voet staat met de eerder genoemde beginse-
len offectiviteit, subsidiariteit en proportionaliteit. In een uitspraak van 25 au-
gustus 1994 oordeelde de rechter dat separatie ook als therapeutisch middel in-
gezet kan worden."' Dit in tegenstelling tot het standpunt van de Tweede Kamer
daterend uit 1980: 'he/ /s on/uisf /e sfe//en da^ du>an#m;dde/en mo#en itwrden foege-
p<isf in îrr itadcr i'<m /it'/ be/i<mde/m#sp/aH. Be/umde/;n^sp/annen zi/'w ger/dif op de

W o/ rt*n ni/nsfe op /ief z>oor/conien ran flc/iferuifgang i»an de c//e>if en op de

Een middel dat raakt aan de grenzen van dwangbehandeling is Elektro Aver-
sietherapie (EAT)." Een Landelijke Evaluatie Commissie EAT heeft in 1997 een

nog lopende dwangbehandelingen 1172 dagen. De gemiddelde duur van de
dwangbehandelingen in de periode 1998-2002 bedraagt daarmee 635 dagen.

69 Rechtbank Maastricht, 20 januari 1999, JtBJ 1999, 63, m.nt. red.
70 Rechtbank Middelburg 25 augustus 1994, reknr. 73/94, niet gepubliceerd.
71 Kimiers/i<JU;<-N // 1980-81, 11 270, nr. 17, p. 20.
72 EAT onderscheidt zieh van Electro Convulsie Therapie (ECT), dat een gangbaar

begrip is in de psychiatric ECT is een behandeling waarbij een epileptisch in-
sult (convulsie) wordt opgewekt. Zie voor verdere informatie over ECT het
proefschrift van Van de Klippe, 1997, p. 189-194. Daarentegen bestaat EAT uit
het toedienen van körte elektrische prikkels, toegediend via elektrodes op de
ledematen, die als aversief worden ervaren om ongewenst gedrag te verminde-
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protocol opgesteld over de toepassing van EAT in de verstandelijk gehandicap-
tenzorg.™ Op grond van dit protocol is EAT alleen toegestaan bij mensen met
een verstandelijk handicap die ernstige gedragsproblemen hebben. Tevens be-
nadrukt de commissie dat de toepassing ervan tot een minimum boporkt nnvt
blijven. Het middel mag pas worden ingezet als andere behandelmethoden niet
het gewenste resultaat opleveren. EAT wordt verder beschouwd als een onge-
bruikelijke methode die niet tot het 'gewone arsenaal van behandeling en bege-
leiding' mag worden gerekend. Aangezien EAT ook niet wordt beschouwd als
een medische behandeling, kan het middel ook onder de verantwoordelijkheid
van een gedragsdeskundige worden toegepast. Een arts of een gedragsdeskun-
dige dient zorgvuldig af te wegen wat goed is voor een client: niet behandelen,
met alle gevolgen van dien, of pijnprikkels toedienen met kans op verbetering.
Meininger spreekt in dit kader over een paradox: 'vrijheidsbelemmering vindt
plaats met het bewuste oogmerk van een uiteindelijke vergroting van de vrijheid
van de persoon.''*

5.4.2 M/dde/en o/maafreije/f»!

Naast dwangbehandeling spreekt de Wet Bopz ook over dwang ter overbrug-
ging van tijdelijke noodsituaties. Dwang heeft in dit kader geen therapeutische
intended er is sprake van een beveiligingsintentie gericht op het opheffen van
een noodsituatie die is ontstaan."*' ^ In de Nota van toelichting bij het Besluit
middelen en maatregelen Bopz™ wordt gesteld dat in de verstandelijk gehandi-
captenzorg noodsituaties minder vaak voor zullen komen dan in de psychiatrie,
omdat het gedrag van mensen met een verstandelijke handicap doorgaans meer
voorspelbaar is.^ De wetgever lijkt te suggereren dct door de juiste middelen of

ren. Toepassing van EAT vindt onder meer plaats bij mensen met een verstan-
delijke handicap die zichzelf ernstig verwonden.

73 Landelijke Evaluatie Commissie EAT, Pro/oco/ E/ecrro /4wrsie Therapie, Rijswijk:
1997.

74 H.P. Meininger, "Ethische implicaties van electro-aversie therapie: overwegin-
gen naar aanleiding van een casus", Neder/ands Ti/<fedir(̂  w>or de zorg """ ff-
stomfe/j/Jt ge/iamficap/enzorg (25) 1992^1, p. 206-219.

75 Onder therapeutische intentie wordt verstaan dwang die is gericht op verbete-
ring/genezing van de stoomis waaraan een client lijdt.

76 T.P.J.C. Widdershoven, "Artikel 39 Bopz (supplement 10)", in: P.J.H. Laurs,
HandfroeJt opnemmg en ivrb/i//, Amhem: Gouda Quint 2000, p. Cl/ Art. 39-23.

77 Van de Klippe 1994, p. B7-50-56.
78 Nota van toelichting bij het Besluit van 3 november 1993, Sffc. 563, p. 3.
79 Een uitzondering dient gemaakt te worden voor mensen met een verstandelijke

handicap met psychische en/of gedragsproblemen.

171



Hoo/dsfuJt5 ^ -

maatregelen op te nemen in het zorgplan een noodsituatie voorkomen kan wor-
den. Ook in de verstandelijk gehandicaptenzorg doen zieh evenwel onvoorzien-
bare omstandigheden voor. Op zo'n moment zal een voorziening moeten wor-
den getroffen, die mogelijk niet is vastgelegd in het zorgplan.

In de Nota van toelichting bij het Besluit middelen en maatregelen Bopz* wordt
van een noodsituatie gesproken 'als de client onverwacht zodanig psychotisch
functioneert dat dit leidt tot gevaar voor de client zelf of voor anderen' of 'als
meer dan de normale kans bestaat dat een dergelijke situatie zieh zal gaan voor-
doen.' Het begrip noodsituatie wordt door deze omschrijving wel erg opgerekt.
Uit de jurisprudentie kan worden opgemaakt dat ook een dreigende noodsitua-
tie onder de definitie van noodsituatie valt."' Van de Klippe merkt op dat dit
concept ontstaan is in een tijd waarin dwangbehandeling verboden was en de
rechter naar mogelijkheden zocht om noodzakelijk geachte dwang te legitime-
ren."* De gedachte was dat met de komst van de Wet Bopz het begrip noodsitua-
tie waarschijnlijk strikter zou worden gedefinieerd. De Wet Bopz biedt vol-
doende aanknopingspunten om bij mogelijke dreiging van gevaar het zorgplan
met therapeutische middelen aan te passen teneinde het gevaar weg te nemen.
Frijlink heeft in haar onderzoek alle jurisprudentie rondom het begrip noodsitu-
atie tot 1991 bestudeerd. Daaruit blijkt dat het begrip noodsituatie betrekking
heeft op de aard van het gevaar en de duur van de situatie. Gevaar is aanwezig
als sprake is van onaanvaardbare risico's voor de lichamelijke integriteit van de
client of anderen. Het toepassen van een dwangmiddel wordt niet gerechrvaar-
digd door het werkrooster van het personeel of een tekort aan personeel."

De middelen of maatregelen die in het kader van artikel 39 Bopz kunnen wor-
den toegepast worden in artikel 2 van het Besluit middelen en maatregelen Bopz
genoemd:"* afzondering, separatie, fixatie, het toedienen van medicatie onder
dwang en toediening van vocht en voeding onder dwang.
In de toelichting bij dit besluit worden de middelen of maatregelen nader be-
schreven.
1. Afzondering: een client wordt ingesloten in een daarvoor speciaal be-

stemde eenpersoonskamer, die prikkelarm is ingericht en als regel een bed,

80 Nota van toelichting bij het Besluit van 3 november 1993, Stfc. 563, p. 3.
81 President Rechtbank Alkmaar 3 mei 1989, TvGr 1989/57.
82 Van de Klippe 1994, p. B7-90-96.
83 Frijlink 1991, p. 49.
84 Besluit middelen en maatregelen Bopz van 3 november 1993, Sffc. 563.
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een stoel, een kledingkast en wasgelegenheid bevat. Gedurende afzonde-
ring dient er doorlopend toezicht te zijn. Afzondering op de eigen kamer
met de deur op slot, is formeel niet toegestaan. De afzonderingruimte dient
te voldoen aan de eisen van het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen

* : ( C B Z ) . « • - . - - - , • ; , ' : - ^ . y ^ • .- -. . •• ..- • .-•.• • = < ;

2. Separatie: een client wordt voor intensieve afzondering ingesloten in een
afzonderlijke, speciaal daarvoor bestemde en ingerichte ruimte, een sepa-

* reerverblijf. Daarbij moet voldaan zijn aan de richtlijnen van het CBZ."»
3. Fixatie: naast vastbinden wordt onder fixatie elke vorm van vasthouden

verstaan waardoor de betrokkene in zijn bewegingen wordt belemmerd.
Hulpmiddelen bij fixatie zijn Zweedse banden, onrustband, tarclblad diepe
stoel en bedhekken.

4. Onder dwang toedienen van medicatie: het gaat hierbij om medicijncn die
ingezet worden ter overbrugging van een noodsituatie. Medicijnen met een
langdurige werking zijn niet toegestaan.

5. Onder dwang toedienen van vocht en voeding: deze vorm doet zieh zelden
voor. Het valt echter niet uit te sluiten dat gevaar voor uitdroging ontstaat
voordat het zorgplan is aangepast.

Separatie is niet toegestaan binnen de psychogeriatrie. Dit lijkt anders voor de
verstandelijk gehandicaptenzorg waarbij separatie van tijd tot tijd nodig kan zijn

85 Het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen heext criteria opgesteld waaraan
een afzonderingsruimte moet voldoen. College Bouw Ziekenhuisvoorzienin-
gen, Bouti>fcunrf;'g-/wnc/ione/e maafsfapen fen fv/ioew WJM Mieuzofrouwp/ariMfn wwr a/-
zcmdenngsiwrzienmgen in de t>ersfande/i/fc ge/wnaVcaptenzorg, Rapportnummer
075, Utrecht: 1999. Daarnaast heeft het College basiskwaliteitseisen voor sepa-
reer- en afzonderingsruimtes geformuleerd. Deze kunnen worden beschouwd
als een aanvulling op de maatstaven (College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen,
Separeer- en a/zonaVrmgsruimtes, BoMifmaafsfawn uoor m'eutobouw, Utrecht: 2003).

86 Het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen heeft criteria opgesteld waaraan
een separatieruimte moet voldoen. College Bouw voor Ziekenhuisvoorzienin-
gen, Bouu>JtMndig-/Mn<:fiOHe/e maafsfaw« fen behoepe WJ« «/ewu»i»ouu /̂fln«en yoor
separeerpoorzieniKge« i« rfe geesfe/i/fce gezonrfte/Vfszorg, Rapportnummer 074,
Utrecht: 1999. Het betreff onder meer de volgende criteria: de inrichting van een
separeerkamer dient tot een minimum beperkt te blijven. Indien een bed aan-
wezig is, kan het noodzakelijk zijn om dit aan de vloer te bevestigen. Ook mo-
gen geen scherpe of uitstekende objecten aanwezig zijn. De ruimte moet over
daglicht kunnen beschikken en een acceptabel uitzicht bieden.
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bij dienten die einstige gedragsproblemen hebben, aldus de Nota van toelich-
ting bij het Besluit van 3 november 1997.^

Dwwr
De vijf vormen van middelen of maatregelen mögen niet langer dan zeven da-
gen worden toegepast. Na deze periode van zeven dagen moet het zorgplan in
overeenstemming met de client en/of vertegenwoordiger worden aangepast. Dit
heeft tot gevolg dat de betreffende middelen of maatregelen na zeven dagen
opgenomen kunnen worden in het zorgplan. Indien geen overeenstemming
wordt bereikt over het aanpassen van het zorgplan, kunnen de middelen of
maatregelen in de vorm van dwangbehandeling worden voortgezet voor een
längere periode dan zeven dagen indien dit volstrekt noodzakelijk is om gevaar
voor de client of anderen te voorkomen. Dit betekent dat de termijn van zeven
dagen voor onbepaalde tijd verlengd kan worden.

Ondr rsrftei'd orf«ite/ 3S e« arfifce/ 39
Hoewel de wet over twee verschallende vormen van dwang spreekt, namelijk
artikel 38-dwang en artikel 39-dwang, is dit juridische onderscheid in de praktijk
moeilijk bruikbaar en dient naar een ander criterium te worden gezocht. De on-
duidelijkheid wordt mede veroorzaakt door het feit dat de vijf middelen of
maatregelen ook in het kader van artikel 38 Bopz toegepast kunnen worden. De
geest van de Wet Bopz is echter dat inbreuken op het zelfbeschikkingsrecht tot
een minimum worden beperkt. Op grond van artikel 56 lidlb Bopz mag de
hulpvorlenor niet verder vooruit kijken dan 1 maand. Dit betekent dat langdu-
rige separaties, fixaries en afzonderingen elke maand opnieuw bekeken moeten
worden.

maafrq;?/?»
Hoewel beschermende maatregelen niet voorkomen in de Wet Bopz, is het be-
grip nog steeds verankerd in de verstandelijk gehandicaptenzorg.** De Inspectie
omschreef in het verleden beschermende maatregelen als 'verpleegkundige
maatregelen, waarmee de emstige verplegings- en zorgbehoeftige client be-
schermd wordt tegen lichamelijk letsel.' Deze maatregelen hoefden van de In-
spectie niet geregistreerd te worden.'" Een voorbeeld van een beschermende

87 Nota van toelichting bij het Besluit van 3 november 1993, Sfb. 563, p. 5.
88 M.F. Wesseling, Ew/uati? uwf Bopz, Dee/onderzodt 7: /nferne rechfsposifie wrsfamfe-

/i;'fc '̂f/iflM(iiV«fift'»i: ya'<wr/i/'Jt ze/̂ famfijf?, Rijswijk: Ministerie VWS 19%, p. 16-17
en Arends, Blankman, Frederiks 2002.

89 Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid,
i> zuvdat'nnij^ninncfitingen, Rijswijk: 1990.
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n^: wn /uru/isrht' «na/yse

maatregel is het fixeren van een client in bed om te voorkomen dat hij valt of het
fixeren van een client in een rolstoel vanwege epilepsie. Bij deze maatregelen
zou de intentie van de maatregel niet vrijheidsbeperking zijn, maar bescherming
oftewel de aanleiding voor de beperking in de vrijheid vormt niet het gedrag
van de client maar een lichamelijke beperking." Met de invoering van de Wet
Bopz is niet meer van belang wat de intentie van vrijheidsboporking is, maar is
de aard van de maatregel bepalend.*' Het plaatsen van eon bedhek wordt ook als
een middel of maatregel beschouwd als de maatregel bedoeld is om te voorko-
men dat een client uit bed valt. = «vt; A

moaf
In de praktijk moeten hulpverleners rekening houden met twee wertelijke regi-
mes: de Wet Bopz als het gaat om het behandelen van stoornissen en de Wgbo
voor de behandeling van somatische aandoeningen. De problemen ontstaan bij
toepassingen van middelen of maatregelen die zieh in een grijs gebied bevinden;
zij zitten tussen de Wgbo en de Wet Bopz in. Een client krijgt een tafelblad voor
zijn rolstoel om te voorkomen dat hij uit zijn stoel valt vanwege epileptische
aanvallen of een client krijgt premedicatie van de tandarts. Als artsen deze mid-
delen of maatregelen onder de Wgbo plaatsen, valt de toepassing ervan buiten
het toezicht van de Inspectie. Een middel of maatregel in het kader van de Wgbo
kent immers niet het wertelijke vereiste van registreren en melden. Deze maatre-
gelen - een bedhek, een Zweedse band of een tafelblad - zijn vergelijkbaar met
middelen of maatregelen die op grond van de Wet Bopz worden toegepast: er is
sprake van een inbreuk op de vrijheid van dienten. De Wgbo vormt niet het juis-
te juridische kader voor deze maatregelen. Deze wet bevat, in tegenstelling tot
de Wet Bopz, onvoldoende waarborgen voor de toepassing van vrijheidsbe-
perkende maatregelen. Een onderscheid tussen Bopz-maatregelen en Wgbo-
maatregelen leidt bovendien tot verwarring op de werkvloer.

Naast beschermende en medische maatregelen is de pftfagog/setoe maa/rege/ een
gangbaar begrip binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg. Deze maatregelen
beogen het gedrag te be'invloeden en zijn gericht op de ontwikkeling van de mo-
gelijkheden van de client." Het gaat onder meer om maatregelen die gedrag in-
perken, grenzen stellen, contact met anderen beperken, invulling van vrije tijd
beperken of maatregelen waarbij bepaalde taken verplicht uitgevoerd moeten

90 Wesseling 1996, p. 16-17.
91 T.P.J.C Widdershoven 2000, p. Cl/Art. 39-74-80.
92 Frijlink 1991, p. 64.
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worden." Widdershoven merkt terecht op dat waar dergelijke interventies het
karakter hebben van een middel of maatregel de normering van de Wet Bopz in
acht genomen moet worden.** Teneinde probleemgedrag van dienten aan te
pakken, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van een 'time-out'. Deze methode
heeft veel weg van de maatregel afzonderen. Volgens de Wet Bopz is afzonderen
alleen toegestaan in een afzonderingsruimte die voldoet aan de vereisten van het
CBZ. In een handboek voor pedagogen van Adriaans en Duker uit 1973 is te le-
zen dat verschillende ruimten in aanmerking komen voor een time-out zoals de
linnenkamer, de garderobe en de slaapkamer. In hetzelfde boek is de volgende
passage opgenomen: 'De me/wode moe/ me/ worden &esc«owu»d a/s een sfro/jmurtrege/,
maar o/s een maofre^e/ ««jordoor be/crac7i/jging yon /ie/ proWeemgedrag iwrd/ worto-
men. Om deze reden /s «e/ me/ per se nodi# da< een c//e'nf rte/ apar/ ze//en fl/s onaan^e-
neam ervaarf. He/ Jfcan ze//s iwortomen da/ een c/i«i< p/ez«er eruaar/ ais «e/ apar/ iwrdf

Do normen van de Wet Bopz zijn ook van toepassing als pedagogische maatre-
gulen het karakter krijgen van een van de beperkingen die gedefinieerd zijn in
artikel 40 lid 3 Bopz.* Ter illustratie: een client die in een aparte ruimte moet
eten of een client die alleen op afgesproken tijdstippen de woonkamer in mag
komen. In do kinder- en jeugdpsychiatrie zijn hulpverleners ook bekend met het
begrip podagogische maatregelen. Het Trimbos-instituut heeft een richtlijn op-
gesteld over de toepassing van de Wet Bopz in de kinder- en jeugdpsychiatrie."
Het doel van de richtlijn is om aan te geven welke handelingen in het kader van
huisregels, opvoeding en behandeling zonder speciale voorwaarden mögen
worden toegepast en welke handelingen aan wettelijke vereisten dienen te vol-
doen. De term pedagogische maatregel wordt in het rapport bewust niet ge-
nix'tnd vanwege de onduidelijkheid die rond dit begrip bestaat. In de richtlijn
wordt de volgende indeling van interventies onderscheiden: /uindWtn^en in ne/
fcader i>an Ziand/iai»»/̂  van «wi'sre^e/s, /lande/m^en /n /ie/ Jtader i>an opz>oeding en «an-
de/i'n,ven «n «e/ Header iwn be«ande//»x.** Zodra de interventies het karakter van een
Bopz-maatregel krijgen, dienen de normen van de Wet Bopz in acht te worden

93 A.M. Ingelse komt tot de volgende indeling van pedagogische maatregelen:
beperkende, opleggende en faciliterende maatregelen (nie/ gepuW/ceerd).

94 T.P.J.C. Widdershoven 2000, p. Cl/Art. 39-74-80.
95 Adriaans en Duker, p. 42-43.
96 Pedagogische maatregelen raken soms nauw aan beperkingen in het recht op

bewegingsvrijheid, artikel 40 Iid3 Wet Bopz. Het onderscheid hissen beide
maatregelen is niet helder te maken.

97 Ooyen-Houbene.a., 1999.
98 Orthopedagogisch handelen wordt als onderdeel van de behandeling be-

schouwd.
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genomen." Voor zover pedagogische maatregelen niet onder de Wet Bopz val-
len, is er nog altijd de toets van goed hulpverlenerschap waaraan voldaan moot
worden (artikel 7.453 BW)."» De Wet Bopz vereist dat vrijheidsbeperkonde
maatregelen alleen toegepast worden als sprake is van gevaar dat wordt veroor-
zaakt door een geestesstoornis. In de kinder- en jeugdpsychiatrie handelt een
goed opvoeder in veel gevallen om bestwil, waardoor het gevaarscriterium rui-
mer wordt geinterpreteerd dan juridisch gezien toelaatbaar is. Daarnaast is niet
eenvoudig vast te stellen in hoeverre gedragsproblemen te maken hebben met
de geestesstoornis van de client. De geluiden die hoorbaar zijn in de kinder- en
jeugdpsychiatrie zijn vergelijkbaar met de situatie die zieh in de verstandelijk
gehandicaptenzorg voordoet in orthopedagogische instituten die formed ge/.ien
onder de Wet Bopz vallen. In beide sectoren bestaat een grijs gebied, waarbij het
niet duidelijk is of sprake is van opvoedkundige (pedagogische) maatregelen of
Bopz-maatregelen. Dit geldt met name voor pedagogische maatregelen waar
sancties of beloningen aan verbunden zijn."" Deze maatregelen raken nauw aan
de Wet Bopz: zelden stemt een client in met een dergelijke maatregel. Vanuit de
visie van een gedragsdeskundige is echter niet direct sprake van een straf. Deze
werkwijze wordt verdedigd op grond van de norm goed hulpverlenerschap. Het
is echter ook verdedigbaar dat deze maatregelen onder het regime van de Wet
Bopz vallen. De gevolgen van het opleggen van een straf zijn dermate ingrij-
pend, dat sprake is van een vrijheidsbeperkende maatregel.

5.4.3 Huisrege/s

Artikel 37 Bopz gaat over huisregels: 'Huisregels bevatten geen andere regelen
dan die nodig zijn voor een ordelijke gang van zaken in het psychiatrisch zie-
kenhuis. Zij beperken de vrijheid van handelen van de patient niet verder dan
voor een dergelijke gang van zaken nodig is.' '" Huisregels gelden in beginsel
alleen voor dienten die met een IBS, RM of een Bopz-indicatie zijn opgenomen.

99 De drie verschillende vormen van interventies worden in gedeeld in een aantal
categorieen. Zodra een jongere zijn afspraken 'trendmatig' niet nakomt krijgen
de handelingen van de hulpverlener steeds meer het karakter van de vrijheids-
beperkende maatregelen die zijn vastgelegd in de Wet Bopz.

100 T.P.J.C. Widdershoven 2000, p. Cl/Art. 39-74-80.
101 Enkele voorbeelden zijn: een client moet eten in de keuken omdat hij störend

gedrag vertoont naar andere dienten toe, een client belonen met een sigaar in-
dien hij zieh aan de gemaakte afspraken houdt, een client kan tijdens de koffie
niet van de koekjes afblijven en moet afkoelen op de gang met de gangdeur op
slot en een client wil niet mee doen aan corvee en moet gaan nadenken op zijn
kamer.

102 Besluit rechtspositieregelen Bopz, 3 november 1993, Sfb. 651, artikel 3.
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In de kamerstukken wordt evenwel opgemerkt dat Tiuisregels voor alle - ook de
vrijwillig opgenomen - dienten gelden'."" Deze visie wordt onderschreven door
een uitspraak van de Rechtbank Den Bosch"* waarin de rechter aangeeft dat
huisregels ook van toepassing zijn op vrijwillig opgenomen dienten. Door vrij-
willig op een afdeling te verblijven wordt de client geacht de huisregels te ac-
cepteren en zieh daaraan ook te onderwerpen. Indien de client zieh niet met de
regeis kan verenigen Staat het hem vrij zijn verblijf in het ziekenhuis te beeindi-
gen, aldus de Rechtbank in Den Bosch. De strekking van deze uitspraak is niet
verdedigbaar in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Vrijwillig opgenomen
dienten verblijven in een voorziening, omdat zij zieh doorgaans niet zonder on-
dersteuning kunnen handhaven buiten de voorziening. Daar komt bij dat zij
weinig andere mogelijkheden hebben om naartoe te gaan. In de eerste evaluatie
van de Wet Bopz geven onderzoekers aan dat de interne rechtspositie van on-
vrijwillig opgenomen dienten beter is geworden ten opzichte van vrijwillig op-
genomen dienten. In theorie hoeven huisregels pas aan de wet te voldoen als op
de groep onvrijwillig opgenomen dienten verblijven. Om deze situatie te beein-
digen is voorgesteld om artikel 37 lid I en 4 Bopz van toepassing te verklaren op
alle afdelingen van Instituten."* Op deze manier gelden huisregels voor alle
dienten van instituten, voor zover dat al niet gebeurt, en wordt voorkomen dat
huisregels pas worden aangepast nadat een client met een IBS, RM of een Bopz-
indicatie is opgenomen.

De wetgover geeft in artikel 37 Bopz het kader aan voor huisregels. In artikel 40
Bopz staan enkele andere beperkingen genoemd zoals beperkingen in het recht
op bewegingsvrijheid. Huisregels mögen deze beperkingen niet uitbreiden. In
verband hiermee is bepaald dat 'huisregels alleen die beperkingen kunnen aan-
brengen in de vrijheid van handelen van een client die nodig zijn om een insti-
tuut een geordende samenleving te doen zijn.'"* In de Nota van toelichting wor-
den enkele voorbeelden genoemd: bezoektijden, slaaptijden, tijdstippen waarop
mag worden getelefoneerd, pauzetijden, besteding van vrije tijd, verbod tot het
aangaan van seksuele relaties, gebruik van alcohol en drugs, agressief gedrag en
maatregelen ter voorkoming van geluidsoverlast.'"^ Toch bestaat er nog ondui-

103 Kamirsfuttrti //1980-81,11 270, nr. 17, Nota n.a.v. het eindverslag, p. 71.
104 Rechtbank Den Bosch, 8 Oktober 1990, rolnummer 565/90.
105 Wesseling 19%, p. 45.
106 Nota van toelichting bij het Besluit van 3 november 1993, S/fr. 561, p. 3
107 Nota van toelichting bij het Besluit van 3 november 1993, Sffr. 561, p. 3
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delijkheid over wat wel en niet in een huisregel thuis hoort.'* Dit werd onlangs
gefllustreerd in een uitspraak van 16 juii 2001 van de Rechtbank Den Bosch.""
Een client had een klacht ingediend over de huisregels van de afdeling van een
psychiatrische instelling. Zij achtte de regeis in strijd met haar bewe-
gingsvrijheid. Volgens de geldende huisregels dienen dienten tijdens therapie-
tijden en ook tijdens activiteiten, zoals kofh'e- en theedrinken, binnen te blijven.
Aan deze regeis ligt een therapeutische doelstelling ten grondslag. In het verle-
den werden op deze huisregels uitzonderingen gemaakt voor de dient in kwes-
he. Deze uitzonderingen waren inmiddels ingetrokken waardoor de huisregels
weer op haar van toepassing waren. De klacht werd ongegrond verklaard, aan-
gezien het huisregels betrof en geen beperkingen in het recht op bewegingsvrij-
heid. In de Wet Bopz is bepaald dat klagen ex artikel 41 Bopz niet van toepas-
sing is op klachten over huisregels. In zijn noot stelt Widdershoven terecht dat in
dit arrest huisregels niet het juiste middel zijn om dergelijke afspraken in vast te
leggen. Het geeigende instrument voor therapeutische doelstellingen is het
zorgplan."°

Huisregels behoren niet meer te zijn dan regeis die nodig zijn om met elkaar in
een groep te leven. Zij hören bij het verblijf in een instituut. Van de dient wordt,
zodra hij opgenomen is, verlangd dat hij deze regeis naleeft, ondanks het feit dat
huisregels over het algemeen eenzijdig worden vastgesteld. Indien een client
zieh niet aan de huisregels houdt mögen daar consequenties aan worden ver-
bonden. Deze maatregelen mögen geen strafkarakter hebben maar moeten ge-
richt zijn op het beeindigen van de verstoring.'"

Het zorgplan biedt de mogelijkheid om nadere beperkingen vast te leggen die
samenhangen met de geestesstoornis van de client. Het is ook mogelijk om in het
zorgplan voor een client een uitzondering te maken op de huisregels, met an-
dere woorden bepaalde huisregels worden in individuele gevallen niet van toe-
passing verklaard, verruimd of aangescherpt in het zorgplan. Op grond van de

108 GGZ Nederland heeft een model-huisreglement opgesteld (GGZ Nederland,
Modef-Ziuisreg/emen/, Utrecht: 1999). Hierin is vastgelegd welke onderwerpen in
huisregels kunnen worden geregeld en welke niet. De Inspectie acht het wense-
lijk dat ook in de andere sectoren, de verstandelijk gehandicaptenzorg en de
psychogeriatrie een vergelijkbaar document wordt opgesteld (IGZ 2004, p. 12-
13).

109 Rechtbank Den Bosch, 6 maart 2001, BJ 2001, 48, m.nt. T.P.J.C. Widdershoven.
110 Rechtbank Den Bosch, 6 maart 2001, BJ 2001, 48, m.nt. T.P. J.C. Widdershoven.
111 Nota van toelichting bij het Besluit van 3 november 1993. Sffc. 561, p. 5.
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Wet Bopz"* en de literatuur'" kunnen de volgende voorwaarden worden gefor-
muleerd:
1. Huisregels gelden voor alle dienten van een instituut (vrijwillig en onvrij-

w i l l i g o p g e n o m e n ) . ••- :••*••.'..-• "•'.• •. '•**••!>.; . . s i .•>. J Ü : . - ' - ; - . - « S - W - T ^ K - T ^

2. Client en/of vertegenwoordiger wordt zo spoedig mogelifk na opname over
de huisregels ge'informeerd."*

3. Huisregels gaan niet verder dan nodig is om een ordelijke gang van zaken
binnen een instituut te handhaven.

4. Huisregels mögen de fundamentele rechten""* van een client niet verder
beperken dan nodig is voor een ordelijke gang van zaken binnen een insti-
tuut. •••: , - . ' • • > . ' - . ' . . " • • • * > ' . •• s «

5 . In huisregels moet een redelijke verhouding bestaan russen het doel en de
inhoud van de regel.

6. Individuele beperkingen horen thuis in het zorgplan van een client. -
7. Hutsregels kunnen beperkt of opgeheven worden via het zorgplan van een

client.
8. Beperkingen in het recht op bewegingsvrijheid"* horen niet thuis in de

huisregels, maar in het zorgplan.
9. Huisregels dienen voortdurend geevalueerd te worden, indien mogelijk

samen met de dienten.
10. Huisregels mögen geen sancties bevatten.

5.4.4 BepprüriM^ in nef rec/if op beuvgrngsuri/Treid

Dwangbehandeling en de toepassing van middelen of maatregelen zijn van in-
grijpende aard. Dit geldt echter evenzeer voor beperkingen in het recht op be-
wegingsvrijheid (artikel 40 lid 3 Bopz). Ook zij tasten het zelfbeschikkingsrecht
van dienten aan. Beperkingen in het recht op bewegingsvrijheid dienen samen
te hangen met de geestesstoornis van de client en vormen vaak een aanvulling

112 Artikel 37 Bopz en Besluit rechtspositieregelen Bopz van 3 november 1993, Stf».
561.

113 J. Legemaate, "Opneming en behandeling krachtens een behandelingsovereen-
komst", in: P.J.H. Laurs, Handtoeit opueming en wrWijf, Arnhem: Gouda Quint
19%, p.Bl-25.

114 Artikel 37 lid 3 Wet Bopz schrijft voor dat de voor de behandeling verantwoor-
delijke persoon zorgt draagt dat de client een mondelinge toelichting ter zake
ontvangt van de huisregels.

115 Onder fundamentele rechten wordt verstaan: ontvangen en verzenden van
post, ontvangen van bezoek, vrijheid van beweging en vrij telefoonverkeer.

116 Bijvoorbeeld het afsluiten van een groepsruimte, de gang, de buitendeur.

180



Vrt;hri<i$teprrib'n£: em /urüiisrJit'

op of een aanscherping van de huisregels van de afdeling of de woning. De Wet
Bopz schrijft voor in welke situaties de beperkingen opgelegd mögen worden:
a) Indien naar het oordeel van de voor de behandeling verantwoordelijke per-

soon van de uitoefening van het recht op bewegingsvrijheid emstige nade-
lige gevolgen moeten worden gevreesd voor de gezondheidstoestand van
de client.

b) Indien dit ter voorkoming van verstoring van de orde in het ziekenhuis,
zoals die in de huisregels is beschreven, of ter voorkoming van strafbare
feiten noodzakelijk is.

Beperkingen in het recht op bewegingsvrijheid dienen per individu bopaald te
worden en mögen niet het karakter hebben van een middel of maatregel, waar-
voor striktere criteria gelden. In de jurisprudence hanteert de rechter evenwel
ook vrij strenge normen voor de toepassing van beperkingen in het recht op be-
wegingsvrijheid. In een arrest van 23 december 1988 van het Hof Pen Bosch
werden de opgelegde beperkingen, te weten het slechts in nachtgoed gekleed
mögen gaan, het niet in eigen beheer mögen bewaren van post, het niet mögen
schrijven van brieven en de afwezigheid van lectuur in de isolatiekamer, uit-
sluitend gerechtvaardigd door een noodtoestand, namelijk su'icidegevaar en het
gevaar voor brandstichting. Het Hof onderstreept dat de behandelaar zieh bij
elke maatregel dient af te vragen of deze gei'ndiceerd is uit therapeutisch oog-
punt dan wel onvermijdelijk is vanwege een noodtoestand. Het onthouden van
een sigaret mag nimmer louter als strafmaatregel opgelegd worden, aldus het
Hof.'"

Hulpverleners dienen alle beperkingen nauwkeurig vast te leggen in het zorg-
plan. Artikel 40 lid 3 Bopz illustreert dat een gedwongen opneming nog niet be-
tekent dat de client ook op een gesloten afdeling dient te verblijven. Pas als is
voldaan aan een van de voorwaarden die genoemd worden in artikel 40 lid 3
Bopz mag een client op een gesloten afdeling worden geplaatst."" De beperkin-
gen in het recht op bewegingsvrijheid hebben betrekking op het hele instituut-
sterrein. Voorbeelden van beperkingen ex artikel 40 lid 3 Bopz zijn beperkte tij-
den waarop een client naar buiten mag gaan, op bepaalde tijden niet de woon-
kamer mögen betreden of onder begeleiding naar therapie gaan.

;'n hef Jfcoder win artife/ 40 Wef Bopz
In artikel 40 Bopz wordt naast de beperkingen in het recht op bewegingsvrijheid
nog een aantal andere beperkingen genoemd. Het betreft beperkingen in het

117 Hof Den Bosch, 23 december 1988, TvGr. 1989/43.
118 Keurentjes 2003, p. 106.
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recht op bezoek, het recht op vrij telefoonverkeer en het recht op briefgeheim.
Deze beperkingen gelden alleen voor dienten die via een RM of een IBS opge-
nomen zijn en niet voor dienten met een Bopz-indicatie. Ook hier gelden weer
de eerdergenoemde criteria van effectiviteit, proportionaliteit en subsidiariteit.
Elke beperking die in artikel 40 Bopz genoemd wordt dient gemotiveerd te wor-
den door de behandelaar.

5.5 Waarborgen rondom vrijheidsbeperking

Vrijheidsbeperking dient, mede gezien de grote gevolgen die de toepassing er-
van kan hebben voor het zelfbeschikkingsrecht van dienten, te zijn omgeven
door strikte waarborgen. In artikel 38 en 39 Bopz zijn geen waarborgen te vinden
die betrekking hebben op de toepassing van vrijheidsbeperking. Beide artikelen
vermelden onder welke omstandigheden een middel of maatregel mag worden
toogepast, maar gaan niet in op de vraag op welke wijze een middel of maatre-
gel moet worden uitgevoerd. In het Besluit middelen en maatregelen Bopz'"
wordt in de toelichting opgemerkt dat goede zorg met zieh meebrengt dat bij
afzondering doorlopend toezicht aanwezig is. Daarnaast dient een hulpverlener
op grond van goed hulpverlenerschap op een verantwoorde wijze om te gaan
met vrijheidsbeperking. Hij kan daarbij onder meer gebruik maken van richtlij-
nen en adviezen van de Inspectie en de brancheorganisatie VGN. Ook dient
steeds rekening te worden gehouden met de beginselen effectiviteit, proportio-
naliteit en subsidiariteit (paragraaf 5.3).

Het behandelplan wordt in overleg met de client of de vertegenwoordiger opge-
steld door de 'voor de behandeling verantwoordelijke persoon' (artikel 38 lid 2
Bopz). In de toelichting op artikel 38 Bopz wordt opgemerkt dat dit niet altijd
een arts hoeft te zijn, maar ook een gedragsdeskundige of een persoonlijk bege-
leider kan zijn. Als het echter gaat om toepassingen van middelen of maatrege-
len wordt nadrukkelijk de behandelend arts genoemd als degene die uiteindelijk
de beslissing neemt.'*' Bij afwezigheid van de arts is de vervanger verant-
woordelijk. Als een arts niet terstond aanwezig kan zijn is het afdelingshoofd of
diens vervanger de aangewezen persoon om de beslissing te nemen. De genees-
heer-directeur is uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de zorg die binnen een
instituut wordt geboden aan dienten. Deze functie zal over het algemeen inge-
vuld worden door een arts. Binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg bestaat
veel kritiek op deze eis aangezien het niet meer zou passen bij de ontwikkelin-

119 Nota van toeliehting bij het Besluit van 3 november 1993, Sffr. 563, p. 4.
120 Nota van toeliehting bij het Besluit van 3 november 1993, Sfb. 563, p. 4.
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gen binnen de sector. In het verleden overheerste in de verstandelijk gehandi-
captenzorg het medische model, waarin de arts veel bevoegdheden had. Sinds
geruime tijd is dit model losgelaten en hebben ook andere disciplines, waaron-
der gedragsdeskundigen, verantwoordelijkheden gekregen binnen een insti-
tuut.'*' Ondanks deze ontwikkelingen blijven artsen in de verstandelijk gehan-
dicaptenzorg een belangrijke positie innemen. Dit geldt met name in relatie tot
de Wet Bopz. De NVAVG heeft een model taakomschrijving Bopz-arts opge-
steld."* Andere beroepsgroepen, zoals het Nederlands Instituut van Psycho-
logen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijs-
kundigen (NVO), blijven op dit gebied achter waardoor de runctie van een ge-
dragsdeskundige in relatie tot de Wet Bopz onduidelijk blijft.

Op grond van artikel 57 Bopz dient de geneesheer-directeur ervoor zorg te dra-
gen dat elke toepassing van een middel of maatregel in een noodsituatie intern
wordt geregistreerd. Daarbij dient de reden van de toepassing vermeld te wor-
den. De inhoud van het register bestaat uit afschriften van formulieren die aan
de Inspectie in het kader van een noodsituatie ex artikel 39 Bopz zijn ge/.on-
den.'" Daarnaast dient elke toepassing van dwangbehandeling en een middel of
maatregel in het kader van artikel 39 Bopz bijgehouden te worden in het patien-
tendossier (artikel 56 lid le, f Bopz). Het registeren van vrijheidsbeperking in een
register en in dossiers van dienten kunnen naast wettelijke verplichtingen ook
worden beschouwd als onderdelen van goed hulpverlenerschap. Daarnaast
mag, in het kader van de Kwaliteitswet zorginstellingen, van Instituten worden
verwacht dat zij als onderdeel van hun kwaliteitsbeleid over een intern registra-
tiesysteem beschikken. Gegevens uit dit systeem kunnen worden gebruikt om
het beleid ten aanzien van vrijheidsbeperking zonodig aan te passen.

121 Gedragsdeskundigen voeren aan dat vrijheidsbeperkende maatregelen in eerste
instantie gevolgen hebben voor de psyche of beleving van de betrokken client.
Het behoort in hun ogen niet tot het domein van de arts om hierover een beslis-
sing te nemen. Een arts kan 'alleen maar* over de somatische aspecten oftewel
de veiligheid van de maatregel oordelen.

122 NVAVG, Mode/ faatomsc/iri/uing ßopz-arfs iw d? zorg txwr HICTISCTI me/ a n wrrs/an-
de/i/Jte handicap, 2002.

123 Artikel 3 Regeling kennisgeving en toepassing dwangbehandeling en middelen
of maatregelen en registratie middelen of maatregelen Bopz, 4 juni 2002, Sfcrf.
109. Lw.tr. 1 September 2002 (Sfb. 2002, 363).
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Me/den aan de/wspecfie
De Inspectie houdt toezicht op de toepassingen van vrijheidsbeperking door
middel van de meldingen die van instituten binnenkomen. De geneesheer-di-
recteur dient bij aanvang en bij beeindiging van dwangbehandeling en bij aan-
vang van middelen of maatregelen melding te maken bij de inspecteur (artikel
38 lid 6 respectievelijk artikel 39 lid 3 Bopz). Hij dient daarbij gebruik te maken
van de meldingsformulieren die opgenomen zijn in de Regeling kennisgeving en
toepassing dwangbehandeling en middelen of maatregelen en registratiemid-
delen of maatregelen.'^ '** Artikel 39 Bopz geeft in tegenstelling tot artikel 38 lid
7 Bopz niet aan wat de Inspectie moet doen met de meldingen over middelen of
maatregelen. Een melding over dwangbehandeling dient in elk geval door de
Inspectie na afloop van de behandeling getoetst te worden op een zorgvuldige
toepassing."»

Goed
Voor goed hulpverlenerschap is vereist dat een hulpverlener op een verant-
woorde wijze omgaat met de toepassing van vrijheidsbeperking. Het handelen
van oen hulpverlener wordt begrensd door zijn professionele standaard. Artikel
7:453 BW zegt immers dat 'de /iM/pwr/e»rr bi/ zi/n u>erJtz<Jflm/ieden de zorg TO« een
#oed Jiu/pwr/enerin ac/if moef nemen en d<wrb/; moet /urnde/en in ouereensfemming met
de op /ii'm rus/ende i'enjnfij'oorde/i/'Wu'id, twrto/oeieMde «if de i>oor de Mu/pwr/eners
yr/d«"Mde pro/essione/e sfartdfMrd.' De professionele standaard van een hulpverlener
wordt nader ingevuld door middel van wetgeving, jurisprudentie, richtlijnen en
adviezen waardoor inzichtelijk wordt welke handelingen een hulpverlener mag
verrichten en op welke wijze hij deze mag uitvoeren. Rondom de toepassing van
vrijheidsbeperking in de verstandelijk gehandicaptenzorg bestaan nog veel on-

124 Artikel 1 en 2 Regeling kennisgeving en toepassing dwangbehandeling en mid-
delen of maatregelen en registratie middelen of maatregelen Bopz, 4 juni 2002,
Sfcrf. 109.1.w.tr. 1 September 2002 (Sffr. 2002, 363).

125 De verplichting tot het melden van beeindiging van middelen of maatregelen is
bij de desbetreffende wetswijziging abusievelijk niet in de wettekst terechtge-
komen. Bij een volgende wetswijziging zal deze omissie worden rechtgezet. In
de tussentijd is in de Regeling kennisgeving en toepassing dwangbehandeling
en middelen of maatregelen en registratie middelen of maatregelen Bopz een
extra bijlage (IV) opgenomen om alsnog aan de verplichting te voldoen.

126 Tegelijkertijd hoeft een deel van de Bopz-gegevens nie/ aan de Inspectie gemeld
te worden. Het betreff: middelen of maatregelen-akkoord, beperking vrijheden
wat betreft bezoek, telefoonverkeer en beweging (artikel 40) en toepassingen
van vrijheidsbeperking bij vrijwillig opgenomen dienten (1GZ, Me/dew in net faj-
der (WH d«> We't 8op: <wn de* /n.'i/xrtie twor de Gezond/ieidszor ,̂ 2002b).
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duidelijkheden. De professionele standaard van de verschillende beroepsgroe-
pen die werkzaam zijn in de verstandelijk gehandicaptenzorg biedt nog onvol-
doende aanknopingspunten om op een verantwoorde wijze om te gaan mot vrij-
heidsbeperking bij dienten. Dit geldt met name voor persoonlijk begeleiders en
gedragsdeskundigen (zie ook hoofdstuk 4). Recentelijk heeft de Inspectie een
advies uitgebracht over het gebruik van de Zweedse band in de verstandelijk
gehandicaptenzorg. Daarnaast is, in samenwerking met hot CBO on do Ver-
pleegkundig Wetenschappelijke Raad, een richtlijn versehenen over hot gebruik
van vrijheidsbeperkende maatregelen. Beide documenten bevatten waardevolle
informatie op grond waarvan hulpverleners een nadere invulling kunnon goven
aan goed hulpverlenerschap.

j4di'ies wm d* /nspecfie over net gefrruiJt win de Zwvedsf band
Tijdens een debat in de Tweede Kamer, begin 2002, onderschrijft de toenmalige
Minister van VWS dat zij op de hoogte is van situaties waarin dienten worden
vastgebonden op een zodanige wijze dat dit risico's met zieh meebrengt.'" De
Inspectie heeft in 2002 een rapport gepubliceerd over de risico's die verbondon
zijn aan het gebruik van de Zweedse band in de verstandelijk gehandicapten-
zorg. De belangrijkste conclusies zijn:'**
• Bij 7% van de dienten in instituten wordt de Zweedse band gebruikt.
• Binnen de gehandicaptenzorg gebeuren regelmatig (bijna) ongelukken met

de Zweedse band.
• Hulpverleners zijn zieh onvoldoende bewust van de risico's die verbünden

zijn aan het gebruik van de Zweedse band.
• De belangrijkste reden om de Zweedse band toe te passen bij dienten is het

voorkomen van vallen.
• Zorgverleners die de Zweedse band toepassen beschikken zelden over een

gebruiksaanwijzing of een protocol betreffende het gebruik ervan.

In het rapport worden ook enkele aanbevelingen gedaan teneinde de ftsico's bij
het gebruik van de Zweedse band terug te dringen. Van zorgaanbieders wordt
verwacht dat zij een protocol hebben om de Zweedse band op een verantwoorde
manier toe te passen.'" In dit protocol moet worden aangegeven wie verant-
woordelijk is voor de beslissing, of gekeken is naar alternatieven en dient een
risico-inventarisatie per client te worden gemaakt. Daarnaast moeten afspraken

127 Hande/mgert // 2001-02, 22 januari 2002, p. 40-2950-2952.
128 Inspectie voor de gezondheidszorg, Risico's My to gebrn/fc wm de Zweedse band in

de ge/iand/aipfettzor£, Den Haag: 2002a.
129 VGN heeft inmiddels een raamprotocol over het gebruik van onrustbanden in

de gehandicaptenzorg uitgebracht (2002).
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zijn gemaakt over de wijze waarop toezicht wordt gehouden op een client die
w o r d t g e f i x e e r d . ft» ; ' ^ ; . > , s w ' -- •-*.•• .-L-s I-«TT^I-*' . - : ; • • - r -•• • • • « * - , . . • • : < , • . . . • / , - * ^

TO« i>n/'heidsbeperJfceHde iMferwMfies /'« de zorg
Niet alleen een arts of een gedragsdeskundige, maar ook verpleegkundigen en
verzorgenden krijgen te maken met si tu a ties waarbij het noodzakelijk is om vrij-
heidsbeperkende maatregelen toe te passen. Eind 2001 heeft het CBO en de Ver-
pleegkundig Wetenschappelijke Raad"" een richtlijn opgesteld, waarin het be-
sluitvormingsproces en het uiteindelijk gebruik van vrijheidsbeperkende maat-
regelen is uiteengezet. Deze richtlijn heeft tot doel een praktisch handvat te bie-
den aan verpleegkundigen en verzorgenden bij het toepassen van vrijheids-
beperkende maatregelen in alle intramurale settings van de gezondheidszorg.
Een aantal fasen wordt onderscheiden op grond waarvan verpleegkundigen en
verzorgenden de informatie kunnen verzamelen die nodig is om op verant-
woorde wijze de vrijheid van dienten te beperken.'" De richtlijn dient op de
werkvloer nog nader uitgewerkt en aangepast te worden aan de specifieke ei-
genschappen van de sector en locatie waar de richtlijn gebruikt gaat worden.
Instituten zijn mede op grond van het Model Kwaliteitssysteem Gehandicapten-
zorgw verplicht om de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen volgens
een vast#este)de werkw^ize uit te voeren. Het Model Kwaliteitssysteem schryft
voor dat inzichtelijk moet zijn op welke wijze tot besluitvorming wordt geko-
men ten aanzien van de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen.

5.6 Vrijheidsbeperking bij een artikel 60 Bopz-indicatie

Vrijheidsbeperking mag op grond van de Wet Bopz alleen worden toegepast bij
dienten die onvrijwillig zijn opgenomen. Mensen met een verstandelijke handi-
cap kunnen op drie verschillende manieren onvrijwillig worden opgenomen in
een instituut, namelijk via een IBS, een RM of een Bopz-indicatie. Een onvrijwil-

130 Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO en Verpleegkundig Weten-
schappelijke Raad, Hef gebrui'fc ran i>ri/7ieidsbeper/cende mfertwihes ;'n de zorg. £en
rir/if/i/n Mir t'erp/fCgJtuwdigeM fn tvrzorgewde« /"« een mu/fidiscip/ma/Ve omgeping,
Utrecht: 2002.

131 Het betreff de volgende fasen: is sprake van een gevaarlijke of risicovolle situa-
tie, het verzamelen van informatie over het gevaar, het zoeken naar alternatie-
ven voor vrijheidsbeperkende maatregelen, overleg met betrokkenen, is de vrij-
heidsbeperkende maatregel noodzakelijk, toepassing van de vrijheidsbeper-
kende maatregel en verslaglegging van het besluit, waarbij de achtergronden en
overwegingen worden vermeid.

132 Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Mode/ Kawiifeifssysteem Gduwdfcap-
tenzor^, Utrecht: 2000, p. 42.



lige opneming via een Bopz-indicatie is pas in een later stadium toegevoegd aan
het wetsvoorstel Bopz. Nadat het ingediende wetsvoorstel Bopz'" in 1983 was
aangenomen door de Tweede Kamer, gaven diverse partijen aan dat zij zieh hier
niet in konden vinden. Ook de Eerste Kamer uitte bezwaar. De kritiek had niet
direct te maken met het feit dat de verstandelijk gehandicaptenzorg, in tegen-
stelling tot de Krankzinnigenwet, onder de reikwijdte van de Wet Bopz was ge-
bracht, maar eerder met de verwachte werklasrvermeerdering voor de rechter-
lijke macht.'** Het uitgangspunt van het wetsvoorstel was dat elke client die niet
bereid is tot opneming met een RM of een IBS opgenomen moet worden. In de
verstandelijk gehandicaptenzorg kan een aanzienlijk aantal dienten niet of moei-
lijk aangeven of zij bezwaar hebben tegen een opneming dan wel bereid zijn om
opgenomen te worden. Onder de Krankzinnigenwet verbleef deze groep dien-
ten vrijwillig in instiruten. De regering heeft deze kritiek serieus genomen en een
novelle bij de Tweede Kamer ingediend die vervolgens in 1991 is aanvaard.'" In
deze novelle is het mime bereidheidscriterium voor de verstandelijk gehandi-
captenzorg en psychogeriatrie losgelaten en vervangen door een strikter be-
zwaarcriterium. Pas als een client zieh nadrukkelijk verzet tegen opname dient
een RM te worden aangevraagd. Indien hij echter geen blijk geeft van bereidheid
en zieh ook niet verzet tegen opneming, verloopt de opneming via een artikel 60
Bopz-indicatie. ; . u •-•;. •; •• . •••

Diverse Juristen hebben hun oordeel gegeven over de toevoeging van de Bopz-
novelle en de gevolgen die deze heeft voor de rechtspositie van mensen met een
verstandelijke handicap. '*• Artikel 15 Gw en artikel 5 Evrm vereisen dat een on-
afhankelijke instantie, bij voorkeur de rechter, betrokken moet zijn bij een be-
slissing die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft.'^ Het is de vraag of een proce-

133 K/jmmfuJWten //1970-71,11 270, nrs. 1-3.
134 J. Krul-Steketee, "Waarborgt de Bopz de rechtspositie van demente bejaarden

en zwakzinnigen?", Hef Zietew/iuis (23) 1993-10, p. 458-463.
135 HWWin#?n //1991-92,17 december 1991, nr. 38, p. 2450-2451.
136 Krul-Steketee 1993, p. 458-463, H. van de Klippe, "De Bopz op het Binnenhof:

bijna uitbehandeld", MGo MointftW Geeste/i/Jcr Vo/Jcsgezoru/fcirf (47) 1992-3, p.
243-257, A. Frijlink en Th.A.M. te Braake, "Opneming in een zwakzinnigen- of
verpleeginrichting: Bopz-novelle", N«fcr/an<is /uristenb/ad C65) 1990-24, p. 955-
961, J. Krul-Steketee, "De Bopz-novelle, mede bezien vanuit het Evrm", 77/rf-
sc/iri/r wor Gramd/iejdsrec/jf (16) 1992-5, p. 268-277, P.J.H. Laurs, "Wat de Bopz
in petto heeft voor de psychogeriatrie en de gehandicaptenzorg", Hef Ziefcen/iu/s
(22) 1992-12, p. 594-598.

137 De rechter hoeft overigens niet elke toepassing van vrijheidsbeneming van te-
voren te toetsen. Van belang is dat een client de toepassing van vrijheidsbe-
neming achteraf kan laten toetsen door een rechter (artikel 5 lid 4 Evrm).
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dure bij een indicatiecommissie hieraan voldoet. Krul-Steketee beschouwt een
artikel 60 opneming in een instituut voor verstandelijk gehandicaptenzorg niet
als vrijheidsbeneming maar als een vorm van noodzakelijke zorgverlening,
waarvoor het Evrm geen speciale wettelijke regeling vereist."* Deze redenering
is mede gebaseerd op het gevaarscriterium voor artikel 60 opneming. De Wet
Bopz formuleert het gevaarscriterium als volgt: 'De noodzadt wan opneming en
uerb/ijf/in een za>afcz/nnigenjnn'chfin# /s aanwez/g, mdien de befroWcene z/ch fen geiw/ge
i>an de sfoorn/s um de #eesfi>ermo#e«s m'ef buifen de innchfi'ng /can handnawn (artikel
60 lid 4 Bopz).' Krul-Steketee stelt dat een artikel 60 Bopz-indicarie alleen maar
dient om vrijheidsbeperking, die tijdens het verblijf mogelijk noodzakelijk is, te
legitimeren."'' Vooruitlopend op de toepassing van vrijheidsbeperking tijdens
hut verblijf, worden alle wilsonbekwamen bij voorbaat al onder de Wet Bopz
geplaatst. Zij pleit ervoor om de procedure tot opneming van dienten, die geen
blijk geven van bereidheid en evenmin verzet tonen, uit de Wet Bopz te halen en
te laten verlopen via een vertegenwoordiger. De Wgbo zou daar voldoende mo-
gelijkheden voor bieden. Krul-Steketee heeft voor een deel gelijk. Veel instituten
indiceren en masse hun vrijwillig opgenomen dienten, zodat voor het geval het
nodig mocht zijn, vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen worden toegepast.'*'
De vraag is echter of artikel 60 dienten uit de Wet Bopz moeten worden gehaald.
De Wgbo biedt, in verhouding tot de Wet Bopz, minder waarborgen en is eigen-
lijk niet bedoeld voor het toepassen van vrijheidsbeperking. Frijlink en Te
Braake hebben, in tegenstelling tot Krul-Steketee, een ander oordeel over de
Bopz-novolle. Zij vinden het niet aanvaardbaar dat de rechtsbescherming van
mensen met een verstandelijke handicap en psychogeriatrische patienten afwijkt
van die van psychiatrische patienten. Elke opneming die het karakter heeft van
onvrijwilligheid dient voorafgaand door een rechter getoetst te worden.'*' Dit
standpunt komt overeen met de conclusies van deelonderzoek 2 Evaluatie Wet
Bopz, waarin Van Ginneken voorstelt om een speciale rechtbankkamer in te stel-
len voor de verstandelijk gehandicaptenzorg en psychogeriarrie. Elke client die

138 Krul-Steketee 1992, p. 268-277 : -
139 Krul-Steketee 1993, p. 458-463. . . . . . . . . . . .
140 IGZ heeft in Oktober 2001 een brief gestuurd naar VGN met het verzoek om

medewerking te verlenen aan het herindiceren van vrijwillig opgenomen dien-
ten die opgenomen zijn in instituten met een Bopz-aanmerking. Een aanzienlijk
aantal van deze dienten is nog niet in het bezit van een artikel 60-indicatie, ter-
wijl bij deze dienten wel vrijheidsbeperking wordt toegepast. Dit is in strijd met
de huidige wet- en regelgeving en schaadt de rechtsbescherming van dienten,
aldus de Inspectie. Overigens is een deel van de vrijwillig opgenomen dienten
reeds voor de invoering van de Wet Bopz opgenomen. ' . --=?•

141 Frijlink en Te Braake 1990, p. 955-961.
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niet vrijwillig instemt met opneming, wordt door deze rechtbankkamer be-
oordeeld. Daarmee vervalt het onderscheid tussen een RM en een Bopz-indica-
tie.'^ Het is echter nog maar de vraag of met dit voorstel de beoogde interne
rechtsbescherming voor mensen met een verstandelijke handicap wordt gecre-
eerd. Veel dienten in de verstandelijk gehandicaptenzorg zullen onder het voor-
stel van Van Ginneken nog steeds vrijwillig worden opgenomen. Het is veel be-
langrijker om de aandacht te verplaatsen naar de interne rechtspositie. Eerdere
onderzoeken hebben laten zien dat op de werkvloer geen onderscheid wordt
gemaakt tussen de verschallende juridische statussen die dienten hebben gekre-
gen bij opneming.'*-'

Duidelijk is dat de Wet Bopz een uitzondering maakt voor een grote groep dien-
ten binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg. Vanuit het oogpunt van rechts-
bescherming is het terecht dat deze groep onder de Wet Bopz is gebracht. De
Wet Bopz bevat een aantal waarborgen die ook bij wilsonbekwame dienten met
een verstandelijke handicap in acht genomen moeten worden. De interne
rechtspositie van artikel 60 dienten blijft een punt van aandacht, met name om-
dat bij deze groep dienten vrijheidsbeperkende maatregelen niet kortdurend
worden toegepast. Uit artikel 38 lid 3 Bopz valt op te maken dat het zorgplan is
bedoeld om de geestesstoornis van een client zodanig te verbeteren dat het ge-
vaar wordt weggenomen. Deze doelstelling is niet realistisch bij artikel 60 dien-
ten, ook niet als sprake is van vrijheidsbeperking. Het gevolg is dat vrijheidsbe-
perkende maatregelen structureel in plaats van incidenteel worden toegepast. In
de toekomst zal bekeken moeten worden of dienten met een Bopz-indicatie on-
der de Wet Bopz moeten blijven vallen of dat zij onder een andere regeling moe-
ten worden ondergebracht.'**

5.7 Vrijheidsbeperking bij vrijwillig opgenomen dienten

De Inspectie heeft in 2002 een bulletin uitgebracht inzake het 'melden in het ka-
der van de Wet Bopz aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg'. Hierin Staat

142 P. P. J. N. van Ginneken, Evaluatie Wet Bopz, DeeJomferzo* 10-2: Ex/erne rar/ifs-
pos/ffe in <fe psyc/iogenafrfe en ifc yerstande/i/Jt ge/iaHd/captensecfor, Den Haag: Zon-
Mw 2002.

143 Blankman lijkt in zijn preadvies ook deze kant op te gaan. Hij stelt voor om het
onderscheid tussen de externe en interne rechtspositie te laten vervallen. Een
opneming in een instituut voor verstandelijk gehandicaptenzorg beschouwt hij
als een bijzondere vorm van vrijheidsbeperking (Blankman 2003).

144 In hoofdstuk 7 wordt uitgebreider ingegaan op dit punt. In dit hoofdstuk wordt
een altemarieve regeling voor de toepassing van vrijheidsbeperking uiteenge-
zet.
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dat 'de foepassing üfl« da>an#f>e/iflnde/in£ en de foepassing Don midde/en 0/ moafrege/en
in /ief /cader uan een noodsifuafi'e a//een moge/i/Jfc zi/n f)i/ pafienfen die mef een /ßS, een
RM o/een Bopz-indicafie zi/n opgenomen en mef inachfneming uan arfiJte/ 3S respecfie-
w/i/i arfi/re/ 39 Bopz. '"* Op grond van de Wet Bopz is het niet toegestaan om vrij-
heidsbeperking toe te passen bij vrijwillig opgenomen dienten. Dwangbehande-
ling mag pas worden toegepast als een RM of een Bopz-indicatie is afgegeven.
Een IBS-procedure moet in gang worden gezet, als de toepassing van middelen
of maatregelen in het kader van een noodsituatie noodzakelijk is of dwangbe-
handeling nod ig is. De rechter hanteert een andere benadering dan de Inspectie.
De jurisprudence laat zien dat het ook mogelijk is om bij vrijwillig opgenomen
dienten vrijheidsbeperking toe te passen, o > v ;Ü -; , ,• •• ;

/wnsprudenfie .

In de afgelopen jaren heeft de rechter zieh diverse malen uitgesproken over vrij-
heidsbeperking bij vrijwillig opgenomen dienten. Juridisch gezien is vrijheids-
beperking bij deze groep dienten niet toegestaan. De Grondwet (artikel 10,11 en
15) en het Europees verdrag voor de rechten van de mens (artikel 5 Evrm) verei-
sen een wettelijke grondslag voor vrijheidsbeneming en inbreuken op de licha-
melijke intcgritoit van mensen. Deze wettelijke grondslag wordt geboden door
de Wet Bopz. De onderstaande jurisprudence laat zien dat vrijheidsbeperking
ook buiten het wettelijke regime van de Wet Bopz voorkomt.

Een 29-/ari£f ww« wrW///f i>n/a>i7/ig m een msfifuuf poor i>ersfflnde/i)ür ^enand/rapfen-
zor,vf. Rĉ i'/fMflf»̂  u»ord/ fer o/zcendin^ ra« ^ei'aar separate foe^epasf, nu eens mef in-

uan befro/c/cene, d«n weer mef uerzef. £r iwrdf een wor/opige macnfiging
!>oor /iff ki<nnen foepassen iwn deze separafie. De Rec/ifbanit oordee/f, daf in

dif yt'i'd/ ^fen j'oor/opi^e marflti£tn£ is t'erei'sf, nu hef ferzef zic/i mef n'enf fe^en uoorf-
d«r/n,v; ran /iff z'frb/i//"m /iff insfifuwf en «ef rerzef fe^en de separafie sfeeds Jtorfdurend
»s. Befro/c/cenf ^fniff uv/isu>aor ^fnn^'fre rechfsbesc/iermin^ dan de^enen die onpri;iw7-
/itf 0/ n<i /)fO(>rdf/i>î  fan een /ndicaf/ecommissi? in /iff /nsfifuuf zi/n opgenomen, zo
offrn'ft\v;f df Rft'hffrfirifr, maar deze /eemfe Uran mef uwrden op^eyu/d door de ingri/'pende
en i»ee/d/ /fln '̂d«n^f muafrege/ win de wor/opi^je machfi^in^ foe fe passen. Hef is aan de

om de infenif rec/ifsposif/e ran c/ie'nfen in get'a//en a/s deze fe uerfceferen. De
nc/ifi^in^ uwrdf mef a/̂ e^ei>en. /n de noof wordf opgemerJtf daf du'an^in-

ffnvnfif ffn «ünzitvi i>an ecu i>ri/'wi7/î  in fen insfifuuf i'oor persfande/i/Jt ^e/iandicap-
o/psyc/io^eriafrisc/i wrp/ee^huis yeri»/i;pendf persoon zander rechfer/i/fce mac/i-

njf to«/»/aflfewndew. Basis /iieram is arfi/ce/ 7:466 /id 1 BW.'« ,

145 1GZ 2002b, p. 19.
146 Rechtbank Alkmaar, 10 februari 1998, JtBJ 1998,43, m.nt. W. Dijkers.
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wrWij/t oJ ;OTCTI pri/teii/ig in em tnsfiruuf poor cmfande/i/k yehariduapfen-
Rege/mafi# is in rvrdand mrt o^ressiVf ^jedra^ s^nirafir pemsf, heftfeen meesfa/

gefceurf mef msfemmmtf iwn befroWcene. Hef Jtomf ec/ifer 00*: iwr, daf fvfroMiene sich
fegen deze separate ivrzef, m<wr achfera/daarmee instont. De Rernffatn/c u'l/sf «if tw-

fof nef ivr/en«i pan een rwrJopige madifi£in£ a/ op #rond iwn hef /eif daf /if/
z/c/i mW nch* fe^en hrt tvrb/j/^ a/s zotfani£. maar ff^i'n dc s<7»ara/irti. Oolt otvr-
df Rec/ifbonJt da/ ondanJts hef /irif daf/m^urn/ir j*n dM«r t>an de s<7>flraf»fs

i, be/roJbkene /liermtc /i/Jkf in fe stemm«!."'

In bovenstaande uitspraken vond de Rechtbank het niet nood/akolijk om de
juridische status van de dienten te wijzigen in een onvrijwillige opnamo. LX> ju-
risprudentie is op dit punt echter niet consistent. In de uitspraak van 10 februari
1998 van de Rechtbank Alkmaar is de rechter van mening dat de status van een
vrijwillig opgenomen man in een instituut voor verstandelijk gehandicaptenzorg
niet omgezet hoeft te worden in die van een onvrijwillig opgenomen client.
Dwanginterventies kunnen blijkbaar ook zonder een rechterlijke machtiging
plaatsvinden.'«* De juridische basis daarvoor is te vinden in de artikelen 7:465 lid
6 BW en 7:466 lid 1 BW.'«* Bovendien is het verzet in deze casus niet gericht te-
gen het verblijf maar tegen de toepassing van een middel of maatregel. Een jaar
later wordt in een andere uitspraak (Rechtbank Den Bosch, 6 Oktober 1999, fcBJ
2000, 30) wel een voorlopige machtiging verleend teneinde dwangbehandeling
mogelijk te maken. In deze zaak ging het om het toepassen van stroomstoten
(EAT) bij een vrijwillig opgenomen client met een verstandelijke handicap. Er

Artikel 7:466 lid 1 BW luidt: 'is op grond van artikel 7:465 BW voor het uitvoe-
ren van een verrichting uitsluitend de toestemming van een daar bedoelde per-
soon in plaats van die patient vereist, dan kan tot de verrichting zonder die toe-
stemming worden overgegaan indien de tijd voor het vragen van die toestem-
ming ontbreekt aangezien onverwijlde uitvoering van de verrichting kennelijk
nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patient te voorkomen.'

147 Rechtbank Alkmaar, 1 februari 2000, fcBJ 2000, 43, m.nt. red.
148 Deze trend doet zieh ook voor in de psychiatrie: Rechtbank Arnhem, 6 novem-

ber 2001, BJ 2002,15, m.nt. redactie.
149 Zie ook Rechtbank Arnhem, 6 november 2001, BJ 2002,15, m.nt. redactie waarin

wordt tegengesproken dat de Wgbo geschikt is voor dwangbehandeling. In de-
ze uitspraak wordt opgemerkt dat de Wet Bopz, in tegenstelling tot de Wgbo,
een op die situarie toegesneden rechtsbescherming bevat. Het zou in strijd zijn
met de bedoeling van de wetgever om vrijwillig opgenomen patienten minder
rechtsbescherming te bieden dan de Bopz-patienten. De artikelen 7:465 lid 6 en
7:466 lid 1 BW werden door de rechter niet geschikt geacht voor dwangbehan-
deling.
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werd verondersteld dat betrokkene zieh verzette tegen de behandeling. In deze
casus is onduidelijk of is nagegaan of de Wgbo in dit geval ook een oplossing
kon bieden.
Onderstaande casus betreffen beide een omzetting van een vrijwillige opneming
in een onvrijwillig opneming.

Befrofrltene wrWi//r op basis raw pri/icii/igfon/ m een insfifuuf wor persfandefi/fc gefian-
dicap/enzor#. Hoewe/ /ii/ me/ uan p/an is de/ini/ie/ uif he/ ins/i/uu/ /e uer/reJWcen, is
sprflite i>an uerze/ daar be/roJWcene zic/i bepaa/de in/en>en/ies me/ /aaf uv/#ewj//en, door
b//i>oorbee/d /««^ u>e# /e b/iywn. Nflflr he/ oordee/ yan de Rec/iffean/c is onder deze om-
stondi^/iedett, /ioeu>e/ be^ro^ene me/ yan p/on is om de/imh'e/ fe uerfreJtJke«, spraJte i>an
i>erze/ a/s bedoe/d in ard'/ce/ 3 ßopz. Hef doe/ WJM de mac/ifi^in^ is pn'mair om be/ro/dtene
fe^en ZI/M BH7 in zi;'n /earner /e Hunnen ops/ui'fen feneinde fe be/effen daf «i; ongeuvnsf
se/csuee/ confocf aan#<urf me/ rrowu'en en hinderen. De adyocaaf ran befroit/cene bep/ei7
een op>irmin# yia de indicafiecommissie. Di7 is ec/i/er n/ef mo^e/i/it ranrofgf /ief uerzef
dot be/ro/c/cene /oonf. Bowndien /iee/if be/roJtÄ:ene, oo/c mef een opneming wa arh'Jte/ 60
Bopz, de uri;7ieid om zicfi oan dwanj? fe onffreJt̂ en door «ef insh'fuuf fe uer/afen. Een
or/ijte/ 60 opneming /eyih'meerf immers mW een daadu'erfce/i/Jte yri;7ieidsberown^. De
Keen/bank in deze casws wr/eenf de t>oor/opî e mac/ifi^ing.""

De Offner r»an /ws/i/ie s/e// een iwderin# in /of /ie/ uer/enen uan een poor/opige mac/i-
fi)fing wwr een be/iandWin^ mef s/rooms/ofen (£/\T> uan een vri/wi//i^ opgenome«
r/ienf me/ een ivrs/ande/i/fce «dnditap. Zonder deze beftande/ing ZOM de c/ienZ zicn rer-
ut)nde»i a/s yero/tf i'fln een yees/ess/oorni's. /n aanmerJting ne/nende da/ met de c/ie'n/
f̂een commi//ntflf/t' nioge/i/it is en #e/ef op de aard fan de beJiande/ing, iwrd/ yeronder-

,s7r/d da/ r/ien/ ZI'C/J /egen de Merapie rerze/. De Rec/ifbonü: oi>erw>ee#f da/ de nodige be-
rWrtVieid fl/s bedw/d in nrfiJte/ 2 /id 3 sub a Bopz onfbreeit/ en da/ de «ande/ifi/ze z>an be/
i'nsfi7uu/ is aan /e wierfa'n a/s een êdHHiwyen be/iande/ing in de z/n i>an ar/i'Jte/ 38 /id 5
Bopz. De wor/opi£e mac/i/i'gi'ng jt'ordf t'er/eend. /n de noo/ uwrd/ geuvzen op de moge-
///'Jlr/ii'rfen ran de Wtfbo en ar/i<re/ 42 Bopz. Via arfi'Jte/ 42 Bopz lean de /nspec/ie aan de
rer/i/iT a/sno^ de rraa^ twor/eg^en o/ de bertande/ing, a>aar/e^en de c/ien/ zic« yerzef,
noodzaJte/i;'it is. Op deze «w/ze «oe/J nie/ de omuvg uan de roor/opige mac/i/iging gew/gd
fe «wrden /eneinde de i'raa^ naar de geoor/oo/d/ieid :>an de dM>angbe/uinde/in^ aan de
rer/i/er iwr /e fcunnen /e^'en. Voor /oepassin f̂ win ar/ite/ 42 Bopz is we/ iweis/ da/ een
ar/iite/ 60 opnemin^ /iee/Z p/aa/s^ewwuien.'"

De Inspectie gaat ervan uit dat middelen of maatregelen alleen toegepast mögen
worden bij onvrijwillig opgenomen dienten. Een uitzondering op dit uitgangs-

150 Rechtbank Amsterdam, 30 Oktober 1998, JtBJ 1999, 5, m.nt. T.P. J.C. Widdersho-
ven

151 Rechtbank Den Bosch, 6 Oktober 1999, itBJ 2000, 30, m.nt. K. Blankman
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punt, zo meent de Inspectie, doet zieh voor als sprake is van een incidentele toe-
passing van een middel of maatregel bij een vrijwillig opgenomen client.'^ In
geval van een noodsituatie kan het noodzakelijk zijn om een middel of maatre-
gel toe te passen. Formeel moet in zo'n situatie eerst de juridische status van een
client worden aangepast aan de omstandigheden. Echter, in bepaalde gevallen
geldt de regel nood breekt wet. Mocht het vervolgens niet bij een incidentele
situatie blijven, dan dient de juridische status van de client alsnog, met het oog
op vervolgacties, aangepast te worden. '" De Wet Bopz biedt aan onvrijwillig
opgenomen dienten een aantal procedurele waarborgen waar vrijwillig opge-
nomen dienten geen aanspraak op kunnen maken. Naast de mogelijkheid voor
dienten om gebruik te maken van de speciale klachtenprocedure heeft een in-
stituut ook de verplichting om de handelingen te melden aan de Inspectie.
Op grond van de jurisprudence kan worden geconcludeerd dat in bepaalde ge-
vallen vrijheidsbeneming ook buiten het regime van de Wet Bopz om toegepast
mag worden. Bovendien doet de Rechtbank Alkmaar (10 februari 1998) de vol-
gende uitspraak: BffroitJfcfnf #fniW wr/tsuxuir #frin#frf rfrhfsbfschfrniintf da« *ie#f-
nen dif ont'ri/u»i7/i# 0/ na ftfoordf/i'n# wan fen iniiirafifcowimissif in dV /'nnrh/i'ny ZI/M

, maar oVzf iffm/f tan met uwdVn optffru/d' door (if i'n#rypf n</<* CM itr/a/
maafrfgf/ pan df uoor/opitff macftfiging foe fe passfn m bownwrmfWf sifM-

. Hff is aan df uvf^ewr om df mfeme rfc/ifsposifif in #raj//fn a/s dezf /f wrfrffc-
ren.' In de noot bij de uitspraak van 6 Oktober 1999'** wordt een aantal visies uit-
eengezet op de vraag of een machtiging verleend mag worden met als doel
dwangbehandeling. Widdershoven pleit voor een dubbele toetsing, wanneer de
machtiging bedoeld is om dwangbehandeling te legitimeren. De rechter moet
niet alleen toetsen of aan de grond voor opneming is voldaan maar hij dient ook
na te gaan of de voorwaarden voor dwangbehandeling aanwezig zijn.'" Blank-

152 Arends, Blankman en Frederiks, 2002, p. 38.
153 Uit een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam blijkt dat ook bij structured

toepassingen geen rechterlijke machtiging noodzakelijk is. Het betrof hier een
vrouw die op vrijwillige basis was opgenomen en van tijd tot tijd, zonder haar
instemming, gesepareerd moest worden. Ze maakte geen aanstalten om het
psychiatrisch ziekenhuis te verlaten. Bovendien had ze tijdens een zitting aan-
gegeven geen bezwaar te hebben tegen separatie in het geval haar behandelaars
dat noodzakelijk achten.

154 Rechtbank Den Bosch, 6 Oktober 1999, JtBJ 2000, 30, m.nt. K. Blankman.
155 In de uitspraak van 6 Oktober 1999, fcBJ 2000, 30, heeft de rechter deze dubbele

toetsing uitgevoerd. De rechter overweegt niet alleen of de nodige bereidheid
voor opneming en verblijf ontbreekt maar ook of de dwangbehandeling, EAT,
volstrekt noodzakelijk is om gevaar voor anderen af te wenden. Deze dubbele
toetsing is ook aan de orde in de psychiatrie: Rechtbank Arnhem, 21 november
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man daarentegen is van mening dat pas overgegaan moet worden op een dub-
bele toetsing als duidelijk is dat de Wgbo geen uitkomst biedt. Het argument dat
de Wet Bopz meer rechtsbescherming biedt (artikel 41 Bopz klachtregeling) is
niet overtuigend omdat dit voordeel wegvalt tegen het nadeel dat de client zijn
bewegingsvrijheid kwijtraakt. Blankman prefereert eerst naar de Wgbo te kijken
omdat door de dubbele toetsing het gevaar ontstaat dat de schotten tussen op-
neming en behandeling dreigen te vervagen. Een oordeel over de geoorloofd-
heid van de dwangbehandeling kan uiteindeiijk ook via artikel 42 Bopz verlopen
zonder daarvoor de procedure van een voorlopige machtiging te moeten door-
lopen. De mening van zowel Widdershoven als Blankman bevatten een kern van
waarheid. In de praktijk komt het geregeld voor dat dwangbehandeling plaats-
vindt bij vrijwillig opgenomen dienten. Aangezien deze dienten zieh niet ver-
zetten tegen het verblijf in een instiruut, is een voorlopige machtiging eigenlijk
niet aan de orde. Van Ginneken merkt terecht op dat de huidige Wet Bopz thans
niet goed in elkaar zit. Deze wet biedt geen oplossing voor situaties waarin de
dient enerzijds bereid is om zijn verblijf te continueren in een instiruut maar
anderzijds niet bereid is bloot te worden gesteld aan vrijheidsbeperkende maat-
regelen.'* Het huidige systeem van de Wet Bopz zit zodanig in elkaar, dat eerst
de juridische status moet worden aangepast, alvorens overgegaan kan worden
tot het meer inhoudelijke gedeelte oftewel de toepassing van vrijheidsbeper-
kende maatregelen. Hieruit blijkt dat de Wet Bopz met name gericht is op op-
neming van dienten. De benodigde ondersteuning kan pas worden geboden aan
dienten, als zij in het bezit zijn van de juiste juridische status. Van Ginneken
kiest dan ook voor een andere oplossing. Als een client vrijwillig is opgenomen
behoort het tot de taak van een hulpverlener om alles op alles te zetten om geen
dwangbehandeling te hoeven toepassen. Hij zal moeten proberen de dient te
overtuigen en te motiveren om dwangbehandeling te voorkomen.'" In de psy-
chiatrie zal de kans groter zijn dat een hulpverlener de situatie kan voorleggen
aan de client. Dit neemt echter niet weg dat ook in de verstandelijk gehandi-
captenzorg met dienten en vertegenwoordigers kan worden overlegd en geza-
menlijk op zoek kan worden gegaan naar alternatieven.

De Hoge Raad schept meer duidelijkheid over de toepassing van vrijheidsbe-
perking bij vrijwillig opgenomen dienten."* Uit een arrest van 2 november 2001
kan worden afgeleid dat dwangbehandeling in een Bopz-locatie 'in beginsel' de
rechtsbescherming verdient van de Wet Bopz. Dit is op zieh een terechte con-

2001, BJ 2002, 16; Rechtbank Den Haag, 15 September 2000, JtBJ 2000, 65, m.nt.
redactie; Hoge Raad, 2 november 2001, BJ 2002,1, m.nt. T.P. Widdershoven.

156 Rechtb.ink Roermond, 24 november 1999, JtBJ 2000,13, m.nt. Van Ginneken.
157 Rechtbank Roermond, 24 november 1999, ArBJ 2000,13, m.nt. Van Ginneken.
158 Hoge Raad, 2 november 2001, BJ 2002,1, mjit. T.P.J.C. Widdershoven.
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statering. Het blijft echter omslachtig dat deze rechtsbescherming pas kan wor-
den geboden nadat een voorlopige machtiging (of een Bopz-indicatie) is afgege-
ven.
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W&fro wrsus VWf Bopz
De Wgbo heeft betrekking op geneeskundige handelingen en is op het eerste
gezicht niet het juiste kader voor vrijheidsbeperking. De intentie van een ge-
neeskundige handeling is, in tegenstelling tot handelen in het kader van de Wet
Bopz, niet het wegnemen of verminderen van een geestesstoomis. Onvrijwillig
opgenomen dienten krijgen te maken met de Wgbo als het gaat om handelingen
die gericht zijn op het genezen van somatische aandoeningen. Handelingen die
worden verricht door de tandarts of de arts van een instituut, zoals het toedie-
nen van een griepprik, worden door de Wgbo genormeerd. Hot toepassen van
vrijheidsbeperking kan onderdeel uitmaken van een somatische behandeling,
zoals het fixeren van een client tijdens zijn genezingsproces. Wilsbekwame dien-
ten kunnen hiervoor zelf toestemming geven. Indien een client wilsonbekwaam
is, mag de vertegenwoordiger plaatsvervangend toestemming geven voor de
behandeling. Vrijheidsbeperkende maatregelen, die worden vastgelegd in het
zorgplan, hoeven in beginsel niet te voldoen aan de eis dat zij noodzakelijk zijn
om ernstig nadeel bij de client te voorkomen. Immers, met toestemming van de
client en vertegenwoordiger kan bijna alles worden vastgelegd in het zorgplan.
Dit geldt ook voor de Wet Bopz, mits client en vertegenwoordiger zieh niet ver-
zetten tegen de inhoud van het zorgplan.'"

In die gevallen dat een wilsbekwame client zieh onder de Wgbo verzet, biedt de
Wgbo geen ruimte voor behandeling (artikel 7:465 lid 6 BW). Dwangbehande-
ling onder de Wgbo is alleen mogelijk bij wilsonbekwame dienten. Als een
wilsonbekwame client zieh verzet tegen een verrichting van ingrijpende aard
kan deze handeling slechts uitgevoerd worden indien zij 'kennelijk nodig is ten-
einde emstig nadeel voor de client te voorkomen.'"" Dit is een belangrijk onder-
scheid met de Wet Bopz, waarbij het niet uitmaakt of een client wilsbekwaam
dan wel wilsonbekwaam is. Dwangbehandeling op grond van artikel 38 lid 5
Bopz is in beide gevallen mogelijk, mits sprake is van gevaar. Een ander verschil
hissen de Wgbo en de Wet Bopz is de legitimatie van dwangbehandeling. De
Wet Bopz spreekt over 'gevaar' voor de client zelf of derden in tegenstelling tot
de Wgbo waar sprake moet zijn van een 'ernstig nadeel'. Weliswaar is ernstig
nadeel voor meer interpretaties vatbaar, het gaat onder de Wgbo alleen over

159 Er moet uiteraard wel sprake zijn van een therapeutisch doel.
160 Artikel 7:465 lid 6 BW.
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nadeel voor de client zelf en niet over nadeel voor derden.'*' Widdershoven wijst
er nadrukkelijk op dat artikel 7:465 lid 6 BW niet geschikt is voor het onder
dwang uitvoeren van (een deel van) het Bopz-zorgplan, of het onder dwang
toepassen van een behandeling die er op is gericht de psychische stoornis te ver-
beteren zodat gevaar wordt weggenomen.'" Ook Dijkers is van mening dat de
Wgbo niet geschikt is voor toepassingen van vrijheidsbeperking in het kader van
de Wet Bopz. Hij maakt nadrukkelijk onderscheid tussen de Wgbo en de Wet
Bopz. De belangrijkste reden daarvoor is dat de Wgbo als uitgangspunt heeft dat
in vrijheid een contract wordt gesloten tussen een client en een hulpverlener.'"
Dit kan niet worden gezegd van een Bopz-maatregel: client en hulpverlener zijn
in dat geval tot elkaar veroordeeld. Voor beide partijen bestaat weinig ruimte
voor vrijheid. De behandeling staat in het teken van een dusdanige verbetering
van de stoornis, dat daarmee het gevaar wordt weggenomen.'"
Gezien de verschillen tussen de Wgbo en de Wet Bopz is het alleen onder strikte
voorwaarden toegestaan om dwang toe te passen buiten het Bopz-kader om.
Dwangbehandeling dient beperkt te blijven tot een tijdelijke situatie. Daarbij
moet (zo spoedig mogelijk) overeenstemming bestaan tussen de client en/of de
vertegenwoordiger en de hulpverlener. Zonder toestemming van de client en/of
de vertegenwoordiger zal dwangbehandeling alleen kunnen worden gerecht-

vaardigd door 'de zorg yan e?n gped hulpYgrlenerV* E§n hulpyeriener kan pp
grond van zijn goed hulpverlenerschap van oordeel zijn dat de toepassing van
dwangbehandeling absoluut noodzakelijk is en voorrang verdient boven niet-
behandelen. Do Wet Bopz, wellicht niet in de huidige vorm, blijft echter een
meer geo'igend kader voor dwang. Op grond van deze wet dient een vrijheids-
beperkende maatregel intern geregistreerd te worden en dient de Inspectie op de
hoogte te worden gebracht. Ook heeft de client de mogelijkheid om een klacht in
te dienen bij een Bopz-klachtencommissie op grond van artikel 41 Bopz wanneer
hij het niet eens is met de toepassing van vrijheidsbeperking. De Wgbo bevat
geen vergelijkbare bepalingen.
Naast oneigenlijk gebruik van de Wgbo komt het ook voor dat de Wet Bopz on-
eigenlijk wordt gebruikt. In een uitspraak van de Rechtbank Zwolle"* werd een
voorlopige machtiging verleend om een vrijwillig in een psychiatrische woon-

161 T.P.J.C. Widdershoven, 'Artikel 38, supplement 2', in: P.J.H Laurs,
opurminS fit irrWij'/", Deventer: Gouda Quint 1996, p. Cl-1031-1032.

162 Widdershoven 1996, p. Cl/Art. 38-1031-1154.
163 W. Dijkers, Doen en /afen in de Bopz-muc/ifigin^sprocedure. £e« oniferzoefc mwr/Hri-

(iisWv posifiVs (diss. Groningen), Den Haag: SDU Uitgevers BV, p. 215.
164 Besluit rechtspositieregelen van 3 november 1993, Sffr. 561.
165 Van Veen 2002, p. 117-120.
166 Rechtbank Zwolle, 25 januari 2000, JtBJ 2000, nr. 53, m.nt. R.P. de Roode.
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voorziening verblijvende diabetespatient te doen opnemen in een psychiatrisch
ziekenhuis. Deze patient weigerde, onder invloed van zijn stoornis, om een aan-
tal open wonden te laten verzorgen. In de noot wordt door De Roode opgemerkt
dat artikel 7:465 lid 6 BVV in verhouding tot de Wet Bopz te weinig waarborgen
btedt voor de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen: de Wet Bopz
kent een betere rechtsbescherming.'*" In dit geval ging het echter om het behan-
delen van wonden. Deze somatische behandeling kan tegen de wil van de client
worden uitgevoerd als sprake is van ernstig nadeel voor de client en als de client
in kwestie wilsonbekwaam is."* Aan beide voorwaarden was voldaan. Toch be-
sloot de rechter om een voorlopige machtiging toe te kennen aan de patient. De-
re machtiging legitimeert hulpverleners echter nog niet om over te gaan tot
dwangbehandeling. Daarvoor dient sprake te zijn van gevaar. Bovendien moet
de behandeling bijd ragen aan het verbeteren van de geestesstoomis. Tevens kan
de behandeling van de somatische aandoening alleen binnen de muren van een
instituut met een Bopz-aanmerking plaatsvinden. Hiertoe behoort niet een afde-
ling van een algemeen ziekenhuis.

Recente jurisprudentie laat zien dat het (oneigenlijk) gebruik van de Wet Bopz
ter waarborging van somatische zorg inmiddels door verschillende Bopz-rech-
ters wordt toegestaan.'** Niet in alle gevallen is echter sprake van een oneigenlijk
gebruik van de Wet Bopz. De uitspraak van 13 november 2002 van de Rechtbank
Amsterdam illustreert dat toepassing van de Wet Bopz bij de behandeling van
somatische aandoeningen in bepaalde situaries ertoe kan bijdragen dat de client,
die in eerste instantie een somatische behandeling weigerde, gaat meewerken
aan de behandeling ervan. Door behandeling van de geestesstoomis kan de
client de noodzaak van de behandeling gaan inzien en zieh alsnog bereid verklä-
ren om mee te werken aan de behandeling van de somatische aandoening. In

167 Het is echter nog maar de vraag of de Wet Bopz een zoveel betere rechtsbe-
scherming biedt: bij toepassing van de Wgbo kan de client gebruik maken van
het klacht- en tuchtrecht. Ook kunnen in het kader van de kwaliteitswetgeving
eisen worden gesteld ter waarborging van een zorgvuldige toepassing van vrij-
heidsbeperking.

168 De Inspectie noemt als voorbeeld een wilsonbekwame client die op grond van
de Wgbo tegen zijn wil wordt behandeld voor suikerziekte om hem te behoe-
den voor ernstig nadeel of een client die een noodzakelijke somatische behan-
deling weigert op basis van een waan. Beide patienten behoren onder de Wgbo
te worden behandeld en niet onder de Wet Bopz, aldus de Inspectie (IGZ 2002b,
p. 19-20).

169 Rechtbank Amsterdam, 13 november 2002, BJ 2003, 49; Rechtbank Amsterdam,
23 januari 2003, BJ 2003, 50; Rechtbank Middelburg, 18 maart 2003, BJ 2003, 56,
m.nt. J.C.J. Dute.
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deze uitspraak wordt de Wet Bopz indirect gebruikt: door een client onvrijwillig
op te nemen en te behandelen aan zijn stoornis kan uiteindelijk ook de somati-
sche aandoening worden behandeld. Het is echter nog maar de vraag of de wei-
gering van de client ook daadwerkelijk wordt veroorzaakt door de geestesstoor-
nis.'™ Dute doet de suggestie dat de wetgever deze jurisprudentie, voor zover
deze leidt tot een oneigenlijk gebruik van de Wet Bopz, een halt moet toeroepen.
Een andere optie is dat de Hoge Raad zieh gaat buigen over deze, niet eenvou-
dige, materie.'™

Veranfuwrde zorg
Voortbordurend op de toon die de rechter in de uitspraak van 10 februari 1998
heeft gezet, is in de zomer van 2000 een rapport versehenen over criteria voor
verantwoord handelen bij vrijheidsbeperkende interventies.'^ Dit rapport is een
antwoord op de vraag van de Minister van VWS om criteria te ontwikkelen voor
het operationaliseren van het begrip verantwoord handelen in situaties waarin
vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn. In het rapport wordt gesproken
over een uitbreiding van de reikwijdte van de Wet Bopz, oftewel een algemene
zorgwet aangepast aan de ontwikkelingen in het zorgbeleid en het zorgveld
welke ook van toepassing is op semi-murale en extramurale zorgvormen. De
minister crkent hiermce dat vrijheidsbeperkende maatregelen niet alleen voor-
komen in instellingen waarop de Wet Bopz van toepassing is, maar ook daar-
buiten. In afwachting van een nieuwe of gewijzigde wettelijke regeling moeten
de kwaliteitscriteria uit het rapport als leidraad dienen voor het toepassen van
vrijheidsbeperkende maatregelen. Over de Wgbo wordt opgemerkt dat deze wet
onvoldoende wettelijke basis biedt voor het legitimeren van het handelen van
hulpverleners bij meer structurele vrijheidsbeperkende maatregelen.

170 In de uitspraak van 13 november 2002 (BJ 2002, 49) wordt het causale verband
hissen de stoornis en het gevaar als volgt gemotiveerd:'(...) Uit de omstandig-
heid dat betrokkene in het zeer recente verleden zieh nog wel wilde laten be-
stralen en dat dit in een periode was dat zij minder psychotisch was, kan de
conclusie worden getrokken dat haar huidige standpunt dat zij niet bestraald
wil worden, wordt ingegeven door haar stoomis en de daarmee gepaard gaan-
de psy chose (...)'.

171 Rechtbank Middelburg, 18 maart 2003, BJ 2003, 56, m.nt. J.C.J. Dute.
172 Inspectie voor de Gezondheidszorg, Criferw wwr üerannword hamkkw to; m)-

i«' maafirgWrn, Den Haag: 2000b.
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5 J Vrijheidsbeperking buiten Bopz-instituten

De Wet Bopz heeft een beperkte reikwijdte en is uitsluitend van toepassing op
instituten voor verstandelijk gehandicaptenzorg. Dit leidt ertoc dat et?n so-
ciowoning wel onder de reikwijdte van de wet valt en een gvt niet, terwijl de
populatie dienten niet veel van elkaar verschilt. In de parlementaire geschiede-
nis wordt deze keuze van de wetgever niet helder gemotiveerd.' ' ' Krul-Steketee
vraagt zieh dan ook terecht af waarom het soort voorziening in de verstandelijk
gehandicaptenzorg de vorm van rechtsbescherming bepaalt."'*
De afgelopen jaren heeft een aantal onderzoeken het vermoeden bevestigd dat
vrijheidsbeperkende maatregelen ook buiten instituten worden toegepast. In
1997 heeft het NCvG'* in opdracht van de Inspectie een onderzoek verricht naar
de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in settings welke niet onder
de Wet Bopz vallen, waaronder gvt'en. Het onderzoek leverde een aantal op-
vallende resultaten op. Afzonderen en het beperken in de bewegingsvrijhoid
komen regelmatig voor in gvt'en. De reden van deze toepassingen is vooral de
bescherming van de client, de omgeving en het personeel. Ook worden deze
vrijheidsbeperkende maatregelen geregeld als sanetie opgelegd. Daarnaast is
opmerkelijk dat hoe vaker in een setting een vrijheidsbeperkende maatregel
voorkomt, hoe eerder het personeel van mening is dat deze handelingen zijn
toegestaan.

Recente ontwikkelingen in de verstandelijk gehandicaptenzorg bevorderen de
toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen buiten instituten. Sinds 1 april
2000 is de uitraaskamer onder de Wet voorzieningen gehandicaptenzorg ge-
bracht. Artikel 1, lid lc Wvg bepaalt dat 'to/ de itwmwrzien/ng uwdf oofc een w/f-
raflsfamier gereltend, uxwronder uwdf uerstaan een i>erW.//srM/mfe iwwnVi een ge/wndi-
copfe d/e, uoniwege een gedragsstoorm's ernsfig ontremd gedrag uerfoonf, z/'en fam fl/zon-

173 In de brochure 110 vragen over de Wet Bopz (Ministerie VWS en Geneeskun-
dige Inspectie voor de geestelijke volksgezondheid, 1994) wordt toegelicht
waarom gvt'en en dagverblijven niet onder de Wet Bopz vallen, terwijl daar
ook vrijheidsbeperking plaatsvindt: 'de Bopz is bedoeW wwr 24-uurs opi>an#. We/-
/ic/ir ('s /ief zmuo/ no een aa«/a/ y'aren era?nng /nef de ßopz, (OC/J de Bopz op een aanfa/
ran deze msfe//ingen ran foepossing fe /fl/en zyn. Deze Jtwesf/e za/ b/; de ei>a/ua/ie i»an
de zt>ef - die binnen drie /oar na incoerin^ moef p/aafsw'nden - aan de orde fo/nen.' (p.
7-8).

174 J. Krul-Steketee, "De reikwijdte van de Bopz-novelle", Neder/ands /i/ns<enWad
(65)1990-29, p. 1160-1161.

175 Noorderlijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken 1997; R.H. Bakker, L.J.
Tiesinga, P. Gassman en Th. W.N. Dassen, "Vrijheidsbeperkende maatregelen
in niet Bopz aangemerkte instellingen. Gelegaliseerde dwang of gedwongen le-
galisering?", Ti/dschri/t wwr socia/e GeneesJtunde (80) 2002-7, p. 455-462.
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o/fof rust fam Jfcomen'. Deze nieuwe mogelijkheid roept een aantal vragen
op. Hoe verhoudt deze voorziening zieh tot de Wet Bopz? In hoeverre oefent de
Inspectie toezicht uit op deze vrijheidsbeperkende maatregel? Wie is verant-
woordelijk voor het uitvoeren van deze vrijheidsbeperkende maatregel? De hui-
dige Wet Bopz houdt vooralsnog geen rekening met dit soort initiatieven.
In het kabinetsstandpunt naar aanleiding van de eerste evaluatie van de Wet
Bopz'*" geeft het kabinet aan dat zij het niet wenselijk acht om de werkingssfeer
van de Wet Bopz uit te breiden naar gvt'en. Zij motiveert haar standpunt als
volgt: '£<?« grf beoogf met uieren fawn fig uur per efmaa/ i>erb/iy/ fe frieden, maar beu>o-
ners /e sfim«/eren en fe frege/eiden fciy een 20 ze//sfand/g moge/i/fc bestaun. Hef is mede
daarom naor zi/'n aard een yoorzien/ng uxwrin geen sprafce di'enf fe zi/w i»a« gediwngen
opname dan u»e/ #edu>ongen wrb/i)/. Boyendien «oren in een gpf geen yri/Tie/dsfreper-
ücende midde/en en maafrege/en fe twrden toegepasf.' Dit standpunt wordt een paar
jaar later losgelaten. De Minister van VWS heeft in januari 2002 erkend dat vrij-
heidsbeperkende maatregelen ook buiten instituten worden toegepast. Op grond
van deze bevindingen is de minister tot de conclusie gekomen dat, mede in het
kader van de modernisering van de AWBZ, de Wet Bopz wellicht meer per-
soonsgericht in plaats van instituutsgericht moet worden.'^ Daarnaast heeft het
Ministerie van VWS aan het Instituut voor Beleid en Management van de Eras-
mim I !nM'«»r*iifi»ifr Rr>fforrlam Ho Qn/^rarKf jr^yps^on n m t*> nnHpr7np!cpn in Hno-

verre in niet-Bopz-locaties behoefte bestaat aan een wettelijk kader voor de toe-
passing van vrijheidsbeperking. Dit onderzoek heeft in 2003 plaatsgevonden. De
resultaten bevestigen de bevindingen uit eerdere onderzoeken. In bijna alle
voorzieningen voor verstandelijk gehandicaptenzorg komen toepassingen van
vrijheidsbeperking voor. In gvfen wordt gebruik gemaakt van afzondering,
medicatie, beimatten en de deur op slot. Daarnaast zijn ook logeerhuizen, kin-
derdagverblijven en dagverblijven voor ouderen bekend met toepassingen van
vrijheidsbeperking. "*

176 Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Jusritie,
iicfiisfaridpiiN/ Effl/nrtfiV t>«n de We/ Bopz, Rijswijk: 1997, p. 42.

177 HflMdWHitffH // 22 januari 2002, p. 40-2950-2952.
178 L.A.P. Arends en R. Dursun, V'ri;7ieidstfpfrlttvidf m<wfrege/e« t»i; psyc/iogenofrisc/ie

pafit'nh'N f» tvrstaiirff/i/Jc ge/iflfidirap/eii op ntef-Bopz-p/aa/sen, Rotterdam: Instituut
Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus Medisch Centrum/Erasmus
Universiteit Rotterdam (in opdracht van het Ministerie van VWS) 2004 Cnog niet
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Vri/Twu/sfceperiting: rro /uniftsrhr amt/ysr

5.9 Beschouwing : ,«

In deze beschouwing Staat een tweetal vragen centraal. De eerste vraag luidt: 7w
Jtofifrw xs fn/ViisiwperJtinj; rasf^rtyrf m <rn /uriJisrh faufrr?' De twcedo vraag
luidt: 7n HOTPOT? uwd/ in tef /un</isdic fanter, tor nan:ifn iwi <fc fot-passin̂  iwi rri/-
ta'dsivprrftng, rrkCTjing ̂ e/joudfn »iff <fe sprri/irtr agrnsr/uipprn ran <

/n /wrorrre is wt/hr ufsfeprrlting fosfge/e#d in een /uru/i'sdi tauter?
In 1994 is de Wet Bopz in werking getreden. Deze wet legitimeert de toepassing
van vrijheidsbeperking. Ook de verstandelijk gehandicaptenzorg valt ondor de
reikwijdte van deze wet. De Wet Bopz gaat uit van een enge invulling van vrij-
heidsbeperking. Huisregels, beperkingen in het recht op bewegingsvrijhoid,
dwangbehandeling en middelen of maatregelen zijn de vier vormen van vrij-
heidsbeperking die zijn toegestaan. De Wet Bopz hanteert het uitgangspunt dat
het beperken van de vrijheid van dienten alleen mogelijk is als sprake is van
'gevaar'. Daarbij doet de intentie van de maatregel niet ter zake. Elke maatregel
die leidt tot een inperking van de vrijheid van een client, dient te worden ver-
antwoord en dus te voldoen aan de vereisten van de Wet Bopz. Daarnut* beoogt
de Wet Bopz de interne rechtspositie van dienten optimaal te beschermon.
Strikt genomen is vrijheidsbeperking alleen toegestaan bij dienten die onvrijwil-
lig zijn opgenomen in instituten met een Bopz-aanmerking. De jurisprudentie
laat echter zien dat, onder bepaalde omstandigheden, ook vrijheidsbeperking bij
vrijwillig opgenomen dienten is toegestaan. De rechter verwijst daarbij naar de
Wgbo. Op grond van artikel 7:465 lid 6 BW bestaat de mogelijkheid om, bij ern-
stig nadeel voor de wilsonbekwame client, diens verzet terzijde te schuiven en
de behandeling toch uit te voeren. De Wgbo is echter niet de juiste weg om vrij-
heidsbeperking toe te passen. Deze wet is bedoeld voor somatische handelingen.
Indien een client zieh verzet tegen een somatische handeling, bijvoorbeeld een
griepspuit, mag de hulpverlener de behandeling onder bepaalde voorwaarden
uitvoeren: het betreft een verrichting van ingrijpende aard, de client is wilsonbe-
kwaam en niet behandelen veroorzaakt een ernstig nadeel voor de client. Daar-
naast dient ook de vertegenwoordiger van de client, indien aanwezig, toestem-
ming te geven voor de verrichting.

De Wgbo is slechts geschikt om tijdelijk of in een noodsituarie vrijheidsbeper-
king toe te passen. Deze wijze van handelen is ook in overeenstemming met
goed hulpverlenerschap. Tegelijkertijd vereist goed hulpverlenerschap dat vrij-
heidsbeperking op een verantwoorde wijze plaatsvindt. De Wgbo biedt niet vol-
doende waarborgen hiervoor. De Wet Bopz, wellicht niet in de huidige vorm, is
een meer geeigend kader voor vrijheidsbeperking. Indien dwangbehandeling bij
vrijwillig opgenomen dienten plaatsvindt vereist de Wet Bopz dat de juridische
status van de client wordt aangepast. Het is de vraag of deze aanpassing van de
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juridische status voldoende is om de interne rechtspositie van mensen met een
verstandelijke handicap optimaal te waarborgen. De Rechtbank van Alkmaar (10
februari 1998) is bovendien van mening dat de leemte bij vrijwillig opgenomen
dienten niet kan worden opgevuld door een doorgaans ingrijpende en langdu-
rige maatregel als een voorlopige machtiging.
De Wet Bopz legt de nadruk op opneming van dienten in een instituut voor
mensen met een verstandelijke handicap. Dit blijkt ook uit het gegeven dat vrij-
heidsbeperking pas mag worden toegepast, nadat een Bopz-indicatie of een
voorlopige machtiging is aangevraagd. In deze wet wordt onvoldoende aan-
dacht besteed aan de waarborgen rondom de toepassing van vrijheidsbeperking
(de interne rechtspositie). Een juiste juridische status betekent nog niet dat dien-
ten voldoende beschermd worden tegen inbreuken op hun vrijheid. Op grond
van de Wet Bopz is de hulpverlener verplicht om dwangbehandeling en midde-
len of maatregelen in het kader van een noodsituatie te melden aan de Inspectie
en intern te registreren. De wet zegt echter niets over de wijze waarop hulpver-
leners deze middelen of maatregelen dienen toe te passen. Ook laat zij in het
midden welke maatregelen niet mögen worden toegepast in het kader van
dwangbehandeling en noemt zij geen termijn voor dwangbehandeling, in tegen-
stelling tot vrijheidsbeperking in het geval van een noodsituatie welke niet lan-
ger dan zeven dagen mag duren. Het behoort tot de taak van professionals om
open normen nader in te vullen. Deze normen kunnen vervolgens onderdeel
gaan uitmaken van de professionele standaard van artsen, gedragsdeskundigen
en persoonlijk begoleiders.
Het is dan ook van groot belang dat de criteria proportionaliteit, subsidiariteit en
effectiviteit in relatie tot de toepassing van vrijheidsbeperking nader worden
uitgewerkt. Op deze manier wordt ook vrijheidsbeperking bij vrijwillig opge-
nomen dienten genormeerd. De uitwerking van deze criteria hoeft niet noodza-
kelijkerwijs wettelijk te worden vormgegeven. Ze kunnen ook worden uitge-
werkt via zelfregulering. Een hulpverlener dient aan te kunnen tonen dat de
toepassing van een vrijheidsbeperkende maatregel een laatste redmiddel is,
waarvoor geen ander en minder ingrijpend alternatief voorhanden is. Verder
dient er een redelijke verhouding te bestaan tussen de inbreuk op de vrijheid
van een client en het doel van deze inbreuk. Tot slot dient de toepassing van een
vrijheidsbeperkende maatregel gestaakt te worden, zodra duidelijk is dat de
maatregel niet meer het gewenste effect heeft of een minder ingrijpend altema-
tief voorhanden is.

/n htvivrri* uwrdf in Zier /urn/isr/ie Jtuder, ten aanzicn ran dc fofpassiri£ IWI fri/'/ieidsfre-
njj, rfta'M»ig £i/iou<frri nid «it speci/iefe e/gensc/wppen can <te yerstarufe/j/Jfc ge/wn-

Het juridische kader voor vrijheidsbeperking in de verstandelijk gehandicapten-
zorg is voornamelijk de Wet Bopz. Deze wet kent een lange geschiedenis. De
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verstandelijk gehandicaptenzorg is pas in een later stadium under de reikwijdte
van de wet gebracht. De implementatie van de Wet Bopz in de verstandelijk ge-
handicaptenzorg verloopt, ruim 10 jaar na invoering, nog steeds niet op de wijze
die de wetgever in 1994 voor ogen had.'™ De Wet Bopz wordt beschouwd als
een wet die eigenlijk voor de psychiatrie is geschreven. Ook in de titel van de
wet wordt verwezen naar de psychiatrie: 'Wet bijzondere opnemingen in

Een aantal redenen is te noemen op grond waarvan het huidige juridische kader
tekort schiet voor de verstandelijk gehandicaptenzorg:
• Volgens de Wet Bopz is de toepassing van vrijheidsbeperking gericht op

het verbeteren van de stoornis. Op grond van artikel le Bopz en het Bcsluit
administratieve bepalingen Bopz'"" wordt onder een geestelijke stoornis
ook verstaan een verstandelijke handicap. In de verstandelijk gehandicap-
tenzorg is de zorg niet gericht op het verbeteren van de stoornis. Er is veel
meer sprake van het stabiliseren van de stoornis. Een verstandelijke handi-
cap is immers een blijvende stoornis. Wei is het mogelijk om psychische
en/of gedragsproblemen te voorkomen of te verminderen. Do Wet Bopz
spreekt ook over een therapeutische doelstelling. Daarvan zal in de ver-
standelijk gehandicaptenzorg niet of nauwelijks sprake zijn.

• In de verstandelijk gehandicaptenzorg is het veel moeilijker dan in de psy-
chiatrie om achter de eigenlijke wil van een client te komen. Verzet een
client zieh bewust tegen de toepassing van vrijheidsbeperking? Stemt een
client in met het zorgplan waarin vrijheidsbeperkende maatregelen zijn op-
genomen? In de sector ontbreken eenduidige criteria om wils(on)be-
kwaamheid en verzet bij een client vast te stellen.

• De essentie van de Wet Bopz is dat slechts tijdelijk middelen of maatregelen
worden toegepast. Zodra het gevaar geweken is, dient de maatregel gestopt
te worden. In de zorg voor verstandelijk gehandicapten ligt het accent op
structurele of langdurige toepassingen van middelen of maatregelen. Een
aanzienlijk deel van de vrijheidsbeperkende maatregelen wordt toegepast
via de consrruetie middel of maatregel akkoord. Deze middelen of maatre-
gelen zijn opgenomen in het zorgplan waarmee client en/of vertegenwoor-
diger hebben ingestemd. Het gevaar bestaat dat bij de toepassing ervan niet
altijd serieus wordt omgegaan met het verzet van een client. Daarnaast
hoeft de toepassing niet te worden gemeld bij de Inspectie.

179 Dit wordt ook onderschreven door de empirische gegevens, die in het kader
van dit onderzoek zijn verzameld (hoofdsruk 6).

180 Besluit administratieve bepalingen Bopz van 2 april 2001, S/fc. 214 (bijlage 1-4).
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Er is een grijs gebied van behandelen,"" waarin het onduidelijk is of de Wet
Bopz of de Wgbo van toepassing is. Op grond van de Wet Bopz mag een
hulpverlener vrijheidsbeperkende maatregelen tegen de wil van een client
toepassen indien sprake is van gevaar. Verwarrend is dat de Wgbo ook een
mogelijkheid biedt om dwangbehandeling toe te passen. Indien een
wilsonbekwame client zieh tegen een behandeling verzet, mag de behan-
deling worden voortgezet als sprake is van einstig nadeel voor de client. De
Wgbo is echter niet het juiste kader om vrijheidsbeperkende maatregelen
toe te passen. Deze wet is gericht op somatische behandelingen. Indien een
vrijwillig of onvrijwillig opgenomen client zieh verzet tegen een behande-
ling bij de tandarts of geen operatie wil ondergaan, kan hij toch tegen zijn
wil worden behandeld indien hij wilsonbekwaam is en ernstig nadeel te
verwachten is van zijn beslissing. De Wgbo wordt echter ook gebruikt om
vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen bij vrijwillig opgenomen
dienten. Indien een client instemt met de toepassing van vrijheidsbeper-
king is er nog niets aan de hand. De situatie verändert zodra sprake is van
verzet. De jurisprudence op dit gebied is niet altijd even consistent. De
rechter achtte het in een aantal gevallen toelaatbaar dat middelen of maat-
regelen ook bij vrijwillig opgenomen dienten werden toegepast, onder de
vlag van de Wgbo. Deze toepassing mist de waarborgen die de Wet Bopz
aan dienten biedt. De Wgbo kent, in tegenstelling tot de Wet Bopz, niet de
eis dat de toepassingen van vrijheidsbeperkingen worden geregistreerd en
gemeld aan de Inspectie. Daarnaast kent de wet geen speciale klachtrege-
ling. Uiteraard hebben vrijwillig opgenomen dienten wel de mogelijkheid
om via hot reguliere klachtrecht een klacht in te dienen.
De Wet Bop/ heeft onvoldoende greep op alle vrijheidsbeperkende maatre-
gelen. Vrijheidsbeperking is in de verstandelijk gehandicaptenzorg veel
ruimer dan de Wet Bopz mogelijk maakt. Hulpverleners maken veelvuldig
gebruik van een breed scala aan vrijheidsbeperkende maatregelen. Een
client met een verstandelijke handicap die in een Bopz-instituut verblijft
krijgt te maken met begeleidingsafspraken, huisregels, pedagogische maat-
regelen, beschermende maatregelen, middelen of maatregelen en beperkin-
gen in de bewegingsvrijheid. De Wet Bopz is in beginsel alleen van toepas-
sing op middelen of maatregelen die worden toegepast omdat sprake is van
gevaar voor de client of voor anderen. Deze middelen of maatregelen moe-

181 In het kader van de Wet Bopz wordt gesproken over behandelen. In de ver-
standelijk gehandicaptenzorg is het echter gepaster om te spreken over han-
delen aangezien niet sprake is van het behandelen oftewel genezen van een ver-
standelijke handicap. Er is eerder sprake van het bieden van ondersteuning aan
dienten.
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ten bij verzet van een client geregistreerd en gemeld worden aan de In-
spectie. In de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap is het ge-
vaarscriterium niet altijd toereikend. Ook vanuit het oogpunt van opvoe-
ding, het bieden van bescherming als ook het begeleiden en ondersteunen
van dienten dient de vrijheid van een client te kunnen worden beperkt. De
Wet Bopz legitimeert niet de toepassing van beschermende en pedagogi-
sehe maatregelen.
De Wet Bopz heeft een institutioneel karakter. Een aanzienlijk aantal dien-
ten met een verstandelijke handicap is niet woonachtig in een instituut. Van
de 110.000 mensen met een verstandelijke handicap wonen er maar liefst
73.000 thuis, zelfstandig of in een andere woonvorm. Vrijheidsbeperkende
maatregelen komen niet alleen voor in Bopz-instituten, maar ook daarbui-
ten. De Wet Bopz is daar echter niet van toepassing.
Onder de Krankzinnigenwet, de voorloper van de Wet Bopz, waren vrijwel
alle dienten in instituten voor verstandelijk gehandicaptenzorg vrijwillig
opgenomen. Een groot deel van deze dienten is nog steeds vrijwillig opge-
nomen. De Wet Bopz is echter niet van toepassing op deze dienten, ook
niet als bij deze groep dienten vrijheidsbeperking wordt toegepast.

a/s

Bovenstaande punten maken duidelijk waarom de Wet Bopz niet het geschikte
kader is voor de verstandelijk gehandicaptenzorg. In de Wet Bopz wordt onvol-
doende rekening gehouden met de speeifieke eigenschappen van de verstande-
lijk gehandicaptenzorg. Het is goed dat de Wet Bopz beperkingen in de vrijheid
van dienten tot een minimum wil beperken.middelen of maatregelen mögen
niet zo maar worden toegepast. Het gaat immers om ingrijpende maatregelen
met verstrekkende gevolgen voor dienten. De nadruk ligt daarbij sterk op het
zelfbeschikkingsrecht van dienten. Ook mensen met een verstandelijke handicap
hebben recht op zelfbeschikking. In de zorg voor mensen met een verstandelijke
handicap hebben hulpverleners echter te maken met dienten die minder in staat
zijn om dit recht zelfstandig uit te oefenen. Om ervoor te zorgen dat dienten de
zorg of ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben, dient naast het zelfbe-
schikkingsrecht ook ruimte te zijn voor goede zorg. Bepaalde vormen van vrij-
heidsbeperking zijn noodzakelijk vanuit het oogpunt van goede zorg. Handelen
vanuit goede zorg betekent dat dienten in hun vrijheid worden beperkt, om uit-
eindelijk een bepaalde ontwikkeling te kunnen doormaken. Soms is het noodza-
kelijk om een client in het begin te ondersteunen en te begeleiden door middel
van strikte afspraken en regels. Vanuit dit oogpunt is het legitiem om de vrijheid
van een client te beperken. Bescherming wordt ingezet om uiteindelijk meer
vrijheid te bereiken. Belangrijk is wel dat goede zorg gepaard gaat met een ade-
quate rechtsbescherming. Als in het juridische kader meer mogelijkheden wor-
den gecreeerd om in te grijpen in de vrijheid van dienten, moeten daar wel
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waarborgen tegenover staan. Goede zorg betekent allesbehalve dat dienten
vanwege een tekort aan personeel, een tekort aan tijd of andere niet-Iegitieme
redenen worden beperkt in hun vrijheid. Alvorens in hoofdstuk 7 nader wordt
ingegaan op een altematieve regeling, waarin de nadruk ligt op goede zorg en
rechtsbescherming, wordt in het volgende hoofdstuk (6) een beschrijving gege-
ven van de wijze waarop in de dagelijkse praktijk van de zorg voor mensen met
een verstandelijke handicap wordt omgegaan met vrijheidsbeperking.
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6. Vrijheidsbeperking in de praktijk

6.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is vrijheidsbeperking vanuit een juridische invalshoek
beschreven. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe in de praktijk van de zorg
voor mensen met een verstandelijke handicap wordt omgegaan met vrijheidsbe-
perking. De resultaten zijn gebaseerd op het empirische onderzoek dat in het
kader van deze Studie is uitgevoerd in drie verschillende voorzieningen voor
verstandelijk gehandicaptenzorg. Het onderzoek bestond uit observaties, inter-
views en dossieronderzoek. Daamaast wordt ook gebruik gemaakt van de re-
sultaten van de tweede evaluatie van de Wet Bopz, die bestond uit: een schrifte-
lijke enquete, interviews en een dossieronderzoek. Zowel de mening van de per-
soonlijk begeleider, de vertegenwoordiger als de client worden weergegeven en
geillustreerd door citaten.' Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschou-
wing waarin de knelpunten die in de praktijk zijn geconstateerd nogmaals de
revu passeren. In hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op deze knelpunten en
wordt een voorstel gedaan voor een altematieve regeling.

6.2 Casuistiek uit de praktijk

Hieronder worden vijf verschillende casus gepresenteerd.* Aan de hand hiervan
moet duidelijk worden hoe divers de rol van vrijheidsbeperking is in de zorg
voor mensen met een verstandelijke handicap. Ook wordt aan de orde gesteld
dat in de praktijk nauwelijks een onderscheid wordt gemaakt tussen een vrij-
willig en een onvrijwillig opgenomen client. Vrijwel elke client met een ver-
standelijke handicap die opgenomen is in een voorziening heeft te maken met
vrijheidsbeperking. De mate waarin dat gebeurt verschilt per client. De motie-
ven die ten grondslag liggen aan de toepassing van vrijheidsbeperking kunnen
varieren van behandelen, opvoeden, het bieden van bescherming tot het voor-
komen van gevaar of het handhaven van de orde. In een aantal casus komt ook
de onmacht van de hulpverleners naar voren. Ze willen graag de huidige situa-
tie doorbreken, maar vanwege een tekort aan personeel, een tekort aan tijd of het

Ook is een aantal citaten van artsen en gedragsdeskundigen in het verhaal ver-
werkt. Deze citaten komen voornamelijk uit interviews die in het kader van de
tweede evaluatie van de Wet Bopz hebben plaatsgevonden.
De vijf casus komen uit het empirische materiaal dat is verzameld in de drie
verschillende voorzieningen.
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ontbreken van hulp van een consulententeam' kan het soms niet op een andere
manier.

Casus I:
Client V,< vrijwillig opgenomen, dient zieh elke dag aan een strak dagpro-
gramma te houden. Het schema biedt de client zekerheid. Zonder dit pro-
gramma ontstaat er teveel spanning voor de client. Hij moet duidelijk weten
waar hij aan toe is. Hij houdt ervan om voortdurend zijn grenzen te verleggen.
Dit programma probeert dat gedrag zoveel mogelijk te voorkomen, aldus een
passage uit het zorgplan.
Een fragment uit het schema:
16:00 terug van werk: koffie en 1 sigaar
16:50 verplicht douchen
17:00 eten in de eigen kamer
18.00 nieuws kijken
18.30 verplicht wandelen
19.00 treinkamer
21.30 evaluatie op kantoor, bij goed gedrag 1 sigaar
22.00 inleveren rookwaar en deur van slaapkamer op slot

Als client V moeilijk gedrag vertoont wordt hem een crisisprogramma aangebo-
den. Aan het einde van de dag wordt met client V de dag doorgenomen. Als hij
zieh goed heeft gedragen krijgt hij als beloning een extra sigaar. De vrijheidsbe-
perking bostaat voornamelijk uit allerlei afspraken die met de client zijn ge-
maakt. Binnen deze afspraken kan hij redelijk zijn eigen gang gaan. In de groep
waar client V verblijft, wonen voomamelijk dienten met autisme en gedrags-
problemem.

Casus 2: Besdiermp«de maaf redeten , , ;
Client W heeft een ernstige verstandelijke handicap en is vrijwillig opgenomen.
Volgens het zorgplan worden bij deze client geen middelen of maarregelen toe-
gepast. In het zorgplan staat wel genoteerd dat beschermende maatregelen wor-
den toegepast. Client W draagt in de rolstoel een heupband ter bescherming van
zichzelf vanwege epilepsieaanvallen. Als hij wordt vervoerd draagt hij voeten-
bandjes om te voorkomen dat zijn voeten ergens tussenkomen. Tot slot heeft hij

In Nederland is mede naar aanleiding van de schokkende beeiden van Jolanda
Venema, vastgebonden aan een verwarmingselement, een landelijk systeem
van consultatie ontstaan. Aanleiding voor consultatie zijn uitzichtloze situaties
waarin dienten met emstige gedragsproblemen zieh kunnen bevinden.
I")e namen van de dienten zijn geanonimiseerd.
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bedhekken ter bescherming van zichzelf. Tegen deze maatregelen verzet de
dient zieh niet en zijn ouders hebben toestemming verleend. Vrijheidsbeperking
vindt bij deze client plaats vanuit het motief beschermen.

Casus 3: Kamerfrairnng en /iff tepa/en win
Met client X, vrijwillig opgenomen, gaat het de laatste jaren steeds beter. Werd
hij voorheen voortdurend afgezonderd, de laatste tijd is dat niet ol nauwelijks
meer aan de orde. Hij woont echter nog steeds binnen een vrij gesloten gruep
met dienten die individuele begeleiding krijgen, hetgeen inhoudt dat deze dien-
ten voomamelijk op hun kamer de dag doorbrengen. Dit wordt in een van de
deelnemende Instituten ook wel fatmfrfogWfufin£ of kamrrfraiNinx genoemd.
Client X heeft echter behoefte aan sociale contacten. De afdeling waar hij woont
vindt hij af en toe net een gevangenis. Ondanks het feit dat hij steeds moor vrij-
heid krijgt, is het nog altijd de begeleiding die de grenzen bepaalt waarbinnen
hij mag funetioneren. Hij heeft op zijn kamer een bord hangen met daarop exact
aangegeven wat en wanneer plaatsvindt. De afgelopen maanden is het pro-
gramma al in zijn voordeel aangepast. Hij mag op bepaalde tijden alleen gaan
wandelen en de deur naar de woonkamer Staat nu vaker open. Echter als de
deur naar de woonkamer dicht is, mag hij er niet in. Op dat moment krijgt een
andere client individuele begeleiding in de woonkamer. Op diverse momentan
wordt de vrijheid van client X, volgens zijn eigen zienswijze, onterecht beperkt,
aangezien hij in tegenstelling tot andere dienten wel behoefte heeft om zieh vrij
te kunnen bewegen tussen zijn eigen kamer en de woonkamer. Andere dienten
van de groep belemmeren deze vrijheid.

Casus 4: Hwisrege/s •" *
Een aantal dienten van een sociowoning, geniet veel vrijheid. De enige vorm
van vrijheidsbeperking waar zij zieh aan moeten houden zijn de huisregels.
1. Als dienten ergens naar toe gaan, afmelden bij personeel en medeclienten.
2. Als er bezoek komt voor iemand, kleding aanhouden en niet in pyjama er-

bij komen zitten.
3. Bij het draaien van muziek rekening houden met de andere dienten.
4. Nette manieren aan tafel tijdens het eten.
5. Niet de post van elkaar openen.
6. Niet ongevraagd de kamer van andere dienten betreden.

Casus 5: Bi/zomfer zorgp/an ...
Bij client Z, vrijwillig opgenomen, is al vier jaar geleden een bijzonder zorgplan
opgesteld. Dit plan wordt echter nog steeds niet uitgevoerd, omdat de uitspraak
van het consulententeam nog niet is gehonoreerd. Om het plan uit te kunnen
voeren is meer begeleiding nodig. Het doel van het zorgplan is om gedurende
de dag meer struetuur aan te brengen. Op dit moment zijn er veel lege momen-
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ten op een dag. Client Z moet vanwege zijn moeilijke gedrag deze lege momen-
ten op zijn kamer doorbrengen. In de woonkamer verblijven op drukke mo
menten nog zeven andere dienten. Client Z wordt van de andere dienten on-
rustig waardoor het gevaar bestaat dat hij met meubilair gaat gooien. Het gevolg
is dat hij, soms onterecht, op zijn kamer wordt opgesloten. Een hulpverlener
merkt over client Z op dat 'als je hem echt tot zijn recht wilt laten komen dan is
ee"n op een begeleiding nodig.' Het nieuwe zorgplan houdt weliswaar veel af-
spraken in en een strak dagprogramma, maar levert uiteindelijk meer vrijheid
voor de client op aangezien hij niet meer zo vaak op zijn kamer hoeft te verblij-
ven.

De casus laten zien dat vrijheidsbeperking ook buiten het juridische kader
plaatsvindt: in alle vijf de situaties was sprake van vrijheidsbeperking bij een
client met de juridische status vrijwillig. Veel van deze beperkingen zijn met
toestemming van client en/of vertegenwoordiger opgenomen in het zorgplan. In
casus 1 heeft de vertegenwoordiger ingestemd met het dagprogramma en het
crisisprogramma, dat in werking treedt als client V moeilijk gedrag gaat verto-
nen. Onduidelijk is echter wat onder moeilijk gedrag moet worden verstaan.
Hiermev wordt hoogstwaarschijnlijk bedoeld dat client V zieh gaat verzetten
tegen het dagprogramma. Vanaf dat moment is de client het niet meer eens met
een deel van het zorgplan en mag het reguliere programma, conform de Wet
Bopz, niet meer worden uitgevoerd. Ook niet als sprake is van gevaar. Dwang-
behandeling is in beginsel niet toegestaan bij vrijwillig opgenomen dienten. De
Wgbo biedt hiertoe geen mogelijkheden. Bovendien is verzet niet te ondervan-
gen in een overeenkomst. De Wgbo en ook de Wet Bopz bevatten ieder een spe-
ciale bepaling over verzet. In de praktijk wordt regelmatig afgeweken van deze
regels. Dit leidt ertoe dat het crisisprogramma uit casus 1 gewoon ingaat vanaf
het moment dat client V moeilijk gedrag gaat vertonen. Zodra de client weer
rüstig is, wordt overgestapt op het reguliere dagprogramma.
Een aantal van de opgelegde maatregelen, die in de casus aan bod komen, wordt
door hulpverleners pedagogische maatregelen genoemd. Volgens hulpverleners
vallen deze maatregelen niet onder de Wet Bopz. Daamaast valt een maatregel
als komertraining moeilijk te plaatsen onder de Wet Bopz. De vraag is of de Wet
Bopz bedoeld is voor de toepassing van zulke ingrijpende en langdurige maat-
regelen. Mensen met een verstandelijke handicap worden, ongeacht hun status,
in de dagelijkse zorg onderworpen aan diverse vormen van vrijheidsbeperking.
Daarbij lijkt het niet relevant te zijn waar de client met een verstandelijke handi-
cap verblijft. Ook een client in een gvt of een vrijwillig opgenomen client krijgt te
maken met vrijheidsbeperking. Op deze manier ontstaat een grijs gebied, waar-
voor geen gepast wettelijk kader bestaat.
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De casus maken ook duidelijk dat een deel van de vrijheidsbeperkende maatre-
gelen kan worden voorkomen. Dit komt enerzijds dcx>r een tekort aan tinanciele
middelen en de groepsgrootte, anderzijds doordat hulpverleners zieh nog on-
voldoende bewust zijn van de beperkingen die zij opleggen aan dienten. Juist in
zulke situaties is het van belang dat hulpverleners zieh realiseren dat zij de rech-
ten van dienten ten onrechte beperken. Uit casus 5 komt naar voren dat het per-
soneel zieh wel realiseert dat de rechten van dient 5 ten onrechte worden be-
perkt. Een instituut beschikt echter niet over voldoende middelen om een ade-
quate oplossing te vinden voor de huidige situatie. Het lijkt erop dat bepaalde
omstandigheden in een instituut leiden tot situaties die eigenlijk voorkomen
hadden moeten worden.
Tegelijkertijd kan worden opgemerkt dat wetgeving ook belemmerend kan wer-
ken. In bepaalde situaties willen hulpverleners vanuit het oogpunt van goede
zorg de vrijheid van een client beperken. Een voorbeeld is een client, die in een
locatie buiten het instituut woont en regelmatig wegloopt. Om te voorkomen dat
de client 's nachts buiten gaat dwalen, wordt door de begeleiders voorgesteld
om een slot te plaatsen op de deur van de kamer van de dient. Op grond van de
Wet Bopz is deze beperking van de vrijheid niet toegestaan. De client woont
immers niet (meer) in het instituut met een Bopz-aanmerking.* Het handelen van
een hulpverlener wordt op zo'n moment beperkt door een wettelijk kader dat
niet altijd even clientvriendelijk is.

6.3 De rol van vrijheidsbeperking in de praktijk

Persoonlijk begeleiders hebben een ambivalente houding ten aanzien van de
toepassing van vrijheidsbeperking. Aan de ene kant realiseren zij zieh dat dien-
ten zieh aan allerlei opgelegde regeis moeten houden zoals achter gesloten deu-
ren wonen en niet de vrijheid hebben om te doen en laten wat ze willen. Aan de
andere kant beseffen zij ook dat deze maatregelen bij bepaalde dienten nodig
zijn uit het oogpunt van veiligheid en bescherming. Een kenmerk van mensen
met een verstandelijke handicap is dat zij een blijvende beperking hebben. Deze
beperking kan met zieh mee brengen dat enige mate van vrijheidsbeperking
noodzakelijk is. Verschiliende voorbeelden daarvan zijn reeds gegeven in para-
graaf 6.2. Kortom, het lijkt alsof vrijheidsbeperking in bepaalde gevallen nood-
zakelijk is om mensen met een verstandelijke handicap een zo prettig mogelijk
leven te geven.

5 Een client kan overigens ook in een locatie woonachtig zijn, die behoort tot het
instituut.
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'BepflflWe dienten moefen ac/ifer ges/ofen deiiren zi'ffen, dflf is wor /iwn eigen uei/ig/ieid,
mflflr /'Jfc /can me foc/i we/ uoorsfe//en da/ sommige c/ienten zoi'efs Ziebben uan, K>I; hebben
ooJt /ief rec/if om /»'er in de ivoon/camer te ziffen, /ief rec/if uan pri/Tiei'd. Ec/ifer de dienten
Jtwnnen er zonderons mef wif.'(persoonlijkbegeleider) ,

Soms zijn de beperkingen die opgelegd worden niet direct noodzakelijk, maar is
er geen andere oplossing voorhanden. Dit kan zo nu en dan tot een botsing van
belangen leiden. De vrijheid van de ene client wordt beperkt door de aanwezig-
heid van een andere client.

'De /earners zien er mW edif i>ro/i//c uif, //euer gezegd eerder Jtoa/. De /earner pan T. zag er
ec/tf /iee/ /ew/r «if. Ec/ifer met de /comsf z>an een nieuwe dienf, was de z'nn'dif/ng ran 7.
na een dag a/ /capo/. R. /can n/'ef fegen pn/c/ce/s en omdaf beide dienten de /earner de/en
moet T. /iff on<fersp/f de/uen. Oo/c fanwege eeM andere c//enf moesf de /luis/camer uee/
sofcerder uwden.' (persoonlijk begeleider)

Voor een buitenstaander komen de vrijheidsbeperkingen die worden opgelegd
niet alrijd prettig over. Diverse vertegenwoordigers vragen zieh af of alle beper-
kingen die worden opgelegd ook daadwerkelijk nodig zijn. Ze weten echter niet
hoe het anders moet. In veel gevallen overheerst de gedachte dat de begeleiding
uiteindelijk wel het beste met de dienten voor zal hebben.

'Hef is /ree/ mori/i/Zr om fe bepa/en o/a/ deze fccperJt/MgeH op de rechten uan A. ec/if nodig
zi/n. /Y('f 2<J/ icW itwr zy« eigen besfu'i'/ zi/'n, maar daf /can i/c nief bes/issen o/overzi'en.
Daan»oor /ieb /e medi'sc/i inzt'c/ir nodig en daar /iee/f de bege/ei'di'ng een befere /ci)/c op dan
de /ämi/i'e. //c «>eef oo/c mW o/A di7 oo/c a/s een beperJt/ng zief.' (vertegenwoordiger)

Daarnaast is het lastig om als onderzoeker zieht te krijgen op wat de dienten zelf
vinden van de vrijheidsbeperkingen. Clienten met einstige gedragsproblemen
en een (zeer) ernstige verstandelijke handicap waren niet in staat om over dit
onderwerp te communiceren. Een client met een lichte tot matige verstandelijke
handicap kon in het onderzoek heel goed onder woorden brengen dat hij in zijn
vrijheid wordt beperkt. Een aantal jaren geleden werd hij nog regelmatig afge-
zonderd. Op dit moment gaat het veel beter met hem en hoeft hij niet zo vaak
meer afgezonderd te worden. Wel, krijgt hij nog een aantal beperkingen opge-
legd waar hij het niet alrijd mee eens is.

7/c find /iff /en/c daf i*r iwrwifgegaan ben. /Jt mag n« /anger iw/ren, i/c mag nu s/iag
/ia/en bi; /ief fan/rsfafion. Dere dingen moc/if lit eersf mef. Verder mag i/c a//een iwinde/en
op bt7»<ia/df fi/den. /*: rind /ief nief /ewJt daf iJt a/ om 21.20 uur moef gaan s/apen. /it zou
HV/ KVJf /angrr i>p H'i7/en Wi/iv«. Op mi'/w itamer /ci/'Jt iJt geen TV m«r. /Jt mag oo/c geen
t'MMr up mi/n /earner en i/c M<eef ifflarüm. Daar /ieb iJt ze//i>oor gezorgd.' (client)
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Wrtfrii/'te normen pan prj/nWdsbepeWrin^ in de pra/cfi/Jt

In de dagelijkse praktijk van de zorgverlening aan mensen met een verstande-
lijke handicap komen verschillende vormen van vrijheidsbeperking voor. De
Wet Bopz spreekt over de volgende vormen van vrijheidsbeperking:
1. Dwangbehandeling
2. Middelen of maatregelen
3. Huisregels
4. Beperkingen in het recht op bewegingsvrijheid

Naast deze vier wettelijke vormen komen in deze sector ook niet-wettelijke
vormen van vrijheidsbeperking voor. Dit zijn allereerst vormen van vrijheidsbe-
perking die niet direct terug te voeren zijn op de vier vormen van vrijheidsbe-
perking die de Wet Bopz onderscheidt. Daamaast wordt vrijheidsbeperking ook
toegepast bij vrijwillig opgenomen dienten en dienten die buiten instituten ver-
blijven. De Wet Bopz is niet van toepassing in deze settings.

6.3.1.1
Dwangbehandeling is een begrip dat in de praktijk niet zo veel bekendheid ge-
niet. Dit geldt met name voor de eerste variant van dwangbehandeling, inhou-
dende dat er geen overeenstemming bereikt kan worden over het opstellen van
het zorgplan. Toch komt het in de praktijk voor dat dienten en/of vertegen-
woordigers het niet eens zijn over de inhoud van een zorgplan.

oan een zorgp/anbesprefci'ng i«/ormeer /Jt ouders a//f/d, rwwtfoor ne/
ze/den gefreurf daf ouders nef mef eens zi/n mef nef zorgp/an.' (persoonlijk begeleider)

'Verfegenuwrdigers sfemmen meesta/ »n mef hef zorgp/an. Ze /tebfren fcegr/p roor de
si'ruafi'e. Er iwrcen /»'er meer mensen, waf Jtan /e/den fo/ ander ^edra^ dan in de fhu/ssi-
tuflfi'e. /e nefrf oo/c ni>/ fl/ti/d ewnyee/ fi;d, uxiardoor ooit /ief #edra# van de c/ie'nf anders
fain zi/n dan f/iuis waar ni)' a//e aandac/if fcreeg. /e moef ecnfer u»e/ ̂ oed «i7/e^gen u>aar-
om bepaa/de maafre^e/en nodi^ zi/n.' Cpersoonlijk begeleider)

Dwangbehandeling kan zieh ook voordoen als een client bij de uitvoering van
het zorgplan niet volgens de gemaakte afspraken behandeld wil worden. De
behandeling mag in dat geval alleen worden toegepast als sprake is van gevaar
voor de client of anderen. De resultaten van de tweede evaluatie van de Wet
Bopz laten zien dat deze situatie zieh nog minder vaak voordoet dan de eerste
vorm van dwangbehandeling. Dit hangt voor een groot deel samen met de in-
terpretatie van het begrip verzet.
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Verzef
Veel dienten verzetten zieh niet of nauwelijks meer doordat zij reeds een lange
periode in een instituut verblijven en kenmerken van hospitalisatie vertonen.
Een ander herkenbaar probleem is dat onderscheid gemaakt kan worden hassen
verzet in de zin van de Wet Bopz en verzet in de zin van tegenstribbelen, waarbij
het de vraag is of hulpverleners hierop in moeten gaan. In de interviews geven
hulpverleners aan dat niet elk verzet als verzet wordt geinterpreteerd. Tevens
geven zij aan dat bij elke vorm van separatie en afzondering wel sprake is van
enige vorm van tegenwerking. dienten zijn op het moment van de toepassing
van de maatregel zo boos dat zij zieh tegen (bijna) alles lijken te verzetten. Op
zo'n moment geven hulpverleners aan dat zij geen redelijk gesprek meer kunnen
voeren met een client. Achteraf kan blijken dat een client alsnog instemt met de
maatregel en is er van verzet geen sprake meer. Deze bevindingen wijken af van
de uitleg die de wetgever aan verzet geeft: elk verzet dient te worden geinter-
preteerd als verzet.

'C/j'enfen zt>i//en ooit uoflJt d/e t>e;7i#heid twr /lenzW/waarborgen en roor andere«. /Ms 21;
inz/en w<if wor een geuaar 21/1>oor de groep ueroorzafcen, ftegn/pen ze yaafc oofc nee/ goed

u>i/ bepaa/de dingen doen zoa/s a/zonderen.' (persoonlijk begeleider)

Het wordt als een gemis ervaren dat het begrip verzet niet nader is geoperatio-
naliseerd voor de sector verstandelijk gehandicaptenzorg. Hulpverleners nemen
vooralsnog niet het voortouw. Zij verschuilen zieh achter de vraag wie de crite-
ria voor verzet moeten uitwerken. Is het een taak van de wetgever, de branche-
organisatie VGN of het veld? Naast hospitalisatie van dienten vertonen ook
hulpverleners tekenen van hospitalisatie waardoor niet elk verzet als verzet
wordt boschouwd. De Inspectie gaat er vanuit dat ook feitelijk verzet* als verzet
beschouwd moet worden en dat elk verzet gemeld moet worden zodat het han-
delen inzichtelijk wordt.

'Hoe de/inieer ;'e yerzef ? Doar hebten uv rege/mahg «e/e discwssies wer. We /teM»en iwor
ivrzef #een dwide/i/fce rrifena.' (arts)

Hulpverleners hanteren bewust of onbewust toch bepaalde criteria bij de beoor-
deling van verzet. Wilsbekwaamheid is een van die criteria. Als een client
wilsonbekwaam is of een matige tot (zeer) einstige verstandelijke handicap heeft

Onder feitelijk verzet wordt verstaan verzet dat niet wordt verwoord door een
client, maar dat wel uit het gedrag van een dient is af te leiden.
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wordt verzet al snel als geen verzet beschouwd. Daarentegen wordt verzet van
een wilsbekwame client over net algemeen serieuzer genomen. •, ..-.-,-•#

'ft spredt pas nm tvrzrt ais ienutnd iwn /ux^ niivau is.' (arts)

In de praktijk gehanteerde criteria voor de operationalisatie van verzet zijn dat
verzet heftig, invoelbaar en herhaald moet zijn, oftewel een keer verzet is nog
geen verzet.

'ECTI /<M# «itwau c/ient a>i7 wm de a#e/i>i£ a/ Er is erfcfer mi #es/ofen A-wr. Bi'/' >iader
Wi/'kt dflf de c/ient a//een maar door de deur u>W omiiuf t*r iWs uc'/ifer </e dt'ur Stadt

wan /«em is. De arts moef 21'c/i hier lets bi/ itunMew ixwrste//en.' (arts)

Ondanks deze criteria blijft de interpretatie van verzet voor een groot deel ook
afhankelijk van de medewerker die op dat moment op de groep werkt. Zijn visie
is op dat moment doorslaggevend.

'O//iet a/s wrzet #ezien u>ordt is /uv/ er^ a/TujMJfce/i/Jt i<fl« tie ptTsoo» die mrt
werkt.' (persoonlijk begeleider)

6.3.1.2 M/dde/e« 0/
De Wet Bopz spreekt over vijf verschillende vormen van middelen of maatrege-
len: afzondering, separatie/ h'xatie, dwangmedicatie en toediening van voeding
en vocht onder dwang. Daarvan worden afzondering en fixatie het vaakst toe-
gepast. Het komt maar zelden voor dat een middel of maatregel in het kader van
een noodsituatie wordt toegepast. Veel middelen of maatregelen zijn met toe-
stemming van de client en of vertegenwoordiger opgenomen in het zorgplan
onder de constructie 'middel of maatregel akkoord'. Ook is opvallend dat mid-
delen of maatregelen ongeacht de status van de client (vrijwillig of onvrijwillig)
worden toegepast.

Op een aantal woningen, met name waar dienten met gedragsproblemen ver-
blijven, wordt het af en toe noodzakelijk geacht om dienten af te zonderen. Niet
alle gebouwen beschikken nog over een afzonderingsruimte. Conform het beleid
van de Inspectie is een deel van deze ruimtes een paar jaar geleden afgebroken.
De afzonderingsruimtes die nog wel in gebruik zijn voldoen lang met allemaal

In deze paragraaf wordt niet nader ingegaan op separatie. Deze vorm kwam
nauwelijks ter sprake in de onderzochte instituten. Veel instituten beschikken
ook niet meer over een separeerruimte.
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aan alle wettelijke eisen, dienten kunnen echter wel baat hebben bij afzonderen,
aldus de mening van persoonlijk begeleiders, artsen en gedragsdeskundigen.
Met name dienten met een verstandelijke handicap en autisme kunnen in een
afzonderingsruimte tot rust komen. ' • •. :••.•; , * .: M

'Vroeger /rod jeder pai>i/yoen eew eigen a/zonden'ngsruim/e. /n de /are« /ach/ig is dif er
Mi'/#ega<iM. De rt/im/es ziy'n fl//emaa/ s/aapfcamers getwrde«. Si'nds de mpoenng uan de
We/ Bopz is er we/ u>eer be/ioe/fe aan a/zonderingsruimfes.' (arts) L «j.

Afzonderen mag volgens de Wet Bopz alleen plaatsvinden in een afzonderings-
ruimte. Bij gebrek aan een afzonderingsruimte wordt in de eigen slaapkamer
afgezonderd. Ten aanzien van de vraag of afzonderen op de eigen kamer ook
een geschikte oplossing is, lopen de meningen uiteen. Een eigen kamer kan een
negatieve lading krijgen als een client daar voortdurend wordt afgezonderd,
aldus de mening van een persoonlijk begeleider. Aan de andere kant doet een
eigen kamer prettiger aan dan een afzonderingsruimte.

'£r is geen aper/e rwimfe om lemand a/ /e zo«deren. i4/s ;'e P. iw/f a/zonderen, dan u>ee/
;'e me/ wieer waf ;'e me/ /iem moef doen, dan frreeJtf /»/; ec/if /erfer/i/A: de boe/ a/, dan gaaf
hi; noar zi)'n ei^en itamer.' (persoonlijk begeleider)

'£en c/i'enf #aaf a/en foe naar zi;n Jtamer. Hi) u>ord/ 's moreens u>e/ eens ooos fiydens ne*
scheren en du» word/ /»'/' naar ;i/n Jtamer ̂ esrwwrd. De dei<r ̂ aaf dan n/ef rf;c/if. Hi/' âaf
dan op ZI/II bed ziffen en dan i»raay ye na een fiyd/e, /cwn ye a>eer /i'e/ziy'n? Hef is ni'ef ec/if
d/zonderen. H/y snapf hef «»e/.' (persoonlijk begeleider)

Een client die in het verleden veelvuldig werd afgezonderd, weet goed waarom
hij nog steeds van tijd tot tijd naar een afzonderingsruimte wordt gebracht.

'/Ws mi; iWs me/ /»ei>a//, «>ord /Ar froos en ̂ i/f/̂ . Personee/ tomf er dan by. /it torn da« n/ef
i('e,v»/open en de deur is dan op s/o/.' (client)

Bepaalde dienten worden vanwege hun onrusrige gedrag gefixeerd tijdens bij-
voorbwld het slapon. In woningen waar mensen met een (zeer) ernstige ver-
standelijke handicap verblijven worden dienten regelmatig gefixeerd. De rede-
nen daarvoor lopen uiteen van het voorkomen van automutileren tot het tegen-
gaan van vallen uit eon rolstoel tijdens een epilepsieaanval. In de meeste geval-
len wordt als motief genoemd het bieden van veiligheid.
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'Er uvdfM nirt ec/i? iw/ mensen opgt-slofen, £m c//rä( s/a/jp/ iwl op tvw trparfr
^, met mt Zu*wfee iwuf om, Ouf is iwnutt waeg«-, iwiiaeg? «)H

.'(persoonlijkbegeleider) i,-v:.; v = v>j v

widdWen of maarrege/en
Bij het toedienen van medicatie doen zieh weinig problemen voor, aldus de gein-
terviewde persoonlijk begeleiders. De meeste dienten nemen hun medicijnen
trouw in. Het komt zelden voor dat dwangmedkatie mxiig is. Een enkele keer is
het noodzakelijk om de medicijnen door de pap te mengen omdat een client
slikprobiemen heeft of moeten de medicijnen via een depot toegediend worden.

enJrWe ^ffr 2i;n er profciemf« mrt d^ foedif«»!^ t»fln mfi/in/m*«. Bi/ mi*ns('n m«'f trn
ernsfj^e tvrsfandWt/Jtc ha«difflp «>ordf rr «W «•«.>; !<w/ in «if pap jffsfopf. Bi/

s«i mer fen mafi^ /of /ic/jte wnsfondWi/fce /wndiaip doe iJt d«f nief. 4̂/s een dienf
me<<icr;ne« u»i7 profeeer ;e feef /afer no^ eens. LuW he/ (fan nog me*, dan doe ;e ni*/ a/sm>({
door de pap.' (arts)

In de geinterviewde instituten blijkt in een aantal gevaJlen sprake te zijn van
veelvuldig medicijngebruik. Een aantal dienten bleek na het afbouwen van de
medicatie ook heel goed zonder alle medicijnen te kunnen. Er was zelfs een
client die zelf zijn medicatie heeft laten veranderen.

Gewwr
Middelen of maatregelen kunnen in het kader van dwangbehandeling toegepast
worden bij Bopz-clienten als sprake is van gevaar. De beoordeling van gevaar is,
net als verzet, mede afhankelijk van de persoon die op dat moment in de woning
werkt. Relevante factoren zijn hoe veel jaren de begeleider al op de groep werkt,
met hoeveel personeelsleden hij in een woning werkt en hoeveel dagen hij in de
betreffende week al gewerkt heeft. Als een begeleider al meer dan zes dagen
achter elkaar gewerkt heeft, daalt zijn incasseringsvermogen waardoor een po-
tentieel dreigende situatie eerder als gevaar ingeschat zal worden. Bovendien is
belangrijk dat iedereen, zowel de dienten als het personeel, zieh in een woning
veilig voelt.

'Voor de een is een riJt/e gezwon een fiit/e en wwr een ander is een fifc/'e a/ be/ioor/i/fc ouer
de sc/iree/^aan.' (persoonlijk begeleider)

Gevaar doet zieh voor als sprake is van fysieke agressie in de zin van automuti-
leren of als dienten gaan gooien met attributen zoals hete thee of messen, aldus
de geinterviewde persoonlijk begeleiders. Van gevaar is ook sprake als dienten
uit het raam (dreigen te) springen of als dienten personeel of medeclienten gaan
slaan. Tegelijkertijd geven persoonlijk begeleiders ook aan dat de omschrijving
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van gevaar in de Wet Bopz te beperkt is voor de sector verstandelijk gehandi-
captenzorg. Als zij strikt volgens de wettelijke omschrijving te werk gaan, kun-
nen zij op diverse momenten niet ingrijpen. Daarnaast laten de resultaten van de
enquete, die in het kader van de tweede evaluatie van de Wet Bopz is gehouden,
zien dat in meer dan 80% van de instituten middelen of maatregelen vanuit het
beschermingsmotief worden toegepast. Slechts een enkeling verwijst naar het
gevaarsmotief. „

'Op #rond yan de Wet Bopz beper/c ;'e a//een a/s er sprafce is uan geuaflr. /e hebf m dezt?
sector edifer meer /e#ifieme moge/i/JWieden nodi# om de wi/fte/d fe beper/cen van dien fen.
Bf/t'oorfree/d panuif peda^o^i'sc/ie owruiegingen, da/ doe/e bi; fc/wderen oo/c.' (orthope-
dagoog)

'Hef Jtomf tt>e/ ee«s wor daf een dienf nee/ hard z/f fe #i7/en m de M>oonfc/imer. Op een
momenf bes/u/fe« u;e dfl« toe« om naar maar a/fe zonderen. £r ;s da« met edit

r.' (persoonlijk begeleider)

Gevaarlijke situaties kunnen ook worden voorkomen. Persoonlijk begeleiders
geven aan dat zij altijd zeer alert moeten zijn. Meestal zien ze het gevaar van
tevoren aankomen. Zodra dienten onrustig worden of afwijkend gedrag gaan
vertonen is het moment aangebroken om in te grijpen. Een client kan uit de
groep worden gehaald of een begeleider kan met de client gaan wandelen ten-
einde t'en gevaarlijke situatie te voorkomen.

'B»7 scmm/\'e c/i'e>ifen «e/pf nef om ze op de e;'#eM Jtonter fe zeffen en penw/^ens de s/eufe/
om fe draaien.' (persoonlijk begeleider)

In de meeste gevallen is er een duidelijke verklaring voor de situatie. Om deze te
kunnen achterhalen is het belangrijk dat het personeel de client goed kent. Het
komt echter geregeld voor dat een ervaren persoonlijk begeleider met een inval-
kracht of een nieuw personeelslid moet werken. •

een dienf mi)' ^efrefen. Hi/ is m'ef lemand u><wr ;'e ban^ iwor /we/} fe Z//IJ.

M<iar ;'e nuvf HV/ IM /e ac/iferhoo/d nouden da/, a/s er ujaf aan de /und is, /»/ ^evaar/i/k
fain twrden.' (persoonlijk begeleider) ..> •

Midi/e/t'M o/'niaafre^e/en a/cAroord
Middelen of maatregelen worden niet alleen bij gevaar toegepast, maar kunnen
ook onderdeel uitmaken van het zorgplan. De Inspectie heeft jaren geleden de
term middelen of maatregelen akkoord geintroduceerd. In de sector verstande-
lijk gehandicaptenzorg is deze term een veel gebezigd begrip; dit kwam na-
drukkelijk naar voren in de interviews. Als een client en/of zijn vertegenwoordi-
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ger op een eerder moment instemt met de toepassing van bepaalde middelen of
maatregelen, wordt deze afspraak als middel of maatregel akkoord opgenomen
in het zorgplan. Als een client zieh vervolgens verzet tegen eon middel of maat-
regel akkoord, mag op grond van de Wet Bopz de behandeling alleen worden
uitgevoerd bij gevaar. Bovendien moet de client in het bezit zijn van de juiste
juridische status: onvrijwillig.
Een risico dat verbonden is aan middelen of maatregelen akkoord is dat de toe-
passing van middelen of maatregelen buiten het toezicht van de Inspectie
plaatsvindt en op deze manier eindeloos kan doorgaan. In de interviews met
persoonlijk begeleiders, en ook vertegenwoordigers, kwam naar voren dat tvn
middel of maatregel akkoord soms jarenlang in het zorgplan blijft opgenomen,
ook als het betreffende middel of maatregel al lang niet meer nodig is.

<faf sepflreroi MO# m /iff zor^p/an sfaaf. /w /iff iwWffl is m//n </<V/I/«T

unri ems geseparwd, m<ur <faf is nu mW mew not/ig.' (vertegenwoordiger)

Uit de interviews met onder meer persoonlijk begeleiders, artsen en gcdr
kundigen bleek ook dat sommige regionale inspecteurs een keer in de drie
maanden een overzicht toegestuurd wensen te krijgen van alle middelen of
maatregelen akkoord. Dit verzoek is echter niet gebaseerd op de Wet Bopz,
waardoor instituten niet verplicht zijn om deze overzichten op te sturen. Lang
niet alle geinterviewde instituten gaven aan dat zij middelen of maatregelen ak-
koord registreren."

6.3.1.3 Huisre#e/s
Elke woning of afdeling geeft op zijn eigen manier invulling aan huisregels.
Soms zijn huisregels inzichtelijk voor iedereen en schriftelijk vastgelegd. Huisre-
gels zijn ook aan verandering onderhevig. Gold vroeger de regel dat elke client
op een bepaald tijdstip naar bed moest gaan, inmiddels is deze huisregel in een
aantal instituten afgeschaft. Clienten mögen opblijven in de woonkamer of op
hun eigen kamer TV kijken nadat het personeel naar huis is gegaan. Deze ver-
andering geldt nog niet voor alle clienten. Er zijn altijd clienten, met name als het
gaat om mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap, die geholpen
moeten worden bij het naar bed gaan. Deze clienten worden naar bed gebracht
voordat het personeel naar huis gaat.

Bovendien blijkt uit een bulletin van de Inspectie voor de gezondheidszorg
'Me/<fen in fief fader ran de Wef Bopz <wn de /nspec/ie uoor de Gezond/ieidszorg'
(2002b) dat middelen of maatregelen akkoord onder Bopz-gegevens vallen die
niet aan de Inspectie hoeven te worden gemeld (p. 36).
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7/c ga om 23 «ur naar bed. Dat mag ilt ze//u>eten. /n mi/'n porige huis moest iJt a/ om 22
i s/apen. Het is/yn dat net hier niet meer zo streng is.' (dient)

'Ow/angs was er een incident mef een c/ienf. De dient was nog 7V aan net Jry/cen op zi/n
eigen /comer. De nachtdienst u>i/de daf hy zi/'n 7V wifdeed. De c/ient u>erd boos en iw-
yo/gens neemt de nac/ifdienst contact op met my daf de c/ienf in irwesfie /asfig is.' (per-
soonlijkbegeleider) ,.. , , . , , , , , , , ,„, , ,,.,.,

Huisregels worden veelal gelijkgesteld met algemene regeis. Aangezien dienten
met andere dienten samenwonen, geven begeleiders aan dat het noodzakelijk is
om bcpaalde omgangsregels op te stellen.

7n pr/nc/pe mögen de c/ienfen o//es ze//bes/issen. Ze moefen ecnfer u;e7 reitening nou-
den me/ e/fawr. £r uwnen zes c/ie'n/en in di* nwi's. /e /cwnf /iier nief fof 12 ««r in ae
flwnd muzi'e/c draaien. Dan moe/ ye ergens anders gaan wonen. De meesfe normen en
uurarden die in de maafsc/iappy ge/den, zyn 00A; nier wm foepassi'ng.' (persoonlijk be-
geleider) . ,; • . , . . .

'We nebten u>e/ nuisrege/s, maar daf zyn eigen/yfc gewoon meer a/gemene rege/s en nief
a/gesproiten rege/s. Byvoorbee/d dat bezoeit a/tyd mag fcomen, wanneer er gebe/d moel
zwirden naar/ami/ie, a/f//</ a//es opbergen en c/ienfen mögen nie/s op /IMH fcamer oc/iter-
/rtten iiwirmee ze z/c/i Jt»nnen bezeren a/s zegaan s/apen.' (persoonlijk begeleider)

Op een aantal groepen geldt de regel dat tijdens het eten geen TV of muziek aan
mag staan. In de praktijk wordt deze regel niet zo strikt toegepast door het per-
soneel. Daarnaast worden regeis omtrent het rookbeleid genegeerd.

'De /iwisrege/s staan mooi op papier genoteerd. De rege/ met roiken iwrifct editer a/ met.
O/firif«'/ «lag »T a//t'en in de noeit gerooJtf Hwden. Het is nun huis en a>y iwerten nier. P.
is astmatisWi en daar ZOM re/cening mee ge/101/den moeten worden. Maar, personee/ en
c/i'̂ nten roJten toc/i in /let gedee/te unwr nief de rooJtr»eru>yderaflr /wngf.' (vertegen-
woordiger) .._,, ,,.,... ; ^ ; .• ' ;

Familieleden zijn in beginsel altijd welkom om längs te komen. In veel gevallen
wordt wel aan familie gevraagd om van tevoren te bellen zodat personeel kan
beoordelen of het uitkomt dat familieleden op bezoek komen.

'De rege/ gWdt dat bezodt a/tyd we/torn is, muar ze moeten uv/ a/tyd yan teuoren be//en.
De sitiuitie tan soms zodanig zyn, dat het niet uititomt dat /jmi/ie /angstomt. Byi«oor-
bee/d «i/s ß. 21W1 net /le/emaa/ /ICY/) onder gesmeerd. Daaniaast u»i//en/ami/ie/eden daf er
ifmum/ pun «et /vrswiee/ by /iet bezoelt aanwezig is. Vanuvge een s/wik/e i>ei/igne«i.
Maar dat is niet a/fi/<i moge/i/'/c.' (persoonlijk begeleider)
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De huisregels worden niet altijd bekend gemaakt aan de vertegenwoordigers.

«JJffe ri/n niff &f*end gematfr aon mi/ a7s mentor. Hef za/ uv/ ergens
Jkri/g rfjff'"««'''̂  pos* m<wr «/if soorf <i/n f̂ri zif daar nief to/. Zo iwn dot en daf

nirt, doar uvrdf um'ni^ oi*r twffW.' (vertegenwoordiger)

Over het algemeen probeert een instituut de huisregels tot een minimum te be-
perken. Dit geldt met name in woningen waar het mogelijk is om de huisregels
te bespreken met de dienten tijdens bijvoorbeeld een clientenvergadering.

Df /iMisrf^ris ZI/M m/wim/w/, jf̂ poo^d wordf dez? tot <rn minimum f«* /»eTvrit«'». Dr
huisreye/s u«r(ifn ooJt von ti/d tot ti)<i door^enomfn met <fr dienten, (persoonlijk bege-
leider) .-

Vanuif if dienten /î ff er nu rfe wafig om de bedti/den fe rrranderen. Dot befeJtfMt daf
Jiff mawfl̂ fmenf de uvrfcfi/den moef p n i<eranderen' (persoonlijk begeleider)

dienten zijn het overigens niet altijd eens met de huisregels.

7)c find het nief /eufc dat bege/eiders steeds Jtomen zeuren daf de muziefc fe nard sfaaf.
Daf /igf geu'oon aan de muziefc, /roe deze is opgenomen. Andere dienten Jtunnen foch
nief Wagen ouer de muziefc, zi/ zif fen opges/ofen op /i«n Jtamer.' (client)

6.3.1.4 BeperJtingen in hef
Uit de eerste evaluatie van de Wet Bopz kwam naar voren dat vrijwel niemand
in de praktijk spreekt over 'beperkingen in het recht op bewegingsvrijheid.' Bo-
vendien geeft men in de praktijk aan dat er naast beperkingen van de bewe-
gingsvrijheid ook sprake is van algemene vrijheidsbeperkingen.'' Voorbeelden
van algemene vrijheidsbeperkingen zijn: koelkast op slot, maximaal 3 sigaretten
per dag, geen eigen bankpasje. Ook in de tweede evaluatie van de Wet Bopz
komt naar voren dat het begrip in de praktijk niet of nauwelijks wordt gehan-
teerd. In zorgplannen wordt de term begeleidingsafspraken of overige beper-
kende maatregelen gebruikt.'" In interviews met vertegenwoordigers en per-
soonlijk begeleiders werd gesproken over 'aparfe rege/s wwr dienten die genofeerd
sfaan in net zorgp/an'. Hoewel persoonlijk begeleiders in de interviews een groot
deel van de beperkingen konden benoemen, realiseerden zij zieh ook dat niet
alle beperkingen ergens genoteerd staan. Dit betreft met name beperkingen die

9 Wesseling 19%, p. 17-18.
10 Arends, Blankman en Frederiks 2002, p. 87.
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voor een grotere groep dienten tegelijkertijd gelden zoals de koelkast op slot,
buitendeur op slot en tuinhekje op slot. Uit de interviews komt naar voren dat
een aantal regionale inspecteurs het zeer op prijs stelt dat hen, naast de meldin-
gen van dwangbehandeling en middelen of maatregelen, ook eens per jaar een
overzicht van alle beperkingen in het recht op bewegingsvrijheid wordt ge-
sruurd.
Als strikt wordt vastgehouden aan de definitie van beperkingen in het recht op
bewegingsvrijheid, valt een groot deel van de beperkingen die in de zorg voor
mensen met een verstandelijke handicap wordt toegepast buiten de definitie. De
beperkingen in het recht op bewegingsvrijheid kunnen op grond van het empiri-
sche onderzoek onderverdeeld worden in:
A. beperkingen in vrijheid om een ruimte te verlaten dan wel te betreden;

voorbeelden zijn niet zonder toestemming naar buiten gaan, op bepaalde
momenten niet de woonkamer in, deurverklikkers, vaste kamermomenten,

i afkoelen in de tussenkamer, time-out, tussendeur dicht, keuken niet betre-
•^••'' den, hand-in-hand begeleiding, gesloten afdeling.
B. beperking in vrijheid om te beschikken over bepaalde voorwerpen; voor-

beelden zijn koelkast op slot, sigarettenschema, bestek achter slot en gren-
del, een keer in de week bellen, mobiele telefoon inleveren, geen huis-
crieren, geen vuurih eigen lieneer, tiibirihgiiasf opaibt", pennerr arhtmvrr, <n-
cohol boperking, alleen gebeurtenissen verteilen aan client die binnen een
voor hem overzichtelijke tijd plaatsvinden.

C. beperkingen in het aangaan van contacten; voorbeelden zijn het verbieden
* * van onderlinge relaties, geen contact met ouders en niet naar activiteiten.
D. overige zoals een gestrucrureerd dagprogramma/schema

A ßeperttin^en in vrt/hei'd om een ruimfe te rw/afen don u>e/ fe befreden
In Instituten, maar ook in sociowoningen en gvt'en worden dienten beperkt in
do vrijheid om eon bopaalde ruimte to verlaten dan wel te betreden. Bepaalde
afdolingon zijn do hole dag gosloten, sommige dienten verblijven de hele dag op
hun kamer, andere dienten mögen wel vrij rondlopen maar kunnen niet weglo-
pen omdat er een hek om de tuin zit. Deze beperkingen zijn vaak het gevolg van
de aanwezigheid van andere dienten.

'Er is op dif momenf een r/ienf i>an de buren aanuvzi£, u>aardoor de wordeur op s/o<
moef. Er is #ee« ziVhf op zi/'n fledrwjj. Dif /iee/r ec/ifer oofc «ver ^etio/^en ixwr de ander?
dienten. HMM ivi/hrid uvrdf ooit ivperitf.' (peisoonlijk begeleider)

QUnten vindon het niet prettig om in hun vrijheid beperkt re worden. Ze geven
aan dat ze graag wat meer vrijheden zouden willen hebben, bijvoorbeeld de stad
ingaan of bij een vriendin op bezoek gaan.
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'ft mag op dinsdag, u>orns<ifl̂  en zonda^anond «irt u*g. /it zow oak j^aaj 1 Jterr per
te«t w r een iTiCTidin foe anf/en f̂aan. Da/ is eigen/i/it t*s/ uW shir, da/ hrt nirt Iran.'
(client)

De beperkingen in vrijheid hangen ook samen met de diensten van het perso-
neel. Op bepaalde groepen geldt de regel dat zodra het personeel 's avonds naar
huis gaat, de dienten de huiskamer moeten vertaten.

'ft nnd he/ mV/ /eulr da/ dt ai om 21.20 uur moe/ ,̂ aan s/apen. /Jt u>>7 uv/ /anger opb/y-
ten. Op mi/n Jtamer Irylr iJt gfen 7"V miw.' (dient)

Vertegenwoordigers verschillen onderling van mening over de beperkingen die
opgelegd worden aan de dienten. Het is heel lastig om te bepalen of al deze be-
perkingen ook daadwerkelijk nodig zijn.

J4/S /f de denren mW goed op s/o/ doe/ en a//« open zou /a/en dan zou er een /e-
si/uafie on/s/aan i>oor P. H>; zie/ ge»*n ^eiwar. H/; is ooi/ in ne/ /w>o/tf-

i»an ac/i/ me/er noo,if ui7 een roam f̂espron f̂en. Da/ is #oed a/ge/op«'«, «i<wr hi/
zie/ daar #eew gepaar iwn in. i4/s ;e a//es fl/s/ui7 is ne/ inderdaad een f ri;neidsi>ep<'riteMdi'
si/ua/ie, maar uv/ een si/wa/ie die t w r P. noodzaite/i/it is.' (vertegenwoordiger)

Daamaast kunnen vertegenwoordigers moeilijk insdiatten wat de dient zelf
vindt van de beperking. oi

'£en freper/cin^ is ooit weer da/ m; op ziy'n ei^en tamer moe.' efen. Daf is een ^er»o/̂  t>an
Äe//ei/ da/ m; in een groep u'oon/. Hi/ zo« graag samen in de iwonJtamer e/en. Maar o/
fci; da/ a/s een /e/cor/toming zie/ is nog maar de vraag.' (vertegenwoordiger)

Een deel van de beperkingen wordt als 'normaal' beschouwd aangezien verte-
genwoordigers deze beperkingen ook thuis hanteren. tvii*«

'Hi; mag nie/ gaan en sfaan waar m)' u»i7. Hi/ mag maar 10 minu/en onder de dowcne
Hi/ mag nie/ /ie/sen manneer /ii/ da/ u>i/. He/ /ei/ da/ m; ooit geen bier mag owrdag, is
nie/ weemd. /4/s H. fci; my /huis is mag hi; da/ ooit nie/.' (vertegenwoordiger)

B- Beperitingen om /e beschiititen oyer bepaa/de worwerpen
In de interviews zijn diverse voorbeelden ter sprake gekomen waaruit blijkt dat
dienten beperkt worden om vrij te beschikken over bepaalde voorwerpen. Het
achterliggende motief van deze beperkingen is vaak bescherming. Op veel groe-
pen wordt het eten achter slot en grendel bewaard en de sigaretten door de be-
geleiding beheerd. Andere voorbeelden zijn: kledingkast op slot, geen sleutel
hebben, bestek achter slot en grendel, dienten krijgen per week een bed rag aan
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zakgeld, alleen op een bepaalde dag telefoneren en alleen in het weekend een
alcoholische drank nuttigen.

'Hi/ fjarf rroeger een ^eWpof;'e. Daar Item m; raw a//es meedoen. Daf hee/if hi/ nu n/ef
meer. De rede« 20/ oofc we/ een soor/ besc/ierming zi/n. Be/efcen/ we/ dot hi/ daardoor
weer beperfcf word/. Hi/ fcn/g/ nu a//een nog maar ge/d a/s hy si'gare//en gaa/ Jcopen. Hi;
Jfcan me/ een pa/ar/e 0/20 Jcopen. Da/ is z/e/ig, maar <WM de andere fain/ #ee/fr ni/ zyn geM
00/r zomaar ui/. Hi/' nee// mmidde/s ge/eerd om me/ meer om ge/d /e zewren, 00/c me/ a/s
ni/ me/ ziyn zus op pad is.' (vertegenwoordiger)

De beperkingen worden regelmatig aan alle dienten in een woning opgelegd
omdat bijvoorbeeld een client al het eten opeet.

'DoordaZ P. A«r op de groep woon/, z//n a//e spM//en i»an de groep a/genaa/d zoa/s p/an-
/en. Hy ZOM da/ a//ewiaa/ JtapoZ maiten. Maar, he/ gei»o/g is we/ da/ de groep ook wor de
andere r/i'e'nfen een s/ufc ita/er word/ gemaafc/.' (persoonlijk begeleider)

Bovengenoemde beperkingen zijn overigens niet in alle huizen noodzakelijk.
Persoonlijk begeleiders zijn zeer creatief in het zoeken naar altematieven. Indien
de voorraadkasten, vanwege het eetgedrag van een client, voor iedereen worden
afgesloten bestaat de mogelijkheid om aan de andere dienten een sleutel te ge-
ven zodat zij wel toegang hebben tot het eten en drinken in de kästen.
Ook worden niet alle beperkingen als een beperking gezien. Veel beperkingen
worden als van/.elfsprekend beschouwd en door dienten veelal ook zo ervaren.
Pas na doorvragen en het noemen van voorbeelden kwamen begeleiders, dien-
ten en vertegenwoordigers met voorbeelden. .

'in de wnge twm'ng was er 00/c een c/ien/ die a//es opa/ en opdronfr. Me/ he/ gew/g daf
de Jtas/en a//ewiaa/ op s/o/ moes/en. /it uind he/ a/s moeder /ogisch da/ bier en fcoj^e e/c.
ach/er s/o/ en grende/ zi/. Da/ moe/ /huis oofc gefreuren.' (vertegenwoordiger)

C. ßeperitiHg in he/ aangaan win con/ac/en i.
Naast de eerdergenoemde beperkingen worden dienten van een instituut in een
aantal gevallen beperkt in hot aangaan van contacten. Familieleden zijn echter
op een kleine uitzondering na altijd welkom. In een gvt gelden soms speciale
afspraken ten aanzien van het aangaan van contacten. Zo mögen de kinderen
van een client alleen op bezoek komen als dit van tevoren is afgesproken met de
begeleiding. Ook komt het voor dat afspraken worden gemaakt over relaties en
vriendschappen.

*/Jt hef> m< mi haZ/'/aar ivrJtenng. /Jt heh hem pia he/ MfrJt /erew kennen, ft u»i/ me/ hem
samenu>oneji. Daf KV ergens gaan uwnen en da/ de /eiding 1 0/ 2 iteer per uve/c tengs-
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torn/. Nu nog nirf, nog maar mee u«rh/en. Er zi/n nu mef de hiding a/spra&n gemaaJcf
jijrr u««neer ifr mi/n uriend mag zieri.' (client)

Persoonlijk begeleiders denken wisselend over het verbieden van vriendschap-
pen. Soms kan het echt niet anders en moet ter voorkoming van vervelende
dingen of omdat sprake is van een aanzienlijk niveauverschil de relatie of
vriendschap worden beeindigd.

'Hi/ hee/r nef « n re/a/ie ac/iter de rug. £r uws een nii»eaui>erschi7 »n de re/a/»e. Z»; nad
oot we/ meer be/ioe^e «an hem, dan hi/ aan Ziaar. We hefrfoen ons in he/ fvgm daar i<«e/
mee fremoe/d. £r zi/n /oen o/sproArn '̂erruwAf mef de /e/ding en zi;n wiendin.' (per-
soonlijk begeleider)

'De bege/e/ding hee/> nief hef rechf om pnendscnappen t>an f/ienfen /e i<erfri'eden. £r is
uW eens een disrussie geuvesf onder de frege/eid/ng. Maar, i'Jt Wi/^er W; da/ he/ me/ een
(<wJt o/een rechf win de fcege/eid/ng is om daar i'efs over /e zeggen. /it u>aarsrhuu> r/ir'nfrn
u»f/, maar nerbied nie/s.' (persoonlijk begeleider).

D. Een gesfrur/ureerd dagprogramma/schema
Een aantal dienten heeft een dagprogramma. Daarin Staat aangegeven wat de
client op welk tijdstip gaat doen. Zo'n strak schema biedt de client duidelijkheid
en houvast maar beperkt tegelijkertijd diens bewegingsvrijheid. Allereerst wordt
hij beperkt in zijn vrijheid om een ruimte te verlaten of te betreden. Een onder-
deel van een dagprogramma is vaak dat de client bepaalde gedeeltes van de dag
op zijn kamer moet doorbrengen. Daamaast heeft hij niet de vrije beschikking
over voorwerpen zoals sigaretten/sigaren. Deze worden veelal volgens een vast
schema of gedoseerd uitgereikt aan de client. Tot slot is een client door een ge-
structureerd dagprogramma beperkt in het aangaan van contacten met andere
mensen binnen of buiten een instituut.

6.3.2 NiW-itfef/e/j/fce rormew WJM pn/he/dsbeperlr/ng

Naast de wettelijk toegestane vormen van vrijheidsbeperking, komen in de ver-
standelijk gehandicaptenzorg ook niet-wettelijke vormen van vrijheidsbeperking
voor. Hiermee wordt bedoeld dat vrijheidsbeperking niet op grond van de Wet
Bopz wordt toegepast; vrijheidsbeperking wordt toegepast in voorzieningen die
geen Bopz-aanmerking hebben of bij vrijwillig opgenomen dienten. In beide
gevallen is de Wet Bopz niet van toepassing. Daarnaast worden in de verstande-
lijk gehandicaptenzorg ook pedagogische maatregelen en maatregelen met het
oog op straffen en belonen toegepast. Geen van beide motieven noemt de Wet
Bopz.
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6.3.2.1 Pedflgogisdie maaf rege/en " ™ J , . , . . - , , . . . , . , ^ „ . , . . . .
Naast middelen of maatregelen worden pedagogische, medische of bescher-
mende maatregelen veelvuldig in de verstandelijk gehandicaptenzorg gebruikt.
Dit onderscheid draagt niet bij aan een verheldering van het begrip middel of
maatregel. De Wet Bopz kent alleen de vijf eerder genoemde middelen of maat-
regelen. Pedagogische maatregelen worden onderscheiden van Bopz-middelen
of maatregelen. Enkele voorbeelden zijn: een client moet op zijn kamer tot rust
komen omdat hij tijdens het koffiedrinken niet rüstig kan blijven zitten in de
woonkamer of een client wordt naar zijn kamer gestuurd omdat hij geen zin
heeft in corvee. Daamaast komt het veelvuldig voor dat afspraken over roken
worden gemaakt. Hulpverleners geven aan dat zij het onderscheid tussen peda-
gogische maatregelen en Bopz-middelen of maatregelen in stand houden, omdat
het gevaarscriterium te weinig handvatten biedt voor de sector verstandelijk
gehandicaptenzorg. .•..,.. - . •

'Hef is go«/ dflf er een ondersc/ieid u>ordf gemaaJfcf fussen beschermende, pedflgogisc/ie en
regu/i'ere midde/en 0/ maofrege/en. /n onze sector mag ;e oj^ciee/ a//een beperfcen a/s er
spraite is «1» ^«»aar maar er zi'/n to/ t»an andere /egifi'eme momenfen om de uri;7ieid ua«
c/ie'nfen fe beperiten.' (orthopedagoog)

Pedagogische maatregelen worden niet nauwkeurig intem geregistreerd en aan
do Inspectie gemeld. Dit beeld wordt bevestigd door de schriftelijke enquete die
in hot kader van do tweede evaluatie van de Wet Bopz verstuurd is naar alle
instituten voor verstandelijk gehandicaptenzorg. Onder de geretourneerde en-
quetes bevond zieh ook een aantal orthopedagogische instituten die in de kant-
lijn van de enquete opvallende uitspraken deden. Deze instituten hebben een
Bopz-aanmerking en vallen daarmee onder de Wet Bopz.

'Pe Wef Bo;i2 is fty ons nief win foepossm^. Daoroüer hebben u* mef «fe /«specfie «/-

i; passed «//ecu ;vdrt#o£isc/je wjoafrege/en foe en noferen deze in hef zorgp/an. Vim
en zioodsi'f «af/es in de zm ran de Wef Bopz is geen spraite.'

'Midde/en o/maafrege/en Jtomen a//een i\wr fanwif pedagogisch oogpunf'

Het standpunt van een aantal orthopedagogische instituten is dat zij vanuit de
pedagogiek werken. Do Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) maakt de ver-
gelijking met instituten voor verstandelijk gehandicaptenzorg die ook van me-
ning zijn dat de Wet Bopz niet op hen van toepassing is, omdat zij vanuit het
beschormingsidoe werken. In principe hoeven pedagogische maatregelen niet
gemeld te worden aan de Inspectie, aangezien deze vorm van vrijheidsbeper-
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lung niet onder de Wet Bopz valt. Het probleem is echter dat pedagogische mid-
delen nauw raken aan Bopz-middelen of maatregelen. Binnen de sector verstan-
delijk gehandicaptenzorg is niet duidelijk wat het verschil is tussen pedagogi-
sche maatregelen en middelen of maatregelen in het kader van de Wet Bopz. Een
orthopedagogisch instituut stelt in de kantlijn van de geretoumeerde enquete de
vraag: uvwr /eg )e de grens fussen midde/m 0/ maarrege/en en ptdagogisr/ir maiifrr-
$r/en? Hoe t>er Jtun ;e opfoedJtuwd/g gaan?
Inmiddels heeft het Trimbos-instituut een richtlijn opgesteld over de toepassing
van de Wet Bopz in de kinder- en jeugdpsychiatrie." Deze richtlijn is ook meege-
nomen in de evaluatie van de Wet Bopz. De evaluatie laat zien dat de richtlijn tot
veel onduidelijkheid leidt in de kinder- en jeugdpsychiatrie.'* Een veel gehoorde
klacht is dat hulpverleners van mening zijn dat zij, in vergelijking met ouders,
veel minder mögen. Een ouder mag een kind naar zijn kamer sturen of verbie-
den dat hij met bepaalde personen omgaat. Het juridische kader, waartoe ix>k de
Wet Bopz behoort, zou te stringent zijn voor de kinder- en jeugdpsychiatrie.
Hetzelfde kan gezegd worden over de verstandelijk gehandicaptenzorg. Ortho-
pedagogen voelen zieh belemmerd in hun handelen. :

6.3.2.2 Bege/eidingsa/spraJten: sfraj^n en
Naast beperkingen in het recht op bewegingsvrijheid, huisregels, middelen of
maatregelen komt het een enkele keer voor dat dienten een straf opgelegd krij-
gen. Deze vorm van vrijheidsbeperking komt ook voor in gvt'en. De Wet Bopz is
niet bedoeld voor deze vorm van vrijheidsbeperking.

'Ze/den is er hier in /juis ruzie. EeM c/ienf Haw er ec/iter we/ uwf yon. Hi; Jtri;g/ d<JM de
he/e dag fceu/cendiensf. Hi; /iee/if nef u»eer fu>ee dagen ikewlteMdieMSf ge/jad omJ<3( /»y 21'c/i
nief correc/ gedragew /wd. Hef gebeurf 00/c iwe/ eews da/ fti; in de JkeMfcen moef eferi. Hi;
Zioe/̂  ec/ifer mef opges/ofen fe iwrden.' (persoonlijk begeleider)

Het uitdelen van straffen kan verschillende vormen aannemen. Een persoonlijk
begeleider merkt op dat geld afpakken van dienten geen juiste straf is. Boven-
dien heeft de straf vaak niet de beoogde werking. Clienten worden door de
maatregel op het verkeerde been gezet.

'/fc pa/c Mief graag ge/d a/. Daf zorgf eruoor daf /. nief meer Jtan rolteM en dan gaaf /i/;
W/iW)rbee/d ge/d sfe/en 0/ andere manieren fcedenfcen om focn aan 2i;n ge/d <e Jtomen.
Da/ is 00Ä: mac/ifsgebru/Jt en dan during ;'e mensen om yer/ceerde dingen Je gaan doen.
E01 rege/ die goed ne/pf is om /iem fe uerbieden «if fe gaan. Da/ is een benoor/i;ite s/ra/

11 Van Ooyen-Houben e.a. 1999.
12 De Groot en Donker 2002.
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i w r Irem. We iraag dflM we/ a/fi/d <w« tern o/hy w'ndt dat hi; deze stra/uerdjend nee/t.'
( p e r s o o n l i j k b e g e l e i d e r ) " « • • : ;••;;•< t c i : i i i b f * « n ^ q i U s T S •, J r * J f t i •.•;rji'?ß".-

Naast het straffen van dienten wordt goed gedrag van dienten beloond. Een van
de dienten moet zieh elke avond bij de begeleiding melden. Vervolgens wordt
samen met de client de dag doorgesproken aan de hand van een checklist. Bij
goed gedrag wordt hij beloond met een extra sigaar. -...,,

'H/; /iee/f e/Jte da# om /ja//10 een gesprefc met de be#e/eiding. Hi; perfe/f da« iwrt W; die
da# #edaon hee/f en o/fii; a//es ^oed #edaan hee/f. Dan uo/gf er een sigaar o/s
(vertegenwoordiger)

6.3.2.3
Bij de dienten die in een sociowoning of in een gvt wonen is nauwelijks sprake
van vrijheidsbeperkende maatregelen, aldus de mening van persoonlijk begelei-
ders. Toch doen zieh situaties voor die dicht tegen vrijheidsbeperkende maatre-
gelen aanzitten. De Wet Bopz is wel van toepassing in sociowoningen maar niet
in gvt'en. In de onderzochte woonvormen is nauwelijks verschil in populatie.

'Hier is nooif spraJte run wi/Tieidsbenemin^ IM de zin uan mewsen ops/u/few en der-
ge/i/ite. /n de newm>eshtfiH#en /noef u>e/ zo nu en dan zt'orden opge/reden en moefen
r/laufen nnnr /n/» Jtanier «wde« ^esfuwrd.' (persoonlijk begeleider)

Ook in een sociowoning of gvt wordt af en toe ruzie gemaakt. dienten kunnen
dit soms zelf oplossen zonder dat mensen apart gezet hoeven te worden.

'Er uwdf uv/ ruzie #emaaütf. De /eid/n# noe/r dan ni'ef fussen beide fe fcomen. We /ossen
he( i'aaA: ze//op. /Jt /oop meesfa/ MV^ o/^a naar mi;n fcamer.' (client)

In andere gevallen moet de begeleiding optreden. dienten worden naar hun
kamer gestuurd om af te koelen. ^ •

'Hef fMî»P waf jijriwMrf is daf mensen naar nun Jtamer a»orden ^estuurd. Zo pan go ;'i)
niaar riaar/V toimer /(«• en om na//zes mag/e uwer beneden fcomen. De reden is dan «M*
a/Jroe/en.' (persoonlijk begeleider)

Hoewel de Wet Bopz niet van toepassing is in gvt'en, wordt in deze setting ook
met huisregels gewerkt. Een aantal huisregels is nodig vanwege de aanwezig-
heid van een bepaalde client.

'C/ierrten mcvfen me/den H'ie «T b/y/r s/apen en u'ie nie». Daf geidf ooÄ: a/s ze iemand m#
na/ir /tuis Mfm«rn. Rondom a/ro/to/ is een aonta/ re^e/s opgesfe/d. Aangezien een c/ient ^
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«us erg we/ drinJtr, /igf a/co/io/ arhfer s/of en grende/. /n hef uwtend /iggen en*e/e frier-

in de Jfcoe/Jfcasf.' (persoonlijk begeleider) *

Clienten van een gvt of een sociowoning zijn meestal op de hoogte van de
t e h u i s r e g e l s . ; > > . *!:"*•' • > < > • • •. • < " • • • • - •••••? .

'Ceen /»rood meer na zes nur. Deze re^e/ is nod;# omdaf /HTXwWf mensen daar mispruiJI;
mn hefrben gemaa/rf. KoeJt/es zi/'n er uW e/Jte da^ en chips a//een in hef weefrrid. /Ws ;e
wrjyffla/ zegjen u>aar /e naar/oe ^aaf. >4/s de /»e^e/eidin^ uv^yaaf, noe/;e nief naar />d.
/e ma^ «o^ op /V itamer o/ in de üww/camer TV Jti;/cen. Hef is /«• fiyen tvran/-
tiwrde/iyWieid daf ;e de w/^ende dag uv/ u>eer froê f op moef. /Ms de be^e/eiding w»eg is,
«//een opendoen twor /»eitenden.' (client)

'Om 22 uur moef de mHzieJt uif. /Jt ma^ ooJt nief fei>ee/ frier, ̂ /s ;e meer w»i7f mâ » ;e /»ier
op /e fcamer ne/»/»en. /4/s /ief dan een Ureer̂ buf #aaf mag nef nief meer. /e mag na nef efen
nog naar fruifen, maar er is Ziier nief we/ fe doen. /e mag ooit /afer $/a;>en, maar nef is uf/
s/im om op fi;d fe gaan s/apen.' (client)

6.3.2.4 Vn;7ieids/>eperlting pi; i»n;«'i//ig opgenomen c/ienfen
Wettelijk gezien mag vrijheidsbeperking alleen toegepast worden bij onvrijwillig
opgenomen dienten. Uit het empirische onderzoek komt naar voren dat bij de
toepassing van vrijheidsbeperking nauwelijks onderscheid wordt gemaakt tus-
sen een client die vrijwillig is opgenomen en een client die onvrijwillig is opge-
nomen. Een deel van deze middelen of maatregelen wordt met toestemming van
de client en/of vertegenwoordiger opgenomen in het zorgplan. Daarnaast vindt
ook toepassing van vrijheidsbeperking plaats in situaties waarbij sprake is van
verzet van een vrijwillig opgenomen client. Instituten geven zelf aan waarom zij
geen onderscheid maken tussen Bopz-clienten en niet-Bopz-clienten:
• Een instiruut heeft geen dienten met een Bopz-status.
• Een groot deel van de dienten moet nog worden geherindieeerd.
• Vanuit de visie op zorg geldt geen onderscheid.
• Alle dienten zijn in de praktijk wilsonbekwaam.
• Bij beide groepen dienten gelden dezelfde zorgvuldigheidseisen.
• De Wet Bopz is in principe op alle dienten van toepassing, ook al ontbreekt

de indicatie.
• Er worden ook middelen of maatregelen bij niet-Bopz dienten toegepast.
• De zorg wordt gegeven vanuit een individueel zorgplan, dat elke client

heeft.
• Personeel weet niet of dienten wel of niet Bopz-geindiceerd zijn.
• Alle dienten worden in de geest van de wet behandeld.
• Middelen of maatregelen worden ook bij vrijwillig opgenomen dienten

toegepast, deze dienten staan op de wachtlijst voor herindicatie.
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• Verschil hissen een Bopz en niet Bopz-client is slechts administratief.
• Het uitgangspunt is, ongeacht de status, leveren van kwalitatief goede zorg.

De bovenstaande opmerkingen roepen de vraag op of de toepassing van vrij-
heidsbeperking bij elke client op een verantwoorde wijze plaatsvindt. De Wet
Bopz kent een aantal waarborgen voor de toepassing van vrijheidsbeperking.
Deze zijn echter niet van toepassing op vrijwillig opgenomen dienten. >t.

6.4 Alternatieven voor vrijheidsbeperking

Sommige persoonlijk begeleiders realiseren zieh dat de rechten van mensen met
een verstandelijke handicap in een aantal gevallen onnodig worden beperkt.

'/Us ze meer ind/u/dwe/e aandflc/if en fiand-in-/iand-frege/ei'ding zou fcri/gen, /ioe/l ze
miwder wraHc in de fl/zonderingsrwimfegezet fe worden' (persoonlijk begeleider)

Vl/s W/ #een acfiuita'fen en geen uasf programma nee/r, neemf zi/n profr/eemgedrag <wn-
zien/i/Jt foe' (persoonlijk begeleider)

Instituten nemen diverse initiatieven om het aantal middelen of maatregelen
terug te dringen. In een instituut wordt een deel van het probleemgedrag aan-
gepakt door beter in te spelen op het gehoor van dienten en visuele problemen.
Goede zorgprogramma's, voldoende aandacht en personeel kunnen ook een
groot deel van de escalaties voorkomen.

'Hi; /a«/ een opfroww <J<in sponnin^en zi'en. Wi; ^aan mef hem u'onde/en, fcnwj^e/en en
sfoei'en om moar fe iwWtomen daf de sifwafie esca/eerf.' (persoonlijk begeleider)

'Een f//'en/ s/auf a/r//d fry nef fl/dro^en. Een a/fernafie/is nem een Zianddoefc in zi;n /ifln-
de» fe^a»en.' (persoonlijk begeleider)

Daarnaast doen instituten regelmatig een beroep op consulententeams zodra
sprake is van een uitzichtloze situatie: een client moet bijvoorbeeld meer dan 20
uur per week gefixeerd worden. Het duurt soms jaren voordat een aanvraag
voor een bijzonder zorgplan, waarin wordt gevraagd om extra personeel, wordt
gehonoreerd. In de tussentijd doen zieh schrijnende en pijnlijke situaties voor,
waar ook vertegenwoordigers weinig verbetering in kunnen aanbrengen. Het
enige wat zij kunnen doen is berusten in de tijdelijke oplossing en hopen dat de
situatie binnenkort verbetert.
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'Me» hef to/rondere zorgp/an is ai fen aanfa/ ;aroi niefs geaaan. He» /igt Waar. »war er
grtrurt niets mee. Tê CTraword/̂  /afen ze /war w r 0/ P I ^ freer per da^ rüsten in de «/•
zonderingsruimfe.' (vertegenwoordiger)

Afdelingen zijn soms al jaren gewend om volgens een bepaalde manier te werk
te gaan. De komst van een nieuw personeelslid kan verbeteringen brengen. Zo
kan worden besloten om het gebruik van Zweedse banden af te bouwen. Na een
paar maanden blijkt vervolgens dat een deel van de Zweedse banden niet meer
nodig is.

Torn ifr be^on me/ u>erfren uwrew er meer wiensen me» ee« Zuvedse /»and en de deur op
stof. Nu, Wj|/"/aar iater is er, mede door mi/n fce/e«d, yeei ueramierd.' (persixmlijk bege-
leider)

Een aantal keren werd door persoonlijk begeleiders en vertegenwoordigers op-
gemerkt dat het aantai middelen of maatregelen drastisch zou kunnon dalen als
in bouwkundig opzicht het een en ander zou veranderen, dienten zouden bij-
voorbeeld ailemaal een eigen kamer moeten krijgen. Daarnaast is ook de
groepsgrootte bepalend voor het aantal toegepaste middelen of maatregelen,
zeker als het gaat om dienten met ernstige gedragsproblemen. Tot nu toe be-
staan de meeste groepen nog uit acht of meer dienten.

6.5 Registreren en melden

In kader van de rweede evaluatie van de Wet Bopz kregen alle instituten voor
verstandelijk gehandicaptenzorg de vraag voorgelegd om gegevens in te vullen
over het aantal toepassingen van middelen of maatregelen in het kader van
dwangbehandeling en noodsituaties bij zowel Bopz-clienten als niet-Bopz-
dienten in het jaar 2000. Een aanzienlijk aantal instituten was niet in staat om
hiervan een overzidit te geven. Instituten gaven als reden op dat toepassingen
van middelen of maatregelen handmatig geteld moeten worden, aantallen wor-
den alleen in een dagelijkse rapportage bijgehouden, een centraal registratie-
systeem ontbreekt of men is bezig met het opzetten van een nieuw registratie-
systeem. Daarnaast registreert elk instituut op zijn eigen manier de toepassingen
van vrijheidsbeperking.

'/4/s lemand dn'e freer ge/ureerd uwdf op een dfl̂ , rwrdf deze moarrege/ dne Jteer #eno-
feerd' (staffunctionaris kwaliteit).

'v4/s een d/enf fi'en teer per dag een maafrege/ Jtr//g/ opge/egd, uwdf d;f dne freer per dag
geme/d: oc/ifenddjensf, middagd/ensf en awmddi'ensf.' (persoonlijk begeleider)
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Instituten geven ook aan dat niet alle hulpverleners zieh realiseren welke gevol-
gen hun handelen heeft voor de vrijheid van dienten. Hierdoor wordt een deel
van de vrijheidsbeperkende maatregelen niet geregistreerd. ••> i ;'-.v •••-• . M-JJ

7fc be« erran ouerfu/gd dflf op groepen we/ meer gefceurf. Mew is zidi daar echter uee/
mi'wder beuwsf z>an waf men daadu>erJte/i/Jt doef.' (persoonlijk begeleider)

Op grond van de Wet Bopz is de geneesheer-directeur" verantwoordelijk voor
net melden van dwangbehandeling en noodsituaties aan de Inspectie. In de
praktijk wordt lang niet alles gemeld.

7üc zou noo/7 dwrwn zeggen daf a//es geme/d wordr. Maar, /ief zif »̂'er we/ /ors inge-
ramd.' (arts)

71//e me/dingen 7>an dwang en nood ^aan eerst noor de arts. Deze bes/i'sf o/en u>af er
iwrde«.' (persoonlijk begeleider)

'/l/s mensen z/c/i verzeffen worde« ze foc/i «oar /i«n tewier ^esfuwrd. Daar uerzeffe« ze
z/di a/f//d fe^e«. Di7 uwrdf w/ef j?eme/d, maar is een wndde/ o/maafre^e/ afcfcoord. A/s tel

At/rii' »s, uvrd/ er we/ j{eme/d.' (persoonlijk begeleider)

Bij de meldingen naar de Inspectie toe is ook de zwaarte van de maatregel van
invloed. De meldingen van dwangbehandeling en noodsituaties verlopen via
een landolijk formulier, ontwikkeld door de IGZ. Op dit formulier kunnen niet
de middelen of maatregelen worden ingevuld die bij vrijwillig opgenomen dien-
ten worden toegepast. Toch bleek uit interviews dat instituten deze toepassingen
wel melden. Dit verloopt meestal via een aparte brief aan de Inspectie. Het gaat

13 Op grond van de Wet Bopz dient de funetie van geneesheer-directeur ingevuld
h? worden door een arts (artikel 1 lid 3 Wet Bopz). De praktijk van de verstan-
delijk gehandicaptenzorg laat een ander beeld zien: in veel gevallen is binnen
een voorziening geen arts aanwezig en wordt de funetie van geneesheer-direc-
teur ingenomen door een gedragsdeskundige. De NVAVG heeft recentelijk een
nota opgesteld over de taken en bevoegdheden van een geneesheer-directeur en
eerste geneeskundige, een term die ook wordt gebruikt in de verstandelijk ge-
handicaptenzorg. Onder een eerste geneeskundige wordt verstaan de arts die
verantwoordelijk is voor de algemene gang van zaken op medisch gebied. Hij is
niet verantwoordelijk voor Bopz-aangelegenheden. Een Bopz-arts is belast is
met taken en bevoegdheden in het kader van de Wet Bopz (NVAVG, De eersfr

ijji" fa/ce« en ivranruiwrde/i/Jt/ieden in de zorg w»r mensen nurf een w-
;», 2003).
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dan vaak om eenmalige toepassingen van dwangbehandeling waarbij een insti-
hiut net niet nodig vindt om de juridische status van de client te veranderen.
Soms komt net voor dat de juridische status van de client nog niet is aangepast
en er toch middelen of maatregelen toegepast moeten worden.

<T W/zon<fer/i«k»i zi/n, uwdf er i>i/zon«ter i«ers/a# J»i; dr mW<ftn# ^ni<urt. Bi/-
een d/enf i>erze/ zicto normal/ ^ffsproten nooif fejjen srparjrfn «i «u uv/.'

(persoonlijk begeleider)

'£rn c/ienf di> ITI/IOT7/I£ op^enom«! is ufrd /oafsf efn 0/ ruw k m gr/nrem/ «vyrns /if*
0wr/i/<teM fan zi/n moeder. Deze siruafi« is, ivr^rzr/«/ i<an « n frnVf, ̂ fpmf/d nan </<• /M-
specfie.'(arts)

Inspecteurs maken, per regio, verschallende afspraken met het veld. In de ene
regio wil de inspecteur elke maand op de hoogte worden gebracht van het aan-
tal toepassingen van dwang en middelen of maatregelen. In andere regio's ont-
vangen inspecteurs om de drie maanden een overzicht van alle middelen of
maatregelen, inclusief de middelen of maatregelen die in het zorgplan staan. Op
deze lijst staan ook middelen of maatregelen die bij vrijwillig opgenomen dien-
ten zijn toegepast. Instituten registreren dikwijls middelen of maatregelen los
van de juridische status die een client heeft. De Inspectie doet tot nu toe weinig
met deze overzichten.
Ondanks de administratieve rompslomp die het registreren en melden met zieh
meebrengt, delen de instituten de mening dat registeren en melden noodzakelijk
is. Op grond van het overzicht van middelen of maatregelen wordt inzichtelijk
wat zieh binnen een instiruut op het gebied van vrijheidsbeperking voordoet.
Het bijhouden van alle middelen of maatregelen wordt ook als een onderdeel
van het kwaliteitssysteem beschouwd. Instituten erkennen dat nog meer gedaan
kan worden met de interne registraties. Het beleid van een instiruut dient erop
gericht te zijn om het aantal middelen of maatregelen terug te dringen. Daar-
naast benadrukken instituten dat registreren en melden zinvoller wordt, als de
Inspectie daadwerkelijk iets doet met de gegevens. Het heeft weinig zin om ge-
gevens naar de Inspectie te sturen omdat 'het moet'.

'Hef is fry frepoa/df c/ienten uv/ ecu odminisfrafin« romps/omp. Doar /oop /e we/ eens
ffgenaan. /e itwnf ec/iter op ^rond ffln de regisfrafi'e oolt ^er/c/i/ /eedfracit #euew.' (per-
soonlijk begeleider)

6.6 De Wet Bopz een geschikt kader?

De Wet Bopz vormt het juridische kader voor vrijheidsbeperking. Hulpverleners
mögen alleen vrijheidsbeperkende maatregelen toepassen indien voldaan is aan
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de voorwaarden die deze wet stelt. Over het algemeen zijn persoonlijk begelei-
ders goed te spreken over de Wet Bopz. Door de komst van deze wet wordt va-
ker Stil gestaan bij de toepassing van vrijheidsbeperking, wordt zorgvuldiger
gewerkt en meer gezocht naar alternarieven. Oftewel de geest van de wet is
goed. Collega's worden ook eerder aangesproken als de vrijheid van een client
onnodig beperkt wordt en andere oplossingen voorhanden zijn.

'De Wef Bopz ;'s een goede wef. Hef ^aaf foch om hef op/eggen yan uri/'heidsbeperJtingen.
Daf moet ;'e n/ef ze//bepa/en, daar moef een worm ran foezichf en ueranruwording wor
zi/n. i4/s bege/ei'der neb ;'e toc/i een soorf machfsposir/'e fen aanzien van de c/ienfen.'
(persoonlijk begeleider)

'Met de fcoms/ fan deze wet zi;n a//e beperfcingen opn/euu> nan de orde geste/d: u>aarom
moef jemand zoz>ee/ naar de /ime-OMf Jcamer? Zi)'n er geen andere moge/i/Wieden den/c-
toflr? De Wef Bopz /iee/f ons foc/i eens <wn htf denfcen gezer.' (persoonlijk begeleider)

'De Wef Bopz is een goede iwef. Hef gaaf uj'feinde/j/it om un)7ieidsbeper<:/ng en door fcun
/e /n een insrifuuf wor mensen mef een yerstonde/(/Ä:e nand/cap m/sbru/fc um ma/cen.
Deze u>ef du»/'ngf ;'e om na fe den/ren oi»er un/'neidsbeperfcing en om de mafl/rege/en fe
freper/cen <i/s daf nodig JS.' (persoonlijk begeleider)

Ook op afdelingen waar dienten met een (zeer) emstige verstandelijke handicap
verblijven laat men zieh positief uit over de Wet Bopz, al loopt het personeel wel
tegen een aantal interpretatieproblemen op. Er worden middelen of maatregelen
toegepast, maar de reden van toepassing komt niet overeen met de bedoeling
van de wet. Bepaalde dienten hebben middelen of maatregelen nodig omdat ze
anders uit nun bed of stoel vallen wegens epilepsie. Dit zijn beschermende maat-
regelen, waarbij de reden van toepassing op het somatische vlak ligt.

'Hff rm'ye' uw/ hier JvjvrJtf uwdf, /'s de foepassing i>an beschermende maafrege/en. Df
pi'dû (H\(f itomf ef« keer in he* ;'aar /angs om fe fci/ien o/deze maafrege/en nog nodig zi)/t.
/e mag name/i/Jt nirt zomaar irmand rasfoinden.' (persoonlijk begeleider)

Ondanks de posirieve indruk die hulpverleners hebben van de Wet Bopz, is toch
een aantal kanttekeningen te maken. De Wet Bopz zou teveel voor de psychiatrie
geschreven zijn, waardoor enkele begrippen zoals geneesheer-directeur, behan-
delplan en gevaar niet inpasbaar zijn in de verstandelijk gehandicaptenzorg. In
deze paragraaf wordt een aantal kanttekeningen en problemen die specifiek zijn
voor de sector verstandelijk gehandicaptenzorg nader toegelicht. Op grond van
deze kanttekeningen kan (voorlopig) worden geconcludeerd dat de Wet Bopz
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niet in alle opzichten het juiste juridische kader is voor de toepassing van vrij-
heidsbeperking in de sector verstandelijk gehandicaptenzorg.
L torscM/en fussm HICTJSCT: mW ren ivrstandWi/'to handicap. Vrijheidsbeperking
>- komt bij vrijwel elk niveau van verstandelijke handicap voor: zowol bij
im dienten met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap als bij dienten met

een matige tot lichte verstandelijke handicap. De achterliggende reden voor
,; de toepassing ervan is gevaar. Bij dienten met een (zeer) ernstige verstan-

delijke handicap dient gevaar geinterpreteerd te worden als gevaar om uit
bed te vallen, gevaar om zichzelf te verwonden'* en gevaar om uit een stoel
te vallen. Vrijheidsbeperkende maatregelen die bij mensen met een ver-
standelijke handicap met gedragsproblemen worden toegepast zijn van een
ander kaliber: er is niet alleen sprake van gevaar voor de client zelf maar er
kan ook sprake zijn van gevaar voor anderen en voor goederen. In wonin-
gen waar dienten met emstige gedragsproblemen verblijven kan het nood-
zakelijk zijn om hen af te zonderen. Deze maatregel betekent dikwijls een
grote inbreuk op de lichamelijke integriteit. Belangrijk is dat in deze situa-
ties rekening wordt gehouden met de criteria effectiviteit, proportionaliteit
en subsidiariteit.

2. Noodz/wJt twn /wnaWen. Persoonlijk begeleiders geven aan dat, hoe ingrij-
pend bepaalde maatregelen ook zijn, het vaak niet anders kan. Zonder de
toepassing van deze maatregelen zijn dienten niet of nauwelijks in de hand
te houden. Door het toepassen van beperkingen, als een vaste dagstructuur
of regelmatig kamermomenten,'* zijn dienten in staat om redelijk te funcri-
oneren. Hun vrijheid wordt als het ware functioneel beperkt met het doel
om binnen diens beperkte vrijheid toch nog enige mate van autonomie te
hebben. Deze wijze van handelen strookt niet geheel met de uitgangs-
punten van de Wet Bopz. Deze wet gaat ervan uit dat dienten zo min mo-
gelijk in hun vrijheid worden beperkt. Vrijheidsbeperkende maatregelen
mögen alleen worden opgelegd bij gevaar.

3. /4/ternafrewn. Hoewel persoonlijk begeleiders aangeven dat ze vaak geen
andere oplossing kunnen bedenken voor vrijheidsbeperkende maatregelen,
zijn diverse situaties denkbaar waarin het anders zou kunnen. Een deel van
de vrijheidsbeperkende maatregelen wordt onbewust en routinematig toe-
gepast. Door het onderwerp vrijheidsbeperking bespreekbaar te maken rea-
liseren persoonlijk begeleiders, maar ook vertegenwoordigers, zieh dat in

14 Gevaar om zichzelf te verwonden moet evenwel ook weer niet te licht worden
opgevat. Automutilatie, zelfverwondend gedrag, kan worden beschouwd als
een zeer ernstige gedragsstoomis.

15 Het begrip kamermoment is geen term die in de Wet Bopz wordt genoemd,
maar is'vakjargon'. . . . • •
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de dagelijkse omgang met dienten veel beperkingen overbodig zijn. Som-
mige beperkingen wordt onbewust toegepast en andere zijn al lang niet
meer nodig maar worden toch nog steeds toegepast. Factoren als tijdge-
brek, tekort aan personeel en ondeskundig personeel spelen ook een rol.
Vanwege tijdgebrek krijgen dienten niet elk moment van de dag voldoende
begeleiding. Dat betekent dat ze niet naar buiten kunnen of niet van hun
kamer gehaald worden. De praktijk laat zien dat intensieve begeleiding'*'bij
dienten met ernstige gedragsproblemen een deel van de vrijheidsbeper-
kende maatregelen kan voorkomen.

4. Goed ftw/pper/enerscftap. In het eindrapport van de tweede evaluatie van de
Wet Bopz plaatst de begeleidingscommissie de opmerking dat een operati-
onalisering van het begrip 'de zorg van een goed hulpverlener' noodzake-
lijk is." Ze wijst met name op situaties waarbij de toepassing van maatrege-
len nodig is om een client te beschermen. Veel van deze middelen of maat-
regelen worden toegepast onder de vlag van de Wgbo. Daarnaast zijn
hulpverleners onvoldoende op de hoogte van de juridische status van dien-
ten, waardoor ook bij vrijwillig opgenomen dienten vrijheidsbeperking
wordt toegepast. Het rapport laat zien dat hulpverleners niet dagelijks be-
zig zijn met de regels die in de Wet Bopz staan. Er wordt getracht zo goed
mogelijke zorg te leveren. De ene keer zijn daar meer afspraken en beper-
kingen voor nodig dan de andere keer. De vraag doet zieh dan ook voor of
het noodzakelijk is om alle vrijheidsbeperkingen onder de Wet Bopz te
plaatsen. Een hulpverlener dient zieh immers, behalve de Wet Bopz, ook te
houden aan de norm van goed hulpverlenerschap op grond van de Wgbo.
Pas als sprake is van gevaar komt de Wet Bopz om de hoek kijken. De
grens tussen handelen in het kader van de Wet Bopz en handelen in het
kader van de Wgbo is zeer moeilijk aan te geven. Uit de interviews komt
naar voren dat persoonlijk begeleiders ook spreken in termen van het bie-
den van bescherming, opvoeden en pedagogisch handelen. Deze termen
kent de Wet Bopz niet. Een voorbeeld daarvan is het reguleren van sigaret-
ten of van geld. Dit zijn pedagogische maatregelen, die veelvuldig worden
toegepast. De vraag is of deze vrijheidsbeperkende maatregelen onder het
regime van de Wet Bopz vallen of dat de toepassing vanuit een ander kader
gelegitimeerd kan worden.

5. Vriyiw/frvj o/'yfmwieii r/ienffn. Een aanzienlijk aantal dienten van instituten
voor verstandelijk gehandicaptenzorg is vrijwillig opgenomen. De resulta-
ten van de tweede evaluatie van de Wet Bopz laten zien dat van de 100 in-

16 Onder intensieve begeleiding wordt verstaan 1:1 begeleiding oftewel een bege-
leider voor i&n client. - •

17 Begeleidingscommissie evaluatie Wet Bopz 2002, p. 51. «
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stituten die meewerkten aan de evaluatie, in maar liefet 35% van deze insti-
tuten geen Bopz-clienten verblijven. Daarnaast heeft van de ruim 28.000
dienten, die in deze 100 instituten wonen, slechts 30% een Bopz-status. Dit
betekent dat Bopz-dienten (30%) over 65% van de Bopz-instituten zijn ver-
spreid. De instituten die aangeven geen Bopz-dienten te hebben, vallen al-
ien onder de Wet Bopz. Ze staan immers op de lijst met Bopz-aanmerkin-
gen." Dit hoge percentage instituten zonder Bopz-dienten is voor een deel
toe te sdirijven aan de werkwijze van de indicatiecommissies.

M/s ft een (umtTda^ de deur m'f dor, £re/ ft de redenrn aaw «warom ft deir <MH-
nraa# tof een indirafie u>ens. Daarmee fcepaa/ lit o/ hef om een Bopz-indifaf «• y
Hef indicarieorgaan frep<M/( oolt, maar nef han#f er u>e/ t>ana/ «>i'e de indiVaf ie
Laafsf u*is er een maa(sfhappe/i;it u>erifcster die de indicafie moesf doen. Deze per-
soort wist nier wat de We/ Bopz u«s' (arts).

Een deel van de huidige populatie is reeds opgcnomen voor de invoering
van de Wet Bopz. Deze zittende dienten zijn nog niet allemaal in aanmer-
king gekomen voor een herindicatie. Sommige instituten zijn nog stwds be-
zig met een inhaalslag. De indicatiecommissies die verantwoordelijk zijn
voor artikel 60 Bopz-indicaties hebben een grote achterstand. Andere insti-
tuten laten de huidige situatie voortbestaan, waardoor veel dienten hun
vrijwillige status houden. Dat is in strijd met de wet aangezien ook bij deze
dienten vrijheidsbeperkende maatregelen voorkomen. In dit verband
dringt zieh dan ook de vraag op wat de toegevoegde waarde van een Bopz-
indicatie is? Volgens de Wet Bopz mögen alleen middelen of maatregelen
worden toegepast bij onvrijwillig opgenomen dienten.

'Externe toefsing find ft hee/ be/an^n/'Jt q/teu>e/ daf een ona^janJte/i/)t lemand mee
W/itf. /n de pra/cfi/it sfe// nef ec/ifer iceinig wwr. /4/s insf/fuuf zi/nde itwn /e ze//be-
pa/en u'ie ye aanwi/sf uoor een nerindicafie. Wy /jobben de dienten wifgeitozen
U'aaräi//reouenf midde/en o/maafrege/en worden foegepasf.' (directeur)

De Inspectie is er voorstander van dat elke client die wordt opgenomen,
zonder IBS of RM, via een artikel 60 Bopz wordt gei'ndiceerd. Met een
Bopz-indicatie moeten instituten verantwoording afleggen aan de Inspectie.
Een indicatie kan ervoor zorgen dat de werkvloer zieh nog meer gaat reali-
seren waar men mee bezig is en welke inbreuken men maakt op grond-
rechten van dienten, aldus de Inspectie. De werkvloer is echter nauwelijks

18 Sfcrt. 26 juni 2000,120, pag. 10.
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op de hoogte van de juridische status van dienten. Hulpverleners houden
bij de toepassing van vrijheidsbeperking weinig tot geen rekening met de
juridische status van dienten.

6. TermiMo/ô ie wm Wef Bopz. Diverse keren wordt door respondenten bena-
drukt dat een aantal begrippen uit de Wet Bopz niet geschikt is voor de sec-
tor verstandelijk gehandicaptenzorg. Veel genoemd wordt de functie van
/jenees/iw-d/recfeur. Op grond van de Wet Bopz is de arts degene die eind-
veranrwoordelijk is voor het gehele Bopz-beleid. Het is ook de arts die
dwangbehandeling en noodsituaties moet melden aan de Inspectie. Deze
vvijze van handelen vloeit voort uit het medische model, waarbij de arts
binnen een instiruut voor verstandelijk gehandicaptenzorg een vooraan-
staande positie innam. De sector verstandelijk gehandicaptenzorg heeft het
medische model echter al een aantal decennia achter zieh gelaten. Naast de
arts heeft de gedragsdeskundige zijn intrede gedaan in deze sector. Gein-
terviewden gaven aan dat de functie van een gedragsdeskundige in de Wet
Bopz meer gewicht zou moeten krijgen.
Artikel 38 lid 3 Bopz heeft betrekking op het behaH<te/;'n£sp/<w. Deze term is
na de vorige evaluatie gewijzigd in zorgplan. Het doel van het zorgplan is
om de geestesstoornis te verbeteren en daardoor het gevaar weg te nemen.
Binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg is deze doelstelling meestal niet
haalbaar. Een client met een verstandelijke handicap ondervindt problemen
in het functioneren en is (levenslang) aangewezen op ondersteuning. Wei is
het mogelijk dat deze functioneringsproblemen door een adequate onder-
steuning in een latere levensfase afnemen. Dit is echter niet mogelijk bij
mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap.
Het begrip wrzef levert ook veel problemen op in de sector verstandelijk
gehandicaptenzorg. De resultaten van het onderzoek laten zien dat in in-
stituten dwangbehandeling niet vaak voorkomt. Een mogelijke oorzaak is
dat het personeel verzet niet als verzet interpreteert. Persoonlijk begeleiders
en artsen geven in interviews aan dat zij verzet van wilsonbekwame dien-
ten anders interpreteren dan verzet van dienten met een lichte verstande-
lijke handicap. Het gevolg hiervan is dat de behandeling die, ondanks het
verzet van een client, wordt uitgevoerd niet als dwangbehandeling wordt
beschouwd.

7. MiVWW of maafrê e/ aWroonf. Ondanks het feit dat dwangbehandeling en
noodsituaties gemeld moeten worden aan de Inspectie, wordt een deel van
de middelen of maatregelen buiten het toezicht van de Inspectie toegepast
op basis van de constructie middel of maatregel akkoord. Deze vorm van
vrijheidsbeperking staat, na toestemming van client en/of vertegenwoordi-
ger, in het zorgplan genoteerd. Geinterviewden geven aan dat bij de toe-
passing van deze middelen of maatregelen niet altijd serieus wordt onv
gegaan met het verzet van de client. Uit het dossieronderzoek en interviews
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blijkt bovendien dat middelen of maatregelen, ook nadat ze niet meer van
toepassing zijn, in het zorgplan blijven staan. Deze wijze van handelen leidt
ertoe dat de interne rechtspositie van dienten slechter is dan de Wet Bopz
beoogt.

8. Gri/s gefried. In het eind rapport van de tweede evaluatie van de Wet Bopz
wordt ook de verhouding tussen de Wgbo en Wet Bopz aan de orde ge-
steld. Aanbeveling 33 luidt: 'de owr/iWd Mioorf hef tv/d fe JH/ömieren otvr (if
ner/rourfj'n^ fussrn de Wef Bopz en de Wgfro, a/smt'tir oivr de mô Wi/Wieden <*n /v-
perton^en win bride it* Men uiwr hef gaaf om (fawngftvpaüsing en i>n/7te;ds<>eprr-
fcende m<wfre^e/en'." Binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg bestaat een
grijs gebied, waarbij het onduidelijk is of de Wet Bopz dan wel de Wgbo
van toepassing is. Naast middelen of maatregelen in het kader van gevaar
worden ook middelen of maatregelen om medische redenen toegepast. De-
ze maatregelen zijn eerder onder de Wgbo te plaatsen dan onder de Wet
Bopz. Te denken valt aan een bedhek, een helm of een tafelblad. Deze
maatregelen worden toegepast op afdelingen die veel overeenkomsten
hebben met verpleeghuisachtige settings.

'Sommige müftfefm 0/ maafrfgWen zrtfen /wssen de Wef Bopz en de W^bo 1«, fr//'-
zraordee/d a/s ;'e een fa/e/b/ad yoor een ro/s/oe/ doef om fe uoorJfcomen daf jemand

f. /n zo'n ^epa/ is sprafce yon de VV f̂ro.' (arts).

9. Be/emmerende iferJWn^ uan de Wef Bopz. Vanuit het oogpunt van goed hulp-
verlenerschap en het bieden van verantwoorde zorg kunnen hulpverleners
niet zonder het toepassen van vrijheidsbeperking. Uit interviews met hulp-
verleners kan worden afgeleid dat vrijheidsbeperking op bepaalde momen-
ten noodzakelijk is, teneinde in een later stadium meer vrijheid voor de
dient te garanderen. Bepaalde dienten kunnen niet zonder structuur, an-
dere dienten moeten tegen zichzelf worden beschermd en weer andere
dienten moeten beperkt worden in hun vrijheid omdat ze een gevaar vor-
men voor anderen. Reeds eerder is opgemerkt dat de Wet Bopz van een
zeer strikt kader uitgaat. Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn alleen toe-
gestaan als sprake is van gevaar. In de verstandelijk gehandicaptenzorg
kunnen hulpverleners niet altijd uit de voeten met dit, in hun ogen, te be-
perkte kader. In een eerder aangehaald dtaat (paragraaf 6.3.2.1) werd op-
gemerkt dat naast gevaar, zieh nog tal van andere legitieme momenten
voordoen om in te grijpen in de vrijheid van dienten.

19 Begeleidingscommissie evaluatie Wet Bopz 2002, p. 46.
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6.7 Beschouwing

In deze beschouwing Staat een tweetal vragen centraal. De eerste vraag luidt: 7n
/loererre wordf in de praJtfi/Jt ya« de zorg i>oor mensen mef een uersfande/i/fce /landicop
fen aanz/en ffl« de toepassmg yan i>n/fieidsbeperfci>ig rete«/ng geftowden mef hef /uridi-
sche fcader?' Deze vraag valt uiteen in twee subvragen: 7s de foepass/ng yaw i>n/'-
heidsbeperihng IM de prafcf/yJt ua« yo/doewde zraarborgen worzien?' 'Zi/n /iu/pi>er/eners
zieh m de prafcfi/Jt i>o/doende bewusf win hef /uridi'sche fazder 0/ uwrdf deze genegeerd?'
De tweede vraag luidt: 7n hoewrre hangen fcne/pwnfen rondom de foepassing uan
fri/neidsbeperlb'Mg bi; mensen mef een uersfande///fce nand/cap samen met de
eigensc/iappen yan depra/chyit van de

/M hoeuerre word/ m de pr«A:f//Ä: uan de zorg roor mense« mef een uersfande/i/fce handi-
cap /en aanzien i>an de foepassi'ng yan uri/heidsbeperfcing refcem'ng gehowden mef hef
yur/dische leader?
Wat als eerste opvalt in de resultaten van het praktijkonderzoek is dat hulpver-
leners op de werkvloer nauwelijks onderscheid maken tussen vrijwillig en on-
vrijwillig opgenomen dienten. Zij geven aan dat ze regelmatig niet op de hoogte
zijn van de juridische status van een client. Zij beschouwen het verschil tussen
een Bopz-client en een niet-Bopz-clie'nt slechts van administratieve aard. Voor
elke client gelden dezelfde zorgvuldigheidseisen en het uitgangspunt is het leve-
ren van kwalitatief goede zorg, ongeacht de status van de client. Het onderzoek
laat ook zien dat maar liefst 70% van alle dienten vrijwillig in instituten verblijft.
Dit betekent dat bij een aanzienlijk aantal dienten geen vrijheidsbeperkende
maatregelen mögen worden toegepast. De praktijk laat een ander beeld zien:
middelen of maatregelen worden wel degelijk bij vrijwillig opgenomen dienten
toegepast. Deze groep dienten valt niet onder het wettelijk regime van de Wet
Bopz. Op deze manier ondervinden zij niet de voordelen van de Wet Bopz
(klachtrecht, toezicht Inspectie).

De sector verstandelijk gehandicaptenzorg heeft meer dan 10 jaar de tijd gekre-
gen om aan de slag te gaan met de Wet Bopz. Nog altijd staat deze wet bloot aan
veel kritiek. Ook orthopedagogische instituten vallen onder de reikwijdte van de
Wet Bopz. Toch geven zij aan dat deze wet niet van toepassing is op hun dien-
ten. In deze setting is het motief voor vrijheidsbeperking niet gevaar maar op-
voeden (pedagogisch handelen). Het gevolg is dat de toegepaste middelen of
maatregelen, die wel degelijk leiden tot een inbreuk op de vrijheid van dienten,
niet worden beschouwd als vrijheidsbeperking en ook niet worden gemeld bij
de Inspectie. Een soortgelijk motief wordt aangevoerd door hulpverleners die
werkzaam zijn op afdelingen waar dienten met een (zeer) ernstige verstandelijke
handicap verblijven. Ook op deze afdelingen is het noodzakelijk om vrijheids-
beperkende maatregelen toe te passen. Over het algemeen staan deze maatrege-
len genoteerd in het zorgplan. Het betreft voornamelijk het fixeren van dienten
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teneinde te voorkomen dat ze uit hun rolstoel of bed vallen of zichzelf verwon-
den. Het motief van deze maatregelen is het bieden van bescherming aan dien-
ten. Volgens veel hulpverleners valt dit handelen niet onder de Wet Bopz. Maar
ook hier is sprake van een inbreuk op de vrijheid van dienten.
Het voorafgaande laat zien dat vrijheidsbeperking in de praktijk veel ruimer
wordt toegepast dan de Wet Bopz toelaat. Op grond van deze wet mag de vrij-
heid van een client alleen worden beperkt als sprake is van gevaar. In de sector
verstandelijk gehandicaptenzorg wordt de vrijheid van dienten niet alleen be-
perkt op grond van gevaar. Een client die heel hard zit te gillen, kan op een ge-
geven moment naar zijn kamer worden gestuurd of zelfs voor een bepaalde tijd
worden afgezonderd. In dit geval is niet sprake van gevaar in de zin van de Wet
Bopz. Bescherming, opvoeden, straffen en belonen vormen redenen om de vrij-
heid van een client te beperken, waarbij lang niet altijd sprake is van gevaar voor
zichzelf of voor anderen. Daarnaast wordt het begrip beperkingen in de bewe-
gingsvrijheid in de praktijk zeer ruim geinterpreteerd. Aan de hand van de vele
voorbeelden die in het kader van deze studie zijn verzameld, kunnen beperkin-
gen worden ingedeeld in beperkingen in vrijheid om een ruimte te verlaten dan
wel te betreden, beperkingen om te beschikken over bepaalde voorwerpen, be-
perkingen in het aangaan van contacten en gestructureerde dagprogramma's en
schema's.
Een deel van de beperkingen die in de praktijk voorkomen is beslist noodzake-
lijk voor de eigen veiligheid van dienten of voor de veiligheid van anderen.
Voor buitenstaanders is het moeilijk in te schatten of al deze beperkingen ook
echt noodzakelijk zijn. Vertegenwoordigers vinden het lastig om hierover een
oordeel te geven. dienten zelf zijn het ook niet altijd eens met de beperkingen
die worden opgelegd. Daar komt bij dat veel dienten niet kunnen verwoorden
wat zij van de beperkingen vinden.

/s <fe toepassjng m OTi/Tieidsbeper/cmg in d? praJt/i/Jt iwrzien won

De Wet Bopz kent een aantal waarborgen voor de rechtspositie van mensen met
een verstandelijke handicap. Allereerst dient een client kort na opneming in te
stemmen met zijn zorgplan. Indien hij daartoe niet in staat is, geeft een verte-
genwoordiger toestemming. In dit zorgplan kunnen vrijheidsbeperkende maat-
regelen worden opgenomen.
Een client behoudt altijd het recht om zieh te verzetten tegen het zorgplan. Al-
leen als sprake is van gevaar mag een hulpverlener het verzet van een client
naast zieh neerleggen. In alle andere gevallen dient hij verzet van een client te
respecteren. De Wgbo kent een soortgelijke regeling, zij het dat onder deze wet
verzet van een wilsbekwame patient altijd moet worden gehonoreerd.
Uit deze studie lijkt naar voren te komen dat slechts in een enkel geval sprake is
van dwangbehandeling. Blijkbaar verzetten dienten zieh vrijwel nooit tegen een
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vrijheidsbeperkende maatregel en zijn vertegenwoordigers het vrijwel altijd eens
met de toepassing ervan. Dit is een te voorbarige conclusie. De resultaten laten
ook zien dat grote onduidelijkheid bestaat over de begrippen verzet en wilson-
bekwaamheid. Hulpverleners hebben moeite met de interpretatie van verzet. Dit
geldt met name bij verzet van wilsonbekwame dienten. Het gevolg is dat veel
verzet niet als verzet wordt geinterpreteerd waardoor niet snel sprake zal zijn
van dwangbehandeling. Het merendeel van de maatregelen is vastgelegd in het
zorgplan. Persoonlijk begeleiders, artsen maar ook vertegenwoordigers geven
aan dat in de meeste gevallen wordt ingestemd met het zorgplan. Slechts een
enkele keer komt het voor dat beide partijen niet tot overeenstemming komen.
Een andere waarborg is het intern registreren en het melden van middelen of
maatregelen en dwangbehandeling bij de Inspectie. Het melden verloopt nog
niet zoals de Wet Bopz deze voor ogen heeft. Veel meldingen belanden niet op
het bureau van de Inspectie. Daarnaast zijn er nog weinig instituten die een goed
intern registratiesysteem hebben opgezet. Dit alles hangt samen met het feit dat
hulpverleners zieh nog onvoldoende realiseren dat zij vrijheidsbeperkende
maatregelen toepassen bij dienten. Een pedagogische maatregel, een bedhek of
een Zweedse band, wordt niet beschouwd als vrijheidsbeperking in de zin van
de Wet Bopz. Daarnaast registreren en melden instituten ieder op hun eigen
manier. Voor het ene instituut is drie keer fixeren van een client op een dag
slechts een melding naar de Inspectie toe. Een ander instituut maakt er drie mel-
dingen van. Toepassingen van vrijheidsbeperking bij vrijwillig opgenomen
dienten hoeven in prineipo niet te worden gemeld bij de Inspectie. De overheid
gaat ervan uit dat vrijheidsbeperking bij deze groep dienten niet aan de orde is.
Dit is echter een verkeerde veronderstelling, aangezien een groot aantal dienten
onterecht vrijwillig verblijft in een instelling. Ook maakt het personeel nauwe-
lijks onderscheid tussen vrijwillig en onvrijwillig opgenomen dienten. Dit ver-
klaart wellicht waarom sommige instituten ook toepassingen van vrijheidsbe-
perking bij vrijwillig opgenomen dienten melden aan de Inspectie.
Het gevolg van dit alles is dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg haar taken
uitoefent op grond van onvoldoende informatie. De vraag is echter of de Inspec-
tie haar taken, die gericht zijn op individuele rechtsbescherming, moet handha-
ven naast haar andere taken die betrekking hebben op kwaliteitsbewaking en
-bevordering binnen instituten. Uit de empirische gegevens komt naar voren dat
instituten niet nauwkeurig melden aan de Inspectie, ook omdat niet duidelijk is
wat de Inspectie met de gegevens doet. De rol van de Inspectie moet echter ook
niet worden overschat. Het is niet reeel om van de Inspectie te verwachten dat
zij elke melding van dwang of toepassing van middelen of maatregelen ook
daadwerkelijk toetst. Veel belangrijker is dat de Inspectie zieh bezig gaat houden
met algemene kwaliteitsbewaking. Deze taak vloeit ook voort uit de Kwaliteits-
wet zorginstellingen. Elk instituut is verplicht om een kwaliteitssysteem op te
zetten. Een niet onbelangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem is het interne
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registratiesysteem. Daamaast kan de Inspectie steekproefsgewijs dienten indivi-
dueel blijven toetsen, waarbij ze waakt voor langdurige toepassingen van
dwangbehandeling.
Instituten vertonen zelf op het gebied van kwaliteitssystemen nog te weinig ini-
tiatief. Weliswaar verzamelen ze diverse gegevens over dienten, in de praktijk
gebeurt daar nog weinig mee. Het is ook een taak van het management om aan
te geven wat ze met de interne registrah'e wil bereiken. Het registreren van vrij-
heidsbeperking kan zeer informatief zijn, met name voor het ontwikkelon van
gericht beleid. Met een duidelijke visie ten aanzien van vrijheidsbeperking kan
gezocht worden naar alternatieven en wordt voorkomen dat Instituten /.ich ver-
schuilen achter een tekort aan personeel of bouwkundige gebreken. Op bepaalde
momenten is het echter niet te voorkomen dat vrijheidsbeperking plaatsvindt.
De rechter heeft in een uitspraak van 20 januari 1999*' erkend dat bij de toepas-
sing van vrijheidsbeperkende maatregelen ook rekening dient te worden gohou-
den met de beperkte middelen die een instituut ter beschikking heeft en de
daarmee samenhangende tekorten in het personeel. Hopelijk zijn niet nog meer
van deze uitspraken te verwachten. De bouw van een voorziening, een tekort
aan personeel of ongekwalificeerd personeel mag nooit een reden vormen vtxir
de toepassing van vrijheidsbeperking.
Een belangrijk onderdeel van goed hulpverlenerschap is dat Instituten en hulp-
verleners voortdurend op zoek moeten gaan naar alternatieven voor vrijheids-
beperking. Voorkomen moet worden dat een niet adequaat (be)handelingsaan-
bod leidt tot langdurige vrijheidsberoving zonder perspectief op verbetering.
Nog altijd komt het voor dat dienten voor een längere periode afgezonderd
worden in een kale kamer. De reden van deze afzondering is dat het personeel
met de handen in het haar zit en niet weet hoe het anders moet. Aanvragen voor
bijzondere zorgplannen worden niet altijd gehonoreerd en mede vanwege te
grote groepen en te weinig personeel ontbreekt een altematief.
Zi/n fiu/pwr/eners zieli in de praJW/Jt yo/doende bea>usf win /ie/ /'uridisc/ie Jbider o/u>ordf

De Wet Bopz heeft hulpverleners aan het denken gezet. Hulpverleners gaan be-
wuster en zorgvuldiger om met vrijheidsbeperking. Het kan echter nog veel be-
ter. In een van de interviews erkende een persoonlijk begeleider dat in de wo-
ningen veel meer gebeurt dan bekend is. Hulpverleners zijn zieh nog onvol-
doende bewust van alle beperkingen die worden opgelegd aan dienten. In dat
kader kunnen hulpverleners twee houdingen aannemen:

20 Rechtbank Maastricht, 20 januari 1999, JtBJ 1999,63.
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1. Hulpverleners realiseren zieh dat de rechten van dienten worden beperkt.
Zij beseffen ook dat dit in een aantal gevallen anders kan. Het ontbreekt
echter aan voldoende alternatieven.

2. Hulpverleners realiseren zieh niet welke gevolgen hun handelen heeft voor
de rechtspositie van mensen met een handicap. Zij zijn van mening dat zij
j u i s t h a n d e l e n . ' '^ -••••• • • -' . ' • • • • • • ; .

Hulpverleners van de tweede categorie zijn nog onvoldoende aan het denken
gezet door de Wet Bopz. Zij realiseren zieh niet dat de vrijheid van dienten door
hun handelen wordt beperkt. Daar komt bij dat persoonlijk begeleiders in deze
Studie regelmatig de vergelijking maakten met hun eigen thuissituatie. Kinderen
moeten zieh thuis ook aan allerlei regeis en afspraken houden. De verhouding
tussen ouders en kinderen is evenwel van een andere orde dan de verhouding
tussen persoonlijk begeleiders en dienten. Het betreft in het laatste geval een
professionele verhouding en geen prive-aangelegenheid. Clienten maken niet
vrijwillig de keuze om in een voorziening te gaan wonen, waarbij ze afhankelijk
zijn van zeer veel verschillende hulpverleners. Bovendien verlaten kinderen
meestal het ouderlijk huis zodra ze volwassen zijn in tegenstelling tot clienten
die over het algemeen hun gehele leven zijn aangewezen op anderen. Deze ar-
gumenten pleiten ervoor om vrijheidsbeperkende maatregelen inzichtelijk te
maken en, voor zover mogelijk is, tot een minimum te beperken.
Voor hulpverleners van do eerste categorie geldt een ander verhaal. Zij zijn zieh
(moor) bewust van hun handelen en staan vaker stil bij de gevolgen die dit heeft
voor de vrijheid van dienten. Het ontbreekt echter nog aan alternatieven ten-
einde het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen. Gedacht kan
worden aan een vol dagprogramma, meer individuele aandacht, het voorkomen
van oscalatios door met een client te gaan wandelen, een bijzonder zorgpian en
een inventarisatie maken van alle vrijheidsbeperkende maatregelen.

/M /uHwrrf /irintffH fcnW/umffM rondom dc forpass/'nj? zxwi un/Tie/dsbeperJtmfl W/ mens«i
mrt «M tCTsfandWr/fo /uind irap somen mef de speci/ielfce eigensdiappen i>an de praJtr//*
MIM de ivrsfaMdf/i/kyf/iandirapffnzprg?
Het empirische onderzoek laat zien dat, hoewel deze factoren niet letterlijk zijn
genoemd door hulpverleners, een tekort aan personeel, de bouw van de voor-
zieningen en aandacht en tijd van personeel van invloed zijn op het aantal vrij-
heidsbeperkende maatregelen dat wordt toegepast in de sector verstandelijk
gehand ica ptenzorg.
Een deel van deze maatregelen zou niet meer nodig zijn als voorzieningen zo-
danig worden aangepast dat kleinere groepsruimtes ontstaan en dienten, die
daar prijs op stellen, een eigen kamer toebedeeld krijgen. Veel clienten moeten
nu nog een kamer delen met andere clienten. Dit heeft niet alleen gevolgen voor
hun privacy, maar ook voor het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen. Hulp-
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verleners geven aan dat het probleemgedrag van dienten afneemt, naarmate de
groepen kleiner zijn. Daamaast is de personele bezetting ook van invloed op do
toepassing van vrijheidsbeperking. Uit het onderzoek komt naar voron dat het
niet eenvoudig is om het aantal vrijheidsbeperkingen terug te dringen, zonder
voldoende (gekwalificeerd) personeel.
Het gaat echter te ver om te beweren dat het aantal vrijheidsbeperkende maatre-
gelen geheel afhankelijk is van de factor personeel. Naast de kwantiteit van per-
soneel speelt ook de attitude van het personeel een belangrijke rol. Zolang hulp-
verleners onvoldoende stil staan bij de maatregelen die zij opleggen, zal het aan-
tal maatregelen niet of nauwelijks afnemen. Alleen in die situaties dat er geen
andere oplossing voor handen is en de beperking bovendien een bijdrage levert
aan de ontplooiingsmogelijkheden van een client, mag worden ingegrepen in de
vrijheid van een client. Vanuit deze gedachtegang worden langdurige toepas-
singen van vrijheidsbeperkingen, zonder perspectief op verbetering, niet toe-
laatbaar geacht.
In beperkte mate valt niet te ontkomen aan vrijheidsbeperking. leder individu
wordt dagelijks geconfronteerd met vrijheidsbeperkende maatregelen. Een rei-
ziger in de trein is gebonden aan bepaalde regeis, een gast in een hotel moot zieh
aan bepaalde voorschriften houden. Tussen het reizen per trein of het verblijf in
een hotel en het verblijf in een instituut voor verstandelijk gehandicaptenzorg zit
echter wel een belangrijk verschil. Een client met een verstandelijke handicap
kiest er over het algemeen niet vrijwillig voor om samen met andere mensen in
een huis te gaan wonen. In dat kader is het van belang dat hulpverleners zieh
voortdurend realiseren welke gevolgen hun handelen heeft voor de rechtspositie
van dienten. Toepassingen van vrijheidsbeperkende maatregelen moeten wor-
den verantwoord ten opzichte van de client en/of zijn vertegenwoordiger en
andere hulpverleners. Van belang is dat een positieve bijdrage wordt geleverd
aan de rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap. Tot slot mag
niet onopgemerkt blijven dat, ondanks de toegenomen kennis over de achter-
gronden van het gedrag van mensen met een verstandelijke handicap, de kennis
van het huidige personeel lang niet altijd toereikend zal zijn om het gedrag van
dienten op een zodanige wijze te kunnen duiden dat passende ondersteuning of
begeleiding wordt geboden.
In het volgende hoofdstuk wordt, gebaseerd op de bevindingen van hoofdstuk 5
en 6, een voorstel gedaan voor een alternatieve regeling voor vrijheidsbeperking
in de verstandelijk gehandicaptenzorg. In dit voorstel is ook een aantal elemen-
ten terug te vinden van het normatief kader, dat in hoofdstuk 3 is uiteengezet.
Naast goede zorg ligt de nadruk op (het recht op) ontplooiing: elke toepassing
van vrijheidsbeperking dient, voor zover mogelijk is, bij te dragen aan de ont-
plooiing van de betrokken client.
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7. Een alternatieve regeling voor vrijheidsbeperking in de
verstandelijk gehandicaptenzorg

7.1 Inleiding

De beschouwingen van hoofdstuk 5 en 6 bevatten voldoende aanknopingspun-
ten om te veronderstellen dat de primaire doelstelling van de Wet Bopz - het be-
schermen van de rechtsposirie van onvrijwillig opgenomen dienten - in institu-
ten voor verstandelijk gehandicaptenzorg niet optimaal wordt getvaliseord.
Vrijheidsbeperking is in beginsel alleen mogelijk bij dienten dio onvrijwillig zijn
opgenomen in een instituut met een Bopz-aanmerking. De praktijk laat evenwel
een ander beeld zien. Vrijheidsbeperking vindt overal plaats, ongeacht de locatie
en de juridische status van een client, waardoor de huidige rechtsbeschcrming
van dienten duidelijk te wensen overlaat.

De Ministers van VWS en Justitie hebben op 5 april 2002 het evaluatierapport
Wet Bopz aangeboden aan de Tweede Kamer. In de aanbiedingsbrief deed de
toenmalige Minister van VWS de belofte dat het kabinetsstandpunt op korte
termijn naar de Tweede Kamer zou worden toegezonden. In het voorjaar van
2004 was deze er nog altijd niet.' Uit de reactie van de Staatssecretaris van VWS
op het rapport 'Dementerenden en de Wet Bopz' kan evenwel worden opge-
maakt dat de bewindslieden voornemens zijn om een ander juridisch kader voor
te bereiden voor de sectoren verstandelijk gehandicaptenzorg en psychogeria-
trie.2' Vlak na het verschijnen van het evaluatierapport heeft de VGN wel haar

In antwoorden op kamervragen over het mogelijke gebruik van separeercellen
in de geestelijke gezondheidszorg geeft de Staatssecretaris van VWS aan dat
'naar verwachting het kabinetsstandpunt op de resultaten van de tweede eva-
luatie van de Wet Bopz in april 2004 aan de Ministerraad wordt voorgelegd'
(2030406830).
KamersfuWten // 2003/03, 28 850, nrs. 1-2, p. 40 (Rapport Dementerenden en de
Wet Bopz, Algemene Rekenkamer). De staatssecretaris geeft in haar reactie aan
dat 'het lijkt alsof de sector psychogeriatrie, evenals de verstandelijk gehandi-
captenzorg, niet goed uit de voeten kan met de begrippen van de wet. Ten aan-
zien van de aanbeveling om de mogelijkheid en wenselijkheid te onderzoeken
van een wettelijk kader dat beter aansluit bij de specifieke kenmerken van beide
sectoren (...) zijn de Signalen uit de praktijk voldoende helder.'
In het voorjaar van 2004 is binnen het Ministerie van VWS een project van start
gegaan voor het ontwikkelen van een andere wettelijke regeling voor het op-
nemen van mensen met een verstandelijke handicap of dementie en het toepas-
sen van vrijheidsbeperking in de zorg voor mensen met een verstandelijke han-
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standpunt kenbaar gemaakt.* Zij is voorstander van het afschaffen van een sepa-
rate Bopz-indicatie voor de groep 'geen bereidheid, geen bezwaar'. Ook beveelt
zij aan dat in de verstandelijk gehandicaptenzorg de functie van een onafhanke-
Hjke clientenvertrouwenspersoon wordt ingevoerd. De VGN heeft verder als
haar opvatting kenbaar gemaakt dat zij niet instemt met het ontwerpen van een
nieuwe wettelijke regeling. Zij prefereert het voortbestaan van de huidige Wet
Bopz, ook omdat het veld juist gewend is geraakt aan de inhoud van deze wet.
Het invoeren van een nieuwe wet zou een tijdrovende kwestie zijn. De imple-
mentatie van de Wet Bopz heeft ook een aantal jaren in beslag genomen, aldus
de VGN.
In deze Studie wordt afstand genomen van de Wet Bopz. Beargumenteerd wordt
waarom niet kan worden volstaan met slechts enkele aanpassingen van deze
wet. De voorkeur gaat uit naar een alternatieve regeling voor de Wet Bopz in de
verstandelijk gehandicaptenzorg/ In de afgelopen jaren zijn diverse publicaties
versehenen over de werking van de Wet Bopz in deze sector. De algemene lijn
daarin is dat de huidige Wet Bopz geen geschikt juridisch kader is voor deze
sector. De begeleidingscommissie van de tweede evaluatie van de Wet Bopz
concludeert dat 'adif yaren enuring mef de Wef ßopz wifwi/sf, daf de rectofsbesc/ier-
»mi# die de we/ de tfbtffr-tfroep beoo#f fe b/ede«, M/W o/maar in zeer beperitfe mafe wordf
X<'reij//seerd. C..J De fVye/e/d/Mysrommiss/e rerwar/if mef daf in deze secforen een zoda-
»i/ye rt<in/>«ssin# Jtan worden ^erea/i'secrd da/ we/ en prakfi/Jt i»ee/ didifer f)i/ e/fowr Jtomen
fe /itf#en. (...,) Mwrmafe een we/fe/i/'lte re^e/in^ i»erder weg //jf/ POM de opraf/ingen, df
eri'nr/nyi'fi en fief ef/n'sr/i frese/ ran de /in//n'er/eners die de rege/ing moefen foepassen,
»emen de Jtdnsen i>/> een suiresi»o//e imp/emenfdfie r«« de rege/ing fl/.'*' Ook Blankman
komt in zijn preadvies voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht over 'de
rechtsbescherming bij vrijheidsbeneming in de sectoren verstandelijk gehandi-
captenzorg en psychogeriatrie' tot het oordeel dat de uitgangspunten van de
Wet Bopz als juist worden ervaren, maar dat de uitwerking ervan niet landt in

dicap en psychogeriatrie. De uitkomsten van dit project kunnen uitmonden in
een wetsvoorstel of leiden tot aanpassingen van het bestaande juridische kader
(de Wet Bopz).

4 Bestuur VGN, 22 augustus 2002.
5 Deze altvrnatieve regeling is overigens ook bedoeld voor de sector psychogeria-

trie. Samen met mr. L. Arends is het initiatief ontstaan om, mede naar aanlei-
ding van de tweede evaluatie van de Wet Bopz, een voorzet te geven voor een
alternatieve regeling voor de sectoren verstandelijk gehandicaptenzorg en psy-
chogeriatrie. In deze Studie wordt de sector psychogeriatrie buiten beschou-
wing gelaten. Deze sector komt aan bod in het proefschrift van Arends over de
rechtspositie van de psychogeriatrische patient dat eind 2004 zal verschijnen.

6 Begeleidingscommissie evaluatie Wet Bopz 2002, p. 50.
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de praktijk/ Hij schetst in zijn preadvies de contouren van een andere rechtsbe-
schermingsregeling. Ter motivering verwijst Blankman naar de resultaten van
de rweede evaluatie van de Wet Bopz.

7.2 De noodzaak van een alternatieve regeling ,

In deze Studie is al diverse keren betoogd dat de Wet Bopz niet de beoogde
rechtsbescherming biedt aan dienten in instituten met een Bopz-aanmerking. Op
het eerste gezicht lijkt de oorzaak te liggen bij de juridische status van dienten in
de verstandelijk gehandicaptenzorg. Slechts een klein deel van de opgenomen
dienten heeft een Bopz-indicatie en is dus onvrijwillig opgenomen. De overige
dienten (ongeveer 70%) verblijven 'vrijwillig' in een instituut met een Bopz-
aanmerking." Een groot deel van deze dienten heeft geen Bopz-indicatie.* Insti-
tuten laten na om voor deze groep een Bopz-indicatie aan te vragen, ook omdat
onduidelijkheden bestaan over de interpretatie van 'geen bereidheid, geen be-
zwaar'. Arends geeft aan dat daarmee de rechtspositie van vrijwillig opgenomen
dienten wordt uitgehold, omdat de extra bescherming van de Wet Bopz op hen
niet van toepassing is."

Een vrijwillig opgenomen client stemt vrijwel nooit in met de toepassing van
vrijheidsbeperking. Als een hulpverlener op een bepaald moment toch besluit
om vrijheidsbeperking toe te passen kan de rechtsbescherming, die de Wet Bopz
alleen aan onvrijwillig opgenomen dienten biedt, slechts worden geboden via
een Bopz-indicatie." De rechtspraak laat geen eenduidige lijn zien terzake van
de toepassing van vrijheidsbeperking bij vrijwillig opgenomen dienten. Niet in
alle gevallen hoeft de juridische status te worden gewijzigd in een onvrijwillige
opneming. De Rechtbank Alkmaar stelt: '(...) De /eem/e fain wief uwden op^ei;uW
door de mgn/pende en i>ee/a/ /angdunge maafrege/ ran de wor/op/ge ffiac/iN^m^ /oe fe
passe«. Hef is aan de u>efget»er om de interne rec/ifsposi//e ;n gei>a//en a/s deze fe verfre/e-

7 Blankman 2003, p. 78.
8 Arends, Blankman en Frederiks 2002, p. 89-90.
9 Na de invoering van de Wet Bopz in 1994 moesten veel dienten geherindiceerd

worden. Zij waren voor de komst voor de Wet Bopz vrijwillig in een instituut
opgenomen. Na 1994 kwam een gedeelte van deze groep dienten in aanmer-
king voor een Bopz-indicatie. Veel instituten hebben deze 'inhaalslag' (nog al-
tijd) niet uitgevoerd.

10 L.A.P. Arends, "De interne rechtspositie van psychogeriatrische patienten in
verpleeg- en verzorgingshuizen", Ti/dsc/in/j wor Gero«fo/o#ie en Gerwfne (34)
2003-2, p. 71.

11 Als een client zieh niet alleen verzet tegen de toepassing van vrijheidsbeper-
king, maar ook tegen zijn verblijf dient een voorlopige machtiging te worden
aangevraagd.
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re«.'" Een arrest van de Hoge Raad van 2 november 2001" schept meer duide-
lijkheid over de toepassing van vrijheidsbeperking bij vrijwillig opgenomen
dienten. De strekking van dit arrest is dat dwangbehandeling in een Bopz-
locatie de rechtsbescherming verdient van de Wet Bopz. Toch wordt ook enige
ruimte opengelaten voor eigen interpretatie: een gedwongen behandeling is ten
aanzien van vrijwillig opgenomen dienten in een Bopz-locatie 'in beginsel' niet
mogelijk, aldus de conclusie van de Advocaat-generaal Langemeijer.'*
Het kunstmatige onderscheid in de praktijk tussen onvrijwillig en vrijwillig op-
genomen dienten vormt niet de enige reden om te kiezen voor een altematieve
regeling. De praktijk laat ook zien dat de waarborgen die de Wet Bopz biedt aan
onvrijwillig opgenomen dienten door hulpverleners niet altijd zorgvuldig wor-
den toegepast. Het gaat om het registreren en melden van vrijheidsbeperking, de
termijnen van dwangbehandeling en middelen of maatregelen, de motieven
voor de toepassing van vrijheidsbeperking, de toegankelijkheid van de Bopz-
klachtencommissie en de interpretatie van verzet en wilsonbekwaamheid. Een
aantal van deze punten hangt samen met het gegeven dat de Wet Bopz oor-
spronkelijk is geschreven voor de psychiatric
Een ander punt van kritiek is dat de Wet Bopz alleen van toepassing is op de
intramurale zorg. Aangetoond is dat ook buiten instituten vrijheidsbeperking
wordt toegepast:'* in een gvt, in een thuissituatie en in een dagverblijt. Uit bete-
kent dat op dit moment de plaats van verblijf bepalend is voor de mate van
rechtsbescherming. Gezien de huidige ontwikkelingen - PGB, modemisering
AWBZ en deconcentratie - gaan in de nabije toekomst steeds meer dienten bui-
ten een instituut wonen. De Wet Bopz houdt vooralsnog geen rekening met deze
veranderingen.
Niet alle genoemde knelpunten zijn specifiek voor de verstandelijk gehandicap-
tenzorg. De eerder genoemde tekortkomingen zijn echter van dien aard dat een
nieuwe regeling voor deze sector gerechtvaardigd is. De begeleidingscommissie
van do tweodo Bopz-evaluatie pleit niet voor een nieuwe regeling. Zij stelt voor
om de groep dienten, die noch bereidheid noch verzet toont tegen opneming in
een instituut, do zogenaamde gbgb-groep, onder te brengen in de Wgbo." Los

12 Rechtbank Alkmaar 22 januari 1998, JrBJ 1998, 43, m.nt. W. Dijkers.
13 HR 2 november 2001, BJ 2002, 1, m.nt. T.P.J.C. Widdershoven.
14 Langemeijer verwijst daarbij naar de Wgbo: artikel 7:450, 7:465 en 7:466 BW.
15 Zie hoofdstuk 6 (Vrijheidsbeperking in de praktijk) van dit boek; IGZ, 1997;

Wesseling, 19%; Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken 1997;
Arends en Dursun 2004 (nog niet gepubliceerd).

16 De mening van de begeleidingscommissie wijkt op dit punt af van de condu-
sies die in deelrapport drie worden gepresenteerd (Begeleidingscommissie eva-
luatie Wet Bopz 2002, p. 35 en p. 50-52).
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van de vraag of de Wgbo voldoende rechtsbescherming biedt aan dienten, die
niet goed in Staat zijn om hun eigen belangen te behartigen, blijven instituten in
het voorstel van de begeleidingscommissie te maken hebben met verschillende
wettelijke kaders. Het voorstel leidt tot een driedeling: dienten die zieh verzet-
ten tegen opneming vallen onder de Wet Bopz, gbgb-clienten vallen onder een
soort Wgbo-plus'^ en vrijwillig opgenomen dienten vallen onder de Wgbo.
Bovendien is de Wgbo niet geschikt voor de toepassing van vrijheidsbeperking.
Bepaalde vormen van vrijheidsbeperking vallen binnen het bereik van artikel 5
Evrtn en vereisen een rechterlijke toetsing. De Wgbo is met name bedoeld voor
somatische verrichtingen die de hulpverlener en de client en/of vertegenwoordi-
ger in onderling overleg zijn overeengekomen. De toepassing van vrijheidsbe-
perking is van een ander kaliber dan het verrichten van een lichamelijk onder-
zoek, het ondergaan van een operatie of een jaarlijkse controle bij de tandarts.
Toepassing van vrijheidsbeperking onder de Wgbo impliceert ook een zekere
mate van vrijwilligheid. Als een client (onder het regime van de Wgbo) besluit
om het insriruut te vertaten, mag de hulpverlener hem niet tegenhouden.'*
De conclusie is dat de Wet Bopz niet de gewenste (interne) rechtsbescherming
biedt aan dienten in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Daarbij zijn de vol-

eende overweeineen van belane:
1. De Wet Bopz benadrukt de externe rechtspositie van dienten.''* Zodra een

client is opgenomen, komt er geen rechter of indicatiecommissie meer aan
te pas. Een onvrijwillig opgenomen client heeft wel de mogelijkheid om op
grond van artikel 41 Bopz lid 1 een klacht in te dienen maar in de praktijk
wordt van deze mogelijkheid nauwelijks gebruik gemaakt. De toepassing
van vrijheidsbeperking kan, in tegenstelling tot de opname van dienten,
behoorlijk ingrijpend zijn. Eerder werd al opgemerkt dat de gemiddelde

17 De begeleidingscommissie stelt voor om de gbgb-groep uit de Bopz te halen.
Dit mag er niet toe leiden dat deze dienten rechtspositioneel 'vogelvrij' worden.
Een aantal voorwaarden moet in acht worden genomen waaronder een regeling
voor de objeetieve vaststelling van de (wils)onbekwaamheid, een regeling op
grond waarvan een vertegenwoordiger van de client uit de gbgb-groep instemt
met de opneming en een operationalisering van verzet (Begeleidingscommissie
evaluatie Wet Bopz 2002, p. 51).

18 Dit geldt overigens ook voor een client met een Bopz-indicatie: als hij aangeeft
dat hij weg wil, kan niemand hem tegenhouden. De enige oplossing is het aan-
vragen van een rechterlijke machtiging.

19 De Wet Bopz wordt ook wel een 'opnamewef genoemd.
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duur van dwangbehandeling in de verstandelijk gehandicaptenzorg 627
dagen bedraagt.*"

2. Uit de wettelijke systematiek volgt dat bij vrijwillig opgenomen dienten
geen vrijheidsbeperkende maatregelen mögen worden toegepast. Pas als
vrijwillig opgenomen dienten een Bopz-indicatie of een voorlopige machti-
ging (als zij zieh ook verzetten tegen het verblijf) hebben mag overgegaan
worden tot de toepassing van vrijheidsbeperking. Deze Studie illustreert
echter dat vrijheidsbeperking veelvuldig voorkomt bij dienten die vrijwillig
zijn opgenomen. De wijze van handelen die de Wet Bopz en in beginsel ook
de Hoge Raad*' voorschrijven - vrijheidsbeperking is pas mogelijk nadat
een client in het bezit is van de juiste juridische status - is omslachtig.

3. Aangezien vrijheidsbeperking bij vrijwillig opgenomen dienten niet onder
de reikwijdte van de Wet Bopz valt, kunnen deze dienten ook geen aan-
spraak maken op de waarborgen die de Wet Bopz biedt.

4. In de verstandelijk gehandicaptenzorg komt het veelvuldig voor dat vrij-
heidsbeperkende maatregelen, met toestemming van de client en/of verte-
genwoordiger, (structured) worden opgenomen in het zorgplan." Op
grond van de Wet Bopz mögen vrijheidsbeperkende maatregelen alleen in
het zorgplan worden opgenomen als ze een therapeutisch doel hebben in
de zin van het wegnemen van de stoornis." In de zorg aan mensen met een
verstandelijke handicap is deze doelstelling niet haalbaar. De wetgever
komt in de nota van toelichting behorende bij het Besluit rechtspositierege-
len Bop/ tot dezelfde conclusie 'a/s lief #*wf om verstande/i/Jir #e/jflHdicapte/i (...)
2«/ i'<»; ivr/vffring iwr tit' sfoomis s/erhfs in die zin sprolce Jtwnnen zi/n dflf M
#<j«f om lief creeren win een om#ei>in# uxiarin de sfoomis zic/i (...) op een zafanig
niivo» staW/isetTf rfaf nef #<vaar rwrrff H>e£tfe)iomeM. Hef #<wf immers i»ee//j/ om
I/U')ISCM nn'f on/jt'rsft'/frori' on/M'iJkJtc/in ŝ̂ eftreJten o/c/ironiscne ziffcfetee/den'.-*

5. De waarborgen die de Wet Bopz biedt aan onvrijwillig opgenomen dienten
zijn niet van toepassing op vrijheidsbeperkende maatregelen die in het
zorgplan zijn vastgelegd. De Inspectie hoeft niet op de hoogte te worden

20 Zie hootdstuk 5, paragraaf 5.4: de verschallende vormen van vrijheidsbeper-
king.

21 HR 2 november 2001, BJ 2002,1, m.nt. T.P.J.C. Widdershoven.
22 Voorbeeld 1: elke dag wordt client vastgebonden met een Zweedse band. Client

en of vertegenwoordiger zijn akkoord.
Voorbeeld 2: in het zorgplan is afgesproken dat client wordt afgezonderd zodra
hij moeilijk gedrag gaat vertonen. Client verzet zieh niet tegen de toepassing
van de maatregel.

23 Artikel 38 lid 3 Bopz.
24 Nota van toelichting bij het Besluit van 3 november 1993, Sffc. 561, p. 3.
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gebracht, noch hoeven deze toepassingen intern geregistreerd te worden. In

de Wet Bopz is slechts de eis opgenomen dat het zorgplan elke maand

wordt geevalueerd om te voorkomen dat vrijheidsbeperkendo maativgolon

met instemming van de client en/of vertegenwoordiger in het zorgplan

blijven staan, ook nadat ze niet meer nodig zijn.**

6. Ondanks toestemming van de client en/of vertegenwoordiger behoudt cen

client het recht om zieh te verzetten tegen de toepassing van (een devl van)

het zorgplan. In de praktijk wordt verzet zelden geconstateerd door hulp-

verleners. Zij achten de uitleg van de wetgever, dat iedere vorm van verzet

als verzet dient te worden beschouwd, in de praktijk niet haalbaar on ook

niet reeel. In het negeren van verzet schuilt het gevaar dat niet voldaan

hoeft te worden aan de waarborgen die in de Wet Bopz zijn neergelegd.

Het begrip verzet dient nader te worden geoperationaliseerd, waarbij reke-

ning wordt gehouden met de speeifieke kenmerken van de sector verstan-

delijk gehandicaptenzorg.

7. Behalve over verzet bestaat ook - nog steeds - onduidclijkheid over wils-

onbekwaamheid. Dit begrip vervult naast verzet een cruciale rol in de Wet

Bopz. Is een client in staat om toestemming te geven voor zijn zorgplan,

waar vrijheidsbeperkende maatregelen in zijn opgenomen? Het ontbreekt

echter nog steeds aan duidelijke criteria voor wilsonbekwaamheid.*

8. Onder de Wgbo is het ook mogelijk om in het kader van dwangbehande-

ling vrijheidsbeperking toe te passen. Hulpverleners worstelen in de prak-

tijk met de vraag welke vormen van vrijheidsbeperking in dat geval moge-

lijk zijn. Herhaaldelijk worden maatregelen genomen die gericht zijn op het

behandelen van somatische aandoeningen, maar die naar hun aard toch

vrijheidsbeperkend zijn." Deze vormen van vrijheidsbeperking vallen bui-

25 Als afspraken over de toepassing van een middel of maatregel in het zorgplan
blijven staan, ook als de toepassing niet meer aan de orde is, wordt alvast inge-
speeld op toekomstige situaties. Als de toepassing toch weer noodzakelijk blijkt
te zijn kan de maatregel direct worden toegepast. Dit wordt anders als de client
en/of vertegenwoordiger verzet tonen. In dat geval wordt voorkomen dat spra-
ke is van een noodmaatregel. De toepassing is immers in het zorgplan vastge-
legd.

26 De vraag is echter of het haalbaar is om zowel voor verzet als wilsonbekwaam-
heid inhoudelijke criteria op te stellen. Voor een groot deel behoort het onrwik-
kelen van dergelijke criteria tot de verantwoordelijkheid van de verschillende
beroepsgroepen die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met een verstande-
lijke handicap.

27 Enkele voorbeelden: om een oogwond goed te laten genezen worden de armen
van een client gefixeerd, een client krijgt premedicatie als hij naar de tandarts
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ten het toezicht van de Inspectie. Vooralsnog is ten aanzien van dergelijke
behandelingen toestemming van de client en/of zijn vertegenwoordiger
vereist.** * ' • " ' ; - « • <•••:• •••••»• : . ' . * > . ' • - : < ' • « • • : ; . • - , - ' ' : • ; / - « • < ; . < > > « , ; . - « r j - . - y ; >

9. Vrijheidsbeperking komt niet meer alleen binnen de muren van een intra-
murale setting voor. De ondersteuning aan dienten met een verstandelijke
handicap verschuift steeds meer naar buiten de muren van de instituten.
De Wet Bopz is onvoldoende toegesneden op deze nieuwe ontwikkelingen
in de zorg en kan ook niet zozeer worden opgerekt dat zij ook extramuraal
van toepassing zal zijn.

10. Hulpverleners zijn op grond van de Wet Bopz verplicht om dwang-
behandeling en de toepassing van middelen of maatregelen te melden bij
de Inspectie. De gegevens van dit onderzoek en ook het Bopzis-regi-
stratiesysteem illustreren dat sprake is van onderrapportage. Van het aantal
toepassingen in noodsituaties wordt slechts een zeer laag percentage aan de
Inspectie gemeld. Op deze manier blijft het ook voor de Inspectie onduide-
lijk hoe vaak en hoe lang middelen of maatregelen daadwerkelijk worden
toegepast.

7.3 Uitgangspunten alternatieve regeling

I lot voorstel '«//erwif i«>e re#e/#«>i>i# wwr vn/7j«Vfe&eperlfcjn£ «n de

* gaat uit van de gedachte dat een wettelijke regeling die de
toepassing van vrijheidsbeperking in de verstandelijk gehandicaptenzorg regu-
leert niet alleen het accent dient te leggen op het zelfbeschikkingsrecht, zoals in
de Wot Bopz het geval is, maar ook de relatie met andere beginselen tot uitdruk-
king moet brengen. Daarbij zijn twee beginselen met name van belang, te weten

fr zorg en

gaat of een client met epilepsie wordt in een rolstoel vastgezet om te voorko-
men dat hij valt.

28 Nota van toelichting bij het Besluit van 3 november 1993, Sfb. 561, p. 3-4.
29 Het voorstel in dit proefschrift is een bewerking van de 'alternatieve regelge-

ving voor de Wet Bopz in de psychogeriatrie en verstandelijk gehandicapten-
zorg: een Wet verantwoorde toepassing vrijheidsrechten?', dat is geschreven
door mr. L.A..P. Arends en mw. mr. drs. B.J.M. Frederiks en op een invitational
conference, d.d. 20 november 2002, in Utrecht is voorgelegd aan deskundigen
uit het veld van de psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg.

30 L.A.P. Arends en B.J.M. Frederiks, Hers^nsr/iirnffifn? £«i fresdioHann^ " ^ ^
IWH ru'euuv uvJyeriM^ rioar (wn/cirfiny i<ari df ruwde Wff Bopz-cffl/ufl'î «""
spiwifif WJ« psvi'/io f̂rwfrisc/K' pafi'enfe« en Derstande/i/i:

Tijdschrift voor gezondheidsrecht (27) 2003-2, p. 80-92.
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Gowk zorg

In de Wet Bopz wordt te eenzijdig de nadruk gelegd op het zelfbeschikkings-

recht. Hulpverleners mögen alleen ingrijpen als sprake is van gevaar. In do ver-

standelijk gehandicaptenzorg zijn dienten echter minder in staat om hun zelfbe-

schikkingsrecht uit te oefenen." Voor de ontplooiing van deze d ienten zou het

beter zijn als de hulpverlener een onders teunende rol vervult, wat ook kan bete-

kenen dat hij ingrijpt in de vrijheid van een client. Een mogelijke oplossing is om

het zelfbeschikkingsrecht meer te relateren aan andere (rechts)beginselen, waar-

onder goede zorg.

Het beginsel van goede zorg heeft de afgelopen jaren aan gezag gewonnen, als

reactie en in aanvulling op de zelfbeschikkingsdoctrine. Goede zorg is gericht op

het zoveel mogelijk versterken van de zelfbeschikking of autonomie van de

client. In hoofdstuk 3 is echter ook aan de orde gesteld dat het een utopie is om

te veronderstellen dat d ienten met behulp van ondersteuning in de nabije toe-

komst geheel zelfstandig kunnen gaan functioneren. O p een enkele uitzondering

na, zullen veel dienten altijd afhankelijk zijn van anderen. Dit betekent dat goe-

de zorg in de verstandelijk gehandicaptenzorg eerder gericht is op het be-

vorderen van de ontplooiing van dienten dan het realiseren van zelfbeschikking.

De nadruk ligt daarbij op steun van de omgeving en interactie met de client."

Hulpverleners dienen dienten actief te ondersteunen bij het maken van keuzes

waarmee ze zieh kunnen identificeren en die in hun leven betekenisvol zijn."

Binnen deze context dienen interventies te worden uitgevoerd in het belang van

de client om de autonomie te versterken, in plaats van deze te bedreigen." Dat

kan in de eerste plaats gebeuren door de client zoveel mogelijk te begeleiden en

te ondersteunen. Daarnaast kan het ook betekenen aa t ingrijpen tegen de wil

van de client, of zonder dat deze zieh heeft kunnen uitspreken, geboden i s . " In

dit kader vormen vrijheidsbeperkende maatregelen ook een onderdeel van goe-

de zorg. Deze maatregelen kunnen een bijdrage leveren aan het herstellen of

vergroten van de autonomie van de client.* In diverse patientenwetten wordt

verwezen naar goede zorg. In artikel 7:453 BW is bepaald dat de hulpverlener de

31 Zie ook paragraaf 3.3.2 van dit proefschrift.
32 Schuurman 2003, p. 78.
33 Widdershoven, Berghmans en Welie 2003, p. 325-338.
34 M. Verkerk, "A care perspective on coercion and autonomy", B/oef/i/cs (13) 1999-

3/4, p. 358-368.
35 Widdershoven, Berghmans en Welie 2003, p. 329.
36 M.H.N. Schermer, "Drang en informele dwang in de zorg", in: Centrum voor

ethiek en gezondheid. Signa/enng £</neJt en GezottdTjeid". Raad wwr de Vo/fcsgezond-
f en Zorg, Zoetermeer 2003, p. 42-43.
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zorg van een goed hulpverlener in acht moet nemen. Ook artikel 2 Kwz en arti-
kel 40 lid 1 Wet big geven invulling aan goede zorg. ''.-•. .?

In de verstandelijk gehandicaptenzorg gaat het doorgaans om dienten die niet of
minder goed in Staat zijn om hun eigen belangen te behartigen. Regelgeving
dient daarom goede zorg te bevorderen, maar moet daarnaast ook voldoende
rechtsbescherming bieden. Onder rechtsbescherming wordt in dit verband ver-
staan een nauwkeurige omschrijving van rechten van mensen met een verstan-
delijke handicap en procedures om deze rechten tot gelding te brengen. Hieron-
der wordt ook verstaan dat inzichtelijk wordt gemaakt onder welke omstandig-
heden een inbreuk mag of in het kader van goede zorg zelfs moet worden ge-
maakt. Het is echter niet mogelijk om alles wettelijk vast te leggen.
Een kenmerk van de alternatieve regeling is dat meer verantwoordelijkheden
worden gelegd bij de werkvloer waardoor een persoonlijk begeleider de ruimte
krijgt om goede zorg te bieden aan dienten. Een onderdeel van goede zorg is de
toepassing van vrijheidsbeperking. Om te waarborgen dat persoonlijk begelei-
ders op de juiste wijze omgaan met de ruimte die hen wordt geboden is het van
belang dat zij zieh bewust zijn van hun handelen en deze achteraf kunnen ver-
antwoorden. Deze werkwijze vloeit ook voort uit het principe van goed hulp-
verlenerschap. In dat kader is het van belang dat situaties, waarin vrijheidsbe-
perking aan de orde is, zichtbaar en toetsbaar zijn. Vrijheidsbeperkingen kunnen
allereerst in het zorgplan worden vastgelegd. Daarnaast biedt een intern kwali-
teitssysteem mogelijkheden om toezicht te houden op vrijheidsbeperking. Elke
toepassing van vrijheidsbeperking dient te worden gemeld bij de infcnu" Jort-
s/M,vjso»m/m'ss/t' i>n/7if/<isfrcpi'rJc/ny. Tot slot is van belang dat er een mogelijkheid is
om het recht te handhaven op het moment dat rechten geschonden zijn. Bij al
deze punten dient rekening te worden gehouden met het feit dat dienten met
een vorstandolijke handicap veelal niet of nauwelijks in staat zijn om zelf te age-
ren indien een inbreuk op hun rechten wordt gemaakt. De introductie van de
functie clientenvertrouwenspersoon is in dit kader zeer wenselijk. Onderzoek
laat zien dat onder dienten (en ook vertegenwoordigers) onduidelijkheid bestaat
over do mogelijkheden die er zijn om te klagen.^ Een clientenvertrouwensper-
soon kan dienten wijzen op de verschillende mogelijkheden die het recht biedt
om een klacht in te dienen en waar nodig kunnen zij ook steun bieden aan dien-
ten.

37 J. Legemaate, L.A.P. Arends en A. van 't Riet, Etwimite Wrt Bopz, Dw/omfrrzfl*
10-5: Hrf Mar/ifrtvhf rn fcrt foezic/if door <fe /nsperto wwr de grzomtfifidszor ,̂ Den
Haag: ZonMw 2002, p. 8-9.
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De inhoud van de volgende paragraaf (7.4) beperkt zieh tot een uiteenzetting
van de uitgangspunten van een altematieve regeling voor de toepassing van
vrijheidsbeperking in de verstandelijk gehandicaptenzorg. De gedachte is dat
eerst consensus dient te bestaan over de contouren van een nieuwo regeling,
alvorens overgaan kan worden tot net in detail uitwerken van de regeling.

7.4 Inhoud altematieve regeling

pan iTt/heü/shepfrJtmg (VB)
Twee uitgangspunten: 'goede zorg en rechtsbescherming'
De kem van de altematieve regeling:

Het onderscheid tussen vrijwillig en onvrijwillig opgenomen dienten ver-
valt. Dit betekent dat vrijheidsbeperking in beginsel bij elke client mogelijk
is. Een opneming in een voorziening is een bijzondere vorm van vrijheids-
beperking. Hiermee vervalt ook het onderscheid tussen de interne en ex-
terne rechtspositie.
Het begrip vrijheidsbeperking wordt vcrruund: pedagogische maatregclen,
beperkingen in de bewegingsvrijheid, beschermende maatregelon en mid-
delen of maatregelen vallen onder dit begrip. De intentie van de maatregel
\s wel larger bepatavd. He\ gaaY om de gevoVgen van een maatregeV atte
maatregelen die de vrijheid van dienten beperken, vallen onder de rege-
ling.

3. Het locatiegebonden karakter vervalt: vrijheidsbeperking kan in beginsel
i overal plaatsvinden. Bij AMvB kan worden bepaald op welke plaatsen vrij-
I heidsbeperking niet mogelijk is en aan welke ve-eisten voldaan moet zijn
I om vrijheidsbeperking te mögen toepassen.

De inhoud van de altematieve regeling voor een verantwoorde toepassing van
vrijheidsbeperking in de verstandelijk gehandicaptenzorg wijkt op een aantal
essentiele punten af van de huidige regeling (de Wet Bopz). Alleen op deze ma-
nier kan worden tegemoet gekomen aan de bezwaren die genoemd zijn in para-
graaf 7.2. Een belangrijk verschil met de huidige regeling is dat het onderscheid
tussen de externe en interne rechtspositie komt te vervallen. Ook wordt uitge-
gaan van een ruimer criterium, waardoor ook pedagogische maatregelen en be-
schermende maatregelen onder de altematieve regeling vallen. De toepass/wg t>an
OTT/7ie;dsfreperJtin£ is nief meer a/hante/x/Jt win de /urütisdie sfa/us ran ee« c/jenf, de
p/flflfs uxwr W/ yerb/i;/? o/ de reden ran foepassrng. Elke toepassing van vrijheidsbe-
perking moet voldoen aan dezelfde voorwaarde: noodzaak. Daarbij is het niet
van belang of de client onvrijwillig is opgenomen of dat hij zelfstandig en vrij-
willig in een flat woont of in een instituut verblijft.
In de altematieve regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen ma/er/e/e en

normen. Mflferie/e wormen hebben betrekking op de inhoudelijke crite-
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ria voor vrijheidsbeperking. In de altematieve regeling wordt niet meer gespro-
ken over gevaar dat wordt veroorzaakt door een geestesstoornis, maar over de
noodzaak van vrijheidsbeperking: 'few un/TzeidsbeperfciHg w'udf mW p/aafs, dan
«fldaf de noodzoafc »an de foepassmg m>an is t>asrgeste/d'. Onder noodzaak wordt
ook verstaan of een toepassing van vrijheidsbeperking voldoet aan de eisen van
subsidiariteit, proportionaliteit en effectiviteit.
De Wet Bopz bevat diverse andere materiele normen, die bewust niet nader zijn
uitgewerkt door de wetgever. Het veld heeft de afgelopen jaren de gelegenheid
gekregen om begrippen als wilsonbekwaamheid, verzet en gevaar nader in te
vullen. Het begrip ^mwr is de afgelopen jaren door de jurisprudentie behoorlijk
uitgekristalliseerd. Dit geldt echter niet voor een begrip als u»7sonfrdru>aam/ieid'. In
de altematieve regeling krijgt de refliOMa/e foefs/ngscommissie un/Tieia'steperJfc/Mg een
rol in deze. Een client, eventueel bijgestaan door een clientenvertrouwensper-
soon, kan zieh tot deze commissie wenden als hij zieh verzet tegen opneming,
beschouwd als een bijzondere vorm van vrijheidsbeperking, en de toepassing
van vrijheidsbeperking. De regionale toetsingscommissie vrijheidsbeperking
heeft als taak om te beoordelen of de toepassing van vrijheidsbeperking voldoet
aan de zorgvuldigheidseisen. Een van deze eisen is of 'de hulpverlener de over-
tuiging heeft dat de betrokken client wilsonbekwaam is'. Indien de client alsnog
wiisbekwaam wordt verklaard, mag de toepassing van vrijheidsbeperking niet
tegen zijn wil worden toegepast.

Ook beoordeelt de commissie op grond van meldingsformulieren, die door de
i>ifrn;r forfsiritfsrtmmiiss/e vn/fjrirfsftfperlt/njj worden doorgestuurd, dan wel op
individueel verzoek of de toepassingen van (emstige vormen van) vrijheidsbe-
perking voldoen aan een aantal zorgvuldigheidseisen (zie verder paragraaf
7.4.2). Door middel van deze externe toetsing wordt meer inzicht verkregen in
vrijheidsbeporking en wordt systematisch aandacht besteed aan het beleid rond
vrijheidsboporking. Daarnaast behoudt de wetgever de mogelijkheid om door
middel van een AMvB het initiatief te nemen om normen te ontwikkelen, indien
het veld of de toetsingscommissie dit nalaat.
De prom/urWr Hornir« hebben betrekking op de besluitvorming ten aanzien van
de toepassing van vrijheidsbeperking. In de altematieve regeling wordt, anders
dan in de Wet Bopz, niet alleen aan de veranrwoordelijkheden van de arts aan-
dacht besteed maar ook aan de verantwoordelijkheden van de gedragsdeskun-
dige. Andere procedurele normen zijn op welke wijze de voortgang van de toe-
passing van vrijheidsbeperking wordt getoetst en ook kenbaar wordt gemaakt
aan de client, zijn vertegenwoordiger en de Inspectie. In de Wet Bopz is niets
bepaald over de maximale duur van dwangbehandeling. De altematieve rege-
ling stelt als procedureU? norm dat elke dwangbehandeling die langer dan een
jaar duurt moet worden getoetst door de regionoale toetsingscommissie. De Wet
Bopz schrijft ook geen second opinion voor. In de altematieve regeling moet de
hulpverlener, als de vertegenwoordiger van een wilsonbekwame client niet in-
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jtemt met de toepassing van vrijheidsbeperking of afwezig is, een second opi-
nion vragen aan een arts of een gedragsdeskundige, ook om ervoor te zorgon dat
geen alternatieven over het hoofd worden gezien. Het vragen van een second
opinion behoort ook tot de zorgvuldigheidseisen die de rtyiima/«' fcvfsmyscvm-
m/SM'es hanteren om te kunnen beoordelen of een toepassing van vrijheidsbeper-
king zorgvuldig plaatsvindt (paragraaf 7.4.2).
Daamaast bevat de altematieve regeling normen voor de wijze waarop vrij-
heidsbeperking wordt geregistreerd in een kwaliteitssysteem (in de altcrnatieve
regeling kwaliteit en transparantie genoemd), welke mogelijkheden een client
en/of vertegenwoordiger heeft om een toepassing van vrijheidsbeperking te la-
ten toetsen door een externe commissie en op welke wijze de functie van een
dientenvertrouwenspersoon ingevuld moet worden.

7.4.1 De kern wm de a/fmiafieiv «jfri/w^

Hff omfcrsrtew/ fussen pn/ivi7/ig en o»iOTJ/u»i/lig ivrwi/f
Het onderscheid tussen vrijwillig en onvrijwillig opgenomen dienten komt in de
altematieve regeling te vervallen. Opneming in een voor/iening is een bij/.on-
dere vorm van vrijheidsbeperking en wordt daarmee beschouwd als een onder-
deel van de ondersteuning die wordt geboden aan dienten. Elke client die is
opgenomen in een voorziening kan te maken krijgen met de toepassing van vrij-
heidsbeperking, mits voldaan is aan de voorwaarden die worden genoemd in de
altematieve regeling.'"'
In de altematieve regeling verschuift het zwaartepunt naar de interne rechtspo-
sitie. De Wet Bopz benadrukt voornamelijk de externe rechtspositie: de Wet
Bopz wordt ook wel gekarakteriseerd als een opnamewet." d ien ten kunnen wel
onvrijwillig worden opgenomen, maar kunnen daarna niet verder worden be-
handeld als ze niet meewerken. Deze wijze van handelen komt tegemoet aan het
zelfbeschikkingsrecht van dienten, maar getuigt tegelijkertijd niet van goede
zorg, waar elke onvrijwillig opgenomen client ook recht op heeft.*' Daar komt bij

38 Een relevante vraag is, ook met het oog op de ontschotting van de zorg, wan-
neer een client onder de regeling valt en wanneer niet. Het betreft dienten met
een verstandelijke handicap die door het RIO zijn geindiceerd voor een van de
zeven functies van de AWBZ.

39 Door huidige ontwikkelingen, waaronder de voorwaardelijke machtiging en
het wijzigen van emstig gevaar in gevaar, krijgt de Wet Bopz ook kenmerken
van een behandelwet. De nadruk blijft echter liggen op een opnamewet.

40 Zie hoofdstuk 3 (een normatief kader voor de interne rechtsposirie van mensen
met een verstandelijke handicap) voor een uitvoerige omschrijving van 'recht
op goede zorg'.
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dat elke onvrijwillige opneming wordt getoetst door een rechter of een indicatie-
commissie. Dit kan niet gezegd worden van de toepassing van vrijheidsbeper-
kende maatregelen in een instituut. Deze maatregelen hoeven alleen aan de Irt-
spectie te worden gemeld als sprake is van dwangbehandeling of de toepassing
van middelen of maatregelen in een noodsituatie.
De nadruk die in de alternatieve regeling wordt gelegd op de interne rechtspo-
sitie heeft nog een ander doel: het verbeteren van de interne rechtspositie van
dienten. In de verstandelijke gehandicaptenzorg vormt de opneming van een
client niet het ultieme doel, maar gaat het veel meer om de ondersteuning die
moet worden geboden tijdens het verblijf in een voorziening. In tegenstelling tot
in de psychiatric is het in de sector verstandelijk gehandicaptenzorg minder
relevant om een onderscheid te maken hissen de interne en externe rechtspositie
van onvrijwillig opgenomen dienten. Zowel de interne als de externe rechtspo-
sitie maken onderdeel uit van een groter geheel en moeten ook zijn voorzien van
dezelfde waarborgen. Blankman wijst erop dat de opneming niet moet worden
gezien als een geisoleerd moment maar als een noodzakelijk onderdeel van een
hulpverleningstraject. De opneming is niet gericht op het wegnemen van het
gevaar dat wordt veroorzaakt door een verstandelijke beperking, maar vormt
het startpunt voor de ondersteuning en de begeleiding.*' Blankman maakt in dit
verband een vergelijking met de regeling van ondertoezichtstelling van minder-
jarigen (artikel 1:254 BVV e.V.). De kinderrechter kan besluiten om een minderja-
rige tinder toezicht te stellen en evenrueel ook uit huis te plaatsen als een goede
verzorging ontbreekt en de noodzaak daartoe is vastgesteld. De ondertoezicht-
stelling en de uithuisplaatsing vormen geen doel op zieh, maar zijn noodzakelijk
in het belang van een goede verzorging en opvoeding (artikel 1:261 lid 1 BVV).
Door het onderscheid tussen vrijwillig en onvrijwillig opgenomen dienten te
l.iti>n vervallen wordt een oplossing geboden voor het probleem dat op de
werkvloer nauwelijks een onderscheid wordt gemaakt tussen vrijwillig en on-
vrijwillig opgenomen dienten. Bovendien zijn zeer veel dienten, bijna 70% van
alle dienten die in een instituut wonen, vrijwillig opgenomen.^
Opneming heeft zeer ingrijpende gevolgen voor de client: de client dient zieh
aan te passen aan de gebruiken van de voorziening, zijn bewegingsvrijheid
wordt beperkt en hij moet een gedeelte van zijn privacy inleveren. Veel opne-
mingen zijn voor een längere periode of zelfs definitief en vragen daarom om
eon zorgvuldige afweging. Op grond van de Wet Bopz mag een hulpverlener
pas overgaan tot het toepassen van vrijheidsbeperking als een client de status
onvrijwillig heeft. In veel gevallen is dit een omslachtige procedure. Voordeel is

41 Blankman 2003, p. 82.
42 Arends, Blankman en Frederiks 2003, p. 89-90.
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wel dat een indicahecommissie zieh buigt over d e aanvraag van een Bopz-indi-
catie of dat d e rechter toetst of er een grond aanwezig is o m een rechterlijke
machtiging af te geven.
Uit het evaluat ieonderzoek komt evenwel naar voren dat tegen de huidige Bopz-
indicatiecommissies een aantal zwaa rwegende bezwaren bestaan. Door de be-
geleidingscommissie is geconstateerd dat de rechtsbescherming die de proce-
dure van art. 60 Bopz beoogt te bieden, in de prakrijk ui termate gering dan wel
niet of nauwelijks aanwezig is:**
• De indicatiecommissies hanteren een begrip verzet dat beperkter is dan de

wetgever heeft bedoeld.
• De indicatiecommissies voeren de Bopz-toets niet uit kort voordat betrok-

kene kan worden opgenomen, maar in d e regel al enige maanden eerder.
• De indicatiecommissies delen berrokkene lang niet altijd schriftelijk en

mondeling mee dat hij zieh tegen opneming kan verzetten.
• De indicatiecommissies toetsen vaak niet (of niet expliciet) of betrokkene

zieh buiten de instelling zou kunnen handhaven .
• De indicatiecommissies leggen het Bopz-oordeel zelden vast en delen het

vaak niet aan betrokkene mede.

De conclusie van de begeleidingscommissie is dat van een rechtsbeschermend
effect van de indicatiecommissies nauwelijks sprake is. Ook twijfelt zij er sterk
aan of het verander ingsvermogen van de indicatiecommissies zodanig is dat in
de toekomst dit rechtsbeschermende effect alsnog kan optreden. In het evalua-
tierapport word t niet genoemd dat de indicatiecommissies een achterstand heb-
ben bij het afgeven van indicaties, waardoor zieh in instituten veel gedoogsi tua-
ties voordoen: hulpverleners passen toch vri jheidsbeperkende maatregelen toe,
in afwachting van een Bopz-indicatie.
In de alternatieve regeling blijft van de bezwaren die hierboven staan weergege-
ven er nog een relevant: het onvoldoende toetsen of de betrokkene zieh nog bui-
ten de instelling kan handhaven . Dit word t o p de volgende manier onder-
vangen. De commissie is niet meer - voor zover da t in de huidige wetgeving al
het geval was - de eerste beoordelaar van de noodzaak tot opneming, dat word t
nu een arts, respectievelijk een gedragsdeskundige . In de voorgestelde proce-
dure doet de indicat iecommissies dit werk als onafhankelijk orgaan over en kan
daar, naast de behandelaar , op worden aangesproken door de regionale toet-

43 Begeleidingscommissie evaluatie Wet Bopz 2002, p. 28-30.
44 In het voorstel wordt de voorkeur gegeven aan het RIO als indicatiecommissie,

omdat dit een bestaand orgaan is. Dit neemt niet weg dat deze functie ook door
een andere instantie kan worden ingevuld, als die daartoe meer geequipeerd
blijkt.
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singscommissie vrijheidsbeperking, ook omdat opneming wordt beschouwd als
een bijzondere vorm van vrijheidsbeperking. Daarnaast heeft de Inspectie be-
voegdheden om in te grijpen of om opheldering te vragen. Ter verbetering van
de kwaliteit van de door het indicatieorgaan te nemen beslissingen kan bij
AMvB worden vastgelegd dat een indicatiecommissie zodanig dient te zijn sa-
mengesteld dat zij een deskundig oordeel kan geven over de wilsbekwaamheid
van de client en de noodzaak tot opneming. •.-•"«" • 'T ' . <>,

De procedure win byzowdere pn/heidsbeperfcmg: opwemi'ng
Alvorens een client wordt opgenomen in een voorziening wordt door een (onaf-
hankelijke) arts of een (onafhankelijke) gedragsdeskundige vastgesteld of sprake
is van een noodzaak daartoc" Het begrip noodzaak wordt later in deze para-
graaf toegelicht. Vervolgens dient de arts of de gedragsdeskundige een verzoek
in bij het Regionaal Indicatieorgaan (RIO) om de desbetreffende client op te ne-
men. Het RIO start alleen een procedure als door de arts of gedragsdeskundige
een uitspraak is gedaan over de wilsbekwaamheid van de client en toestemming
is gevraagd aan de client en/of vertegenwoordiger. Dit betekent overigens niet
dat deze ook hoeven in te instemmen met de vrijheidsbeperkende maatregel:
ook bij verzet van een client en/of vertegenwoordiger kan de vrijheid van een
client worden beperkt.
In de alternatieve regeling wordt van een aantal mogelijkheden uitgegaan:
1. De client is wilsbekwaam en geeft toestemming voor opneming: ook dan is

sprake van vrijheidsbeperking. Het is immers uitermate lastig om vast te
stellen of de client ook daadwerkelijk wilsbekwaam is en of hij vrijwillig in-
stemt met de opneming. •

2. De client is wilsbekwaam, maar geeft geen toestemming. In dit geval vindt,
hoewel or een noodzaak voor opneming is, toch geen opneming plaats. Een
arts kan in dit geval een second opinon vragen aan een onafhankelijke arts
of gedragsdeskundige over de wilsbekwaamheid van de client.** ^

45 Bij voorkeur is de arts of de gedragsdeskundige die een oordeel geeft over de
wils(on)bekwaamheid van de betrokken client niet degene die reeds betrokken
is bij de ondersteuning van de client.

46 Er zal een uitzondering moeten worden gemaakt voor wilsbekwame dienten
die een gevaar vornien voor andere dienten of hulpverleners. Het Regionaal
Indicatieorgaan (RIO) moet in dit geval een mogelijkheid hebben om een client
te beperken in zijn vrijheid. Van belang is dat gevaar voor anderen niet te ruim
wordt geinterpreteerd, waardoor toch nog via een achterdeur een mogelijkheid
wordt gecreeerd om wilsbekwame dienten op te nemen.

47 In deze situatie is niet sprake van vrijheidsbeperking. Het zal echter in deze
situatic niet oenvoudig zijn om vast te stellen of een client 'weloverwogen' be-
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3. De client is wilsonbekwaam. In dit geval wordt de vertegenwoordiger om
toestemming gevraagd:
a. De vertegenwoordiger stemt in met opneming, de client wordt opge-

^ nomen.
b. De vertegenwoordiger stemt in met opneming, maar de client blijft

•j. zieh verzetten: de client, eventueel bijgestaan dix>r een clientenver-
,,. trouwenspersoon, kan zieh wenden tot de regionale toetsingscommis-

sie vrijheidsbeperking.
4. De vertegenwoordiger stemt niet in met opneming: het RIO meldt de situa-

tie bij de regionale toetsingscommissie vrijheidsbeperking, die vervolgens
toetst of de opneming voldoet aan de zorgvuldigheidseisen.

5. De vertegenwoordiger is afwezig: het RIO meldt de situatie bij de regionale
toetsingscommissie vrijheidsbeperking, die vervolgens toetst of de opne-
ming voldoet aan de zorgvuldigheidseisen.

Ook in de alternatieve regeling blijft wilsbekwaamheid een cruciaal begrip. De
hulpverlener, in dit geval een arts of godragsdeskundige, is verantwoordclijk-
heid voor de bepaling van wilsbekwaamheid. Als eon client wilsonbekwaam is,
mag de vertegenwoordiger vervangende toestemming verlenen voor een opne-
ming in een voorziening, ook als de client verzet toont. In het laatste geval geldt
als aanvullende voorwaarde dat de client (of de clientenvertrouwenspersoon) de
mogelijkheid heeft om zieh te wenden tot de regionale toetsingscommissie vrij-
heidsbeperking. Van belang is dat sprake is van een zorgvuldige en verant-
woorde afweging. Als een client daarentegen wilsbekwaam ter zake is, mag de
opneming geen doorgang vinden als de client niet instemt met de opneming. Dit
geldt ook als toch sprake is van een noodzaak voor toepassing van vrijheidsbe-
perking (lees in dit geval opneming). De vraag is of deze wijze van handelen
tegemoet komt aan het beginsel van goede zorg. De kans bestaat dat wilsbe-
kwame dienten, hoewel er een noodzaak voor opneming bestaat, aan hun lot
worden overgelaten. Deze wijze van handelen Staat haaks op de uitgangspunten
van goede zorg, die ervan uitgaan dat ingrijpen op bepaalde momenten geboden
is om een client verder te helpen. Het is evenwel de vraag of deze situatie zieh
vaak zal voordoen: een arts of een gedragsdeskundige stelt vast dat er een nood-
zaak voor opneming is, maar de client in kwestie is wilsbekwaam en niet bereid
om opgenomen te worden.
Deze procedure in de alternatieve regeling omtrent opneming wijkt af van de
huidige regeling in de Wet Bopz, waarin nog is bepaald dat verzet van een wils-

sluit om niet opgenomen te worden, hoewel er een noodzaak aanwezig is voor
opneming.
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bekwame client kan worden overruled, mits sprake is van gevaar voor de client
zelf of anderen. Hetzelfde geldt voor dwangbehandeling: een wilsbekwame
client kan ook tegen zijn wil worden behandeld. Blankman wijst er op dat
dwangbehandeling bij wilsbekwame dienten niet mogelijk moet zijn, ook gezien
het Evrm.** Dijkers en Widdershoven lijken tot dezelfde conclusie te komen.«'
Dwangbehandeling bij een wilsbekwame client leidt al snel tot schending van
artikel 3 Evrm en artikel 8 Evrm.*> Zij stellen de vraag waarom de wetgever in de
Wet Bopz een uitzonderingspositie heeft gecreeerd. De Wgbo biedt immers geen
mogelijkheden om wilsbekwame dienten tegen hun wil te behandelen. Een uit-
zondering dient te worden gemaakt voor wilsbekwame dienten die een gevaar
voor anderen zijn. Op dat moment moet het RIO de mogelijkheid hebben om een
client toch op te nemen als hij niet instemt met opneming.
Een wilsonbekwame client kan zijn verzet tegen opneming tonen. In de praktijk
wordt verzet van een wilsonbekwame client regelmatig overruled.'' Vanuit het
oogpunt van goede zorg is het inderdaad niet reeel om elke vorm van verzet ook
als zodanig te beschouwen. Van belang is evenwel dat verzet van een client niet
te gemakkelijk terzijde wordt geschoven. Ook de mening van een wilsonbe-
kwame client moet worden meegewogen. Een hulpverlener zal op zoek moeten
gaan naar de achterliggende reden van verzet: waarom wil een client niet wonen
op doze plek? Waarom vertoont een client gedragsproblemen? In de altematieve
regeling wordt aan een wilsonbekwame client, indien hij zieh verzet tegen op-
neming, do mogelijkheid geboden om zieh te wenden tot de regionale toetsings-
commissie vrijheidsbeperking. dienten zullen deze stap niet zo gauw zelf zet-
ten. Zij kunnen zieh laten bij staan door een clientenvertrouwenspersoon. Een
dient kan bij de regionale toetsingscommissie vrijheidsbeperking allereerst be-
strijden dat hij wilsonbekwaam ter zake is. Daarnaast kan hij aangeven dat hij
het niet eens is met de toepassing van vrijheidsbeperking waarvoor zijn verte-
genwoordiger toestemming heeft gegeven. Daarnaast heeft de clientenvertrou-
wenspersoon, bij aanhoudend verzet van een wilsonbekwame client, de moge-
lijkheid om zieh te wenden tot deze commissie (zie verder paragraaf 7.4.1, een
regeling van individueel toezicht en bijstand).

48 Blankman 2003, p. 100-101.
49 W. Dijkers en T.P.J.C. Widdershoven, De Wrf Bop:, arf/Jte/ŝ PU';/s

(losbladig). Den Haag: Koninklijke Vermande 2002, p. Cl -992-998.
50 Zie ook EHRM 24 September 1992 (Herczegfalvy tegen Oostenrijk), NJ 1993,

523.
51 Hulpverleners maken bewust of onbewust toch gebruik van bepaalde criteria

bij de beoordeling van verzet. Wilsbekwaamheid is een van deze criteria. Verzet
van een wilsonbekwame client wordt al snel als geen verzet beschouwd
(Arends, Blankman en Frederiks 2003, p. 75-76).
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Nadat een client is opgenomen dient de zorgaanbieder een aantal normen in

acht te nemen die betrekking hebben op kwaliteit en transparantie. Deze normen

gelden ook voor d ienten die instemmen met vrijheidsbeperking. De zorgaanbie-

der moet elke toepassing van vrijheidsbeperking registreren en regelmatig eva-

hieren." Deze verplichting geldt ook voor de bijzondere vorm van vrijheidsbe-

perking: de opneming. In het kader van de Wet Bopz is het niet gebruikelijk dat

een Bopz-indicatie regelmatig wordt geevalueerd. d i e n t e n krijgen d w r g a a n s ,

zonder een tussentijdse toetsing, levenslang een Bopz-indicatie. Daarnaast biedt

de Wet Bopz ook de mogelijkheid om een rechterlijke machtiging voor vijf jaar af

te geven (artikel 17 lid 4 Bopz). Dit gebrek aan rechtsbescherming wordt in de

alternatieve regeling tenietgedaan door insrituten de verplichting op to loggen

minimaal een keer per jaar de opneming te evalueren. Als een wilsonbekwame

client zieh nadrukkelijk verzet tegen zijn verblijf in een instituut verdient het

aanbeveling dat de opneming frequenter wordt geevalueerd. Hetzelfde geldt

voor ingrijpende vormen van vrijheidsbeperking.

Em rwime fcefeJtems win t>ri/7r«<fcfwpfrlcmjij

Het begrip vrijheidsbeperking krijgt een ruimere betekenis dan onder do huidige

Wet Bopz: 'Vri/7jfidsfreperlt/M# is in/err m#reep die de individue/e redife« frr/vrÄrf'. In

hoofdstuk 5 (paragraaf 5.2) is toegelicht dat het hanteren van een smalle definitie

van vrijheidsbeperking, uit respect voor het zelfbeschikkingsrecht van dienten,

niet toereikend is in deze sector. Naast de bekende vormen van vrijheidsbeper-

king die in de Wet Bopz worden genoemd wordt de vrijheid van dienten op tal

van andere momenten beperkt. Het gevaar bestaat dat met een smalle definitie

deze vormen van vrijheidsbeperking, die niet worden benoemd in de Wot Bopz,

buiten het zidi t van derden en zonder legitieme reden plaatsvinden.

De definitie van vrijheidsbeperking kan worden verfijnd door te spreken over

'e/fce infrreufc die de z?//sfandig/iWd ran ee« c/iewf me/ ee« ivrsfflnde/i/fce /landicap be-

werft'." Naast middelen of maatregelen, dwangbehandel ing en beperkingen in

de bewegingvrijheid vallen ook pedagogische maatregelen, beschermende maat-

regelen, dagschema's en opneming in een voorziening onder het begrip. Belang-

52 Deze vormen van vrijheidsbeperking mögen pas worden toegepast als voldaan
is het aan het criterium 'noodzaak'. In alle andere gevallen mögen dienten niet
worden beperkt in hun vrijheid.

53 Het blijft echter, ook na het aanbrengen van details, een zeer ruime definitie die
in het kader van wetgeving verder verfijnd zal moeten worden. Een ruime defi-
nitie van vrijheidsbeperking heeft als gevolg dat zeer veel vormen van vrij-
heidsbeperking onder het toeziend oog van de wetgever worden uitgevoerd.
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rijk is dat de intentie van de maatregel niet langer bepalend is.** Het gaat om de
gevolgen van een maatregel: alle maatregelen die de vrijheid van dienten beper-
ken, vallen onder de regeling. Op deze manier wordt een ander bezwaar van de
Wet Bopz ondervangen, namelijk het niet van toepassing verklaren van de Wet
Bopz door vrijheidsbeperking te labelen als pedagogische maatregel. De intentie
van de maatregel mag dan van een andere aard zijn, dit betekent nog niet dat
niet sprake zou zijn van vrijheidsbeperking.'"
Een grotere reikwijdte heeft als nadeel dat de handhaafbaarheid van de regeling
complexer wordt. Het is denkbaar dat aan minder ingrijpende vormen van vrij-
heidsbeperking geringere eisen worden gesteld. Deze maatregelen hoeven min-
der frequent te worden geregistreerd dan maatregelen als separatie en fixatie.
Vooralsnog is er niet voor gekozen om gradaties aan te brengen in de vrijheids-
beperkende maatregelen. Dit betekent dat het beperken van alcoholgebruik of
het aantal boterhammen gelijk is aan het fixeren van een client. Vanuit het per-
spectief van een client kunnen beide vormen van vrijheidsbeperking van ingrij-
pende aard zijn. Dit maakt het extra lastig om een indeling aan te brengen. Het is
echter wel mogelijk om een onderscheid aan te brengen in de duur van de toe-
passing van vrijheidsbeperking. In hoofdstuk 5 is gebleken dat de gemiddelde
duur van dwangbehandeling in de verstandelijk gehandicaptenzorg meer dan
600 dagen bedraagt. In de alternatieve regeling is niet geregeld hoe lang een
vrijheidsbeperkende maatregel mag duren. Om toch enige vorm van gradatie
aan te brengen moet elke vrijheidsbeperkende maatregel, die langer dan een jaar
duurt, door de zorgaanbieder worden gemeld aan de regionale toetsingscom-

54 Onder de Wet Bopz is ook de intentie van de maatregel niet langer bepalend
voor de vraag of sprake is van vrijheidsbeperking. Toch wordt in de praktijk
nog steeds een onderscheid gemaakt tussen beschermende en pedagogische
maatregelen enerzijds en maatregelen in de zin van de Wet Bopz anderzijds.
Voor een deel wordt dit veroorzaakt door het criterium 'gevaar' dat in de ogen
van hulpverleners een te nauw criterium is: zowel beschermende als pedagogi-
sche maatregelen hebben niet het oogmerk om 'gevaar' te voorkomen. De in-
troductie van het beg rip 'noodzaak' moet een einde maken aan deze discussie.

55 De Groot en Donker zijn van mening dat pedagogische maatregelen geen vrij-
heidsbeperkende maatregel zijn in de zin van de Wet Bopz: zij hebben een op-
voedkundig karakter en hangen niet samen met de stoomis van een client. Te-
gelijkertijd merken beide auteurs ook op dat sommige van de in de praktijk
toegepaste sancties (pedagogische maatregelen) niet proportioned zijn of op
onrechtmatige gronden worden toegepast en daarmee te beschouwen zijn als
middelen of maatregelen dan wel vrijheidsbeperkingen (De Groot en Donker
2002, p. 67-69).
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inissie vr i jheidsbeperking> Deze commissie toetst in elke individuele situatie of
voldaan is aan de g rand van d e toepassing: er moet sprake zijn van een nood-
zaak.
Niet elke vri jheidsbeperkende maatregel die langer dan een jaar d u u r t word t
voorgelegd aan de regionale toetsingscommissie vrijheidsbeperking. Het moet
gaan om een fysieke beperking in de vrijheid of om medicatie. Hierdoor worden
alcoholrestricties (vooralsnog) niet meegenomen in de definitie.*" Dit betekent
overigens niet dat d e mening van d e client in deze volledig buiten beschouwing
wordt gelaten. Indien een client aangeeft dat hij een bepaalde vrijheidsbeper-
kende maatregel als zeer ingrijpend ervaart, dienen de strikte criteria die voor
emstige vrijheidsbeperkingen worden toegepast, ook in dit individuele geval te
worden gehanteerd.
Dijkers merkt naar aanleiding van een ui tspraak van het Europese Hof op dat
elke vrijheidsbeperkende maatregel de mogelijkheid inhoudt dat minder vrijhe-
den worden toegestaan en dat d ien ten korter worden gehouden .* In deze uit-
spraak besliste het Hof dat een onvrijwiliige plaatsing van een demente v rouw
in een verpleeghuis niet te beschouwen is als vrijheidsbeneming. In het Evrm
wordt een onderscheid gemaakt tussen vrijheidsbeneming in de zin van artikel 5
Evrm en vri jheidsbeperking in d e zin van artikel 2 van het Vierde Protocol bij
het Evrm. In de praktijk is het niet eenvoudig om een onderscheid te maken. Het
Hof spreekt van een glijdende schaal. De specifieke situatie van de desbetref-
fende client en de aard, de duur , de gevolgen en de wijze van tenuitvoerlegging
van de maatregel in kwestie zijn bepalend. Het Hof wijst er o p dat meer rechts-
bescherming nodig is, naarmate de maatregel meer het karakter van vrijheids-
beneming krijgt. Uiteindelijk oordeelde het Hof dat met sprake is van vrijheids-
beneming omda t de demente v rouw niet gedwongen was opgenomen, bewe-
gingsvrijheid genoot en zij contacten met de bui tenwereld kon aangaan . " Als

56 Dit betekent ook dat elke maatregel die langer dan een jaar duurt een einstige
vrijheidsbeperking wordt genoemd.

57 Deze definitie dient door het veld nader te worden omschreven. Het begrip
medicatie kan ruim worden opgevat en kan varieren van gedwongen medicatie
tot medicatie die in de pap wordt gestopt.

58 Europees Hof voor de Rechten van de Mens 26 februari 2002, BJ 2002, 20, m.nt.
W. Dijkers.

59 Deze conclusie vormt nog geen (voldoende) reden om te besluiten dat gbgb-
groep uit de Wet Bopz wordt gehaald. Elke opneming van een demente vrouw
moet opnieuw worden beoordeeld. De situatie is afhankelijk van de omstan-
digheden waaronder iemand is opgenomen: als een client gedwongen op een
afdeling verblijft, de afdeling afgesloten is en vrijheidsbeperkende maatregelen
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dezelfde client op een gesloten afdeling zou verblijven, of als (continu) vrij-
heidsbeperkende maatregelen zouden worden toegepast, kan de opneming wel-
licht wel als vrijheidsbeneming in de zin van art. 5 Evrm worden gekwalificeerd.
Of nu sprake is van vrijheidsbeperking of vrijheidsbeneming, beide vormen val-
len onder de altematieve regeling. Het enige verschil is dat bij de toepassing van
ernstige vrijheidsbeperkingen extra waarborgen in acht moeten worden ge-
nomen.
Een ander verschil met de Wet Bopz is dat een beperking in de vrijheid van een
client, die met instemming van de client of vertegenwoordiger plaatsvindt, ook
als vrijheidsbeperking wordt beschouwd. Een uitzondering op deze regel is al-
leen gerechtvaardigd als een client, die zelf instemt om in zijn vrijheid te worden
beperkt, ook zelf de controle behoudt over de toepassing ervan en zelf kan be-
palen wanneer de maatregel wordt gestaakt. Onder de huidige Wet Bopz wor-
den veel vrijheidsbeperkende maatregelen met instemming van de client en/of
vertegenwoordiger toegepast. Een veel gebruikte methode is 'middel of maatre-
gel akkoord': vrijheidsbeperkende maatregelen worden met toestemming opge-
nomen in het zorgplan. De empirische resultaten in hoofdstuk 6 illustreren dat
vertegenwoordigers soms geen andere keuze hebben dan om in te stemmen met
de inhoud van het zorgplan. Ook kunnen vraagtekens worden gezet bij de toe-
stemming van een client. Het is niet eenvoudig om vast te stellen of een client
wilsbekwaam ter zake is. In de Wet Bopz hoeven middelen of maatregelen die in
het zorgplan zijn opgenomen niet te worden geregistreerd en ook niet aan de
Inspectie kenbaar te worden gemaakt zolang als de client en of de vertegen-
woordiger goon verzct toont. De vraag of een beperking al dan niet zonder ver-
zet van do client plaatsvindt, doet niet af aan de plicht van de zorgverlener om
zorgvuldigheid en transparantie te betrachten bij de toepassing ervan. Een der-
gelijke opstelling is vereist vanwege de kwetsbaarheid van de groep dienten
waarmee hulpverleners te maken hebben.

tow owra
Het /(H'ii/)'c\v;Ww/i(/f'M JtaraJthr van de toepassing van vrijheidsbeperking bij dienten
met een verstandelijke handicap komt te vervallen. Vrijheidsbeperking kan on-
der de altematieve regeling in beginsel overal plaatsvinden. Deze bepaling on-
dervangt een belangrijk en veel genoemd bezwaar van de Wet Bopz. De rechts-
positie van (onvrijwillig opgenomen) dienten wordt onder de Wet Bopz bepaald
door de piek waar zij verblijven. Een client die in een instelling met een Bopz-
aanmerking verblijft, heeft op papier een betere rechtspositie dan dienten die in

worden opgelegd kan opneming wel als vrijheidsbeneming worden beschouwd
(en onder de reikwijdte van de Wet Bopz vallen).
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ten gvt wonen, in een zelfstandige woonvoorziening of nog thuis wonen. In de

laatst genoemde voorzieningen geldt de Wet Bopz niet. Toch vindt ix>k daar

vrijheidsbeperking plaats. De Wet Voorzieningen Gehandicaptenzorg (Wvg)

tnaakt het mogelijk dat in de thuissituatie een uitraaskamer wordt gecreeerd.

Noch de Inspectie, noch de hulpverlener is bevoegd om toezicht te houden op

dergelijke toepassingen van vrijheidsbeperking. In de altematieve regeling kan

bij AMvB worden bepaald waar vrijheidsbeperking niet toegestaan is. De grond

voor deze uitsluiting is te vinden in de « f ro ivi7i#/iW<fcm<j<ifr?tfW«j die voor d e

toepassing van bepaalde vormen van vrijheidsbeperking getroffen moeten wor-

den."' Deze veiligheidsmaatregelen kunnen niet op elke locatie worden geno-

men.

Een ander punt van aandacht is dat de zorg voor mensen met een verstandelijke

handicap zieh de laatste jaren steeds meer heeft verschoven van institutionele

zorgvormen naar trans- en extramurale zorg. Deze trend maakt zelfs onderdeel

uit van actief overheidsbeleid (subst i tute) en sluit bovendien aan op de wens

van veel dienten om zo lang mogelijk thuis te kunnen verblijven. Daarnaast zijn

per 1 april 2003 de schotten tussen de verschillende sectoren - verploging on ver-

zorging, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg - in do ge/ond-

heidszorg komen te vervallen. Ten gevolge van de modernisering van de AWBZ

kunnen zorgaanbieders AWBZ-breed zorg in natura gaan leveren. Dit betekent

dat een client met een verstandelijke handicap ook zorg kan krijgen in een ver-

zorgingshuis, een verpleeghuis of een aanleunwoning. Het doel van de moder-

nisering AWBZ is dat het aanbod van zorg tot meer kwaliteit en kwantiteit leidt.

De zorg wordt vanaf 1 april 2003 functiegericht geindiceerd. De funeties zijn zo

geschreven dat de zorg, die opgebouwd kan zijn uit verschillende functies, in

drie sectoren (gehandicaptenzorg, verpleging en verzorging en geestelijke ge-

zondheidszorg)*' kan worden aangeboden. Een alternatief voor de Wet Bopz

dient aan te sluiten bij deze ontwikkelingen. Het wordt met de huidige ontwik-

kelingen steeds moeilijker om het instellingsgebonden karakter van de wet vast

te houden.

60 Een voorbeeld: een client mag alleen worden gefixeerd als er voldoende toe-
zicht is op de toepassing en gebruik wordt gemaakt van fixatiemateriaal, dat
voorgeschreven is door de sector. Ook moet elke hulpverlener in de voorzie-
ning op de hoogte zijn van het fixatieprotocol.

61 Nota van Toelichting bij het Besluit van 25 Oktober 2002, Sfb. 527, p. 23.
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Toepassing van vrijheidsbeperking:
Bij wie: bij elke client in de verstandelijk gehandicaptenzorg, mits hij toestem-
ming verleent voor de toepassing ervan. Bij het ontbreken van toestemming is,
ondanks de noodzaak, in beginsel geen vrijheidsbeperking mogelijk. De alterna-
tieve regeling biedt in dit geval nog een aantal mogelijkheden: vervangende toe-
stemming van de vertegenwoordiger bij wilsonbekwaamheid van een client en
bij afwezigheid van een vertegenwoordiger of indien deze geen toestemining
verleent dient overleg plaats te vinden met een onafhankelijke arts of gedrags-
deskundige en wordt de clientenvertrouwenspersoon geinformeerd.
Waar: vrijheidsbeperking kan overal worden toegepast, mits 'bekwame' hulp-
verleners aanwezig zijn om een verantwoorde toepassing van vrijheidsbeper-
king te garanderen.
Wanneer: als vrijheidsbeperking 'noodzakelijk' is voor het welzijn van de client.
De toepassing van vrijheidsbeperking past binnen de ondersteuning die wordt
geboden aan dienten en moet een bijdrage leveren aan de ontplooiing van dien-
ten. Noodzakelijk betekent een verruiming van het huidige criterium gevaar.
Vrijheidsbeperking blijft evenwel een ultimum remedium. Belangrijk is dat de
beperking voldoet aan het proportionaliteits-, subsidiariteits- en effectivi-
teitsbeginsel. Deze criteria bieden overigens ook de ruimte om te handelen als
sprake is van gevaar voor anderen.
Wie beslist: het oordeel over de toepassing van vrijheidsbeperking is aan de
hulpverlener. Dit kan een arts of een gedragsdeskundige zijn. Deze hoeft niet
altijd zelf de beslissing te nemen maar kan ook een opdracht tot vrijheidsbeper-
king aan een ander govon. Vereist is dan wel dat deze persoon bekwaam is en de
mogdijkht'id heeft om terug te vallen op de deskundigheid van een arts of ge-
dragsdeskundige.
Waarborgen: in de alternatieve regeling is een aantal bepalingen ten aanzien van
transparantie en kwaliteit opgenomen. Elke toepassing (en bee'indiging) van
vrijheidsbeperking, met of zonder instemming van de client en/of vertegen-
woordiger, wordt gemeld bij de interne toetsingscommissie vrijheidsbeperking
en dient regelmatig te worden geevalueerd. Deze commissie is verplicht om de
ernstige vormen van vrijheidsbeperking door te sturen naar de regionale toet-
singscommissies vrijheidsbeperking. Daarnaast wordt de client bijgestaan door
een clientenvertrouwenspersoon en kan de client, de vertegenwoordiger, de
cliöntenvertrouwenspersoon en ook de zorgverlener zieh in individuele gevallen
wenden tot de regionale toetsingscommissie vrijheidsbeperking. Hoewel de
rechter niet direct wordt betrokken bij de opneming en het verblijf van dienten,

tde toegang tot do rechter gewaarborgd. Een client, een vertegenwoordiger,
it clientenvertrouwonspersoon en de zorgaanbieder behouden de mogelijlt

heid om zieh te wenden tot de rechter als het oordeel van de regionale toetsingfl
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commissie vrijheidsbeperking in het nadeel van de desbetreffende partij is (d*
vielrecht of tuchtrecht). Daamaast blijft de mogelijkheid bestaan om een klacht
jp te dienen bij de klachiencommissie.*-' ** $

Vrijheidsbeperking mag in beginsel bij elke client worden toegepast. De alterna-
t ive regeling maakt geen onderscheid meer hissen de externe en interne rechts-
positie. Het uitgangspunt is dat een client en/of zijn vertegenwoordiger eerst
toestemming moet geven voor een vrijheidsbeperkende maatregel die noodza-
kelijk is alvorens een client wordt beperkt in zijn vrijheid. De/.e systematiek is
ook terug te vinden in de Wgbo en de Wet Bopz. In eerste instanrie moet een
hulpverlener op basis van toereikende informatie toestemming vragen aan de
client. Een belangrijk verschil met de huidige Wet Bopz is, dat het vrijheidsbe-
perkende karakter van de maatregel niet verdwijnt als een client toestemming
geeft. Ook nu blijft de alternatieve regeling van toepassing. Als daarentegen een
vertegenwoordiger van een wilsonbekwame client geen toestemming verleent
danwel ontbreekt, kan de vrijheid van een client alleen worden beperkt als daar
een noodzaak toe is en een aantal extra waarborgen is gerealiseerd: de dienten-
vertrouwenspersoon kan worden betrokken bij de beslissing, een second opinion
dient te worden aangevraagd en de client en/of vertegenwoordiger kan zieh
wenden tot regionale toetsingscommissie vrijheidsbeperking inzien zij het niet
eens zijn met een toepassing van vrijheidsbeperking.

Een onderscheid kan worden gemaakt tussen wilsbekwame en wilsonbekwame
dienten. Zodra de noodzaak van de toepassing van vrijheidsbeperking is vast-
gesteld, wordt toestemming aan de client gevraagd. Indien een wilsbekwame

62 Op grond van artikel 1 lid le Wkcz kan door een klager (dient, vertegen-
woordiger of een clientenvertrouwenspersoon) worden geklaagd over een ge-
draging. Hieronder wordt verstaan 'enig handelen of nalaten alsmede het ne-
men van een besluit dat gevolgen heeft voor een client'. Deze bepaling bevat
niet een beperking. Over elk handelen of nalaten kan worden geklaagd: ook
over onzorgvuldig handelen aangaande de toepassing van vrijheidsbeperking.
De uitspraak van de klachtencommissie is niet bindend. Ook bestaat er geen be-
roepsmogelijkheid. Als de klacht ongegrond wordt verklaard en is de klager het
daar niet mee eens dan kan hij alsnog naar de rechter toestappen.

63 Op grond van artikel 1 lid 4 Wkcz is de Wkcz niet van toepassing op klachten
van onvrijwillig opgenomen dienten, voor zover deze overeenkomstig een bij—

•*''• zondere wettelijke regeling door een klachtencommissie kunnen worden be-
handeld. Met de alternatieve regeling komt echter de Bopz-klachtencommissie
te vervallen. Ook vervalt het onderscheid tussen onvrijwillig en vrijwillig opge-
nomen dienten.
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client geen toestemming verleent mag een hulpverlener, ondanks de vastge-
stelde noodzaak, de vrijheid van deze client niet beperken. Deze wijze van han-
delen druist op het eerste gezicht in tegen het beginsel van goede zorg. Het zal
hoogstwaarschijnlijk niet snel gebeuren dat een wilsbekwame client niet wil in-
zien dat vrijheidsbeperkende maatregelen noodzakelijk zijn. Op zo'n moment
kan worden getwijfeld aan de wilsbekwaamheid van een client." Van belang is
dat een hulpverlener nauwkeurig nagaat wat de redenen zijn van deze weige-
ring en/of de client ook begrijpt wat de consequenties van deze weigering zijn.
Een hulpverlener kan de mening van een andere arts of gedragsdeskundige in
zijn beslissing betrekken, in het kader van een second opinion.*'
Zodra mogelijk sprake is van wilsonbekwaamheid van een client, wordt van de
hulpverlener verwacht dat hij de nodige zorgvuldigheid betracht. De grens tus-
sen wilsbekwaamheid en wilsonbekwaamheid is niet eenvoudig vast te stellen.
In het zorgplan moet worden gemotiveerd waarom de desbetreffende client
wilsonbekwaam is. Daarnaast moet aan de vertegenwoordiger van de client
vervangende toestemming worden gevraagd voor de toepassing van vrijheids-
beperking. Indien de vertegenwoordiger geen toestemming verleent of indien de
client geen vertegenwoordiger heeft, mag de vrijheidsbeperking uitsluitend na
overleg met een onafhankelijke arts of gedragsdeskundige** plaatsvinden en na-
dat de clientenvertrouwenspersoon op de hoogte is gesteld. Een wilsonbekwame

64 De uitkomsten van een beslissing mögen echter niet doorslaggevend zijn voor
de bepaling van wilsbekwaamheid. Een client is niet automatisch wilsonbe-
kwaam als hij een bepaalde vorm van ondersteuning weigert. Hij kan daarvoor
gegronde redenen hebben.

65 Hierbij moet ook rekening worden gehouden met gevaar voor anderen. Onder
noodzaak wordt ook verstaan 'gevaar voor derden'. In deze betekenis draagt
vrijheidsbeperking niet direct bij aan het welzijn en de ontwikkeling van de
client, maar worden derden in bescherming genomen. Van belang is dat bij de
uitvoering van de maatregel rekening wordt gehouden met de ontwikkeling
van dienten.

66 In de Varfwioi'-uitspraak is door het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens bepaald dat, mede op grond van artikel 5 lid le Evrm, vrijheidsbeneming
niet mag plaatsvinden zonder dat een geneeskundige verklaring is opgesteld
door een modisch specialist, een psychiater. Alleen als de onmogelijkheid daar-
van aiinnemelijk is, kan de verklaring door een andere medicus worden opge-
stvld (Europees Hof voor de Rechten van de Mens 5 Oktober 2000, BJ 2001, 36,
m.nt. W. Dijkers). In de verstandelijk gehandicaptenzorg is het gebruikelijk dat
een (onafhankelijke) AVG of een gedragsdeskundige om advies wordt ge-
vraagd. Op grond van de Vartanop-uitspraak zou dit eigenlijk een psychiater
moeten zijn.
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dient behoudt daamaast de mogelijkheid om zieh te wenden tot de regionale
toetsingscommissie vrijheidsbeperking om de wilsonbekwaamheidsverklaring
en/of de toepassing van vrijheidsbeperking te laten toetsen. De client kan daarbij
worden ondersteund door de clientvertrouwenspersoon. Op deze manier blijft
verzet van een wilsonbekwame client een rol van betekenis spelen. Het initiatief
wordt echter neergelegd bij de client en zijn clientenvertrouwenspersoon. Be-
langrijk voor hulpverleners is dat zij kunnen aantonen dat zij zeer zorgvuldig te
werk zijn gegaan. •.•••• • ; . , - > . ; ,

Er kan zieh ook een noodsituatie voordoen, waarin het vragen van toestemming

niet kan worden afgewacht. In dat geval kan de vrijheidsbeperking tijdclijk

worden toegepast zonder toestemming te vragen aan de client en/of zijn verte-

genwoordiger. De toestemmingsprocedure wordt in dit geval uitgevoerd zodra

de client weer aanspreekbaar is of, als de client wilsonbekwaam is, de vertegen-

woordiger op de hoogte is gesteld.

Vrijheidsbeperking kan in beginsel overal worden toegepast, mits bekwame
hulpverleners aanwezig zijn en de zorgvuldigheideisen in acht worden geno-
men. Het uitgangspunt in de alternative regeling is dat elke client, onafhanke-
lijk van de plaats waar hij is opgenomen, recht heeft op dezelfde mate van be-
scherming. Dit betekent dat de reikwijdte van de alternatieve regeling in ver-
houding tot de Wet Bopz aanzienlijk wordt uitgebreid. Hulpverleners mögen op
veel meer plaatsen dan nu het geval is, vrijheidsbeperking toepassen. Het is ech-
ter bepaald niet nieuw voor de verstandelijk gehandicaptenzorg dat ook buiten
instituten vrijheidsbeperking wordt toegepast. In de huidige situatie wordt veel
gedoogd en door de vingers gezien.*' Ook de Inspectie en de Minister van VWS
zijn op de hoogte van deze toepassingen. In de zomer van 2000 heeft de Inspec-
tie een rapport uitgebracht over criteria voor verantwoord handelen bij vrij-
heidsbeperkende interventies.** In het rapport wordt gesproken over een uit-
breiding van de reikwijdte van de Wet Bopz, in de zin van een algemene zorg-
wet die is aangepast aan de ontwikkelingen in het zorgbeleid en het zorgveld en
die ook van toepassing is op semi-murale en extramurale zorgvormen. Hiermee
wordt erkend dat vrijheidsbeperking niet alleen voorkomt in de siruaties die de
Wet Bopz bestrijkt, maar ook daarbuiten. Twee jaar later, in januari 2002, ziet

67 Zie ook hoofdstuk 6 van dit boek; Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraag-
stukken 1997 en Arends en Dursun 2004 (no# «ief gepuW/ceerrf).

68 Inspectie voor de Gezondheidszorg, Criteria iwor peranrwoorrf /wndf/en toy
n, Den Haag: 2000b.
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ook de Minister in dat vrijheidsbeperkende maatregelen buiten instituten
plaatsvinden." ; /• f* v
Hoevvel vrijheidsbeperking in beginsel overal kan worden toegepast, wordt de
mogelijkheid gecreeerd om voor bepaalde toepassingen bij AMvB een uitzonde-
ring te maken, indien in verband met de veiligheid van de client extra maatre-
gelen moeten worden getroffen. Denkbaar is dat in een thuissituatie of in een
zelfstandige woonruimte niet voldoende toezicht kan worden geboden als een
client wordt gefixeerd gedurende de nacht. Ook vereisen de maatregelen afzon-
dering en separatie een aantal veiligheidsmaatregelen die niet overal kunnen
worden geboden. Een voorziening behoudt overigens altijd de mogelijkheid om
bepaalde vormen van vrijheidsbeperking niet toe te passen. Door zelf aan te ge-
ven waar de grenzen van zorg liggen, kan het gebeuren dat een risicovolle han-
deling als separatie niet wordt toegepast binnen een bepaalde voorziening. Ook
kan een voorziening besluiten om bepaalde dienten niet op te nemen, als zij van
mening is dat onder het personeel onvoldoende kennis aanwezig is waardoor
deze dienten niet de ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Derge-
lijke beslissingen maken onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid in een voorzie-
ning en worden vastgelegd in het zorgplan van een client. Van belang is dat een
voorziening binnen de mogelijkheden die zij ter beschikking heeft, goede zorg
biedt aan dienten.

In de alternatieve regeling wordt niet meer gesproken over gevaar, veroorzaakt
door een geestesstoornis. Er wordt uitgegaan van een noodzakelijkheidscrite-
rium, waarbij in aanmerking wordt genomen of vrijheidsbeperking effectief is,
in verhouding staat tot het doel dat beoogd wordt en er geen redelijk alternatief
is met een minder ingrijpend karakter.™ Dit criterium sluit beter aan bij de aard
van de dienten en de zorg die geboden wordt in de verstandelijk gehandicap-
tenzorg dan het gevaarscriterium uit de Wet Bopz. Vrijheidsbeperking moet ook
worden gezien in het kader van de ondersteuning die wordt geboden aan dien-
ten. Bepaalde maatregelen kunnen een bijdrage leveren aan de verdere ont-
plooiing van dienten. De vrijheid van dienten wordt als het ware functioned
beperkt met het doel om binnen een (tijdelijke) beperkte vrijheid toch nog enige
mate van autonomie te hebben. Deze wijze van handelen strookt niet met de
uitgangspunten van de Wet Bopz.

Onder noodzakelijk wordt verstaan dat een vrijheidsbeperkende maatregel uit
het oogpunt van het welzijn van de client wordt toegepast. Het is niet de bedoe-

69 HamMi^e«//22 januari 2002, p. 40-2950-2952.
70 De vrijheidsbeperkende maatregel is ook niet langer gericht op het verminde-

ren van een stoomis.
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ling dat met deze omschrijving wordt teruggegaan naar een paternalistische vi-
sie op het handelen van een hulpverlener. De reden dat een client in zijn vrijheid
wordt beperkt is niet alleen dat de hulpverlener denkt dat dit beter is voor hem.
Onder welzijn van een client wordt ook verstaan dat vrijheidsbeperking, dlthans
waar mogelijk, een bijdrage moet leveren aan de ontplooiing van dienten. Het
gaat om redenen die zo dicht mogelijk bij de client liggen. Het criterium nood-
zaak betekent niet dat een client vanwege een tekort aan personeel mag worden
beperkt in zijn vrijheid. Als dienten op grond van verkeerde redenen worden
beperkt in hun vrijheid, dient de Inspectie hiervan door hulpverleners, verte-
genwoordigers of de clientenvertrouwenspersoon onverwijld op do huogte te
worden gebradit. Het begrip noodzaak dient echter wel ruimte te laten vtx>r
gevaar voor derden. In deze betekenis draagt vrijheidsbeperking niet direct bij
aan het welzijn en de onrwikkeling van de client, maar worden derden in be-
scherming genomen/' Bij de uitvoering van de maatregel kan alsnog rekening
worden gehouden met de ontwikkeling van dienten.
In het kader van de vertaling van het begrip goede zorg naar de praktijk van het
toepassen van vrijheidsbeperkingen wordt met deze regeling, in vergelijking
met de Wet Bopz, meer ruimte gegeven aan hulpverleners om dienten te beper-
ken in hun vrijheid. Vrijheidsbeperking blijft echter ook onder de altematieve
regeling een ultimum remedium. In de zorg voor verstandelijk gehandicapten is
het onvermijdelijk dat beperkingen van de vrijheid plaatsvinden. Uitgangspunt
dient daarbij te zijn dat die beperkingen alleen worden toegepast als er geen an-
dere oplossing is. Aan de andere kant möet een vrijheidsbeperking ook worden
toegepast als dit uit het oogpunt van goede zorg noodzakelijk is, bijvoorbeeld ter
bescherming van iemands veiligheid. Als een beperking onvermijdelijk is, moet
worden gezocht naar een manier die het minst ingrijpend is voor de betrokken
client. Tegenover meer mogelijkheden om vrijheidsbeperking toe te passen Staat
een regeling die meer inzicht biedt in het handelen van een hulpverlener. Van
een hulpverlener wordt verwacht dat hij zijn handelen achteraf kan verant-
woorden.
De toepassing van vrijheidsbeperking moet aan een aanvullende voorwaarde
voldoen: de toepassing moet verantwoord zijn. Het begrip verantwoord is een
operationalisering van goede zorg, maar wordt verder niet omschreven in de

71 Leenen onderscheidt een aantal grenzen, op grond waarvan een inbreuk in het
zelfbeschikkingsrecht van een client is gerechtvaardigd: de eerste grens wordt
bepaald door het zelfbeschikkingsrecht van anderen; rechten van anderen be-
perken het zelfbeschikkingsrecht van een client. De tweede grens kenmerkt zieh
doordat de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht niet tot schade bij anderen
mag leiden. Het algemeen belang prevaleert in dit geval boven het individueel
belang van een dient (Leenen 2000, p. 36-37).

275



alternatieve regeling." Het gebruik van open normen is in deze alternatieve re-
geling niet te voorkomen. De wetgever heeft de taak om randvoorwaarden te
creeren. De beslissing wat in een concreet geval goede zorg is en wanneer er een
noodzaak voor de toepassing van vrijheidsbeperking aanwezig is, is vooral een
zorginhoudelijke beslissing. Het is een taak van het veld om deze begrippen
door middel van standaarden, protocollen en gedragsregels nader uit te werken.
De brancheorganisatie VGN en de beroepsverenigingen (NVO, NIP, NVAVG,
NVSPH, AVVV en Werveling) kunnen hierbij een rol speien. Indien het veld
onvoldoende initiarieven ontwikkelt op dit gebied, kan de wetgever bij AMvB
nadere regeis stellen. , ., ..,-.•. - ... . . . > •

Wie bes/isf
In de alternatieve regeling wordt het oordeel over de toepassing van vrijheids-
beperking aan de hulpverlener overgelaten. Dit kan een arts of een gedragsdes-
kundige zijn. In de Wet Bopz komt de gedragsdeskundige niet voor." De toepas-
sing van vrijheidsbeperking vereist echter de kennis van beide disciplines. Art-
sen en gedragsdeskundigen zullen gezamenlijk, met behulp van hun beroeps-
verenigingen, moeten vaststellen op welke wijze hun bevoegdheden nader ge-
stalte krijgen. Onder de Wet Bopz is een hulpverlener niet verplicht om in be-
paalde situaties een second opinion te vragen aan een collega-arts of gedrags-
deskundige. De alternatieve regeling kent deze verplichting wel. Mede in het
kader van good hulpverlenerschap moet een hulpverlener in de situatie dat geen
toestemming kan worden verkregen van een vertegenwoordiger een second
opinion vragen aan een collega (een arts of een gedragsdeskundige).'* Als een

72 In het rapport von Arends en Dursun (2004) is een aantal aanknopingspunten te
vinden voor een rudere omschrijving van verantwoorde zorg. Zo moet sprake
zijn van een juiste verantwoordelijkheidheidstoedeling, voldoende deskundig-
heid van betrokken hulpverleners, een inzichtelijke en zorgvuldige procedure,
de waarborg van voldoende toezicht, transparantie en toetsbaarheid van toe-
passingen, het ontwikkelen van een actief beleid om vrijheidsbeperkingen zo-
veel mogelijk te voorkomen en te beperken en een mogelijkheid tot rechtshand-
having indien er rechten geschonden zijn.

73 Wel wordt op grond van artikel 38 lid 2 Wet Bopz het zorgplan van een client
opgesteld door de 'voor de behandeling veranrwoordelijke persoon'. Dit kan
ook een gedragsdeskundige zijn.

74 Niet ondenkbaar is dat eisen worden gesteld aan een second opinion. Op be-
paalde momenten zal het voeren van een telefonisch gesprek met een andere
arts/gedragsde'skundige voldoende zijn. Dit zal echter niet in alle situaties vol-
doende zijn, zeker als het gaat om ernstige vormen van vrijheidsbeperking.
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wilsbekwame client geen toestemming geeft voor vrijheidsbeperking, hoewel er
een noodzaak is voor de toepassing ervan, kan een hulpverlener uit het oogpunt
van goed hulpverlenerschap ook besluiten om een onafhankelijke collega te be-
Irekken bij zijn beslissing.
De bevoegde arts of gedragsdeskundige hoeft de vrijheidsbeperking niet zelf toe
te passen. Hi) kan hiertoe ook een opdracht geven aan iemand die bekwaam is
om die opdracht uit te voeren volgens een systeem analoog aan dat van de Wet
big.* De arts of de gedragsdeskundige blijft eindverantwoordelijk. IX' persoon
aan wie de opdracht wordt gegeven, hoeft geen professional te zijn. Het is denk-
baar dat een ouder van een client die nog thuis woont elke avond een Zweedse
band aanlegt of onder dwang medicatie toedient. Van belang is dat een arts of
een gedragsdeskundige op de achtergrond aanwezig is en ervan overruigd is dat
de ouder bekwaam is om deze verrichtingen uit te voeren. Een ouder heeft niet
de bevoegdheid om alle mogelijke vormen van vrijheidsbeperking in de thuis-
siruatie toe te passen, vanwege de extra veiligheidsmaatregelen die ten aanzien
van bepaalde vormen van vrijheidsbeperking nodig zijn.

random <ff forpassinx i><m i»n/7i«V/s-
beper/tmg?
In de alternatieve regeling wordt de nadruk gelegd op kwaliteit en transparantie
ten aanzien van de toepassing van vrijheidsbeperking. Elke toepassing van vrij-
heidsbeperking dient met enige regelmaat te worden gee'valueerd/* De Kwali-
teitswet zorginstellingen (Kwz) geeft aan zorgaanbieders de opdracht om een
kwaliteitssysteem te ontwikkelen.^ Dit systeem moet worden uitgebreid met een
registratiesysteem, met als doel om toezicht te houden op vrijheidsbeperking. De
gegevens die worden verzameld zijn geschikt om na te gaan of zowel op indivi-

Sommige beslissingen kunnen niet worden genomen, zonder dat een tweede
arts of gedragsdeskundige de client in kwestie heeft gezien en/of gesproken.

75 Hoofdstuk IV van de Wet big omvat de regeling 'voorbehouden handelingen'
(o.a. injectie en electroconvulsieve therapie). Een voorbehouden handeling mag
in beginsel alleen worden uitgevoerd door een arts, een tandarts of een verlos-
kundige (artikel 36 Wet big). Een andere hulpverlener, bijvoorbeeld een per-
soonlijk begeleider, mag deze verrichtingen ook uitvoeren mits hij een opdracht
heeft gekregen van een van deze hulpverleners om de voorbehouden handelin-
gen zelfstandig te mögen uitvoeren (artikel 35 Wet big). Andere voorwaarden
zijn dat de hulpverlener bekwaam moet zijn om de opdracht uit te voeren en de
aanwijzingen van zijn opdrachtgever moet opvolgen.

76 Het is denkbaar dat ernstige vormen van vrijheidsbeperking frequenter worden
geevalueerd.

77 Artikel 4 Kwaliteitswet zorginstellingen.
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dueel als beleidsmatig niveau een zorgvuldige afweging plaatsvindt met betrek-
king tot de toepassing van vrijheidsbeperking. Daamaast dient het registratie-
systeem zieh te ontwikkelen tot een krachtig kwaliteitsinstrument dat kan wor-
den ingezet om het aantal vrijheidsbeperkingen zoveel mogelijk terug te drin-
gen. Naast een registratiesysteem maakt ook de interne toetsingscommissie vrij-
heidsbeperking onderdeel uit van het kwaliteitssysteem. Deze commissie houdt
toezicht op het registratiesysteem, waar meldingen over vrijheidsbeperking bin-
nenkomen.
In de alternatieve regeling verschilt de rol van de Inspectie van de rol die zij in-
neemt in de Wet Bopz. De Inspectie komt meer op afstand te staan. De nadruk
komt te liggen op de W#en wroMrwoonie/i/fc/ieu/ van zorgaanbieders. Elke zorg-
aanbieder is verplicht om een intern registratiesysteem voor vrijheidsbeperking
te ontwikkelen en een interne toetsingscommissie vrijheidsbeperking in te stel-
len. Beide instrumenten dwingen een zorgaanbieder om verantwoording af te
leggen over de kwaliteit van de geleverde zorg. Indien de zorgaanbieder dit na-
laat, heeft de Inspectie op grond van de Kwz de taak om in te grijpen. Deze wet
biedt hiervoor voldoende instrumenten.™ In hoofdstuk 4 is echter ook aan de
orde gekomen dat de Kwz niet goed functioneert. De uitkomsten van de eerste
evaluatie van de Kwz vormden voor de Staatssecretaris van VWS aanleiding om
met een aantal aanbevelingen to komen met als inzet een betere naleving van de
wet en tevens betere waarborgen voor goede zorg." In dit kader onderstreept de
staatssecretaris de rol van de Inspectie. In het licht van de geconstateerde te-
kortkomingen ten aanzien van de borging van kwaliteit acht zij het raadzaam
dat inspecteurs strenger en zonodig ook repressiever optreden naar voorzienin-
gen toe. Wenselijk zou zijn dat de Inspectie de bevoegdheid krijgt om besruur-
lijke boetes op te leggen aan voorzieningen die zieh onvoldoende inspannen om
de kwaliteit van zorg te borgen.""

De Inspectie krijgt jaarlijks, ook als onderdeel van het kwaliteitsjaarverslag (arti-
kel 5 Kwz), van elke zorgaanbieder een overzicht van het aantal toegepaste vrij-
heidsbeperkingen toegesruurd. In hoofdstuk 6 is gebleken dat Instituten erken-
nen dat meer gedaan kan worden met de interne registratie. Het beleid van een
instituut dient erop gericht te zijn om het aantal middelen of maatregelen terug

78 Op grond van artikel 7 lid 1 Kwaliteitswet zorginstellingen mag de minister de
zorgaanbieder een schriftelijke aanwijzing geven als deze in onvoldoende mate
of op onjuiste wijze de kwaliteit van zorg systematisch bewaakt. De Inspectie
kan op grond van hetzelfde artikel (lid 4) onder bepaalde voorwaarden een
schriftelijk bevel geven. Daarnaast is de minister ook bevoegd om bestuurs-
dwang toe te passen (artikel 14 Kwaliteitswet zorginstellingen).

79 Kdttifrefuttrn // 2002/03, 28 439, nr. 2, p. 2.
80 K<im«Tsfu*to7i // 2002/03, 28 439, nr. 2, p. 7.
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te dringen. Het registratiesysteem kan hierbij een rol van betekenis speien. In-

stituten geven echter ook aan dat intern registreren en melden aan de Inspectie

zinvoller wordt als de Inspectie daadwerkelijk iets doet met de gegevens. Van de

Inspectie kan, ook gezien de personele bezetting, niet worden verlangd dat zij

elke individuele melding toetst. Voor een groot deel ligt deze verantwoordelijk-

heid bij de zorgaanbieder zelf. De rol van de Inspectie is in de tweede evaluatie

Wet Bopz aan de orde gesteld. Een van de uitkomsten van dit deolonderzoek is

dat in het veld een grote waarde wordt toebedeeld aan de toezichthoudende rol
van de Inspectie." Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat de Inspectie twee verschil-

lende toezichtstaken heeft - taken op het gebied van de algemene kwaliteitsbe-

waking en die o p het gebied van de individuele rechtsbescherming - die moei-

lijk met elkaar te combineren zijn. De resultaten van het deelonderzoek laten

zien dat de individuele rechtsbescherming niet optimaal wordt gerealiseerd. Een

voor de hand liggende oplossing is om het apparaat van de Inspectie uit te brei-

den. In de altematieve regeling is ervoor gekozen om een interne toetsingscom-

missie vrijheidsbeperking in te stellen. Deze commissie krijgt de taak om indivi-

duele toepassingen van vrijheidsbeperking te toetsen. Daarnaast krijgt ook de

clientenvertrouwenspersoon" een taak inzake de individuele toetsing van vrij-

heidsbeperking. Zowel aan de Inspectie als aan de dientenvertrouwenspersoon

wordt jaarlijks verslag gedaan van het aantal vrijheidsbeperkingen. De dienten-

vertrouwenspersoon kan aan de hand van deze gegevens toetsen hoe de situatie

bij dienten ervoor Staat, meedelen aan dienten welke rechten zij hebben en mo-

gelijk een klacht voorbereiden met een client. Deze wijze van handelen is niet

gebruikelijk bij de patientenvertrouwenspersoon in de psychiatrie waarvan

wordt verwacht dat hij een lijdelijke rol vervult. Ook is denkbaar dat in de alter-

natieve regeling een bepaling, vergelijkbaar met artikel 63 Wet Bopz, wordt op-

genomen waarin is bepaald dat de Inspectie de bevoegdheid heeft om te alien

tijde individuele gegevens van een client op te vragen."* Hierin kan ook worden

opgenomen dat de Inspectie de mogelijkheid heeft om op aanwijzing van een

81 Legemaate, Arends en Van ' t Riet 2002, p. 113.
82 De inhoud van de functie clientenvertrouwenspersoon wordt in de volgende

paragraaf uiteengezet.
83 Deze bevoegdheid is mede gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht

(Awb), waarin een aantal bepalingen zijn opgenomen die berrekking hebben op
toezicht op de naleving: artikel 5:12, 5:13, 5:15, 5:16, 5:17 en 5:20. Op grond van
deze bepalingen is een toezichthouder (waaronder een inspecteur) bij of krach-
tens enig wettelijk voorschrift bevoegd om een plaats te betreden zonder toe-
stemming, inlichringen te vorderen en inzage te vorderen van gegevens en be-
scheiden. Een ieder is verplicht aan een toezichthouder alle medewerking te
verlenen.
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vertegenwoordiger of een clientenverrxouwenspersoon nader onderzoek te ver-
richten. - • ; • . • . . • - -,--.•.• . . : - . . . . . , , . . . . . . . , .-. ,,£^.

Een re#e/in# uan
Een belangrijk onderdeel van de alternatieve regeling is de introductie van een
clientenvertrouwenspersoon die een spilfunctie vervult in de individuele rechts-
bescherming. In de conclusies en aanbevelingen van de begeleidingscommissie
wordt opgemerkt dat de begeleidingscommissie het 'b/yzowder fe/ewrsfe//end umdf
rfa/ de u/ffomsfen van de eersfe ewi/uafie en de naar aan/eirfmg daarran door de revering
^edane ui'f/afin#en no/f nief «ebben #e/ei'd fof em#e yerbefenng uow «ef Jt/ac/ifredif. De
in/roducfi'e van een OMfl/?ia«/ce///7ce pafienfeni>erfrouu>enspersoon o/een daarmee i>erge-

/uncf/OMflr/s m de zorg wwr fers/flMde/i)it ^e^andicflpfen uerdienf naar de me-
n de be^e/e/'diM^sfomwii'ss/e de Zioo ŝfe pnorifeiT.**

In de psychiatrie heeft een client recht op bijstand van een patientenvertrou-
wenspersoon (pvp). De taken en bevoegdheden van deze functionaris zijn uit-
gewerkt in een besluir** behorende bij de Wet Bopz. Ook heeft de Stichting
Patientenvertrouwenspersoon Geestelijke Gezondheidszorg (Stichting PVP) een
taakomschrijving opgesteld."* De pvp is verantwoordelijk voor een adequate
klachtenbegeleiding en -bemiddeling, informatiebegeleiding en processignale-
ring en vervult een aantal algemene taken waaronder het onderhoud met de
behandelaars van een client als sprake is van een conflict. Nadat in 1994 de Wet
Bopz van kracht is geworden, heeft de Stichting PVP een aantal aanvullende
gedragsregels opgesteld."' Wat opvalt in deze gedragsregels is dat een pvp
hoofdzakelijk op verzoek van een client ondersteuning biedt. De pvp onder-
neemt alleen op eigen initiatief actie als hij een onaanvaardbare situatie consta-
teert en de betrokken client niet in staat is om een klacht te verwoorden. Boven-
dien behoort het verlenen van advies en bijstand aan vertegenwoordigers niet
tot de taken van een pvp. De functie van een pvp is primair gericht op het on-
dersteunen van individuele dienten. In de gedragsregels pvp is de volgende
passage opgenomen: 'indie« een ferfe#enu>oordi£er aaM^ee^ namens een c/ienf een

<>;> de ;>iy» fr doi'n «V'een Mac/if ui'r oz»er d/'ens posifie, i>eri/ieerf de pup o/de r/ien*
«vtisf. Zo ya, dan freschoiwf /i/y de c/i'enf tvrder o/s /iu/pi»rfl^er en nande/*

/itf. Zo nee, dan onderneem/ hiy geen wrdere ac/ie fenziy spralce is t>fln
een c>n(Mriiiadrd{»ire si'fuafi'e'.

84 Begeleidingscommissie evaluatie Wet Bopz 2002, p. 37.
85 Besluit patientenvertrouwenspersoon Bopz, 3 november 1993, Sfb. 565.
86 Stichting Patientenvertrouwenspersoon Geestelijke Gezondheidszorg,

sWiri/wMy fliifieMfenivrfwuMVfisp«'rs<wri, Utrecht, 1982.
87 Stichting Patientenvertrouwenspersoon Geestelijke Gezondheidszorg,

/s /«afienfemner/roMMvnspersoon, Utrecht, 1999.
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Uit de resultaten van het evaluatieonderzoek van de Wet Bopz** komt naar vo-
ren dat de functie van een clientenvertrouwenspersoon op een aantal punten
dient te verschillen van de functie van een pvp. In tegenstelling tot in de psychi-
atrie is de client minder in Staat om zijn eigen wensen kenbaar te maken. Dit
geldt ook voor het onder woorden brengen van een klachtwaardige situatie. Een
clientenvertrouwenspersoon zal zieh naar dienten toe proactiever moeten op-
stellen. Hi) moet zelf naar dienten toe gaan en uitleggen wat hij kan betekenen
voor hen. Daarnaast heeft hij net als de pvp een signaleringsfunctie. Deze functie
is met name van belang voor wilsonbekwame dienten die geen vertegenwoor-
diger of familie hebben. Zodra een clientenvertrouwenspersoon van mening is
dat in een bepaalde situatie niet sprake is van verantwoorde zorg mag hij de
zorgaanbieder hiervan op de hoogte brengen en aanbevelingen tot verbotering
doen.
Een andere oplossing voor onmondige dienten is om, in tegenstelling tot de
functieomschrijving van een pvp, de clientenvertrouwenspersoon ook toegan-
kelijk te maken voor de vertegenwoordiger. De kans is echter groot dat een
clientenvertrouwenspersoon in een moeilijke situatie belandt als hij zowel de
belangen van de vertegenwoordiger als die van de client moet behartigen. In de
altematieve regeling is de functie van een clientenvertrouwenspersoon alleen
bedoeld voor dienten, juist ook als een client niet voor zichzelf kan opkomen.
Hiervoor zijn verschillende redenen te noemen. De belangrijkste reden is die van
partijdigheid. Voor elke partij moet duidelijk zijn welke belangen een clien-
tenvertrouwenspersoon behartigt. Daarnaast is niet eenvoudig vast te stellen of
een client in een bepaalde situatie wilsonbekwaam is. Voorkomen moet worden
dat een clientenvertrouwenspersoon met een vraag van een vertegenwoordiger
aan de slag gaat, zonder dat hij overtuigd is van het feit dat de client wilsonbe-
kwaam ter zake is. Er zijn uiteraard ook situaties denkbaar waarin het evident is
dat een client wilsonbekwaam is. Mocht een vertegenwoordiger in dit geval een
klacht hebben over de verzorging dan bestaat uiteraard altijd de mogelijkheid
om deze klacht neer te leggen bij de clientenvertrouwenspersoon die vervolgens
kan besluiten om alsnog een nader onderzoek in te stellen. Ook kan hij de verte-
genwoordiger doorverwijzen naar andere instanties of personen.
Bij wilsbekwame dienten (of liever gezegd dienten die een vertegenwoordiger
hebben, maar in dit geval toch wilsbekwaam kunnen worden beschouwd) ligt
deze situatie ingewikkelder. Alleen na toestemming van de client, mag een clien-
tenvertrouwenspersoon een klacht van een vertegenwoordiger in behandeling
nemen. De client wordt echter bij de afhandeling van de klacht als hulpvrager
beschouwd en niet de vertegenwoordiger. Een vertegenwoordiger beschikt over

88 Legemaate, Arends en Van't Riet 2002, p. 85-92.
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diverse andere mogelijkheden om een klacht neer te leggen: MEE (voorheen
SPD), het Informatie- en klachtenbureau gezondheidszorg (IKG) of de klachten-
functionaris in de voorziening. Een ander argument is dat jonge dienten juist los
willen of kunnen komen van hun vertegenwoordiger. Dit laat de praktijk ook
zien.** Een clientenvertrouwenspersoon heeft als doel om de rechtspositie van
een client tegenover zijn vertegenwoordiger te verstevigen. Dit betekent ook dat
een clientenvertrouwenspersoon niet zonder de toestemming van een client ge-
gevens mag uitwisselen met een (wettelijk) vertegenwoordiger. Hiermee wordt
ook de privacy van dienten gerespecteerd. De invoering van een clientenver-
trouwenspersoon, die zieh alleen rieht op de ondersteuning van dienten, bete-
kent in veel voorzieningen een cultuuromslag. Op diverse momenten in deze
Studie komt naar voren dat de zorgaanbieder nog steeds de neiging heeft om
belangrijke zaken zoals het zorgplan alleen te bespreken met de vertegenwoor-
diger. De client wordt nog te weinig erkend als volwaardig gesprekspartner.
Ook zijn zorgaanbieders nog onvoldoende gewend aan het idee om in conflicten
met dienten en vertegenwoordigers achter de mening van de client te gaan
staan. • , • - • • . . . - ;

Een vraag die nog niet aan de orde is gesteld is of een clientenvertrouwensper-
jw»r «jvjt* uilüin .̂nrvA* jvit» .'(ntti^tnrvMrnnrriyror hjiQtanH m;y» vprlpnpn Hji hpt indi**-

nen van een klacht bij de klachtencommissie. Een uitspraak van de klachten-
commissie patientenvertrouwenspersonen* maakt duidelijk dat een patient niet
met do hulp van eon patiöntenvertrouwenspersoon een klacht mag indienen
zondor dat do wettelijk vertegenwoordiger is geinformeerd. De klachtencom-
missie motiveert haar uitspraak door erop te wijzen dat een client, die een men-
tor of een curator heeft, onbevoegd is om zonder toestemming van zijn verte-
genwoordiger eon rechtshandeling te verrichten betreffende zijn verzorging,
verpleging, behandeling en begeleiding.'" In dit geval was de vertegenwoordiger

89 Het 'Project clientenvertrouwenspersonen' vindt plaats in opdracht van de pro-
vinde Zuid-Holland. Het doel is om te komen tot de ontwikkeling en verbre-
ding van een uniform model van een clientenvertrouwenspersoon in de zorg
voor verstandelijk gehandicapten.

90 Klachtencommissie Patientenvertrouwenspersonen, 26 mei 2000, BJ 2001, 16,
m.nt. J. Hubben.

91 Een uitspraak van het regionaal tuchtcollege te Eindhoven (2002/133) houdt
dezelfde lijn aan als die van de klachtencommissie. In deze uitspraak luidt het
oordeel dat een onder curatele gestelde niet een klacht mag indienen bij het
tuchtcollege: 'gezien het bepaalde in artikel 1: 381 lid 2 BW was klager ten tijde
van het indienen van de klacht onbekwaam om rechtshandelingen te verrichten
voor zover de wet niet anders bepaalt. Uit deze handelingsonbekwaamheid
vloeit voort de onbekwaamheid tot het aanspannen van procedures, waaronder
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niet op de hoogte gebracht van de klacht die ingediend zou worden bij een
klachtencommissie van een psychiatrische instelling. Deze wijze van handelen
wijkt af van de gedragsregels die zijn opgesteld door de Stichting PVT, waarin is
bepaald dat 'de pi»p zieh /oaf /«d«! door de UVMS iwn de r/ienf. Hi; neemf 2onder dims
foesfemmmfl #een confarf op mef de ivr/e^enuwrdi^er' en 7»; /oaf zic/i /eideri door hoe
ie die«/ ze//zi/n be/an# zi'ef. Hubben merkt in de bijbehorende noot op dat do
klachtencommissie over het hoofd heeft gezien dat de curandus en de under
mentorschap gestelde wel een zelfstandig klachtrecht toekomt. Hij verwijst
daarbij naar artikel 8:21 lid 2 Awb waarin is bepaald dat onbekwamen zeit in
rechte kunnen optreden 'mdien 21; 'of ee»i rede/i/Jte uviarderirt^ win hurt Manyen 1»
start Itunnen uwrden geachf'. Daarnaast wijst hij op het persoonlijke karakter van
het klachtrecht. Een vertegenwoordiger dient ook zijn grenzen te kennen. DU
geldt met name als het gaat om persoonlijke beslissingen, waaronder het indie-
nen van een Wacht.**

In de alternatieve regeling wordt afstand genomen van de aanbevelingen die de
klachtencommissie in de bovengenoemde uitspraak heeft gedaan. Elke client
moet de mogelijkheid hebben om samen met een clientenvertrouwenspers»>on
een klacht in te dienen, zonder dat de vertegenwoordiger hiervan op de hix>gte
hoeft te worden gebracht. Dit geldt ook als het gaat om een wettelijk vertegen-
woordiger. Een clientenvertrouwenspersoon verdedigt immers de belangen van
een client en niet die van een vertegenwoordiger. Deze benadering toont respect
voor de rechtspositie van dienten met een verstandelijke handicap. Bovendien is
het indienen van een klacht niet te beschouwen als een rechtshandeling waar-
voor een curator of mentor toestemming moet verlenen." Wilsonbekwame dien-
ten, met of zonder vertegenwoordiger, behouden te allen tijde de mogelijkheid
om te klagen.
Artikel 2 lid 4 Wet klachtrecht dienten zorgsector biedt aan clientenvertrou-
wenspersonen de mogelijkheid om namens een wilsonbekwame client een
klacht in te dienen. Op grond van dit artikel mag een klacht alleen door of na-
mens een client worden ingediend. De wetgever gaat uit van een ruime benade-
ring en heeft vooralsnog geen aansluiting gezocht bij de Wgbo, waarin een rang-
orde van vertegenwoordigers wordt gehanteerd. Namens de client kunnen kla-
gen een wettelijk vertegenwoordiger van de client, een persoon die door de
client zelf is aangewezen en een zaakwaamemer van de client. Niet ondenkbaar

ook tuchtrechtelijke procedures. Niet is gebleken van toestemming van de cu-
rator tot het indienen van de onderhavige klacht (...)'.

92 Het onderwerp van een klacht kan zeer persoonlijk zijn (relaties). Denkbaar is
ook dat een client een klacht indient over een onderwerp waarover hij van me-
ning verschilt met zijn vertegenwoordiger.

93 Kflmersfuifctew // 1993-94, 23 040, nr. 5, p. 23 (MvA).
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is dat in het laatste geval een clientenvertrouwenspersoon optreedt namens de
wilsonbekwame client, mits daar een redelijke grond voor bestaat (artikel 6:198
BW). Als een wilsonbekwame client een vertegenwoordiger heeft, is het raad-
zaam dat een clientenvertrouwenspersoon deze persoon eerst benadert, alvorens
hij besluit alsnog een klacht in te dienen. Een vertegenwoordiger heeft immers
ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen. i r , - .••••• . rs
Een ander punt van aandacht vormt de wijze waarop op dit moment invulling
wordt gegeven aan de klachtencommissies in voorzieningen. De huidige Bopz-
klachtencommissie blijkt in deze sector te hoogdrempelig te zijn voor dienten en
vertegenwoordigers.** " Een clientenvertrouwenspersoon kan een deel van deze
problematiek wegnemen, door een client te informeren over de mogelijkheden
die hij heeft om een klacht in te dienen. Ook kan hij de client bijstand verlenen
bij het indienen van een klacht. Daarnaast verdient het aanbeveling dat hoge
eisen worden gesteld aan de leden van de klachtencommissies. De Wet Bopz
heeft nu alleen als vereiste dat de commissie uit minimaal drie leden moet be-
staan, waarvan alleen de voorzitter onafhankelijk is." Naast onafhankelijkheid is
ook van belang dat de leden over voldoende deskundigheid beschikken om een
oordeel te kunnen geven over onderwerpen als wilsonbekwaamheid of de toe-

p»s«rk".'i7P.'/r/;htfüi&h<p«rkinjr . In-di tkaderishetnod^ om nadere eisen te stel-
len die verdergaan dan de Wet Bopz doet."

Al eerder in deze paragraaf is benadrukt dat in de alternarieve regeling de na-
druk ligt op kwaliteit en transparantie. Hiermee moet worden voorkomen dat
d»K>r oen ruimere interpretatie van de wet een vrijbrief zou ontstaan voor het
(onbeperkt) toepassen van vrijheidsbeperking. Van belang is dat elke vrijheids-
beperkende maatregel inzichtelijk wordt gemaakt en wordt verantwoord. Om

94 Begeleidingscommissie evaluatie Wet Bopz 2002, p. 36-37.
95 Een probleem is dat deze Bopz-commissies gelieerd zijn aan de instelling waar-

door dienten en vertegenwoordigers mede vanwege hun 'afhankelijke positie'
minder snel geneigd zullen zijn om een klacht in te dienen.

96 In het Besluit klachtenbehandeling Bopz (2 april 2001, S»fr. 214) is in artikel 4
bepaald dat de voorzitter van de klachtencommissie onafhankelijk dient te zijn.
De Bopz-klachtencommissie bestaat uit minimaal drie leden, waaronder een
voorzitter, een jurist en een orthopedagoog.

97 De uitkomsten van de tweede evaluatie Wet Bopz laten zien dat aan de kwali-
teit en deskundigheid van de commissieleden wordt getwijfeld, zowel door kri-
tische volgers van de commissies (de pvp'en) als door sommige commissieleden
zeit (J- Legemaate, Het klachtrecht van de Wet Bopz: geschiedenis en toekomst
in: P.J.P. Baart, P.W.H.M. Frandssen, I.A. van Kleef-Deelen. S. Stulp en M. Zijp
(red.), Haru/hvJt Qiftifro/iarfiVipaft?, Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum,
2003b).
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deze doelstelling te kunnen bereiken dient elke voorziening te beschikken over
een gedegen kwaliteitsbeleid. Een onderdeel hiervan vormt de 'infmif taefcsinjs-
nwnm/ssie iTi/7i«dslwpfrJtJM£'. Deze multidisciplinaire commissie toetst de interne
meldingen van vrijheidsbeperking. Het betreft het begin en beeindiging van een
vrijheidsbeperkende maatregel. In de commissie nemen in ieder geval plaats een
arts, een gedragsdeskundige, een kwaliteitsfunctionaris/beleidsmedewerker en
een of meerdere persoonlijk begeleiders. Hulpverleners zijn verplicht om alle
vormen van vrijheidsbeperking* intern te melden. Het betreft ook vormen van
vrijheidsbeperking waarvoor een client en/of zijn vertegenwoordiger toestem-
ming heeft gegeven. Het is tevens de taak van de interne commissie om de over-
zichten van toepassingen regelmatig terug te koppelen naar de woningen. Ook
dient regelmatig evaluatie plaats te vinden van de maatregelen.
Naast een interne toetsingscommissie vrijheidsbeperking wordt een rf^ionaif
tortsm£scommissi> i»n/7tridsfo7vrJt/n# ingevoerd.** Deze commissie heeft als voor-
naamste taak om de meldingen van einstige vormen van vrijheidsbeperking
regelmatig te toetsen. De interne toetsingscommissie vrijheidsbeperking stuurt
twee keer per jaar een overzicht naar de regionale toetsingscommissie vrijheids-
beperking. In dit overzicht zijn alleen de emstige vormen van vrijhoidsbeper-
king opgenomen. Deze toepassingen worden aan de hand van eon meldings-
formulier doorgegeven. Op dit formulier Staat een aantal zorgvuldigheideisen
genoemd. Onder een ernstige vorm van vrijheidsbeperking wordt in dit proef-
schrift verstaan: 'een fysieke beperking in de vrijheid die langer dan een jaar
duurt of de toepassing van medicatie die langer dan een jaar duurt'. Hierdoor
vallen alcoholrestricties (vooralsnog) buiten de definitie.

toetemgscomm/ssie yri
De regionale commissie houdt zieh niet alleen bezig met meldingen van de in-
terne toetsingscommissie vrijheidsbeperking. Zij heeft drie taken:
1. Het toetsen van de opneming van dienten (als bijzondere vorm van vrij-

heidsbeperking) in die gevallen dat de vertegenwoordiger geen toe-
stemming verleent of afwezig is. In dit geval stuurt het RIO een meldings-
formulier naar de regionale toetsingscommissie vrijheidsbeperking. Daar-
naast kan een client en/of zijn clientenvertrouwenspersoon de toetsings-
commissie om een oordeel vragen (met name ten aanzien van het oordeel

98 Het uitgangspunt is een brede definitie van vrijheidsbeperking. Daarvoor is wel
van belang dat binnen de voorziening eenduidigheid bestaat over wat wel en
niet onder dit begrip wordt geplaatst.

99 Deze wijze van toetsing vertoont overeenkomsten met de regionale toetsings-
commissies euthanasie zoals deze voorkomen in de Wet toetsing levensbeein-
diging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Sffc. 2001,194).
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van het RIO over de mate van wilsonbekwaamheid van een client, waar-
door de client niet zelf toestemming mag geven voor de toepassing van
vrijheidsbeperking). Ook in dit geval wordt een meldingsformulier inge-
vuld.

2. Het toetsen van ernstige vormen van vrijheidsbeperking tijdens het verblijf
van een client in een voorziening.'°° Deze toetsing vindt plaats aan de hand
van meldingsformulieren. Twee keer per jaar worden deze formulieren
door de interne toetsingscommissie vrijheidsbeperking doorgestuurd naar
de regionale toetsingscommissie vrijheidsbeperking. Daarnaast kan de in-
terne commissie buiten deze termijnen om een melding doen waarvoor
mogelijk een extra vergadering wordt ingelast.

3. Het op verzoek van een hulpverlener, een vertegenwoordiger, een cvp"" of
een client'"* toetsen van toepassingen van vrijheidsbeperking. Reden kan
zijn dat een client zieh nadrukkelijk verzet tegen de toepassing van een
maatregel. Ook kan een maatregel die buiten de definitie van ernstige vrij-
heidsbeperking valt, toch dermate ingrijpend zijn (vanuit het perspectief
van de client) dat deze wordt voorgelegd aan de commissie. Ook voor deze
vormen van vrijheidsbeperking dient een meldingsformulier te worden in-
gevuld. De client kan bij het invullen van het formulier worden geholpen
door de cvp. Een andere mogelijkheid is dat hij de melding mondeling
komt toelichten bij (een deel van de) commissie of dat de commissie naar
de voorziening toe komt.

UK) Indien in een thuissituatie op verzoek van de client en/of zijn familieleden door
hulpverleners ondersteuning wordt geboden valt ook de thuissituatie onder
deze regeling.

101 Het feit dat een client een vertegenwoordiger heeft, mag niet verhinderen dat
een clientenvertrouwenspersoon zieh wendt tot de regionale toetsingscommis-
sie vrijheidsbeperking. Vergelijk in dit kader artikel 42 van de Wet Bopz waarin
is bepaald dat de inspecteur, die van mening is dat een client die zieh verzet te-
gen de toepassing van een behandeling, niet in Staat kan worden geacht gebruik
te maken van het Bopz-klachtrecht, een verzoekschrift kan indienen ter verkrij-
ging van de beslissing van de rechter over de noodzaak van de behandeling
waartoe tegen de client zieh verzet. Een clientenvertrouwenspersoon moet ook
de mogelijkheid krijgen om zieh bij wilsonbekwaamheid van een client, vanuit
het oogpunt van individuele rechtsbescherming, te wenden tot de regionale
toe tsingscommissie vrijheidsbeperking.

102 Ook als een client een vertegenwoordiger heeft, kan hij zieh wenden tot de re-
gionale toetsingscommissie vrijheidsbeperking, al dan niet bijgestaan door een
clientenvertrouwenspersoon.
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De regionale toetsingscommissie vrijheidsbeperking wordt multidisciplinair
samengesteld: een arts (bij voorkeur een AVG), een gedragsdeskundige, eon
ethicus en een jurist (tevens voorzitter van de eommissie). Vergelijkbaar met de
regionale toetsingscommissie euthanasie in net kader van de Wet toetsing le-
vensbeeindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding komen er vijf regionale
commissies, bij voorkeur in Groningen, Arnhem, Haarlem, Rijswijk, Zuid-Hol-
land en 's-Hertogenbosch.

De toetsing vindt plaats aan de hand van meldingsformulieren. (Jit deze formu-
lieren zal duidelijk moeten worden of vrijheidsbeperking zorgvuldig heeft
plaatsgevonden. Ook (de toetsing van) de opneming van dienten'"' en de vor-
men van vrijheidsbeperking die op verzoek van derden worden getoetst, dienen
aan deze eisen te voldoen.""
Het betreft de volgende zorgvuldigheideisen: ;
1. De hulpverlener (een arts of gedragsdeskundige kan als eindverantwoor-

delijke worden beschouwd) is van mening dat de toepassing van vrijheids-
beperking noodzakelijk is voor het welzijn van de client. Dit betekent dat
de toepassing van vrijheidsbeperking past binnen de ondersteuning die
wordt geboden aan de desbetreffende client en een bijdrage moet leveren
aan zijn ontplooiing.

103 De term hulpverlener komt in de meldingsformulieren van het RIO niet voor.
In dat geval wordt gesproken van 'indicatieorgaan'.

104 Het is moeilijk om van te voren een schatting te maken van het aantal meldin-
gen dat bij de regionale toetsingscommissie binnen zal komen: in 2002 waren er
89 meldingen van IBS en RM en 311 meldingen van dwangbehandeling en
noodsituaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg. 48,4% van de meldingen
van dwangbehandeling waren binnen twee weken weer beeindigd (Inspectie
voor de Gezondheidszorg, /aarrapporf Bopz 2002, Den Haag: 2003). In dit voor-
stel worden echter ook toepassingen van vrijheidsbeperking gemeld die met
toestemming van de client al langer dan een jaar voortduren. In dat kader is het
van belang dat het begrip 'emstige vorm van vrijheidsbeperking' door het veld
helder en eenduidig wordt afgebakend. Daamaast dient de interne toetsings-
commissie vrijheidsbeperking een actieve rol te vervullen: door middel van een
actief beleid bestaande uit intensieve toetsing, evaluatie en aandacht voor alter-
natieven kan worden voorkomen dat de regionale eommissie wordt overbelast.
Ter vergelijking: in 2002 kwamen bij de regionale toetsingscommissie euthana-
sie 1882 meldingen van euthanasie en hulp bij zelfdoding binnen (Regionale
toetsingscommissie euthanasie, /<wn>ers/flg, 2003).
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2. De hulpverlener heeft de client en/of vertegenwoordiger geinformeerd over
de vrijheidsbeperkende maatregel.

3. De hulpverlener heeft de overtuiging dat de betrokken client wilsonbe-
kwaam is om toestemming te geven voor vrijheidsbeperking.

4. De client is wilsbekwaam maar vormt een gevaar voor derden.
5. De hulpverlener heeft toestemming van de vertegenwoordiger voor de toe-

passing van vrijheidsbeperking of heeft, bij het ontbreken van toestem-
ming, in ieder geval geprobeerd om toestemming te verkrijgen van de
client en/of vertegenwoordiger.

6. De hulpverlener heeft nader onderzoek verricht naar (mogelijk) verzet van
de client.

7. De hulpverlener is van mening dat er geen (minder ingrijpende) altema-
rieven zijn.

8. Er is sprake van een verantwoorde toepassing van vrijheidsbeperking.
Hieronder wordt verstaan dat degene die de maatregel uitvoert hiertoe ook
bekwaam is. Een risicovolle handeling, waaronder fixatie, mag niet door
elke persoonlijk begeleider of familielid worden uitgevoerd. De arts of ge-
dragsdeskundige blijft vooralsnog eindverantwoordelijk."*

9. De hulpverlener heeft een andere, onafhankelijke arts of gedragsdeskun-
dige geraadpleegd.

10. De toepassing van vrijheidsbeperking wordt regelmatig geevalueerd.
11. Er is doorlopend toezicht op risicovolle toepassingen van vrijheidsbeper-

king (fixatie en separatie).
12. De hulpverlener heeft de overtuiging dat de client zieh niet buiten de voor-

ziening kan handhaven."*
13. De vrijheidsbeperkende maatregel voldoet aan de vereisten van propor-

tionaliteit en effectiveit.

Aan deze lijst kunnen in een later stadium nog zorgvuldigheidseisen worden
toegevoegd. Ook is denkbaar dat de lijst nog verder wordt verfijnd.

Als de regionale toetsingscommissie vrijheidsbeperking oordeelt dat sprake is
van onzorgvuldig handelen bij opneming, brengt zij het RIO hiervan op de
hoogte. Het RIO zal vervolgens, afhankelijk van het oordeel van de regionale
toetsingscommissie vrijheidsbeperking, een nieuw besluit moeten nemen.

Zorgvuldigheidseisen 8, 10 en 11 zijn niet van toepassing als sprake is van een
toetsing van een opneming van een client.
Zorgvuldigheideis 12 is alleen van toepassing als sprake is van een toetsing van een
opneming van een client.
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Als de regionale toetsingscommissie vrijheidsbeperking oordeelt dat sprake is
van onzorgvuldig handelen bij de toepassing van einstige vormen van vrij-
heidsbeperking, wordt het oordeel gemeld aan de Inspectie. IX» Inspectie kan
vervolgens op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen maatregelen nemen.
Daarnaast kan de Inspectie ook tuchtrechtelijke stappen ondernemen. In djt ge-
val moet sprake zijn van verwijtbaar handelen van een individuele beroeps-
beoefenaar (een arts, een gezondheidszorgpsycholoog of een verpleegkundige).
De Inspectie toetst daarnaast of de voorziening voldoet aan de eisen van de
Kwaliteitswet zorginstellingen. Een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van een
voorziening vormt het instellen van een interne toetsingscommissie vrijheidsbe-
perking. Tevens kan de regionale toetsingscommissie aan de Inspectie doorge-
ven dat bepaalde voorzieningen vrijwel nooit melden en/of onzorgvuldig mel-
den.
Tegen het eindoordeel van de regionale toetsingscommissie vrijheidsbeperking
kan door een client, al dan niet bijgestaan door een clientenvertrouwenspersoon,
een vertegenwoordiger, een hulpverlener en een clientenvertrouwenspersoon
geen beroep worden ingediend. De regionale toetsingscommissie vrijheidsbe-
perking moet vooral worden beschouwd als een kwaliteitsinstrument. Het zorg-
vuldig toetsen van (ernstige vormen van) vrijheidsbeperking bevordort dat in
een voorziening systematisch aandacht wordt besteed aan het kwaliteitsbeleid
rondom de toepassing van vrijheidsbeperking. Uiteraard Staat wel de weg naar
de rechter open (civielrecht of ruchtrecht). Daamaast kan een client, een verte-
genwoordiger of een clientenvertrouwenspersoon zieh wenden tot de klachten-
commissie van de voorziening.

* *
Ro/ Jfc/ac/itencomm/ssi'e en /GZ
De (Bopz)klachtencommissies zullen naast de toetsingscommissies in stand
worden gehouden. De tweede evaluatie Wet Bopz heeft echter laten zien dat
deze commissies te hoogdrempelig zijn voor dienten en vertegenwoordigers,
waardoor weinig Wachten bij deze commissie terecht komen. De samenstelling
en deskundigheid van de commissie kan hier verandering in brengen. Ook kan
een cvp'er de client wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen.
Ook de Inspectie behoudt een rol in de altematieve regeling. Haar taak is echter
niet langer het toetsen en bewaken van de individuele rechtspositie van dienten,
maar het bewaken van het kwaliteitsbeleid ten aanzien van vrijheidsbeperking.
Het kwaliteitsbeleid omvat o.a. een interne toetsingscommissie vrijheidsbeper-
king, een registratiesysteem, scholing en een visie op vrijheidsbeperking. Ook
krijgt de Inspectie jaarlijks in het kader van de altematieve regeling (en ook de
Kwaliteitswet zorginstellingen) van elke voorziening een jaarverslag toegezon-
den, waarin een onderdeel wordt gewijd aan de toepassingen van vrijheidsbe-
perking en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de plichten die sa-
menhangen met de interne toetsingscommissie vrijheidsbeperking. Daarnaast
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behoudt de Inspectie de mogelijkheid om individuele gegevens van een client op
te vragen (mede gebaseerd op artikel 5:20 Awb). Ook kan zij tijdens thematisch
toezicht vragen naar individuele toepassingen van vrijheidsbeperking.
De Inspectie komt ook in beeld als op grond van een melding bij de regionale
toetsingscommissie vrijheidsbeperking blijkt dat in een voorziening niet zorg-
vuldig wordt gehandeld als het gaat om de toepassing van vrijheidsbeperking.
De Kwaliteitswet zorginstellingen bevat een aantai instrumenten die ingezet
kunnen worden.""'
Daarnaast kan de regionale toetsingscommissie vrijheidsbeperking aan de In-
spectie doorgeven dat een bepaalde voorziening niet of nauwelijks meldt of niet
nauwkeurig meldt. Op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen kan de In-
spectie de voorziening aanspreken op haar 'gebrekkige' kwaliteitsbeleid. Ook
kan zij in haar thematisch onderzoek aandacht besteden aan het meldingsbeleid
van voorzieningen en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de plichten
die samenhangen met de interne commissie toetsing vrijheidsbeperking.

foefsingscommissies
De wijze van externe toetsing die in de alternatieve regeling wordt voorgesteld,
biedt een aantai voordelen:
1. In tegenstelling tot de Wet Bopz, wordt ook tijdens de toepassing van vrij-

heidsbeperking een toetsingsmoment ingebouwd. Emstige vormen van
vrijheidsbeperking, die langer dan een jaar duren, moeten worden gemeld
bij de regionale toetsingscommissie vrijheidsbeperking. In de Wet Bopz
wordt eon toepassing van dwangbehandeling en/of noodsiruatie alleen bij
aanvang gomeld en bij beeindiging weer afgemeld bij de Inspectie.

2. Er ontstaat meer openheid en controle over vrijheidsbeperking. Vrijheids-
beperking heeft ook een positieve kant, mits de toepassing ervan voldoet
aan de zorgvuldigheidseisen.

3. In voorzieningen voor verstandelijk gehandicaptenzorg ontstaat meer sys-
tematische aandacht voor het kwaliteitsbeleid van vrijheidsbeperking.

4. Er vindt een multidisciplinaire toetsing plaats, waarbij naast een jurist en
een ethicus ook mensen uit de prakrijk berrokken zijn.

5. De structuur bestaande uit een interne toetsingscommissie vrijheidsbeper-
king, een externe regionale toetsingscommissie vrijheidsbeperking en de
Inspectie biedt meer mogelijkheden om de rechtspositie van dienten met
een verstandelijke handicap te beschermen. Uiteindelijk is het de bedoeling

107 De evaluatie Kwaliteitswet zorginstellingen laat evenwel zien dat het huidige
Instrumentarium van de Inspectie niet toereikend is. De minister spreekt de
wens uit dat inspecteurs meer mogelijkheden krijgen om strenger en repressie-
ver op te treden naar voorzieningen toe (KÄm̂ rsfuJütfn // 2002/03, 28 439, nr. 2).
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tii •- dat in de voorziening zelf, door een gedegen intern kwaliteitsbeleid, de
«;. toepassingen van vrijheidsbeperking in/ichtelijk worden gemaakt, worden

verantwoord en dat op zoek wordt gegaan naar alternarieven. Op deze
manier zullen steeds minder meldingen doorgestuurd hoeven te worden
naar de externe regionale commissies.

6. Er komt meer duidelijkheid over de begrippen noodzaak, verzet, wilson-
bekwaamheid en ernstige vrijheidsbeperking. •-;

Met de komst van een dientenverrrouwenspersoon, een interne toetsingscom-
missie vrijheidsbeperking en een regionale toetsingscommissio vrijheidsboper-
king wordt ruimschoots invulling gegeven aan het aspect rechtsbescherming.
Van belang is ook dat, in tegenstelling tot de Wet Bopz, de mogelijkhodon van
rechtsbescherming open staan voor alle dienten waarbij vrijheidsbeperking aan
deordeis. < *

7.4.3 P/aafs i»an <fc rege//«g

De altematieve regeling voor de toepassing van vrijheidsbeperking in de ver-
standelijk gehandicaptenzorg kan op diverse manieren worden ingepast in het
huidige juridische kader. Er zijn verschallende scenario's denkbaar:
• De huidige Wet Bopz handhaven. Het gaat vooral om het nader invullen

van begrippen zoals verzet en gevaar.
• De Wet Bopz aanpassen voor de sector verstandelijk gehandicaptenzorg.

Een groot deel van de beperkingen die toegepast worden, ondervangt de
Wet Bopz immers niet.

• De sector verstandelijk gehandicaptenzorg uit de Wet Bopz halen en onder-
brengen in de Wgbo.

• De alternarieve regeling, naast de Wet Bopz, vormgegeven door zelfregule-
ring.

• De Wet Bopz laten plaats maken voor een altematieve regeling, waarbij het
accent niet langer ligt op het moment van opname, maar op het behandelen
en het verzorgen van dienten. Het instellingsgebonden karakter van de wet
komt te vervallen.

De voorkeur gaat in deze Studie uit naar het laatste scenario. In paragraaf 7.2
luidde de conclusie dat de Wet Bopz niet de gewenste interne rechtspositie biedt
aan mensen met een verstandelijke handicap. Een altematieve regeling voor de
toepassing van vrijheidsbeperking biedt, in tegenstelling tot (het aanpassen van)
de Wet Bopz, meer mogelijkheden om deze rechtspositie te verbeteren. In de
volgende paragrafen zullen echter eerst de voor- en nadelen van de andere sce-
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nario's de revue passeren."* Uit de vele nadelen die worden genoemd, mag dui-
delijk worden dat de keuze voor een altematieve regeling de meest voor de
hand liggendeoptieis."" - .;> -.> -.•-.= . .

7.4.3.1 De a/fernaf/eye rege/i'ng oMder̂ ebroc/if i'w de Wef Bopz *•• ••• •-
Het aanpassen van de Wet Bopz voor de sector verstandelijk gehandicaptenzorg
heeft twee belangrijke voordelen. Allereerst hoeft het veld niet opnieuw kermis
te maken met een andere wet. De uitkomsten van de eerste en tweede evaluatie
onderschrijven dat hulpverleners achter de doelstellingen van de Wet Bopz
staan en redelijk op de hoogte zijn van de inhoud van deze wet. Daarnaast is een
voordeel dat het aanpassen van de Wet Bopz niet veel tijd in beslag hoeft te ne-
men. Voor de sector verstandelijk gehandicaptenzorg zal echter een groot deel
van de huidige Wet Bopz moeten worden uitgeschakeld om de gewenste veran-
deringen door te kunnen voeren. De artikelen 38 en 39 Bopz zullen moeten wor-
den gewijzigd, aangezien het begrip gevaar in artikel 38 lid 5 Bopz niet meer van
toepassing is. Daarnaast zal het onderscheid tussen opneming en verblijf komen
te vervallen. Dit betekent dat hoofdstuk 1 en 2 van de Wet Bopz moeten worden
ondergebracht in hoofdstuk 3, de interne rechtspositie van onvrijwillig opgeno-
men dienten. De rechten die evenwel in hoofdstuk 3 worden genoemd gaan ook
gelden voor vrijwillig opgenomen dienten, hetgeen ook een aantal wijzigingen
vereist. Het zal geen eenvoudige opgave zijn om al deze wijzigingen in te passen
in do Wet Bopz.

7.4.3.2 De a/fernoflew re#e/m# onder#ebr<jc/if in de W f̂ro o/ Wgbo-p/us
Het is ook mogelijk dat de altematieve regeling (gedeeltelijk) wordt onderge-
bracht in de Wgbo. De begeleidingscommissie evaluatie Wet Bopz deelt deze
zienswijze. In het eindrapport is te lezen dat 'de beperjbrjgsospecten mMtf de cafe-
#one #een bere/d/iei'd #een bezuuwr mef zodan/^ ZI/M daf de yereisfe rec/j/sbesdiermin#
a//een I'm de foepossiny zwi de Wef Bopz ^erea/i'seerd kö« worden'."" Blijkbaar is de
begeleidingscommissie van mening dat dienten met een Bopz-indicatie niet op
een dusdanige manier in hun vrijheid worden beperkt dat een behoorlijke
rechtsbescherming in de zin van de Wet Bopz is vereist. Dezelfde benadering is

108 Het eerste scenario, het handhaven van de huidige Wet Bopz zonder aanpassin-
gen, wordt verder niet besproken. In hoofdstuk 5 en 6 zijn voldoende aankno-
pingspunten te vinden, op grond waarvan geconcludeerd kan worden dat dit
scenario niet de voorkeur verdient.

109 Zie ook B.J.M. Frederiks en J.C.J. Dute, Evaluatie Wet Bopz: Interne rechtsposi-
He verstandelijk gehandicapten, Neder/ands Ti/dsc/in/t poor de zorg nan ivrstumie-
/i;fc yWiuMdiVap/ew (28) 2Ü02-3, p. 153-154.

110 Begeleidingscommissie evaluatie Wet Bopz 2002, p. 50.
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terug te vinden in de eerder aangehaalde uirspraak van het Europese Hof,'"
waahn het Hof oordeelde dat de plaatsing van een demente vrouw in een ver-
pleeghuis onder de gegeven omstandigheden niet te beschouwen is als een vrij-
heidsbeneming in de zin van artikel 5 Evrm. Het Hof onderbouwt haar oordeel
door te wijzen op het belang van de opname voor de vrouw, de ambivalente
houding van de vrouw tegen de opname en het gegeven dat de vrouw zieh na
opname vrij kon bewegen en sociale contacten met de buitenwereld kon onder-
houden. Al deze aspecten wijzen erop dat siechts sprake is van vrijheidsbeper-
king. ••• •• ••••!!••.• . , - • • - . - - . • - 7 ! i ; f - : s , i r i - i . v , . - • • • • i > ^ - ü ' * »

De begeleidingscommissie komt met het voorstel om dienten die geen berdd-
heid en geen bezwaar tonen, de zogenaamde gbgb-groep, uit de Wet Bopz te
halen. Deze benadering zou tot een betere aansluiting van de praktijk op de
rechtspositieregeling van de client leiden. Om te voorkomen dat de rechtspositie
van deze dienten minder adequaat wordt gewaarborgd, komt de begoleidings-
commissie met een aantal aanvullende voorwaarden:"*
1. Een regeling voor de objecrieve vaststeiling van de (wils)onbekwaamheid.
2. Een regeling op grond waarvan een vertegenwoordiger van de dient in-

stemt met de opneming.
3. Een operationalisering van het begrip verzet.
4. Een zorgvuldige check, zowel kort voor de opneming als regelmatig gedu-

rende het verblijf, op de aanwezigheid van verzet.
5. Een operationalisering van goed hulpverlenerschap.
6. Een goede regeling van het klachtrecht.
7. Een adequaat toezicht door de Inspectie
8. De ontwikkeling van een adequaat en transparant kwaliteitsbeleid inzake

de zorg voor dienten uit de gbgb-groep.

Met deze beoogde aanpassingen komt de gbgb-groep onder de Wgbo te vallen.
Er wordt ook wel gesproken over een soort 'Wgbo-plus' aangezien een aantal
aspecten van de Wgbo wordt aangescherpt.
De begeleidingscommissie stelt, naast het aanpassen van huidige wetgeving, een
andere oplossing voor: het ontwerpen van een nieuwe wettelijke regeling. Het
voordeel hiervan is dat de gehele sector verstandelijk gehandicaptenzorg onder
een en dezelfde regeling kan worden geplaatst, hetgeen meer duidelijkheid
creeert voor de hulpverleners in deze sector. Een mogelijk nadeel is dat het reali-

111 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 26 januari 2002, Bj 2002, 20, m.nt.
W. Dijkers.

112 Bovenstaande punten dienen respectievelijk in de Wet Bopz (punt 1, 2, 4, 6 en
7), de Wgbo (punt 5) en de Kwaliteitswet zorginstellingen (punt 8) te worden
uitgewerkt. De punten 5 en 8 lenen zieh meer voor zelf regulering.
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seren van een nieuwe wet meer tijd in beslag neemt dan het verwezenlijken van
de acht bovengenoemde voorwaarden, aldus de begeleidingscommissie. Aan-
passing zal evenwel ook veel tijd in beslag nemen. In het eerste evaluatierapport
van de Wet Bopz wordt al gesproken over het operationaliseren van het begrip
verzet en het verbeteren van de regeling van het klachtrecht. Tot op heden zijn
deze verbeteringen nog niet gerealiseerd. De functie clientenvertrouwensper-
soon is, in tegenstelling tot in de psychiatrie, nog steeds niet verplicht in de ver-
standelijk gehandicaptenzorg. Ook is al eerder opgemerkt dat het begrip
wilsonbekwaamheid niet eenvoudig is te operationaliseren. Wilsonbekwaam-
heid en verzet vormen echter wel de kern van de Wgbo-plus. Zodra duidelijk is
dat een client zieh verzet tegen de toepassing van vrijheidsbeperking, valt hij
alsnog onder de Wet Bopz. Daamaast wordt in de door de begeleidingscommis-
sie voorgestelde regeling over het hoofd gezien dat niet elke client wordt bijge-
staan door een vertegenwoordiger. De regeling zou in elk geval moeten worden
aangevuld met het oordeel van een onafhankelijke commissie die de opneming
van een client toetst. Bovendien moet als voorwaarde worden toegevoegd dat
een hulpverlener, bij het ontbreken van een vertegenwoordiger of indien geen
toestemming van een vertegenwoordiger kan worden verkregen voor het toe-
passen van vrijheidsbeperking tijdens het verblijf van een client, een second opi-
nion aanvraagt.
Hoewel de begeleidingscommissie geen uitgesproken voorkeur heeft voor het
aanscherpen van de Wgbo dan wel het ontwerpen van een nieuwe wettelijke
regeling, lijkt de voorkeur uit te gaan naar de eerste optie. Nadelig aan deze
keuze is het onderscheid dat ontstaat tussen vrijwillig opgenomen dienten, de
gbgb-grt>ep en dienten die zieh verzetten tegen opneming en verblijf in een in-
stituut. De keuze voor een alternatieve regeling voorkomt dit. Een ander nadeel
van een Wgbo-plus is dat gbgb-clienten adequate rechtsbescherming wordt ont-
houden. De Wgbo is bedoeld voor (geneeskundige) verrichtingen die hissen een
client en een hulpverlener worden overeengekomen en biedt geen ruimte voor
de toepassing van vrijheidsbeperking, ook niet als de vertegenwoordiger instemt
met de toepassing ervan.'" De toepassing van vrijheidsbeperking vraagt om een
adequate regeling, die geen onderscheid maakt tussen vrijheidsbeperking die
met instemming van de client en/of vertegenwoordiger is toegepast en vrij-

113 De Wgbo bevat een bepaling voor vrijheidsbeperking: als een wilsonbekwame
client zieh verzet tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor een ver-
tegenwoordiger toestemming heeft verleend, kan de verrichting toch worden
uitgevoerd indien zij kennelijk nodig is teneinde einstig nadeel voor de client te

" voorkomen (artikel 7:465 lid 6 BW). Het gaat in dit geval om 'verzet tegen so-
matische handelingen' zoals het ondergaan van een operatic Het wegnemen
van een stoornis Staat niet centraal.
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heidsbeperking die tegen de wil van een client en of vertegenwoordiger wordt
uitgevoerd. Beide vormen vragen om dezeifde waarborgen, aangozien mot name
bij dienten met een verstandelijke handicap moeilijk in te schatten is of de client
(en ook de vertegenwoordiger) daadwerkelijk vrijwillig on woloverwogon in-
stemt met de toepassing ervan. De interpretatie van de bogrippen verzet en
wilsonbekwaamheid blijft een lastig vraagstuk voor hulpvorlcnors in deze sec-
tor.
Een ander nadeel van een Wgbo-plus regeling is dat, vergolijkbaar mot de uit-
spraak van het Hof, "* het begrip vrijheidsbeperking nog altijd ong wordt gein-
terpreteerd. Het Hof spreekt ook wel over een glijdonde schaal: naarmate de
maatregel meer richting vrijheidsbeneming verschuift, is meer rechtsbescher-
ming gewenst. Op grond van deze uitspraak vallen dienten mot eon Bopz-indi-
catie als het gaat om extra rechtsbescherming buiten do boot. Deze wij/.o van
handelen strookt niet met de bevindingen die in hoofdstuk 6 zijn gopresenteerd.
De empirische analyse maakt duidelijk dat ook dienten mot oon Bop/.-indicatio
te maken krijgen met ingrijpende vrijheidsbeporkondo maatrogelen dio kunnen
varieren van begeleidingsafspraken tot het afzonderon en fixeren van dienten.
Een gbgb-client die op een gesloten afdeling verblijft en waarbij voortdurend
vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast behoort gozion het ingrij-
pende en permanente karakter van de opneming aanspraak te kunnen maken op
waarborgen die ook gelden voor dienten die zieh verzetten tegen opneming en
verblijf. Het Hof kwam tot een ander oordeel dat overigens niet door alle rech-
ters werd gedeeld. Rechter Louciades geeft in zijn dissenting opinion aan dat een
opneming in een verpleeghuis, vanwege het ingrijpende karakter, om meer
rechtsbescherming vraagt. Bovendien geeft hij aan dat de vraag of sprake is van
vrijheidsbeneming niet afhankelijk mag zijn van de vraag of maatregel al dan
niet wordt toegepast in het belang van de client. Het gegeven dat de maatregel
om bestwil plaatsvindt, ontneemt niet het vrijheidsbeperkende karakter ervan.
Louciades wil voorkomen dat dienten, die niet kunnen aangeven of zij bezwaar
maken tegen opname dan wel bereid zijn opgenomen te worden, een deel van
hun rechtsbescherming mislopen. Deze gedachtegang is ook terug te vinden in
de altematieve regeling.

7.4.3.3 De a/fernarifiv rege/mg pormgegew« door zW/regu/m'ng
In de vorige paragrafen is de nadruk gelegd op wetgeving. De altematieve rege-
ling kan een plaats krijgen in de Wet Bopz of in een soort Wgbo-plus. Een an-
dere optie is om de altematieve regeling vorm te geven door middel van zelfre-

114 Europees Hof voor de Rechten van de Mens 26 januari 2002, BJ 2002, 20, m.nt.
W. Dijkers.
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gulering. Twee belangrijke voordelen van zelfregulering zijn dat een grotere
betrokkenheid ontstaat van het veld en een betere aansluiting wordt verkregen
op het handelingsperspectief van hulpverleners en de specifieke eigenschappen
van de sector verstandelijk gehandicaptenzorg."* Een ander voordeel is dat de
contouren van een altematieve regeling sneller gestalte zullen krijgen als wordt
gekozen voor zelfregulering. Tegenover deze voordelen staat ook een aantal
nadelen. Zelfregulering mag dan tot meer betrokkenheid onder het veld leiden,
de bindende werking die wetgeving met zieh meebrengt ontbreekt. In de prak-
tijk zal zowel de normering als de handhaving juridisch een zwakke basis heb-
ben."* Een ander nadeel van zelfregulering is dat hulpverleners gebonden blij-
ven aan de Wet Bopz. Belangrijke aspecten van de altematieve regeling zijn dat
het begrip vrijheidsbeperking wordt opgerekt, vrijheidsbeperking in beginsel
overal kan worden toegepast en het onderscheid tussen vrijwillig en onvrijwillig
opgenomen dienten vervalt. Het zal niet gemakkelijk zijn om deze aspecten in
de praktijk toe te passen, zolang zij niet conform de huidige regels zijn.

In de afgelopen jaren heeft een aantal initiatieven op het gebied van vrijheidsbe-
perking door middel van zelfregulering gestalte gekregen. Een goed voorbeeld
is het project Kwaliteit van Dwang en Drang"^ waarin GGZ Nederland in sa-
menwerking met het instituut voor Gezondheidsethiek in Maastricht een aantal
kwaliteitscriteria heeft geformuleerd voor het toepassen van dwang en drang in
de psychiatrie. Een vergelijkbaar project is begin 2004 van start gegaan voor de
sector verstandelijk gehandicaptenz.org. De kwaliteitscriteria, die vanuit de prak-
tijk worden ontwikkeld, kunnen uiteindelijk worden beschouwd als een aanvul-
ling op of een nadere uitwerking van de begrippen die in de Wet Bopz worden
gebezigd en kunnen uiteindelijk een voorzet geven voor een altematieve rege-
ling. Bovendien kunnen de uitkomsten van een soortgelijk project worden ge-
bruikt voor het ontwikkelen van een standaard voor deze sector en onderdeei
uitgaan maken van de professionele standaard van de verschillende beroeps-
groepen."" Het CBO heeft in samenwerking met de Verpleegkundige Weten-

115 F.C.B. van Wijmen en J.C.J. Dute, "Wet- en regelgeving als sturingsinstrumen-
ten in de gezondheidszorg, in: J.C.J. Dute en H.E.G.M. Hermans (red.), Rf#u/f-
riny iwi df yez0Mi#!fi<fczor£, Maarssen: Elsevier gezondheidszorg 2000a, p. 52.

116 Van Wijmen en Dute 2000a, p. 52-53.
117 R.L.P. Berghmans e.a., Kuu/i'hrif win du*in£ CTI rfrang in <fc psychia/rie, Utrecht/

Maastricht: Instituut voor Gezondheidsethiek, Universiteit Maastricht en GGZ
Nederland 2001.

118 Op 1 januari 2004 is het project 'kwaliteitscriteria voor vrijheidsbeperking in de
verstandelijk gehandicaptenzorg' van start gegaan. Het project wordt uitge-

• voerd vanuit het Gouverneur Kremers Centrum in samenwerking met de sectie
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schappelijke Raad een richtlijn ontwikkeld voor verpleegkundigen en verzor-
genden in de gezondheidszorg waarin het besluitvormingsprocos en het gebruik
van vrijheidsbeperkende maatregelen is uiteengezet.'" Deze richtlijn wordt in
een vervolgtraject aangepast aan de specifieke eigenschappen van de sector ver-
standelijk gehandicaptenzorg en de locatie waar de richtlijn toegepast gaat wor-
den.

7.4.3.4 DP a/femaf«re re#e/m£ in em a/zorn/tr/i/to uvf
Met de komst van een altematieve regeling komt de Wet Bopz voor de gehele
sector verstandelijk gehandicaptenzorg te vervallen. In de vorige paragraaf is
aangegeven dat de regeling eventueel txik door zelfregulering kan worden
vormgegeven. Voordelig aan deze keuze is dat de altematieve regeling op korte
termijn ingevoerd zou kunnen worden. Dit voordeel weegt echter niet op tegen
het belangrijkste nadeel van zelfregulering: de bindende working van wetgeving
ontbreekt. Een denkbare oplossing is dat het veld, vooruitlopend op een nieuwe
wet, aan de slag gaat met het ontwikkelen van kwaliteitscriteria voor de tot-pas-
sing van vrijheidsbeperking in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Op deze
manier wordt het veld gestimuleerd om bewuster om te gaan mot vrijheidsbe-
perking. Mogelijke hiaten in de Wet Bopz kunnen door middel van zelfregule-
ring nader worden ingevuld. Naast initiatieven in het veld heeft de wetgever als
taak om, mede gezien de resultaten van de tweede evaluatie Wet Bopz, een al-
lereerste aanzet te geven voor een altematieve regeling. Aangezien dit geen een-
voudige ondememing is, is het niet ondenkbaar dat een groep gezondheidsju-
risten het voortouw gaat nemen. De eerste contouren van een altematieve wet-
geving zijn, tijdens een invitational conference op 20 november 2002,'*' voorge-
legd aan deskundigen uit de verstandelijk gehandicaptenzorg. Onder de aanwe-
zigen bestond voldoende draagvlak voor een altematieve regeling.
Vooruitlopend op het standpunt inzake de uitkomsten van de tweede evaluatie
Wet Bopz heeft de staatssecretaris van VWS te kennen gegeven open te staan
voor een nieuw juridisch kader voor de sector verstandelijk gehandicapten-
zorg."' Inmiddels is binnen het Ministerie van VWS een project van start gegaan

gezondheidsrecht en de sectie gezondheidsethiek en wijsbegeerte en wordt ge-
financierd door vijf zorginstellingen en de VGN.

119 Kwaliteitsinstiruut voor de gezondheidszorg CBO en Verpleegkundig Weten-
schappelijke Raad 2002.

120 L.A.P. Arends en B.J.M. Frederiks, A/fcrmiriew rege/#ewn# wwr de We» Bopz in tf>
/wyc/jogenafrie en i>ersfande/i/Jt ge/wndicapfenzorg: £en Wef werantooorde toepass;n#
pn/Tieidsredifen?, Invitational conference, Utrecht, 20 november 2002.

121 Kamers/uJUcen // 2003/03, 28 850, nrs. 1-2, p. 40 (Rapport Dementerenden en de
Wet Bopz, Algemene Rekenkamer).
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voor het ontwikkelen van een andere wettelijke regeling als het gaat om het toe-
passen van vrijheidsbeperking bij mensen met een verstandelijke handicap en
demenrie. Vooralsnog is onduidelijk is of het gaat om een geheel nieuw wettelijk
kader of slechts het aanpassen van het huidige juridische kader, de Wet Bopz.
Belangrijk voor het veld is dat in een nieuwe zorgwet meer ruimte ontstaat voor
de toepassing van vrijheidsbeperking. Vanuit het oogpunt van goede zorg is
vrijheidsbeperking niet alleen aan de orde als sprake is van gevaar. Meer ruimte
voor hulpverleners betekent niet dat vrijheidsbeperking te pas en te onpas mag
worden toegepast bij dienten. De wetgever behoudt ook onder de altemarieve
regeling de verantwoordelijkheid om de randvoorwaarden voor de toepassing
van vrijheidsbeperking aan te geven. Binnen deze kaders wordt hulpverleners
de ruimte geboden om te bepalen wanneer zij vrijheidsbeperking noodzakelijk
achten. Daarvoor is het essentieel dat begrippen zoals noodzaak, veranrwoorde
zorg, goed hulpverlenerschap, goed vertegenwoordigerschap en wilsonbe-
kwaamheid nader worden ingevuld door het veld. Het verleden leert dat dit
geen eenvoudige opgave is. Mocht nu blijken dat het veld onder de alternatieve
regeling onvoldoende initiatieven neemt dan blijft voor de overheid de moge-
lijkheid bestaan om door middel van AMvB's in te grijpen en enkele begrippen

nader te omschri/ven

7.5 Kanttekeningen alternatieve regeling

In divo paragraaf wordt stilgestaan bij een aantal kanttekeningen die kunnen
worden geplaatst bij de alternatieve regeling. In de regeling wordt een aantal
nieuwe begrippen ge'i'ntroduceerd, komt het onderscheid tussen vrijwillig en
onvrijwillig te vervallen en is de reikwijdte van de regeling ruimer dan die van
de huidige Wet Bopz. Om te voorkomen dat deze aanpassingen in de praktijk
aanleiding geven tot nieuwe problemen is het van belang dat in ieder geval aan-
sluiting wordt gezocht bij de kwaliteitseisen die de wetgever in de nota 'Zieht op
wetgeving' heeft geformuleerd.'*- Volgens een van deze eisen moet de wetgever
streven naar duidelijkheid en eenvoud van regelingen. Daarnaast dient wetge-
ving te voldoen aan de eis van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Achter-
eenvolgens worden de knelpunten, die zieh bij de verschillende onderdelen van
de alternatieve regeling kunnen voordoen, besproken.

122 In de nota 'Zieht op wetgeving' zijn zes kwaliteitseisen voor wetgeving gefor-
muleerd. Het betreft de volgende eisen: rechtmatigheid en gerichtheid op ver-
werkeltjking van rechtsbeginselen; doeltreffendheid en doelmatigheid; sub-
sidiariteit en evenredigheid; uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid; onderlinge
afstemming met andere regelingen; eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid

// 2000-01, 22 008, nrs. 1-2).
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7-5.1 £«i oporte

In de altematieve regeling wordt rekening gehouden met de specifieke eigen-
schappen van dienten met een verstandelijke handicap. Het gaat doorgaans om
dienten die vrijwel hun gehele leven aangewezen zijn op enige vorm van onder-
steuning. Een verstandelijke handicap is, in tegenstelling tot in do psychiatrie,
een stoornis die permanent aanwezig is. Van belang is dat een client niet alleen
leert omgaan met zijn beperkingen maar dat ook zijn mogelijkheden tot ontwik-
keling worden gebracht. Meer dan 53.000 dienten maken gebruik van onder-
steund wonen. Daarvan verblijven rond 37.000 dienten in een instituut, waarvan
bij een op de zes dienten sprake is van vrijheidsbeperking. Gezien deze speci-
fieke kenmerken is een aparte regeling voor de toepassing van vrijhi'idsboper-
king gerechtvaardigd. De sectoren psychiatrie en verstandelijk gohandicapten-
zorg blijken op een aantal punten wezenlijk van elkaar te verschillen. Ook de
terminologie van de Wet Bopz past niet bij de sector verstandelijk gehandicap-
tenzorg.
Recente ontwikkelingen doen de vraag rijzen of een aparte regeling voor de sec-
tor verstandelijk gehandicaptenzorg wel de voorkeur geniet. De grenzen hassen
de verschillcnde sectoren zijn steeds meer aan het vervagen waardoor hot afba-
kenen van een sector steeds minder van deze tijd is. Door de modernisering van
de AWBZ zullen niet alleen de schotten tussen intramurale, semi-murale en ex-
tramurale zorg gaan verdwijnen maar kunnen dienten met een verstandelijke
handicap ook buiten hun eigen sector aanspraak maken op ondersteuning.'"
Een client met een verstandelijke handicap krijgt in het vervolg van het RIO een
AWBZ-indicatie voor een van de zeven-nineties.'^ Ook de term community care
overstijgt het denken in sectoren. Door deze ontwikkeling als perspectief voorop
te stellen, trachten beleidsmakers en belangenorganisaties om de kunstmatige
scheiding tussen doelgroepen te overbruggen. Community care heeft immers tot
doel om mensen met beperkingen volwaardig aan de samenleving te laten deel-
nemen, ongeacht het type beperking waarmee zij leven.'"
Al deze recente ontwikkelingen maken duidelijk dat in de gezondheidszorg niet
meer gedacht wordt in voorzieningen, maar in functies van zorg. Deze ontwik-

123 Met de gemoderniseerde AWBZ kunnen voorzieningen voor verstandelijk ge-
handicaptenzorg meerdere functies leveren aan meerdere doelgroepen (Besluit
zorgaanspraken AWBZ van 25 Oktober 2002, S»b. 527, p. 23).

124 De indicatiestelling voor deze functies is geregeld in het zorgindicatiebesluit
(Besluit van 2 Oktober 1997, Stb. 447). Dit besluit is door de modernisering van
de AWBZ op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen staan aangegeven
in het Besluit zorgaanspraken AWBZ (Besluit van 25 Oktober 2002, S<b. 527).

125 RMO 2002, p. 13.
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kelingen staan haaks op de alternatieve regeling, die specifiek voor de sector
verstandelijk gehandicaptenzorg is geschreven. Een voordeel van deze regeling
is dat wordt uitgegaan van een persoonsgerichte benadering: ongeacht de status
en de plaats waar de client verblijft is vrijheidsbeperking mogelijk. Door uit te
gaan van deze denkwijze wordt het ook mogelijk om dienten met een verstan-
delijke handicap, die in een verpleeghuis of in een substitutieproject van een
verzorgingshuis verblijven, te beperken in hun vrijheid. Een voorziening zal op
dat moment moeten aangeven dat hij over voldoende deskundigheid beschikt
om dienten met een dergelijke problematiek aan te nemen.

7.5.2 Criteria poor de foepassing paw yri/he/dsbeperfcing: gewwr uwdf i>eramgen
door noodzaaJt

In de alternatieve regeling wordt een aantal randvoorwaarden vastgelegd. Elke
toepassing van vrijheidsbeperking dient te voldoen aan de eisen van kwaliteit en
transparantie. De beslissing wanneer moet worden overgegaan tot de toepassing
van vrijheidsbeperking blijft echter voorbehouden aan de hulpverlener. De al-
ternatieve regeling introduceert het begrip noodzaak: 'Een uri/Vieidsfreperfa'ng iwidf
mef p/aof.s, daM Hadaf de noodzaalc i»fl« de foepassing mviw is uasfgesfe/d'. Noodzaak
kan worden beschouwd als een operationalisering van goede zorg. Critici zu lien
het begrip noodzaak niet met open armen ontvangen. Zij zullen erop wijzen dat
de deuren wagenwijd open worden gezet voor de toepassing van vrijheidsbe-
perking. Deze kritiek is echter niet terecht. Het begrip noodzaak is niet nieuw in
deze sector. In artikel 60 Wet Bopz wordt gesproken over de noodzaak van op-
neming. 'De f...) noodzflflJt »'s «Mmcezig, indi'en de befroWcene zic/i fen geiw/ge twn de
sfoorm's t»an de ̂ ees/i'ermo^ens mW fru/ten de innc/ifing fcfln nandnai'en' (artikel 60 lid
4 Bopz). Als het daarentegen gaat om de toepassing van vrijheidsbeperking ge-
durende het verblijf wordt in de Wet Bopz noodzaak vervangen door gevaar.
In de alternatieve regeling wordt het begrip gevaar niet genoemd: de gevaarssi-
tuaties worden door het noodzaakcriterium gedekt. Hoofdstuk 5 en 6 illustreren
dat dit criterium beter past bij de sector verstandelijk gehandicaptenzorg. Het
biedt meer mogelijkheden voor hulpverleners om de vrijheid van dienten (tij-
dig) te beperken.'* Het is echter niet de bedoeling dat het aantal toepassingen

126 Al eerder in dit hoofdstuk is opgemerkt dat het onvermijdelijk is dat vrij-
heidsbeperking op bepaalde momenten wordt toegepast. Dit geldt ook als
sprake is van gevaar voor andere dienten of hulpverleners. Het begrip nood-
zaak wordt in dit geval opgerekt: vrijheidsbeperking wordt niet direct uit
noodzdak voor de ontwikkeling van een client toegepast. Het belang van een
andere client prevaleert in dit geval. Als in deze situatie vrijheidsbeperking on-
vermijdelijk is moet worden gezocht naar een manier die het minst ingrijpend is
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onder de altematieve regeling explosief gaat toenemen. De essentie van de alter-
natieve regeling is dat vrijheidsbeperking een ultimum remedium blijft. Een
hulpverlener moet kunnen aantonen dat de vrijheidsbeperkende maatrogel
doelmatig is, in verhouding staat tot het doel dat wordt beoogd en dat een alter-
natief met een minder ingrijpend karakter ontbreekt. Daarnaast moet hij ook
rekening houden met de andere zorgvuldigheidseisen op grond waarvan de
regionale toetsingscommissies vrijheidsbeperking beoordelen ol sprake is van
zorgvuldig handelen. Naast het voldoen aan het noodzakelijkheidcriterium
geldt nog een aantal andere zorgvuldigheidseisen.
Hoewel de altematieve regeling een ruimer criterium kent voor de toepassing
van vrijheidsbeperking, bevat de regeling meer waarborgen dan ondor do hui-
dige Wet Bopz het geval is. Nieuwe elementen zijn een clientenvertrouwensper-
soon, een interne toetsingscommissie vrijheidsbeperking en een regionale toet-
singscommissie vrijheidsbeperking. Ook kunnen dienten,"' vertegenwixirdigers
en clientenvertrouwenspersonen, naast het indienen van een klacht bij de klach-
tencommissie, zieh wenden tot de rechter, als zij zieh niet kunnen vinden in het
oordeel van de regionale toetsingscommissie vrijheidsbeperking.
De mogelijkheid voor dienten om naar de rechter toe te stappen ondervangt een
ander kritiekpunt. Op grond van artikel 5 lid 4 Evrm dient elke vorm van vrij-
heidsbeneming door een rechter te worden getoetst. De Wet Bopz biedt deze
mogelijkheid alleen aan dienten die zieh verzetten tegen opneming en niet aan
dienten die met een artikel 60 indicatie worden opgenomen.'** Bij de totstandko-
ming van de Wet Bopz is veel kritiek geuit op deze wijze van handelen. In het
Winterwerp-arrest is echter bepaald dat bij de procedure niet altijd een rechter
betrokken hoeft te zijn, het mag ook een administratief orgaan zijn.'" Vereist is
dat de toetsing plaatsvindt overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven proce-

voor betrokken client. Een hulpverlener zou zieh in een dergelijke situatie ook
kunnen beroepen op een conflict van plichten: het belang van een ander preva-
leert in dit geval boven het belang van de client (artikel 4() WvSr).

127 Een client kan in dat geval worden bijgestaan door een clientenvertrouwensper-
soon.

128 Tijdens het verblijf van beide groepen dienten is de situatie gelijk: op grond van
artikel 41 Bopz kan een onvrijwillig opgenomen client, waartoe ook een client
met een artikel 60 Bopz-indicatie gerekend wordt, een klacht indienen over de
toepassing van dwangbehandelir.g of middelen of maatregelen. Indien deze
klacht ongegrond wordt verklaard door de klachtencommissie, kan de client
zelf (artikel 41 lid 11) of de inspecteur vragen (artikel 41 lid 7) een verzoek-
schrift in te dienen ter verkrijging van de beslissing van de beslissing van de
rechter over de klacht.

129 EHRM 24 Oktober 1979, NJ1980,114
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dure (artikel 5 lid 1 aanhef en lid 1' Evrm) alsmede dat de vrijheidsbeneming
achteraf door de client of vertegenwoordiger kan worden voorgelegd aan een
rechterlijke instantie. De artikel 60 procedure voldoet aan beide vereisten: zodra
sprake is van verzet Staat de toegang tot de rechter open. In de literaruur bestaat
nog wel enige discussie over de mate van onafhankelijkheid van het indicatieor-
gaan en in hoeverre dit zieh verdraagt met de strekking van artikel 5 Evrm.'»
Rechters zullen, op grond van hun opleiding, hun status en ervaring doorgaans
een andere toetsing verrichten dan indicatiecommissies.

7.5.3 De rei/cwi/dte pan de rege/ing: toename uon /ief <wwfa/ foepassingen ua« uri/-

De Wet Bopz heeft een beperkte reikwijdte. Alleen dienten die onvrijwillig zijn
opgenomen en verblijven in een instituut met een Bopz-aanmerking mögen
worden beperkt in hun vrijheid. De altematieve regeling laat het onderscheid
tussen vrijwillig en onvrijwillig opgenomen dienten vervallen en beperkt haar
reikwijdte niet alleen tot instituten. Door deze wijzigingen krijgen hulpverleners
meer speelruimte om vrijheidsbeperking toe te passen bij dienten. Het gevaar
bestaat dat hulpverleners ook meer vrijheidsbeperkende maatregelen gaan toe-

passen. Zij hoeven geen rekening meer te houden met de locatie waar een client
verblijft en ook niet te verifieren of een client onvrijwillig is opgenomen. De
verwachting is echter dat er geen toename van vrijheidsbeperking zal plaatsvin-
den. Onder de Wet Bopz worden veel vrijheidsbeperkende maatregelen ge-
doogd. Deze studie heeft laten zien dat ook bij vrijwillig opgenomen dienten
vrijheidsbeporking op ruime schaal plaatsvindt. Daarnaast wordt vrijheidsbe-
perking ook buiten een instituut toegepast. Het huidige gedoogbeleid leidt tot
ongelijkheden in de rechtspositie van dienten. Een client die verblijft in een gvt
en te maken krijgt met vrijheidsbeperking geniet op dit moment niet dezelfde
rechtspositie als een onvrijwillig opgenomen client in een instituut. Vrijwillig
opgenomen dienten vallen onder de Wgbo, die minder bescherming biedt dan
de Wet Bopz.

7.5.4 De /ofdfies IHM t'n/Tieid'sfreperJt/Hg: two/doende faezi'chf op frepau/ifr /ocar«s

Een hulpverlener mag onder de altematieve regeling in beginsel ook vrijheids-
beperkende maatregelen bij dienten in de thuissituatie toepassen. De opdracht
tot het toepassen van vrijheidsbeperking moet worden gegeven door een arts of
een gedragsdeskundige. De feitelijke toepassing kan worden verricht door hulp-
verleners of personen die hiertoe bekwaam zijn. Dit hoeft niet in alle gevallen

130 Frijlink en Te Braake 1990, p. 955-961.
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een verzorgende of een verpleegkundige te zijn, maar mag ook een familielid
zijn. De enige voorwaarde die de altematieve regeling stelt is dat het familielid
bekwaam moet zijn om de vrijheidsbeperkende maatregel toe te passen. De arts
of gedragsdeskundige blijft eindverantwoordelijk voor de toepassing van vrij-
heidsbeperking. Een probleem in de thuissituatie is het doorlopende toezicht op
bepaalde maatregelen en de uitvoerbaarheid van deze maatregelen. Separatie,
fixatie en afzondering zijn maatregelen die vanwege de risico's, voortdurend
toezicht vereisen. Een ander probleem vormt de bekwaamheid van familieleden.
Niet alle vormen van vrijheidsbeperking kunnen door familieleden worden uit-
gevoerd.'" Fixatie en separatie zijn maatregelen die met grote zorgvuldigheid
moeten worden toegepast. Deze problemen komen overigens ook voor in andere
woonvormen. Steeds meer dienten gaan kleinschaliger wonen. In deze woon-
vormen is niet sprake van doorlopend toezicht. Ook zullen deze woonvormon
niet beschikken over een afzonderings- of een separeerruimte, wat betekent dat
deze maatregelen niet langer mögen worden toegepast.

De altematieve regeling biedt de mogelijkheid om bij AMvB nadere regeis te
stellen omtrent de veiligheid van toepassingen van vrijheidsbeperking. Penk-
baar is dat ingrijpende vormen van vrijheidsbeperking niet door familieleden
mögen worden toegepast. Daamaast moet voor bepaalde vormen van vrijheids-
beperking, die door hulpverleners en/of familieleden worden uitgevoerd, vol-
doende zijn gewaarborgd dat voldaan is aan het vereiste van doorlopend toe-
zicht. Een andere optie is om separatie, afzondering en fixatie niet toe te laten in
bepaalde woonvormen, waaronder de thuissituatie.'" In paragraaf 7.4 is ook aan
de orde gekomen dat voorzieningen de mogelijkheid moeten hebben om aan te
geven waar voor hen de grenzen van ondersteuning liggen. Een voorziening kan
vanwege de bouw van een voorziening, de locarie of een tekort aan deskundig
personeel besluiten om een risicovolle handeling als separatie niet toe te passen.
Dergelijke beslissingen maken onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid in een

131 Naast voorbehouden handelingen die in de Wet big zijn vastgelegd, spreekt het
veld ook wel over risicovolle handelingen. Deze handelingen zijn alleen voor-
behouden aan bepaalde personen en zijn vastgelegd in wetgeving, waaronder
de Wet Bopz. In deze wet is bepaald dat middelen of maatregelen alleen door
een arts mögen worden toegepast (Nota van Toelichting bij het Besluit van 3
november 1993, Srb. 563, p. 3-4).

132 Sinds 1 april 2000 bestaat echter al voor ouders de mogelijkheid om op grond
van de Wet Voorzieningen Gehandicaptenzorg subsidie aan te vragen voor het
bouwen van een uitraaskamer. Artikel 1, lid lc Wvg bepaalt dat '/of de twxm-
worziemng uw<ff ook een uifraasfajmer gerefceni, u»<wronder twrdf persfaan een wr-
Wî srwimfe waann een ffehand/capfe, (J;e zunuvge een gedraflss/oorms ernsfig onfremd
gedrog pertoonf, zrc/i Jfcun o/zomieren o/tof rwsf tan tomen'.
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voorziening en worden vastgelegd in het zorgplan van een client. Van belang is
dat een voorziening binnen de mogelijkheden die zij ter beschikking heeft goede
zorg biedt aan dienten. De keuze voor een dergelijk beleid heeft als consequen-
tie dat niet alle functies, die in de AWBZ staan omschreven, worden geboden
door een voorziening of een bepaalde locatie van een voorziening.
Hulpverleners komen op verschillende manieren in aanraking met vrijheidsbe-
perking in de thuissituatie. Zij kunnen op verzoek van de client of familieleden
van de client worden betrokken bij de ondersteuning die thuis aan een client
wordt geboden. Denkbaar is echter ook dat hulpverleners indirect op de hoogte
worden gebracht van vrijheidsbeperkende maatregelen bij dienten die thuis
wonen. Van een hulpverlener wordt verwacht dat hij zieh afzijdig opstelt als het
gaat om de thuissituatie van een client. Dit gebied behoort tot de prive-sfeer van
dienten waarover hulpverleners weinig tot niets in te brengen hebben. Deze
situatie verändert als een hulpverlener het vermoeden heeft dat binnen de thuis-
situatie sprake is van ondeskundig gebruik van vrijheidsbeperkende maatrege-
len waardoor gevaarlijke situaties (kunnen) ontstaan voor de client. Een hulp-
verlener mag echter niet zonder gegronde redenen ingrijpen in de thuissituatie
van een client. Een meldcode voor hulpverleners in de zorg voor mensen met
een verstandelijke handicap, analoog aan de meldcode kindermishandeling,'^
kan in dit geval uitkomst bieden. Een melding van een hulpverlener kan aanlei-
ding geven tot een nader onderzoek.
Om do rol en de mogelijkheden van hulpverleners aangaande de toepassing van
vrijheidsboperking in de thuissituatie nader te omschrijven is evenwel meer on-
derzoek nodig. In een dergelijk onderzoek dient aandacht te worden besteed aan
het aspect toezicht, het afbakenen van grenzen (welke vormen van vrijheidsbe-
perking mögen in de thuissituatie worden toegepast) en de deskundigheid van
mantel/.orgers betreffende de toepassing van vrijheidsbeperking. Een gevolg van
de alternatieve regeling is dat een hulpverlener (een verpleegkundige, een ver-
zorgende of een huisarts) in de thuissituatie rekening dient te houden met de
eisen van transparantie en kwaliteit waaronder het registreren van vrijheidsbe-
perking en een regelmatige toetsing en evaluatie van de vrijheidsbeperkende
maatregelen. Ook de thuiszorgorganisatie heeft de verplichting om een interne
toetsingscommissie vrijheidsbeperking in te stellen.

7.5.5 Hff bejjrip i>n//t«'(isfrepfrjtin :̂ ynufafiis aanbrengCTJ

De altematieve regeling gooit alle vormen van vrijheidsbeperking op een hoop:
alle mogelijke vormen van vrijheidsbeperking worden onder de regeling ge-

133 KMMG, MWdccxif twr m«fto mzafr Jbrnfrrmtstemdrimff, Utrecht: 2002.
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plaatst."* Deze dienen allen te voldoen aan dezelfde eisen van kwaliteit en
transparantie. Deze ruime benadering heeft als voordeel dat inzichtelijk wordt
gemaakt op welke verschillende manieren een client in zijn vrijheid wordt be-
perkt. De nadruk komt niet alleen te liggen op de bekende, veel genoemde vor-
men van vrijheidsbeperking zoals separatie en fixatie, maar ix>k op minder in-
grijpende vormen waaronder het begrenzen van het aantal consumption alcohol,
niet alleen op de weg mögen fietsen of niet op bezoek mögen gaan bij andere
dienten. Deze laatste drie voorbeelden worden door de buitenwereld doorgaans
als minder ingrijpend ervaren. De client kan de maatregel evenwel op een hele
andere manier ervaren omdat hij veel waarde hecht aan het alleen op stap gaan
of het nuttigen van alcohol.

Een mogelijke tegenwerping is de tijd die hulpverleners kwijt zijn aan het regi-
streren en evalueren van vrijheidsbeperking. Het gevaar bestaat dat deze ver-
meerdering van de administratieve werklast ten koste gaat van het verlenen van
goede zorg. Er moet een redelijke verhouding bestaan tussen enerzijds het bie-
den van rechtsbescherming en anderzijds het bieden van gtx*de zorg aan dien-
ten. Het lijkt daarom aantrekkelijk gradaties in vrijheidsbeperking aan te bren-
gen. Een optie is dat alleen einstige vormen van vrijheidsbeperking dienen te
voldoen aan de zorgvuldigheideisen die neergelegd zijn in de alternatieve rege-
ling.'^ '* Een voorbeeld van een ernstige vorm van vrijheidsbeperking is een
van de middelen of maatregelen uit de Wet Bopz. Het is echter niet eenvoudig
om enkel en alleen aan de hand van de inhoud van de maatregel vast te stellen
welke vormen van vrijheidsbeperking ernstig zijn en welke niet. Elke client er-
vaart vrijheidsbeperking op zijn eigen manier. Voor een client kan een alcoholre-
strictie ingrijpender zijn dan dat hij een half uur in een afzonderingsruimte moet
doorbrengen. Een andere client kan precies het tegenovergestelde ondervinden.
Vooralsnog moeten alle vrijheidsbeperkende maatregelen daarom voldoen aan
dezelfde eisen. Blankman koppelt in zijn preadvies de ernst van vrijheidsbeper-
king aan de mate van wilsonbekwaamheid: ernstige vrijheidsbeneming veron-

134 Het vrijheidsbeperkende karakter van een maatregel wordt ook niet ontnomen
als een client of zijn vertegenwoordiger toestemming verleent voor de toepas-
sing van vrijheidsbeperking.

135 Dit betekent ook dat niet elke toepassing van vrijheidsbeperking even frequent
hoeft te worden geregistreerd: de intensiteit van de registratie Staat in verhou-
ding tot de intensiteit van vrijheidsbeperking.

136 De Wbp bevat zorgvuldigheidseisen voor het verwerken van persoonsgege-
vens. Binnen persoonsgegevens onderscheidt deze wet de categorie 'bijzondere
persoonsgegevens' (paragraaf 2 Wbp). De verwerking van persoonsgegevens
betreffende iemands gezondheid mag alleen geschieden als aan een aantal aan-
vullende voorwaarden is voldaan (artikel 21 Wbp).

306



H o o / d s f u J t 7 ••••, • , . , • , . i

derstelt wilsonbekwaamheid:'i4an de /land DO« de door hef Ewropees Ho/onru>iJ;ite/de
cr/fena e« mef gebrM/fcmaJtmg win pra<:fisc/i toeposbare r/c/if/i/nin mzaJfce uerzef ew pasf-
sfe//;n# uflM wi/soMbetawjam/ie/d dienf een u>eg/ng p/aafs fe wnden.' "" Onduidelijk
blijft op welke vvijze deze weging plaats moet vinden. De uitspraak van Blank-
man, dat ernstige vrijheidsbeneming wilsonbekwaamheid veronderstelt, wringt
met de jurisprudentie van het Europese Hof.'* Positief aan het voorstel van
Blankman is dat hij ernstige vormen van vrijheidsbeperking meer waarborgen
toebeduelt, in dit geval de betrokkenheid van de rechter. Om dergelijke discus-
sies, die bovendien leiden tot waardeoordelen, te voorkomen wordt in de alter-
natieve regeling geen gewogen oordeel gegeven. Elke vorm van vrijheidsbeper-
king wordt in beginsel op dezelfde wijze benaderd.'"
Om een geheel andere reden, namelijk het bieden van meer rechtsbescherming,
is in de alternatieve regeling toch enige gradatie in vrijheidsbeperking aange-
bracht. Dit bctekent allerminst dat minder ernstige vormen van vrijheidsbeper-
king worden uitgesloten van de eerder genoemde eisen van kwaliteit en trans-
parantie. Het gaat in dit geval om extra waarborgen voor emstige vormen van
vrijheidsbeperking. Het onderscheid tussen emstig en minder ernstig wordt niet
bepaald door de aard van de maatregel, maar door de duur van de maatregel.
Elke maatregel die langer dan een jaar voortduurt wordt door de interne toet-
singscommissie vrijheidsbeperking gemeld aan de regionale toetsingscommissie
vrijheidsbeperking. Positief aan deze werkwijze is dat hulpverleners worden
gedwongen om een inventarisatie te maken van alle voorkomende vrijheidsbe-
perkingen. Veel van deze maatregelen zullen als vanzelfsprekend worden erva-
ren. De verwachting is dat, als eenmaal inzichtelijk is gemaakt welke vormen
van vrijheidsbeperking bij een client worden toegepast en over welke periode,
het steeds minder tijd zal gaan kosten om te voldoen aan de zorgvuldigheidsei-
sen die worden genoemd in de alternatieve regeling.

Een ander argument om gradaties aan te brengen in vrijheidsbeperking hangt
samen met de bevoegdheid van hulpverleners om vrijheidsbeperking toe te pas-
sen. De Wet big noemt dertien (groepen van) voorbehouden handelingen (arti-
kel 36 Wet Big), waartoe vrijheidsbeperking niet wordt gerekend. Deze afwezig-
heid in de Wet big betekent niet dat vrijheidsbeperking door iedereen mag wor-

137 Blankman 2003, p. 96-97.
138 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 26 januari 2002, BJ 2002, 20, m.nt.

W. Dijkers.
139 Er geldt overigens wel de volgende uitzondering: niet elke vrijheidsbeperkende

maatregel die langer dan een jaar duurt wordt voorgelegd aan de regionale
toetsingscommissie vrijheidsbeperking. Het moet gaan om een 'fysieke' beper-
king in de vrijheid of medicatie. Hierdoor vallen alcoholrestricties buiten de de-
finitie.

306



den toegepast. Naast voorbehouden handelingen wordt in het veld en ook door
de Inspectie gesproken over risicovolle handelingen. Het fixeren van een client
mag door een persoonlijk begeleider worden uitgevoerd, mits voldaan is aan
aanvullende voorwaarden: de fixatie vindt plaats in opdracht van een arts en de
persoonlijk begeleider heeft sending gevolgd op het gebied van fixatie. In de
alternatieve regeling krijgt naast de arts ook de gedragsdeskundige een be-
voegdheid in deze. Het is evenwel nog maar de vraag of het alloenrecht van bei-
den stand kan houden. Onder de altematieve regeling wordt het begrip vrij-
heidsbeperking opgerekt, waardoor een arts en een gedragsdeskundige over
veel toepassingen moeten beslissen. Niet ondenkbaar is dat porsoonlijk bogeiei-
ders in de praktijk degene zijn die over (eenvoudige vormen van) vrijheidsbe-
perking een besluit nemen. Beslissingen aangaande het aantal boterhammen dat
een client mag eten, de hoeveelheid bier dk> hij mag drinken, do vraag of hij
twee of drie keer per week naar huis mag bellen vereisen niet vix»rtdurend de
betrokkenheid van een arts of een gedragsdeskundige. Voorlopig wordt het
strikte regime van de altematieve regeling aangehouden en dient de betrokkon-
heid van een arts en een gedragsdeskundige zoveel mogelijk te worden gehand-
haafd. Een belangrijke reden hiervoor is dat hulpvorlenors /ich eerst moeten
realiseren welke verschillende vormen van vrijheidsbeperkende maatregelen zij
aanwenden, alvorens de bevoegdheid tot het nemen van deze beslissingen
wordt uitbesteed aan lager opgeleiden.

7.5.6 Toestemming wm de c/iinf

Nadat de arts of de gedragsdeskundige bij een client heeft vastgesteld dat vrij-
heidsbeperking noodzakelijk is, dient hij toestemming te vragen aan de client of
bij wilsonbekwaamheid van een client aan diens vertegenwoordiger. Indien de
betrokken client wilsbekwaam is en geen toestemming verleent voor de toepas-
sing van vrijheidsbeperking, dient een hulpverlener het standpunt van de client
te respecteren.'* Deze wijze van handelen komt tegemoet aan de eisen die in
artikel 3 en arrikel 8 Evrm zijn vastgelegd. De strekking van artikel 3 Evrm is dat
niemand tegen zijn wil mag worden onderworpen aan een onmenselijke behan-
deling. Alleen een medische noodzaak of het beschermen van de rechten van

140 De Wgbo hanteert hetzelfde uitgangspunt. De mening van een wilsbekwame
client dient te allen tijde te worden gerespecteerd. Dit geldt in beginsel ook vcx>r
de mening van een wilsonbekwame client. Alleen als voldaan is aan een drietal
criteria - ingrijpende verrichting, vertegenwoordiger heeft toestemming ver-
leend, verrichting is nodig om emstig nadeel voor de client te voorkomen -
mag een behandeling tegen de wil van een wilsonbekwame client worden
doorgezet (artikel 7:465 lid 6 BVV).
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anderen vormen een rechtvaardiging voor het ingrijpen in de vrijheid van eer
client. In het eerste geval dient het wel te gaan om een wilsonbekwame client."
Uit het oogpunt van goede zorg is het van belang dat een hulpverlener, die tt
maken krijgt met een weigering van een client, zeer nauwgezet te werk gaat."
Het vragen van een second opinion is in dit geval zeker geen overbodige luxe
Een client die een noodzakelijke somatische handeling weigert, is ook niet pei
definitie wilsonbekwaam. Hij kan gegronde redenen hebben voor deze weige
ring. Als een client toch onterecht wilsonbekwaam wordt verklaard, heeft hij dc
mogelijkheid om zieh, eventueel bijgestaan door een clientenvertrouwensper
soon, te wenden tot een regionale toetsingscommissie vrijheidsbeperking dit
vervolgens uitspraak kan doen over de toepassing van vrijheidsbeperking
Daarmee wordt ook indirect een oordeel gegeven over de wilsonbekwaam
heidsbeoordeling.

Do Wet Bopz kent ook waarde toe aan verzet van een wilsonbekwame client
Alleen als sprake is van gevaar mag een hulpverlener tegen diens wil ingrijpei
in de vrijheid van een wilsonbekwame client. De altematieve regeling gaat an
ders om met verzet van een wilsonbekwame client. Deze regeling kent een an
dere ingang voor de toepassing van vrijheidsbeperking. Allereerst wordt be

paald ot een client wilsonbekwaam is. Als dit het geval is, wordt de vertegen-
woordiger om toestemming gevraagd. Het verzet van een wilsonbekwame client
is op dat moment minder relevant. Een belangrijke reden voor deze wijziging is
dat het niet mogelijk is om goede zorg te bieden aan dienten als elk verzet als
verzet wordt geinterpreteerd. De empirische analyse laat zien dat onder de hui-
dige wetgeving ook al veel verzet wordt genegeerd. Dit alles betekent niet dat
verzet van een wilsonbekwame client in de altematieve regeling geen rol meer
speelt. De altematieve regeling biedt een aantal waarborgen waardoor zorgvul-
diger kan worden omgegaan met de interpretatie van verzet. Het betreft de in-
troductie van een clientenvertrouwenspersoon die op de hoogte wordt gebracht
van de toepassing van vrijheidsbeperking. Ook moet een hulpverlener een se-
cond opinion vragen aan een onafhankelijke hulpverlener als de vertegenwoor-
diger ontbreekt of geen toestemming geeft. Naast deze waarborgen kan een
wilsonbekwame client, die het niet eens is met de verklaring dat hij wilson-
bekwaam ter zake is, zieh wenden tot een regionale toetsingscommissie vrij-
heidsbeperking. Hij kan worden bijgestaan door de clientenvertrouwensper-
soon. Wilsonbekwaamheid en verzet zijn dusdanig met elkaar verbonden dat
indirect ook een oordeel wordt gevraagd over het verzet van de client. Als de

141 EHRM 24 September 1992, NJ1993,523.
142 Het uitgangspunt bij elke client is dat hij zijn wil kan bepalen, tenzij het tegen-

deel blijkt. Daarbij moeten aan de bekwaamheid van dienten geen hogere eisen
worden gesteld dan in het algemeen bij mensen (Leenen 2000, p. 216).
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commissie van mening is dat de client toch wilsbekwaam is, wordt daarmee ook
het eventuele verzet van deze client tegen de toepassing van vrijheidsbeporking
gerespecteerd. Naast de client heet't ook de clientenvertrouwensporsoon do mo-
gelijkheid om een individuele melding te doen bij de regionale toetsingscummis-
sie. Deze melding kan betrekking hebben op de toepassing van vrijheidsbeper-
king, die plaatsvindt bij een zieh verzettende wilsonbokwame client.

7.6 Slot

De altematieve regeling zou op diverse punten een verbetering betekenen voor
de rechtspositie van dienten die te maken krijgen met vrijheidsbeperking. Elke
client die in zijn vrijheid wordt beperkt kan aanspraak maken op dezelfde waar-
borgen. Positief is ook de introduetie van een clientenvertrouwonspersoon, een
interne toetsingscommissie vrijheidsbeperking en een regionale toetsingscom-
missie vrijheidsbeperking. Daamaast vervalt het onderscheid tussen vrijwillig en
onvrijwillig opgenomen dienten en wordt in de regeling rekening gohoudon met
de ontwikkelingen die gaande zijn in deze sector. Dit laatste aspect vergroot de
kans op succes in de praktijk. Hulpverleners zullen zieh meer schikken naar de
inhoud van de altematieve regeling, naarmate meer aansluiting is gezocht bij de
praktijk.
De Wet Bopz heeft ertoe geleid dat hulpverleners bewuster omgaan met de toe-
passing van vrijheidsbeperking. In de nabije toekomst zal deze bewustwording
moeten worden vergroot, wil de rechtspositie van dienten op een redelijk ni-
veau komen. Heldere en duidelijke wetgeving kan hiertoe bijdragen. Kastelein
wijst in haar inaugurale rede op een aahtal algemene toetsingscriteria die voor
wetgeving van belang zijn.'*' Naast de aanwijzingen voor regelgeving wijst zij
erop dat in het gezondheidsrecht niet meer moet worden geregeld dan noodza-
kelijk is, er meer onderlinge afstemming vereist is en de handhaafbaarheid en
het toezicht adequaat moeten worden geregeld en ook op elkaar moeten worden
afgestemd. Tot slot verdient het aanbeveling als zaken concreet worden gere-
geld. Met dit laatste wordt bedoeld dat de wetgever zoveel mogelijk aansluiting
moet zoeken bij de praktijk, dat juridische normen niet te abstract moeten wor-
den vormgegeven en dat zelfregulering alleen een optie is als consensus in het
veld aanwezig is.
In de altematieve regeling wordt op een aantal punten de mogelijkheid geboden
om bij AMvB nadere regeis te stellen ter verdere invulling van een aantal ondui-
delijke begrippen. Als medewerking van het veld daadwerkelijk uitblijft, zal de

143 W.R. Kastelein, Pafientoiavfg«'mg: frMr«wcrflfie o/fresc/imn/nff? Tortsiwfl wan
/uafif ran) pafK7>tertu>efgei>ing (inaugurale rede Nijmegen), Lelystad: Koninklijke
Vermande 2002, p. 27-28.
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wetgever zelf actie moeten ondememen. Vooruitlopend op een altematieve re-
geling zou het wenselijk zijn, als het veld alvast aan de slag zou gaan. Op het
gebied van vrijheidsbeperking doen zieh genoeg mogelijkheden voor: het ont-
wikkelen van kwaliteitscriteria voor de toepassing van vrijheidsbeperking, het
verder vormgeven van de professionele standaarden en het ontwikkelen van
(procedurele) criteria voor verantwoorde zorg en wilsonbekwaamheid. De taak
van de wetgever is om een altematieve regeling te ontwerpen waarin geen on-
duidclijke normen zijn opgenomen, de relatie met andere wetgeving (de Wgbo,
de Wet big en de Kwaliteitswet zorginstellingen) duidelijk is en de handhaaf-
baarheid en toezicht op het handelen van hulpverleners adequaat is geregeld.

310



8. Conclusies en aanbevelingen

In deze Studie stond de volgende probleemstelling centraal: 'Waf is de (inferne)
reenfsposifK' wm c/M7ifen in i r zor# t-oor mfn.vw mef een fersfande/i/to- handle««» in
re/afie for de foepassin^ !«n i>ri/7ieidsfceperJrin#, /ioe Jtn/tff de;e '" de proWi/Jr yesfu/fc en
uWJte <uwfc«'e//n^en Jtunnen fercafre twrden ^etfaan?' De:e pr<>/>/ee»isfe//iny is m'fjjr-
u>erltf in een aanfa/ praa#sfe/7in£en die hier «wn de «and iwn de fV/anyri/Jbife fVri>idw-
^fn uwrden be/wndWd. Bi; e/Jfce i>raa^$/e//in^ uvrd/ «><c een aanfa/ (M»rfxiv/inv'en y

War is net #ez0ndneidsrec7ife/i/fre leader inwr de (inrerne) recnfspi?$ifie pan Wie'nfen in d#
zor̂ f w»r mensen mef een i»ersfande/i/Jte nandicap?
Het gezondheidsrechtelijke kader inzake de (interne) rechtspositie van dienten
in de zorg voor mensen met een verstandenjke handicap is gebaseerd op vier
rechtsbeginselen, die invulling geven aan de relatie tussen de client en de hulp-
verlener. Naast het rec/if op 6escnermin# en het rerhf op 2e//hcsi/TiitJtiHx, nemen het
rer/tf op ̂ oede zor# en het rer/if op onrp/oonn^ een centrale plaats in. IX« toevoeging
van deze twee laatste rechtsbeginselen is gebaseerd op de gedachte dat /elfbe-
schikking en bescherming op zichzelf niet toereikend zijn om de rechtspositie
van dienten voldoende te waarborgen. Teveel aandacht voor het zelfbeschik-
kingsrecht heeft als gevolg dat dienten onvoldoende aanspraak kunnen maken
op de zorg waar zij recht op hebben. Hulpverleners zullen zieh uit respect voor
het zelfbeschikkingsrecht van dienten terughoudend opstellen, wat niet ten
goede komt aan de ontwikkeling van dienten. Teveel nadruk op bescherming
onrneemt dienten de mogelijkheid om, al dan niet met ondersteuning van ande-
ren, keuzes te maken en te leren van de consequenties die deze keuzes hebben.
Beide elementen, zelfbeschikking en bescherming, zijn onmisbaar voor de ont-
wikkeling van dienten. Voorwaarde is wel dat beiden worden toegepast in de
juiste verhouding. Het rechtsbeginsel goede zorg biedt deze ruimte. Een ken-
merk van goede zorg is dat een hulpverlener zieh aetief opstelt en inspeelt op de
behoeften van een client. Afhankelijk van de situarie waarin een client zieh be-
vindt, bepaalt een hulpverlener of een client in bescherming moet worden ge-
nomen dan wel de ruimte moet worden geboden om zijn eigen gang te gaan. In
veel gevallen is niet sprake van of bescherming of het respecteren van het zelfbe-
schikkingsrecht. Belangrijk is dat de ondersteuning bijdraagt aan de ontplooiing
van dienten. Een kenmerk van de verstandelijk gehandicaptenzorg is dat dien-
ten gedurende een lange periode verblijven in een voorziening. Afhankelijk van
de ontwikkeling die zij doormaken kunnen dienten na verloop van tijd door-
schuiven naar meer zelfstandige woonvormen. Deze ontwikkeling wordt mede
bepaald door de (goede) zorg, die zieh kenmerkt door een gepaste combinatie
van bescherming en ruimte voor zelfbeschikking. Goede zorg vereist ook be-
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paalde kwaliteiten van hulpverleners. Vereist is dat hulpverleners de verant-
woordelijkheid durven nemen om in te grijpen. Uit de motivering van een hulp-
verlener kan worden afgeleid op welke manier de zorg (in dit geval de toepas-
sing van vrijheidsbeperking) heeft bijgedragen aan de ontplooiing van dienten.
Daarbij speien ook de criteria subsidiariteit, proportionaliteit en effectiviteit een
rol. Het zal overigens niet haalbaar zijn om steeds een bijdrage te leveren aan de
ontplooiing van dienten. In bepaalde situaties is het onvermijdelijk dat de vrij-
heid van dienten wordt beperkt om gevaar voor anderen te voorkomen. Van een
hulpverlener wordt op dat moment verwacht dat hij bij de uitvoering van de
vrijheidsbeperkende maatregel alsnog, waar mogelijk is, een bijdrage probeert te
leveren aan de ontplooiing van dienten.
Naast het ingrijpen in de vrijheid van een client kan een hulpverlener, mede uit
het oogpunt van ontplooiing, ook besluiten om een client zijn eigen gang te laten
gaan. Aan deze beslissing kan een lang traject (van bescherming) vooraf zijn ge-
gaan. Wederom moet uit de motivering van een hulpverlener blijken of het han-
delen voldoot aan de uitgangspunten van goede zorg. Het vierde rechtsbeginsel,
het recht op ontplooiing, maakt het normatief kader voor de rechtspositie van
dienten met een verstandelijke handicap sluitend. In dit beginsel zijn elementen
van de andere drie beginselen terug te vinden. Het recht op ontplooiing heeft tot
doel om elke client, ondanks zijn handicap, de mogelijkheid te bieden zieh ver-
der te ontwikkelen. De nadruk ligt daarbij op persoonlijke groei, waaronder
wordt verstaan dat dienten in Staat moeten worden gesteld om bepaalde vaar-
digheden, kennis en attitudes te leren waardoor ze meer aansluiting kunnen
vinden bij de maatschappij.

Aanbeveling 1
Het recht op ontplooiing is, in tegenstelling tot de andere drie rechtsbeginselen,
nog onvoldoende uitgewerkt in wetgeving. In artikel 22 lid 3 Gw wordt een te
beperkte omschrijving gegeven van dit recht. Ook is in het Verdrag inzake de
rechten van het kind (VRK) een bepaling over ontplooiing opgenomen (artikel
23). Deze heeft alleen betrekking op minderjarige dienten met een verstandelijke
handicap. Het bereiken van de leeftijdsgrens van 18 jaar betekent in de zorg voor
mensen met een verstandelijke handicap echter niet dat dienten geen onder-
steuning meer nodig hebben om zieh verder te ontplooien. Het verdient aanbe-
veling dat ook voor volwassen dienten met een verstandelijke handicap het
recht op ontplooiing wordt vastgelegd in een verdragsbepaling, die recht-
streekse werking heeft en derhalve kan worden ingeroepen door een client met
een verstandelijke handicap en/of zijn vertegenwoordiger. Daamaast vereist het
aanbeveling dat de inhoud van artikel 22 lid 3 Gw wordt uitgebreid; het recht op
ontplooiing van mensen met een verstandelijke handicap gaat verder dan de
maatschappelijke en culrurele ontplooiing. Volwaardig burgerschap veronder-
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stelt het benutten van de ontplooiingsmogelijkheden van dienten op alle gebie-
den in de samenleving.
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Aanbeveling 2
In het normatief kader wordt benadrukt dat hulpverleners dienen te beschikken
over bepaalde kwaliteiten. Hiertoe behoort ook dat zij de verantwoordelijkheid
nemen om op bepaalde momenten wel of niet in te grijpen in de vrijheid van
dienten met als doel om de ontwikkeling van dienten te bevorderen. IXv.e wij/.e
van handelen moet nader worden uitgewerkt in de professionele standard van
persoonlijk begeleiders. Een belangrijke norm is in hoeverre een beslissing heeft
bijgedragen aan de ontwikkeling van een client.

Hoe wrnoudf dif oî emene Jtuder ZIC/I fof de re#e/#ewn# die iwfrfMrinx wee/) op de toe-
passing wm un;77eidsi»eperJt/n̂  in de zor# t>oor mensrn mef een orrsfandWi/'fo' humfirop?
De Wet Bopz vormt het juridische kader voor de toepassing van vrijheidsbeper-
king in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Twee waarden
staan centraal in deze wet: zelfbeschikking en bescherming. Een client mag al-
leen worden beperkt in zijn vrijheid als voldaan is aan de (strikte) criteria die in
de wet worden genoemd. Daarnaast beoogt de Wet Bopz de rechtspositie van
onvrijwillig opgenomen dienten te beschermen. De wetgever heeft bewust ge-
kozen voor een nauw juridisch kader. Inbreuken op de vrijheid van dienten
moeten zoveel mogelijk worden voorkomen: vrijheidsbeperking vormt een laat-
ste redmiddel. Dit laatste uitgangspunt is ook terug te vinden in het normatief
kader dat in deze studie centraal staat. 1 och is de inhoud van de Wet Bopz niet
eenvoudig in te passen in dit kader. De twee rechtsbeginselen, recht op goede
zorg en recht op ontplooiing, worden noch in de Wet Bopz, noch in de bijbeho-
rende parlementaire stukken met zoveel woorden genoemd. Vrijheidsbeperking
is uitsluitend gericht op het voorkomen van gevaar voor de client zelf of voor
anderen. Aan andere motieven biedt de Wet Bopz weinig tot geen ruimte.
Het gevolg van de huidige regelgeving is dat ook de 'vrijheid' van hulpverleners
wordt beperkt. De Wet Bopz heeft de drempel verhoogd om in de verstandelijk
gehandicaptenzorg in te grijpen op die momenten dat de noodzaak van vrij-
heidsbeperking aan de orde is. Dit betekent ook dat dienten niet altijd de onder-
steuning ontvangen waar zij recht op hebben. De actieve houding van een hulp-
verlener, die vereist is in de verstandelijk gehandicaptenzorg, is veranderd in
een terughoudende opstelling: pas als sprake is van gevaar mag de vrijheid van
een client worden beperkt. De kem van het normatief kader is dat ondersteu-
ning in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap meer omvat dan
alleen ingrijpen bij gevaar.
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Aanbeveling 3
De Wet Bopz is van toepassing in de sectoren psychiatrie, psychogeriatrie en
verstandelijk gehandicaptenzorg. De verstandelijk gehandicaptenzorg onder-
scheidt zieh echter op een dusdanige manier van de andere sectoren, dat speciale
aandacht van de wetgever gerechtvaardigd is. Een regeling voor de toepassing
van vrijheidsbeperking, waarin de nadruk wordt gelegd op goede zorg en
rechtsbescherming, is noodzakelijk om de rechtspositie van deze dienten te
kunnen waarborgen. Dit dient bij voorkeur een aparte regeling te zijn.

prob/emen doen z/c/t poor in de praJtfi/Jt WJH de zorg poor mewsen mef een uer-
fen aanzien yaw /»uw Cm/erne) rechrsposifi'e fl/s /ief gaaf om de toe-

In de praktijk van de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap doen
zieh diverse problemen voor als het gaat om de toepassing van vrijheidsbeper-
king. Een van deze problemen is dat het huidige juridische kader (de Wet Bopz)
niet de beoogde interne rechtsbescherming biedt aan dienten die onvrijwillig
zijn opgenomen in een instiruut met een Bopz-aanmerking. Veel toepassingen
van vrijheidsbeperking worden niet als zodanig herkend, waardoor dienten een
deel van hun bescherming mislopen. Een voorbeeld is de situatie dat een client
zieh ver/et tegen (een deel van) het zorgplan. Onder hulpverleners bestaat on-
duidelijkheid over de interpretatie van verzet. Regelmatig wordt verzet van een
client genegeerd. Het gevolg is dat dwangbehandeling niet als zodanig wordt
geinterpreteerd. Een ander probleem is de beperkte betekenis die in de praktijk
wordt gegeven aan het begrip vrijheidsbeperking. Naast gevaar vormen ook
andere motieven (bescherming, opvoeding en straffen en belonen) een reden om
vrijheidsboperking too te passen. In de praktijk worden deze toepassingen door-
gaans niet boschouwd als vrijheidsbeperking in de zin van de Wet Bopz. Dit be-
tekent dat hulpverleners de vrijheid van dienten beperken zonder dat zij de
waarborgen van de Wet Bopz in acht nemen.
Een derde probleem is de toepassing van middelen of maatregelen in het kader
van het zorgplan. Op grond van de Wet Bopz is het doel van de toepassing van
middelen of maatregelen het afwenden van een tijdelijke noodsituatie (artikel 39
Bopz). De wetgever heeft bepaald dat deze vorm van vrijheidsbeperking niet
langer dan zeven dagen mag worden toegepast. Deze termijn kan worden ver-
lengd door de maatregel met toestemming van de client en/of vertegenwoordi-
ger op te nemen in het zorgplan. Naast de vraag of de client en zijn vertegen-
woordiger ook daadwerkelijk vrijwillig toestemming hebben gegeven voor de
toepassing orvan, is relevant in hoeverre middelen of maatregelen ook een the-
rapeutisch doel kunnen hebben. Bevindingen uit de praktijk laten zien dat deze
toepassingen in het zorgplan maanden of zelfs jaren kunnen voortduren, zonder
dat de Inspectie geinformeerd wordt.
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Niet alleen de interne rechtspositie van onvrijwillig opgenomen dienten wordt
bedreigd. Het enge juridische kader voor de toepassing van vrijheidsboperking
leidt ook tot andere problemen in deze sector. De wetgever hivft bopaald dat
vrijheidsbeperking alleen is toegestaan bij dienten die onvrijwillig zijn opgeno-
men in een instituut met een Bopz-aanmerking. Vrijheidsbeperking wordt echter
ook buiten dit kader toegepast. In instituten met een Bopz-aanmerking wordt
nauwelijks onderscheid gemaakt tussen onvrijwillig en vrijwillig opgenomen
dienten. Beiden krijgen te maken met vrijheidsbeporking. Daarnaast is de
rechtspositie van dienten, die in andere woonvormen dan een instituut met een
Bopz-aanmerking verblijven, onvoldoende gewaarborgd. Ook de/e dienten
krijgen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen. Als gevolg van do ver-
anderingen die zieh in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
voordoen, zoals de modernisering van de AWBZ en het deconcvntratiebeleid,
gaan ook steeds meer dienten waarbij vrijheidsbeperking aan do orde is buiten
een instituut wonen. Daarnaast fuseren instituten met extramurale en scmi-mu-
rale voorzieningen waardoor niet meer gesproken kan worden over instituten in
engere zin.
Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat in de zorg voor mensen met een ver-
standelijke handicap sprake is van een #edoogte/fid als het gaat om de toepassing
van vrijheidsbeperking. Slechts een klein deel van alle vrijheidsbeperkende
maatregelen is wettelijk toegestaan en wordt intern geregistreerd en gemeld aan
de Inspectie. dienten die vrijwillig zijn opgenomen of verblijven in voorzienin-
gen zonder een Bopz-aanmerking en te maken krijgen met vrijheidsbeperking
worden niet op dezelfde wijze beschermd als onvrijwillig opgenomen dienten.
In de jurisprudence is de problematiek aan de orde gekomen van dienten die
bereid zijn om hun verblijf in een instituut te continueren maar zieh verzetten
tegen de toepassing van vrijheidsbeperking. Diverse uitspraken laten zien dat
instituten op dat moment niet verplicht zijn om de juridisch status van een client
te wijzigen, indien het verzet niet gericht is tegen het verblijf in het instituut. Het
gevolg is dat deze (vrijwillig opgenomen) dienten niet op dezelfde wijze worden
beschermd als onvrijwillig opgenomen dienten. Een arrest van de Hoge Raad uit
2001 lijkt een einde te maken aan deze jurisprudentie. Dwangbehandeling in een
Bopz-locatie is in beginsel alleen nog mogelijk als een client onvrijwillig is opge-
nomen. Deze uitspraak kan ertoe leiden dat in de praktijk veel dienten de beno-
digde ondersteuning zullen mislopen. Een rechter zal niet snel een rechterlijke
machtiging afgeven bij dienten die zieh niet verzetten tegen het verblijf in een
instituut. Tot op heden bestaat er nog geen jurisprudentie over vrijheidsbeper-
king die wordt toegepast in voorzieningen zonder een Bopz-aanmerking. Dui-
delijk mag zijn dat als hulpverleners strikt handelen volgens de normen van de
Wet Bopz veel dienten de benodigde ondersteuning mislopen. De huidige situ-
atie is onbevredigend. Hulpverleners hebben de in ten de om, los van het huidige
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juridische kader, goede zorg te bieden aan dienten. Deze wijze van handelen is
echter niet met voldoende waarborgen omgeven.

Aanbeveling 4
Elke maatregel die tot vrijheidsbeperking leidt moet, ongeacht de intentie van de
maatregel, de plaats van toepassing en de juridische status van de client, inzich-
telijk worden gemaakt en regelmatig worden geevalueerd. ,..>••• ^s

Aanbeveling 5 -
Elke voorziening, met of zonder Bopz-aanmerking, dient een visie op vrijheids-
beperking te hebben. Deze kan vervolgens worden vertaald in een kwaliteitsbe-
leid waarin het accent wordt gelegd op het regelmatig verantwoorden en evalu-
eren van toepassingen van vrijheidsbeperking.

Aanbeveling 6
De reikwijdte van het huidige juridische kader voor de toepassing van vrijheids-
beperking moet niet beperkt blijven tot instituten met een Bopz-aanmerking. De
resultaten van deze Studie laten zien dat vrijheidsbeperkende maatregelen ook
in andere voorzieningen voorkomen. De dienten die in deze voorzieningen ver-
blijven kunnen nu geen aanspraak maken op de waarborgen die in de Wet Bopz
zijn vastgelegd. r-

We/to ;urn/isc7if mo#e/i/Mie<fen z//n er om de^euortden frweZpunten op /e Zossen?
De gevonden knelpunten kunnen op verschillende manieren worden opgelost.
Gezien de bevindingen van deze Studie ligt het niet voor de hand om slechts een
aantal bepalingen van de Wet Bopz te wijzigen: er zijn fundamentele wijzigin-
gen vereist om de beoogde rechtsbescherming alsnog te kunnen bieden aan
dienten. In deze studie wordt de voorkeur uitgesproken voor een alternatieve
regeling voor de toepassing van vrijheidsbeperking in de zorg voor mensen met
een verstandelijke handicap. Deze regeling maakt het mogelijk om in te spelen
op do knelpunten die zieh in de praktijk voordoen.
De alternatieve regeling gaat van de gedachte uit dat een wettelijke regeling, die
de toepassing van vrijheidsbeperking in de verstandelijk gehandicaptenzorg
reguleort, niet alleen het accent dient te leggen op het zelfbeschikkingsrecht van
dienten maar ook op goede zorg en rechtsbescherming. Deze laatste twee ele-
menten zijn onvoldoende terug te vinden in de huidige juridische kader voor de
toepassing van vrijheidsbeperking. Goede zorg betekent dat dienten aanspraak
kunnen maken op de ondersteuning die zij nodig hebben om zieh verder te
kunnen ontplooien. Hulpverleners kunnen er niet mee volstaan dat zij zieh, uit
respect voor het zelfbeschikkingsrecht van dienten, terughoudend opstellen.
Van belang is dat zij hun veranrwoordelijkheid nemen om de benodigde onder-
steuning te bieden aan dienten. Hiertoe behoort ook het beperken van de vrij-

316



heid van dienten. Onder de altematieve regeling wordt het begrip gevaar ver-
vangen door noodzaak. Dit begrip biedt hulpverleners meer mogelijkhoden om
de vrijheid van dienten te beperken. Om te waarborgen dat hulpverloners op de
juiste wijze omgaan met deze ruimte wordt in do altematieve regeling, naast
goede zorg, ook het accent gelegd op de rechtsbescherming van dienten. Vereist
is dat hulpverleners hun handelen achteraf /.orgvuldig verantwoorden. Deze
werkwijze vloeit ook voort uit hot principe van good hulpverlonerschap. In dat
kader is het van belang dat situaties, waarin vrijheidsbeperking aan de orde is,
zichtbaar en toetsbaar zijn.
Om tegemoet te kunnen komen aan de kritiek die wordt geuit op hot huidige
juridische kader is een belangrijk aspect de reikwijdte van do altorrwitiovo rege-
ling. Deze is van toepassing op de gehele verstandelijk gehandicaptenzorg. Al-
lereerst gaat de regeling uit van een persoonsgerichte benadering. Do toepassing
van vrijheidsbeperking is niet meer afhankelijk van de soort voorziening waar
een client verblijft. Ook gvt'en en de thuissiruatie vallen onder do roikwijdto van
de regeling. De voorwaarde is echter wel dat sprake is van een hulpverlenings-
relatie: een hulpverlener is betrokkon bij do toepassing van vrijheidsbeperking.
Daamaast vervalt het onderscheid tussen vrijwillig on onvrijwillig opgonomon
dienten. Opneming wordt beschouwd als een bijzondere vorm van vrijheidsbe-
perking. Dit betekent overigens niet dat verzet van een client in het vervolg mag
worden genegeerd. Indien een client en/of zijn vertegenwoordiger zieh verzet
tegen opneming, geldt een aantal extra voorwaarden waaraan voldaan moet zijn
alvorens een client kan worden beperkt in zijn vrijheid. Zodra dienten zijn op-
genomen worden degenen die ingestemd hebben met opneming en degenen die
zieh hebben verzet op dezelfde wijze benaderd. Het gevolg is ook dat het onder-
scheid tussen de interne en externe rechtspositie komt te vervallen. Er wordt niet
langer onderscheid gemaakt tussen dienten met een RM, een IBS, een Bopz-in-
dicatie en vrijwillig opgenomen dienten. Opneming maakt onderdeel uit van de
ondersteuning die wordt geboden aan dienten. De reikwijdte van de regeling
wordt tot slot ook verruimd door de invulling die wordt gegeven aan het begrip
vrijheidsbeperking. Alle maatregelen die de vrijheid van dienten beperken, on-
geacht de intentie ervan, vallen onder de regeling. Op deze manier vallen ook
pedagogische en beschermende maatregelen onder de regeling.
Deze wijzigingen ten opzichte van de Wet Bopz dragen ertoe bij dat de rechtspo-
sitie van dienten in de toekomst kan worden verbeterd. Het gevaar is wel dat
door de ruimte die voor hulpverleners ontstaat meer vrijheidsbeperking wordt
toegepast. Dit is echter een voorbarige gedachte. Ondanks de voorwaarden die
in de Wet Bopz worden genoemd, worden bij onvrijwillig opgenomen dienten
ook niet-wettelijke maatregelen toegepast. Een deel van deze maatregelen is
vanuit het oogpunt van goede zorg noodzakelijk. Ook bij vrijwillig opgenomen
dienten en dienten die buiten instituten in een Bopz-aanmerking verblijven
komt vrijheidsbeperking voor. Op al deze maatregelen vindt nauwelijks intern

317



Hoo/dsfMJk S

en extern toezicht plaats en zijn de waarborgen van de Wet Bopz niet van toe-
passing. De alternatieve regeling maakt een einde aan het huidige gedoogbeleid.
De toepassingen van vrijheidsbeperking, die nu ook al plaatsvinden, komen on-
der een wettelijke regeling te vallen. Ook deze maatregelen dienen inzichtelijk te
worden gemaakt en achteraf te worden verantwoord.

Aanbeveling 7
Het verdient aanbeveling dat de Wet Bopz wordt vervangen door een alterna-
tieve regeling voor de toepassing van vrijheidsbeperking in de zorg voor men-
sen met een verstandelijke handicap. In deze regeling wordt rekening gehouden
met de uitgangspunten die in deze sector centraal behoren te staan.

Aanbeveling 8 = i •••>• -
De wetgeving met betrekking tot de toepassing van vrijheidsbeperking moet
persoonsgericht in plaats van instituutsgericht zijn. In de alternatieve regeling
vervalt het locatiegebonden karakter: vrijheidsbeperking kan in beginsel overal
plaatsvinden.

Aanbeveling 9
Om de rechtsbescherming in de alternatieve regeling nader invulling te geven
verdient het aanbeveling dat een aantal waarborgen wordt geintroduceerd zoals
een regionale toetsingscommissie vrijheidsbeperking, een interne toetsingscom-
missie vrijheidsbeperking, een clientenvertrouwenspersoon, een second opi-
ninon en toezicht op langdurige toepassingen van vrijheidsbeperking.

Aanbeveling 10
Hot verdient aanbeveling dat een clientenvertrouwenspersoon een actieve rol
gaat vervullen in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Deze behartigt alleen de
belangen van de client. . :

Aanbeveling 11 ' •<•-•-•
Tot het kwaliteitsbeleid van een voorziening behoort ook een omschrijving van
de voorwaarden waaraan voldoen moet zijn om op een verantwoorde wijze
vrijheidsbeperking te kunnen toepassen. Onvoldoende (deskundig) personeel of
onvoldoende mogelijkheden om toezicht te houden op vrijheidsbeperkende
maatregelen kunnen redenen zijn om bepaalde vormen van ondersteuning (vrij-
heidsbeperking) niet aan te bieden.

Wnf fo'fdteMf Wi cn «M</<T poor zouv/ avf^erj'fi^ en zW/rf£u/m>i£ a/s <k praArri/k?
De Wet Bopz vormt sinds 1994 het juridische kader voor de toepassing van vrij-
heidsbeperking in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Deze wet heeft de inten-
tie om bij te dragen aan een verbetering van de rechtspositie van (onvrijwillig
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opgenomen) dienten. Bevindingen uit de praktijk laten zien dat hot niet een-
voudig is om deze doelstelling te realiseren. De altematieve regeling beoogt de-
ze rechtsbescherming wel te bieden. Enerzijds door aan te sluiten bij do uit-
gangspunten die in de praktijk van de zorg voor mensen met een verstandelijke
handicap centraal staan (goede zorg) en anderzijds door hulpverlonors meer aan
te spreken op hun verantwoordelijkheden. De introductie van een altematieve
regeling is echter niet toereikend om de rechtspositie van dienten te verbeteren.
Het is ook van belang dat hulpverleners een omslag in denken maken. In ver-
schillende hoofdstukken is aan de orde gekomen dat hot juridische porspectief
nog te weinig aandacht krijgt in de vorstandolijk gehandicapten/org. In deze
sector is nog altijd een tegenbeweging aanwezig, die gericht is op het behoud
van het bestaande.
Deze tegenbeweging blijft vasthouden aan het vertrouwdo inzicht van, in do
woorden van Van Gennep, het klinisch-medische defect paradigma. Hot gaat
ervan uit dat mensen met een verstandelijke handicap vanwege hun organische
defecten aangewezen zijn op zorg in de beschermende omgeving van hot insti-
tuut. Hierdoor worden zij niet beschouwd als individuen mot mogolijkhoden
maar als afhankelijke individuen die aangewezon zijn op de Sympathie van an-
deren. Deze tegenbeweging verhindert dat nieuwe inzichten de ruimte krijgen.
Binnen het burgerschapsparadigma past ook het juridische perspectief. Dit per-
spectief leidt ook tot een andere denkwijze in de zorg voor mensen mot een ver-
standelijke handicap. Clienten moeten worden beschouwd als 'individuen met
eigen rechten' die de mogelijkheid hebben om zelf invulling te geven aan hun
leven. Daar waar zij niet in staat zijn om- zelf de regie te voeren over hun rechten,
behoort het tot de taken van hulpverleners (en ook van vertegenwoordigers) om
deze rechten door middel van de juiste ondersteuning tastbaar te maken voor
clienten. De kunst is om clienten met een verstandelijke handicap geen rechten
te onthouden. In de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn veel clienten niet in
staat om zelfstandig keuzes te maken: zij zijn afhankelijk van anderen. Zonder
de juiste ondersteuning zullen zij altijd deze status behouden en niet of nauwe-
lijks in staat zijn om zieh te ontplooien. Deze afhankelijke positie, waarbij ook
regelmatig sprake is van vrijheidsbeperking, vereist een passende rechtsbe-
scherming. In het kader van het juridische perspectief wordt ook van hulpverle-
ners verwacht dat zij kennis hebben van en inzicht hebben in de rechten van
clienten en deze ook respecteren. Dit betekent concreet dat een hulpverlener
moet kunnen rechtvaardigen waarom hij heeft gekozen voor de toepassing van
vrijheidsbeperking. Zijn handelen moet inzichtelijk en toetsbaar zijn. Deze ele-
menten kunnen ertoe bijdragen dat hulpverleners zieh (meer) gaan realiseren
welke gevolgen hun handelen heeft voor de rechtspositie van clienten.
De altematieve regeling zal nadrukkelijk onder de aandacht van de hulpverle-
ners moeten worden gebracht. Zij zijn uiteindelijk degene die beslissen of de
vrijheid van een client moet worden beperkt. De altematieve regeling geeft het
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kader aan, waarbinnen en op grond waarvan hulpverleners vrijheidsbeperkende
maatregelen mögen toepassen. Binnen dit kader wordt echter nog voldoende
ruimte opengelaten voor zelfregulering. Diverse begrippen uit de regeling lenen
zieh om nader te worden uitgewerkt in de praktijk. De evaluatie van de Kwali-
teitswet zorginstellingen laat echter zien dat op dit gebied in het veld nog on-
voldoende initiatieven worden ontwikkeld. De sector verstandelijk gehandicap-
tenzorg dient actiever aan de slag te gaan met het thema vrijheidsbeperking. De
professionele standaard van de verschillende beroepsgroepen kan op dit gebied
nog meer duidelijkheid creeren. De brancheorganisatie Vereniging Gehandi-
captenzorg Nederland (VGN) zou het initiatief moeten nemen om, in samen-
spraak met de verschillende beroepsgroepen, te werken aan een professionele
standaard voor de gehele sector, waarin beschreven staat op welke wijze hulp-
verleners in deze sector om moeten gaan met vrijheidsbeperking. Het behoort
echter tot de verantwoordelijkheid van de overheid om in de opleidingen van de
verschillende beroepsgroepen de kennis te vergroten over het thema vrijheids-
beperking. Dit geldt niet alleen voor de opleidingen van persoonlijk begeleiders.
Ook in de opleiding van de arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) moet
meer aandacht worden besteed aan dit thema. Dit geldt met name voor de ver-
antwoordelijkheden die AVG's hebben in relatie tot andere disciplines. Tevens
wordt het, mede in het kader van de modernisering van de AWBZ, steeds be-
langrijker dat voorzieningen aan de buitenwereld (toekomstige dienten, verte-
genwoordigers, zorgkantoren) kunnen laten zien op welke wijze zij invulling
geven aan hun kwaliteitsbeleid. Een belangrijk onderdeel van dit beleid vormt
de visie op vrijheidsbeperking. Al deze ontwikkelingen, inclusief de alternatieve
regeling, hebben maar een doel: de discussie over het thema vrijheidsbeperking
gaande houden in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Op
deze manier wordt een (voortdurende) bijdrage geleverd aan de verbetering van
de rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap.

Aanbeveling 12
Wetgeving dient meer aan te sluiten bij de ontwikkelingen en de uitgangspunten
die in de praktijk van de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap cen-
traal staan.

Aanbeveling 13
Het ontworpen van nieuwe wetgeving is niet voldoende om de rechtspositie van
dienten te verbeteren. Het verdient aanbeveling dat het veld ook voortdurend
aandacht blijrt besteden aan het onderwerp vrijheidsbeperking. De brancheor-
ganisatie VGN kan samen met de beroepsverenigingen het voortouw nemen in
het ontwikkelen van professionele standaarden als het gaat om de toepassing
van vrijheidsbeperking. Het ontwikkelen van richtlijnen en het stimuleren van
onderzoek kunnen daartoe bijd ragen. • - „ . . •
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Aanbeveling 14
Het verdient aanbeveling dat in de opleidingen van hulpverleners meer aan-
dacht wordt besteed aan het thema vrijheidsbeperking: in de eindtermen van de
opleidingen van arisen, gedragsdeskundigen en persoonlijk begeleiders moet dit
thema terugkeren. . ... .,..,., , , ,

Aanbeveling 15 ; .
Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de voorzieningen om, als het gaat
om de toepassing van vrijheidsbeperking, de deskundighcid van het personeel
te bewaken en zonodig (bij)scholing aan te bieden.

Tof s/of
De lezer die dit boek openslaat wordt op de eerste pagina geconfronteord mot
een tekening over vrijheidsbeperking, gemaakt door een client met eon vorstan-
delijke handicap. Deze tekening en de bijbehorende toelichting illustreren dat
vrijheidsbeperking doorgaans een negatieve betekenis heeft vin>r dienten. Paul,
die deze tekening heeft gemaakt, heeft een client getekend die letterlijk mot zijn
rug tegen de muur staat. Op het moment dat de deur van do kamer op slot gaat
is de desbetreffende client overgeleverd aan de goede bedoelingen van de hulp-
verlener, die uiteindelijk bepaalt wanneer hij weer van zijn kamer af mag ko-
men.
In deze Studie staat de rechtspositie van dienten met een verstandelijke handi-
cap centraal. De Studie concentreert zieh op het thema vrijheidsbeperking. Het
recht op vrijheid is een essentieel recht en blijkt in de praktijk, ondanks een juri-
disch kader voor de toepassing van vrijheidsbeperking, toch regelmatig in het
geding te zijn. De doelstelling van deze Studie was om inzichtelijk te maken hoe
de (interne) rechtspositie van dienten met een verstandelijke handicap zowel in
wet- en regelgeving is vastgelegd als in de praktijk wordt vormgegeven, in het
bijzonder met betrekking tot de toepassing van vrijheidsbeperking.
In het gezondheidsrecht neemt het zelfbeschikkingsrecht een belangrijke plaats
in. Deze Studie heeft laten zien dat het zelfbeschikkingsrecht ook centraal staat
in het huidige juridische kader voor de toepassing van vrijheidsbeperking: al-
leen als sprake is van gevaar voor een client of anderen mag worden ingegrepen
in zijn vrijheid. Ook wordt een enge definitie van vrijheidsbeperking gehan-
teerd. Dit uitgangspunt draagt in de verstandelijk gehandicaptenzorg niet bij
aan (een verbetering van) de rechtspositie van dienten; deze is verre van opti-
maal geregeld. Niet zelfbeschikking, maar ontplooiing dient het uitgangspunt te
zijn van de zorg (ondersteuning) die wordt geboden aan dienten. Dit betekent
ook dat van hulpverleners een actievere houding wordt verwacht. AI het moge-
lijke moet worden gedaan om dienten verder op weg te helpen. Ook vrijheids-
beperking behoort tot deze mogelijkheden.
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Hoo/dsfufrS

In deze Studie wordt een aanzet gegeven voor een alternatieve regeling die ge
tu ige de resultaten van de tweede evaluatie Wet Bopz en twee invitationals con
ferences wordt gesteund door het veld. Deze regeling biedt meer waarborgei
voor de rechtspositie van dienten door het recht op goede zorg en rechtsbe
scherming centraal te stellen. Daarnaast neemt het recht op ontplooiing een be
langrijke plaats in.
Het uiteindelijke doel van deze Studie is dat de praktijk aan de slag gaat met d<
bevindingen teneinde de rechtspositie van dienten, die zieh in een vergelijkban
situatie bevinden als de client die Paul heeft getekend, te waarborgen en waa
nodig ook te verbeteren. Belangrijk is dat dergelijke maatregelen door hulpver
leners inzichtelijk worden gemaakt en worden verantwoord. Ook dient de maat
regel zoveel mogelijk bij te dragen aan de ontwikkeling van een client. Het fei
dat de client die Paul heeft getekend achter een gesloten deur zit, dient in he
leven van deze client een bepaalde functie te dienen. Toch, wordt de wens uitge
sproken dat de deur, die nu nog dicht is op de tekening, niet al te lang op slo
hoeft te blijven.
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Samenvatting

In de laatste decennia van de vorige eeuw is het besef gegroeid dat mensen met
een verstandelijke handicap ook de kans moeten krijgen om hun leven zoveel
mogelijk naar eigen inzicht in te richten. Deze gedachte is terug te voeron op het
burgerschapsparadigma waaronder wordt verstaan dat mensen met een ver-
standelijke handicap gelijkwaardig zijn aan mensen zonder een verstandelijke
handicap en dezelfde rechten en plichten behoren te hebben als ieder andere
burger in deze samenleving. De enkele gelijkstelling van rechten is niet genoeg
om de rechtsposirie van dienten met een verstandelijke handicap te waarborgen.
dienten moeten doorgaans geattendeerd worden op hun rechten en hebben
(extra) hulp nodig bij het verwezenlijken van deze rechten. In het kader van het
burgerschapsparadigma wordt gesproken over ondersteuning. Ken client heeft,
afhankelijk van de beperkingen die hij ondervindt van zijn verstandelijko handi-
cap, behoefte aan een bepaalde vorm van ondersteuning. Zonder ondersteuning
van een persoonlijk begeleider of een vertegenwoordiger zal het voor veel dien-
ten niet eenvoudig zijn om zelfstandig keuzes te maken.
Het burgerschapsparadigma bouwt voort op het idee dat het zelfbeschikkings-
recht niet toereikend is voor mensen met een verstandelijke handicap. Dit
recht(sbeginsel) gaat uit van de gedachte dat ieder individu, ongeacht zijn mo-
gelijkheden om dit recht uit te oefenen, de vrijheid heeft om zelf richting te ge-
ven aan zijn leven. Het zelfbeschikkingsrecht neemt in onze samenleving een
belangrijke plaats in: het vormt het kader voor het patientenrecht dat sinds de
jaren negentig van de vorige eeuw een explosieve groei heeft doorgemaakt. Zo
wordt in de Wet Bopz benadrukt dat dienten zo min mogelijk in hun vrijheid
mögen worden beperkt. Alleen als sprake is van gevaar voor de client zelf of
anderen mag een vrijheidsbeperkende maatregel worden opgelegd. Ook in de
verstandelijk gehandicaptenzorg dienen de uitgangspunten van het recht op
zelfbeschikking te worden gerespecteerd. Clienten met een verstandelijke handi-
cap zijn mensen met eigen mogelijkheden en wensen. Het zelfbeschikkingsrecht
veronderstelt echter ook dat hulpverleners zieh zoveel mogelijk afzijdig moeten
opstellen. Dit uitgangspunt is niet altijd in het voordeel van clienten met een
verstandelijke handicap, die doorgaans niet beschikken over voldoende hand-
vatten om hun eigen leven zelfstandig vorm te geven. De intentie van het recht
dient zodanig te zijn dat ook het zelfbeschikkingsrecht van deze personen tot
onrwikkeling wordt gebracht. Het recht op goede zorg vormt in dit kader een
belangrijk recht. Een client met een verstandelijke handicap heeft recht op goede
zorg in de zin van betrokkenheid, ondersteuning en bescherming waar nodig.
Goede zorg stelt eisen aan de kwaliteiten van hulpverleners. Van hulpverleners
wordt verwacht dat hun handelen niet beperkt blijft tot niet-ingrijpen en geen
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bemoeienis hebben met dienten. Een goede hulpverlener komt op de juiste mo-
menten in actie teneinde de mogelijkheden van dienten verder tot ontwikkeling
te brengen. Deze wijze van handelen vereist een omslag in denken. Enerzijds
moet worden voorkomen dat hulpverleners zieh (te) paternalistisch gaan op
stellen en anderzijds wordt van hulpverleners verwacht dat zij dienten niet (te-
veel) links laten liggen uit respect voor hun zelfbeschikkingsrecht.
De volgende vraag staat in deze Studie centraal: Waf is de d'n/erne) rech/sposirie
IMM c/ienfen in de zor# wor mensen me/ een t>erstande/i/Jte /umdicap in refafie tof de
foepassiM# pan t>ri/7jeidsbeperJtin#, /ioe Jtri/gf deze in de pra/cfi/Jt gesfa/fe en u>e//ce aanfre-
w/m#en frunnen ferza/ce u>orden ^edaan?' Deze vraag is nader toegespitst op de
toepassing van vrijheidsbeperking in relatie tot het recht op goede zorg en goed
hulpverlenerschap. Vrijheidsbeperking is een veel besproken thema binnen de
zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Nog al te vaak wordt de
problematiek rondom dit thema weergegeven in de vorm van een tegenstelling:
het bieden van bescherming öf het bevorderen van zelfbeschikking van dienten.
In deze studie wordt afstand genomen van deze tegenstelling. In de zorg voor
mensen met een verstandelijke handicap zijn beide elementen essentieel voor de
rechtspositie van dienten met een verstandelijke handicap. Met het oqgmerk om
een bijdrage te leveren aan de ontplooiing van dienten is het aanvaardbaar om
dienten op bepaalde momenten te beschermen. Dit leidt in veel gevallen tot een
beperking van hun vrijheid. Van belang is dat een hulpverlener kan aantonen
dat deze beperking, althans voor zover mogelijk is, wordt gemotiveerd door de
ontwikkeling van de client.
In hoo/tfsfuJt J wordt de aanleiding van deze studie toegelicht. Ook wordt stilge-
staan bij zowel het juridische kader als de functie van het recht in de zorg voor
mensen met een verstandelijke handicap. Daamaast wordt het begrip verstan-
delijke handicap uiteengezet en wordt een beschrijving gegeven van de sector
verstandelijk gehandicaptenzorg en de ontwikkelingen die in deze sector gaande
zijn.
De wijze waarop de empirische gegevens voor deze studie zijn verzameld en
geanalyseerd wordt toegelicht in /ioo/dsfuJt 2. Het empirische onderzoek is te
kenmerken als kwalitatief onderzoek. Het omvat gegevens van twee onderzoe-
ken. Allereerst zijn kwalitatieve gegevens verzameld in drie verschillende voor-
zieningen voor verstandelijk gehandicaptenzorg. In deze voorzieningen zijn,
naast interviews met dienten, vertegenwoordigers en hulpverleners, ook parti-
dperende observaties verricht en dossiers van dienten bestudeerd. Daamaast
zijn de meest relevante uitkomsten van de tweede evaluatie Wet Bopz 'interne
rechtspositie in de verstandelijk gehandicaptensector' meegenomen. De gege-
vens van beide onderzoeken zijn verwerkt in hoofdstuk 6 van dit boek.
Het normatief kader, dat in hoofifcfuk 3 wordt beschreven, gaat in op de rechts-
beginselen die in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap een rol
van betekenis speien. Naast het recht op bescherming en zelfbeschikking, wor-
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den twee andere beginselen geintroduceerd: het recht op goede zorg en het recht
op ontplooiing. Alvorens wordt ingegaan op de inhoud van en het verband tus-
sen deze vier beginselen, wordt de betekenis van het recht binnen de sector ver-
standelijk gehandicaptenzorg onderbouwd. In deze sector wordt nog te weinig
aandacht besteed aan de betekenis van het recht. In deze studio wordt het
standpunt verdedigd dat een bepaalde vorm van juridisering onvermijdelijk is
in deze sector. Daarvoor is een aantal redenen te noemen. De belangrijksto is dat
de relatie tussen een client met een verstandelijke handicap en zijn hulpverlener
niet gelijkwaardig is. Clienten bevinden zieh doorgaans in een kwetsbare positie.
Zij zijn minder in staat om op te komen voor hun eigen belangen. Daarnaast
wordt hun relatie gekenmerkt door een zekere mate van afhankelijkheid. De
hulpverlener bepaalt of vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast.
Daamaast heeft hij ook zeggenschap over de duur ervan. Deze kwetsbare en
afhankelijke positie van een client vraagt om bescherming dtxir het recht. Het
recht heeft als taak om de rechtspositie van clienten te waarborgen. Het is even-
wel niet de enige functie van het recht in deze sector. Elke client dient, binnen
het leader van zijn mogelijkheden, de gelegenheid te krijgen om zijn leven naar
eigen inzicht in te vullen. Dit betekent dat het recht ook als functie heeft om het
zelfbeschikkingsrecht van clienten te respecteren en, waar mogelijk, te bevorde-
ren.
Hulpverleners hebben andere ideeen over juridisering in de zorg voor mensen
met een verstandelijke handicap. Nog al te vaak overheerst het idee dat zij door
het recht worden beperkt in hun handelen. Ethici voegen hieraan toe dat juridi-
sering in deze sector leidt tot een verschraling van de zorg. Het eigen karakter
van de zorgrelatie - afhankelijkheid van de client - zou teniet worden gedaan
door de introductie van het recht. Dit is een verkeerde veronderstelling. De af-
hankelijke positie van een client wordt in het recht ook erkend, maar neemt een
minder centrale positie in. Het recht benadrukt andere kenmerken van een zor-
grelatie. Het recht beoogt de ongelijke relatie tussen de hulpverlener en de client
te herstellen. Gelijkwaardigheid en respect voor elkaar vormen essentiele ele-
menten van een zorgrelatie en dragen bij aan een verdere ontwikkeling van
clienten. Verdedigd wordt dat het recht niet alleen is gericht op individualiteit
en afstandelijkheid van clienten. In de verstandelijk gehandicaptenzorg dient
van een ruimere visie te worden uitgegaan: goede zorg en ontplooiing zijn be-
grippen die in het recht een belangrijke positie innemen.
Hulpverleners merken terecht op dat het recht bepaalde grenzen stelt en ver-
langt dat zij hun handelen verantwoorden. Deze kenmerken van het recht moe-
ten niet als negatieve juridisering worden beschouwd, maar maken onderdeel
uit van de (beschermende) functie die het recht vervult in de zorg voor mensen
met een verstandelijke handicap. Binnen de grenzen van het recht wordt hulp-
verleners voldoende vrijheid geboden. Dit alles neemt niet weg dat in deze Stu-
die de Stelling wordt verdedigd dat de Wet Bopz in de verstandelijk gehandi-
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captenzorg als een vorm van negatieve juridisering kan worden beschouwd. De
uitgangspunten van deze wet worden onderschreven, maar dat geldt niet voor
de inhoud ervan. In de Wet Bopz wordt vooralsnog te weinig rekening gehou-
den met de specifieke kenmerken van de sector, waardoor de doelstellingen van
de wet niet worden bereikt. Bovendien wordt teveel nadruk gelegd op het zelf-
beschikkingsrecht van dienten. In hoofdstuk 5, 6 en 7 wordt nader ingegaan op
deze problematiek. -I f < ; ,? .y
Vanwege de specifieke positie van mensen met een verstandelijke handicap
wordt in deze Studie de nadruk gelegd op lief rec/if op onfp/ooi/'njf. Clienten ver-
blijven, in tegenstelling tot psychogeriatrische patienten of patienten in een zie-
kenhuis, gedurende een lange periode in een voorziening voor verstandelijk
gehandicaptenzorg. Het is van belang dat clienten tijdens hun verblijf niet stil
blijven staan in hun ontwikkeling. Het rechtsbeginsel recht op ontplooiing is in
de jeugdzorg al langer ingeburgerd. Bescherming heeft in deze sector gaande-
weg plaatsgemaakt voor ontplooiing. Een vergelijkbare ontwikkeling is aan de
gang in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. In het kader van
het burgerschapsparadigma behoren clienten de mogelijkheid te hebben om er-
varingen op te doen teneinde zieh verder te kunnen onrwikkelen. In het Verdrag
inzake de rechten van het kind is in artikel 23 opgenomen dat elk kind met een
verstandelijke handicap de ruimte moet hebben om zijn zelfstandigheid te be-
vorderen. De strekking van dit artikel is ook relevant voor volwassen clienten
met een verstandelijke handicap.
Het recht op ontplooiing kan worden verwezenlijkt door de juiste combinatie
van bescherming en zelfbeschikking aan te bieden aan clienten. Dit samenspei is
terug te vinden in het rechtsbeginsel #oe<fr zor#. Uit dit beginsel vloeit voort dat
zorg individueel is gericht en wordt verleend door hulpverleners met bepaalde
kwaliteiten. Een hulpverlener moet zijn handelen inzichtelijk maken, verant-
woording afleggen aan derden en zieh kunnen inleven in de situatie waarin een
dient zieh bevindt teneinde een bijdrage te kunnen leveren aan de ontplooiing
van clienten. Zorg kan in dat kader ook worden beschouwd als het bieden van
ondersteuning aan clienten. De moderne invulling van zorg vertoont veel over-
eenkomsten met ondersteuning. De nadruk wordt niet meer gelegd op wat een
dient niet kan, maar op het bevorderen van de empowerment van clienten. Het
recht op goede zorg is niet alleen terug te vinden in artikel 22 lid I van de
Grondwet, maar is ook verankerd in diverse patientenwetten waaronder artikel
2 Kwaliteitswet zorginstellingen, artikel 40 lid I Wet big en artikel 7:453 BW
(good hulpvorlenerschap). Een belangrijk verschil met het recht op gezond-
heidszorg (artikel 22 lid 1 Gw) is dat het recht op goede zorg niet bedoeld is als
een sociaal grondrecht, maar eerder verwantschap toont met een individueel
grondrecht.
Het bijzondere aan goede zorg is dat in dit rechtsbeginsel zowel ruimte bestaat
voor zelfbeschikking als voor bescherming, waardoor een client op het ene mo-
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Samrmiarfing

ment in zijn vrijheid kan worden beperkt en op een ander moment de ruimte
wordt geboden om zijn eigen gang te gaan. De reden om dienten in bescher-
ming te nemen is om hen te beschermen tegen zichzelf. Deze nauwe omschrij-
ving van het beschermingsbeginsel illustriert dat bescherming in het teken moet
staan van het welzijn van een client. Redenen om tot bescherming over te gaan
mögen in principe niet buiten de client zelf liggen. Een tekort aan personeel, on-
gekwalificeerd personeel, de wijze waarop een voorziening is gebouwd of te
grote groepen dienten vormen geen redenen om een client tegen zichzelf in be-
scherming te nemen. De vrijheid van een client wordt op dat moment onterecht
beperkt. Uiteraard moet wel rekening worden gehouden met de grenzen van het
zelfbeschikkingsrecht. Het betreft in dit geval bescherming van het algemeen
belang en bescherming van derden. Deze grenzen gelden voor elke burger in
onze samenleving. Een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht is echter pas a.in de
orde als altematieven geen uitkomst bieden, er een redelijke verhouding best.iat
hissen het doel van de inbreuk en het gevolg ervan en de inbreuk wordt beein-
digd zodra de noodzaak daartoe niet meer aanwezig is.
Het thema goed hulpverlenerschap vormt het onderwerp van /lpo/ffcfufc 4. Dit
thema loopt door in de hoofdstukken 5 tot en met 7, die alle drie betrekking
hebben op de toepassing van vrijheidsbeperking. De kern van hoofdstuk 4 is dat
in het kader van goede zorg, hulpverleners over bepaalde kwaliteiten moeten
beschikken om deze zorg ook daadwerkelijk te kunnen bieden. De grote lijn die
in het normatief kader wordt gepresenteerd leidt ertoe dat hulpverleners vanuit
een ander perspectief aan de slag moeten gaan in de zorg voor mensen met een
verstandelijke handicap. Zij zullen bewuster om moeten gaan met de rechten
van mensen met verstandelijke handicap. Elke vrijheidsbeperking, hoe klein
deze ook is, leidt tot een inbreuk op de vrijheid van een client. Van belang is dat
deze inbreuken tot een minimum worden beperkt. Goed hulpverlenerschap be-
tekent niet dat een hulpverlener vrijwel nooit mag ingrijpen in het leven van een
client. Het omvat meer dan niet-ingrijpen en geen bemoeienis vertonen met een
client. Van de hulpverlener wordt verwacht dat hij zieh actief opstelt. Zijn han-
delen dient gericht te zijn op het vergroten van de mogelijkheden van een client.
In plaats van niet mögen kan beter worden gesproken over ondersteunen waar
mogelijk en noodzakelijk. Om te voorkomen dat deze wijze van handelen de
kant opgaat van paternalisme, is het belangrijk dat een hulpverlener zijn hande-
len inzichtelijk maakt en kan verantwoorden naar derden toe.
Goed hulpverlenerschap veronderstelt ook een professionele standaard. Elke
hulpverlener, waaronder ook een persoonlijk begeleider, kan terugvallen op zijn
professionele standaard. In tegenstelling tot de professionele standaard van een
arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) kan de inhoud van de professio-
nele standaard van een persoonlijk begeleider voornamelijk niet-medisch wor-
den genoemd. Alleen dienten met een ernstige (meervoudige) handicap doen
een beroep op de medische vaardigheden van persoonlijk begeleiders. Deze
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groep vormt echter slechts een deel van de populatie dienten met een verstan-
delijke handicap. Mede ten gevolge van de ontwikkelingen in de sector verstan-
delijk gehandicaptenzorg, waaronder de nadruk die wordt gelegd op het bevor-
deren van de ontwikkelingsmogelijkheden van dienten, zullen persoonlijk be-
geleiders op zoek moeten gaan naar nieuwe vormen van professionaliteit. Een
goede hulpverlener onderscheidt zieh van andere hulpverleners omdat hij het
dilemma tussen bescherming en zelfbeschikking weet te voorkomen door de
juiste vorm van ondersteuning aan te bieden aan een client. Ten aanzien van het
ondersteunen en begeleiden van dienten bestaan evenwel nog weinig richtlij-
nen. Een persoonlijk begeleider zal zieh deze andere wijze van handelen voor
een deel zelf eigen moeten maken. Daarnaast is het van belang dat het manage-
ment en de beroepsgroep zieh richten op het nader vormgeven van een eigen
professionele standaard teneinde de positie van de persoonlijk begeleider te ver-
stevigen. Een aantal aspecten dient hiertoe te worden uitgewerkt waaronder de
reikwijdte van de verantwoordelijkheden van een persoonlijk begeleider en het
ontwikkelen van kwaliteitsnormen voor de funetie van een persoonlijk begelei-
der. Ook kunnen richtlijnen over de toepassing van vrijheidsbeperking meer
invullint? yeven aan HP .nrnfp<;<;innp|p «standaarH Fpn naripr nm«rhrpvpn .nrnfp«-
sionele standaard is met name van belang om sterker te staan tegenover andere
beroepsgroepen die werkzaam zijn in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Per-
soonlijk begeleiders kunnen zieh op grond van hun professionele standaard een
eigen positie verwerven in deze sector. Ook zou meer inzicht ontstaan in de on-
derlinge verhouding tussen de verschillende beroepsgroepen.
Hoofdstuk 5 en 6 illustreren dat het huidige juridische kader voor de toepassing
van vrijheidsbeperking in de sector verstandelijk gehandicaptenzorg niet toerei-
kend is. De beoogde interne rechtsbescherming in de Wet Bopz wordt niet ge-
boden aan dienten en kan op een aantal punten worden verbeterd. In hoo/dsfult 5
wordt het juridische kader van vrijheidsbeperking uiteengezet. In de verstande-
lijk gehandieaptenzorg vindt een breed scala aan vrijheidsbeperkende maatre-
gelen plaats. Door in deze Studie uit te gaan van een ruime definitie van vrij-
heidsbeperking wordt gerracht een bredere rechtsbescherming te bieden aan
dienten met een verstandelijke handicap dan nu onder de Wet Bopz het geval is.
De Wet Bopz beperkt de toepassing van vrijheidsbeperking tot middelen of
maatregelen, dwangbehandeling en beperkingen ex artikel 40 Wet Bopz bij on-
vrijwillig opgenomen dienten. De wetgever geeft hiermee aan dat vrijheidsbe-
perking tot een minimum beperkt moet blijven, mede gezien de gevolgen die de
toepassing ervan heeft voor de individuele grondrechten van dienten. De juridi-
sche analyse laat evenwel zien dat in de zorg voor mensen met een verstande-
lijke handicap ook sprake is van niet-wettelijke maatregelen. Naast het gevaars-
motief uit de Wet Bopz wordt in de literatuur een aantal andere motieven ge-
noemd voor de toepassing van vrijheidsbeperking: beschermingsmotief, behan-
delingsmotief, handhaven van de orde, opvoedingsmotief en straffen en belo-
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nen. Ook komt vrijheidsbeperking voor bij vrijwillig opgenomen dienten. Op
grond van de Wet Bopz is toepassing van vrijheidsbeperking bij de/.e groep
dienten verboden. De jurisprudence laat evenwel een ander beeld zien. Diverse
uitspraken illustreren dat vrijheidsbeperking bij vrijwillig opgenomen dienten is
toegestaan, voor zover het verzet van een client zieh niet rieht op hot verblijf in
een instituut. De Rechtbank Alkmaar is het niet eens met dit standpunt, maar
vindt tegelijkertijd ook dat de leemte die is ontstaan niet moet worden opgevuld
door het verlenen van een voorlopige machtiging. De Hoge Raad lijkt eon paar
jaar later deze uitspraak tegen te spreken. De benodigde zorg en ondorstouning
kunnen pas worden geboden aan een client als deze in hot bozit is van de juiste
juridische status. Dit alles betekent dat het huidige systeem van de Wet Bopz
dusdanig in elkaar zit, dat alvorens dwangbehandeling of middelen of maatre-
gelen mögen worden toegepast, eerst de juridische status moet worden aange-
past. In de discussie wordt ook de Wgbo betrokken. Behalve de Wet Bopz biedt
de Wgbo ook enige ruimte voor de toepassing van vrijheidsbeperking. Het gaat
echter om somatische handelingen die, ondanks verzet van een wilsonbekwame
client, moeten worden uitgevoerd om ernstig nadeel voor do client te voorko-
men. De Wet Bopz gaat uit van een ruimer criterium: gevaar voor de client zelf
of anderen. De Wgbo is gezien de aard van de overeenkomst niet bedoeld voor
een ingrijpende maatregel als vrijheidsbeperking in de zin van de Wet Bopz. De
Wgbo heeft als doel om in overleg met de client vrijwillig afspraken te maken
over de begeleiding en ondersteuning die nodig is voor een client. Daarnaast
biedt de Wet Bopz meer waarborgen: interne registratie, melding aan do Inspec-
tie, toetsing van de rechter en een Bopz-klachtrecht. Naast een ruimere inter-
pretatie van de motieven voor vrijheidsbeperking en de toepassing van vrij-
heidsbeperking bij vrijwillig opgenomen dienten laten eerdere onderzoeken
zien dat ook buiten instituten vrijheidsbeperking voorkomt. De Wet Bopz geldt
vooralsnog alleen in instituten.
Hoo/tfsfuA: 6 besteedt aandacht aan de toepassing van vrijheidsbeperking in de
praktijk. Wat allereerst opvalt is dat het veld zieh niet houdt aan de enge beteke-
nis van vrijheidsbeperking die in de Wet Bopz wordt gehanteerd. In de sector
verstandelijk gehandicaptenzorg worden veel toepassingen van vrijheidsbeper-
king gedoogd. De casus die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd illustreren
dat vrijheidsbeperking ook buiten het juridische kader plaatsvindt. Veel van
deze toepassingen vinden overigens plaats met toestemming van client en/of
vertegenwoordiger (de zogenaamde middelen of maatregelen akkoord). De
vraag is hierbij of beide partijen ook daadwerkelijk vrijwillig hebben ingestemd
met de toepassing of dat todi niet sprake is van enig verzet. Het grootste pro-
bleem vormt evenwel de toepassingen van vrijheidsbeperking bij vrijwillig op-
genomen dienten. Het empirische onderzoek laat zien dat op de werkvloer
nauwelijks onderscheid wordt gemaakt tussen vrijwillig en onvrijwillig opge-
nomen dienten. Instituten vinden het belangrijker om, ongeacht de juridische
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status, aan elke client kwalitatief goede zorg te bieden. De vraag is echter of vrij-
heidsbeperking bij elke client op een verantwoorde wijze plaatsvindt, aangezien
een deel van de waarborgen die de Wet Bopz biedt, niet van toepassing is op
vrijwillig opgenomen dienten.
De empirische analyse onderschrijft dat de Wet Bopz geen geschikt kader vormt
voor de sector verstandelijk gehandicaptenzorg. Hulpverleners kunnen onvol-
doende uit de voeten met het huidige juridische kader voor vrijheidsbeperking.
Pas als sprake is van gevaar mag een hulpverlener ingrijpen in de vrijheid van
een client. Deze wijze van handelen strookt niet met het bieden van goede zorg
aan dienten. Persoonlijk begeleiders spreken in termen van beschermen, opvoe-
den en pedagogisch handelen. Deze terminologie komt niet voor in de Wet
Bopz. Het gevolg is dat hulpverleners met hun handelen buiten de juridische
kaders treden teneinde goede zorg te bieden aan dienten. .
De sector verstandelijk gehandicaptenzorg Staat echter wel achter de uitgangs-
punten van de Wet Bopz. Hulpverleners onderschrijven dat bewuster moet
worden omgegaan met toepassingen van vrijheidsbeperking. Enige vorm van
verantwoording en toezicht is noodzakelijk om de rechtspositie van dienten met
een verstandelijke handicap te waarborgen.
In /wo/dsfi/Jt 7 wordt, naar aanleiding van de bevindingen in hoofdstuk 5 en 6,
een aanzet gegeven voor een altematieve regeling voor de toepassing van vrij-
heidsbeperking. De reikwijdte van dit alternatief beperkt zieh vooralsnog tot de
sector verstandelijk gehandicaptenzorg en de psychogeriatrie.' Het voorstel gaat
uit van de gedachte dat een wettelijke regeling die de toepassing van vrijheids-
beporking reguleert aandacht moet hebben voor goede zorg en rechtsbescher-
ming. Beide uitgangspunten komen onvoldoende naar voren in de huidige Wet
Bopz. Clienten krijgen enerzijds niet de zorg waar ze recht op hebben en ander-
zijds worden zij onvoldoende beschermd tegen wettelijke en (met name) niet-
wettelijke vormen van vrijheidsbeperking. • 'f
Een kenmerk van de altematieve regeling is dat het onderscheid hissen vrijwillig
en onvrijwillig opgenomen clienten komt te vervallen. Elke client die is opge-
nomen in een voorziening kan te maken krijgen met vrijheidsbeperking. Het
gevolg is ook dat het onderscheid tussen de externe en interne rechtspositie
komt te vervallen. Een belangrijke reden is dat de Wet Bopz nog teveel wordt
gekarakteriseerd als een opnamewet. Een groot deel van de bepalingen in deze
wet heeft betrekking op de opneming van een client. In de verstandelijk gehan-
dicaptenzorg is het onderscheid tussen de externe en interne rechtspositie veel

1 Hoewel de alternatieve regeling ook is geschreven voor de sector psychogeria-
trie, wordt de toepasbaarheid voor deze sector in dit boek buiten beschouwing
gelaten. L. Arends, die een proefschrift over de rechtspositie van de psychoge-
riatrische patient voorbereidt, werkt dit aspect in zijn proefschrift uit.
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minder relevant. Een opneming in een voorziening wordt gezien als het start-
punt voor de ondersteuning en begeleiding die nog gaat volgen. In de alterna-
tieve regeling wordt opneming dan ook beschouwd als een bijzondere vorm van
vrijheidsbeperking. Daarnaast wordt het begrip vrijheidsbeperking verruimd,
waardoor ook pedagogische maatregelen en beschermende maatregelen tot dit
begrip worden gerekend. De intentie van de maatregel is niet langer maatge-
vend: het gaat om de gevolgen van de maatregel. Een ander aspect van de alter-
natieve regeling is dat het locatiegebonden karakter van de Wet Bopz komt te
vervallen. Vrijheidsbeperking kan in beginsel overal plaatsvinden. Deze verrui-
ming van de reikwijdte van de regeling, komt tegemoet aan de werkwijze in de
praktijk. Ook dienten in een gvt krijgen te maken met vrijhcidsbepcrking. Een
belangrijk verschil met de Wet Bopz is dat elke client waarbij vrijheidsbeperking
wordt toegepast aanspraak kan maken op een adequate rechtsbeschorming. In
de alternatieve regeling wordt de nadruk gelegd op kwaliteit en transparantie.
Elke voorziening dient te beschikken over een intern registratiesysteem. De in-
formatie uit dit systeem kan worden gebruikt voor het ontwikkelen van een be-
leid dat gericht is op het terugdringen van vrijheidsbeperking. Daarnaast wordt
de functie van clientenvertrouwenspersoon (cvp) geintroduceerd. dienten zijn
minder in Staat om op te komen voor hun eigen rechten waardoor zij ook niet
snel zullen besluiten om een klacht in te dienen. Een cvp kan een client wijzen
op zijn rechten en waar nodig ook ondersteuning bieden.
Naast een cvp wordt een aantal regionale toetsingscommissies vrijheidsbeper-
king ingesteld. Deze commissies zijn multidisciplinair samengesteld en bestaan
uit een arts (bij voorkeur een arts voor verstandelijk gehandicapten), een ge-
dragsdeskundige, een ethicus en een jurist (tevens voorzitter van de commissie).
Deze commissies toetsen of hulpverleners op een zorgvuldige wijze omgaan met
de toepassing van vrijheidsbeperking. In elke voorziening is een interne toet-
singscommissie vrijheidsbeperking aanwezig waarbij alle meldingen van vrij-
heidsbeperking worden geregistreerd. Alleen de ernstige vormen van vrijheids-
beperking worden twee keer per jaar doorgestuurd naar de regionale toetsings-
commissie vrijheidsbeperking die vervolgens beoordeelt of zorgvuldig is ge-
handeld. Tevens wordt de regionale toetsingscommissie betrokken bij de opne-
ming van dienten (in de alternatieve regeling een bijzondere vorm van vrij-
heidsbeperking genoemd). Indien de vertegenwoordiger van een wilsonbe-
kwame client geen toestemming verleent of afwezig is rieht het Regionaal Indi-
catieorgaan zieh tot de regionale toetsingscommissie met het verzoek om de
procedure voor opneming extern te toetsen. De regionale toetsingscommissie
kan ook worden ingeroepen door een wilsonbekwame client en/of de clienten-
vertrouwenspersoon als de desbetreffende client het niet eens is met het oordeel
van het Regionaal Indicatieorgaan. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op
verzoek van een client, een vertegenwoordiger, een clientenvertrouwenspersoon
of een hulpverlener ook niet-ernstige vormen van vrijheidsbeperking te beoor-
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delen. De regionale toetsingscommissies vrijheidsbeperking toetsen, in de eerder
genoemde situaties, aan de hand van een aantal zorgvuldigheidseisen of sprake
is van een zorgvuldige toepassing van vrijheidsbeperking. Het voordeel van
deze vorm van toetsing is dat enerzijds meer openheid ontstaat over vrijheids-
beperking en anderzijds ook meer conrrole mogelijk is. Bovendien biedt de sa-
menstelling van de commissie de mogelijkheid om vanuit verschillende per-
spectieven, waaronder de praktijk, de ethiek en het recht, naar de problematiek
te kijken.
Ofschoon de reikwijdte van de altematieve regeling veel ruimer is dan die van
de Wet Bopz, blijft de toepassing van vrijheidsbeperking ook nu een ultimum
remedium. Om vrijheidsbeperking te mögen toepassen moet voldaan zijn aan
het noodzakelijkheidscriterium. Noodzaak wordt in dit kader uitgelegd als
noodzakelijk voor de client zelf. Factoren die buiten de client liggen worden in
eerste instantie niet tot dit criterium gerekend. Noodzaak dient echter wel ruim-
te open te laten voor 'gevaar voor derden'. In deze betekenis draagt vrij-
heidsbeperking weliswaar niet direct bij aan het welzijn en de ontwikkeling van
de client, maar worden derden in bescherming genomen. Van belang is dat in
aanme'rking wordt genomen o/ de maatregel e/fecrie/ is, in verhouding staat tot
het doel dat wordt beoogd en er geen redelijk altematief is met een minder in-
grijpond karakter. In de uitvoering van de maatregel kan in een dergelijke sirua-
tie op diverse manieren een bijdrage worden geleverd aan de ontplooiing van
dienten (voortdurend in contact blijven met de client, op zoek gaan naar alter-
natieven en de maatregel niet te lang laten voortduren).
In de altematieve regeling wordt aansluiting gezocht bij de specifieke kenmer-
ken van de sector verstandelijk gehandicaptenzorg. Dit voorkomt echter niet dat
ook een aantal kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij de inhoud ervan.
Critici zullen erop wijzen dat de mogelijkheden om vrijheidsbeperking toe te
passen zijn verruimd. De altematieve regeling heeft een veel bredere reikwijdte
dan do Wet Bopz. De verwachting is echter niet dat, mede vanwege het ruime
gedoogbeleid dat nu al onder de Wet Bopz plaatsvindt, de toepassing van vrij-
heidsbeperking gaat toenemen. Ook de kritiek dat het criterium noodzaak de
deur openzet voor de toepassing van vrijheidsbeperking is onterecht. Het begrip
noodzaak sluit beter aan bij de visie die wordt gehanteerd in de sector verstan-
delijk gehandicaptenzorg: het bieden van goede zorg die gericht is op de ont-
plooiing van dienten. Een belangrijke voorwaarde is dat hulpverleners hun
handelen inzichtelijk maken en verantwoorden. Andere kanttekeningen die na-
der bekeken moeten worden zijn de mogelijkheden en beperkingen van toezicht
op vrijheidsbeperking die buiten instituten plaatsvindt, het aanbrengen van gra-
daties in vrijheidsbeperking zodat niet elke vorm van vrijheidsbeperking hoeft te
voldoen aan de strikte eisen van kwaliteit en transparantie en tot slot het geven
van toestemming voor vrijheidsbeperking. Het begrip verzet blijft een lastig
punt. De aanwezigheid van een cvp, een interne toetsingscommissie vrijheids-
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beperking en de regionale toetsingscommissies vrijheidsbeperking biedon
evenwel meer waarborgen om zorgvuldig om te gaan met de interpretatie van
verzet van een client. Het is de vraag of een aparte regeling voor do toepassing
van vrijheidsbeperking in de sector verstandelijk gehandicaptenzorg wenselijk
is. Aparte regelingen dragen niet bij aan de integratie van mensen met een ver-
standelijke handicap. In deze sector zijn echter dusdanige belangen in het ge-
ding, dat een aparte regeling om meerdere redenen gerechtvaardigd is. Clienten
in deze sector zijn doorgaans minder wilsbekwaam en worden, in tegenstelling
tot in de psychiatrie en de verpleeghuissector, gedurende vrijwel hun hele leven
geconfronteerd met (ingrijpende) vormen van vrijheidsbeporking.
Deze studie wordt afgesloten met een aantal conclusies en aanbevolingen (/100/d-
sfufc 8). Benadrukt wordt dat de zorg aan mensen met een verstandelijke handi-
cap vanuit een ander perspectief dient plaats te vinden. Onder ander perspectief
wordt verstaan het juridische perspectief en de betekenis die dit perspectief vcxir
clienten met een verstandelijke handicap kan hebben. Van belang is echter wel
dat in het recht voldoende aansluiting wordt gezocht bij de kenmerken van de
sector verstandelijk gehandicaptenzorg. In het huidige juridische kader gobourt
dit nog onvoldoende waardoor hulpverleners de regeis gaan ontwijken. De Wet
Bopz is daar een goed voorbeeld van. Hulpverleners kunnen niet de benodigde
ondersteuning bieden aan clienten waardoor niet altijd sprake kan zijn van goe-
de zorg. In hoofdstuk 8 wordt ook een aantal aanbevelingen gedaan teneinde de
taken en bevoegdheden van de verschillende actoren in de sector verstandelijk
gehandicaptenzorg te verduidelijken. Uiieindelijk dient het boek een bijdrage te
leveren aan het verduidelijken van de rechtspositie van clienten met een ver-
standelijke handicap. Hoewel het onderzoek slechts in een klein aantal voor-
zieningen heeft plaatsgevonden zijn de uitkomsten van het onderzoek wel de-
gelijk van betekenis voor de sector verstandelijk gehandicaptenzorg. Een onder-
zoek, waarin de nadruk wordt gelegd op de rechten van clienten, is in deze sec-
tor geen overbodige luxe. Meer aandacht voor rechten moet overigens niet lei-
den tot meer bureaucratisering in de zorg. Van hulpverleners wordt verwacht
dat zij hun handelen inzichtelijk kunnen maken waarbij van belang is dat zij
kunnen aangeven om welke reden een client in zijn vrijheid wordt beperkt. De
enige legitieme reden zou moeten zijn het stimuleren van de ontplooiing van
clienten.
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In the last decades of the previous century, the awareness has been growing that
individuals with an intellectual disability too should have the chance to live their
life as much as possible according to their own views. This notion can be traced
back to the citizenship paradigm, which declares that individuals with an intel-
lectual disability are equal to individuals without this disability and ought to
have the same rights and duties as any other member of society.' According
equal rights in itself is not enough to guarantee the legal position of clients with
an intellectual disability. Usually, clients need to be made aware of their rights,
and need (extra) help to realize these rights. In the context of the citizenship
paradigm the word 'support' is used. Depending on the limitations he experi-
ences as a result of his intellectual disability, a client is in need of a certain meas-
ure of support. Without support from a personal coach or a representative, many
clients will find it hard to make their choices by themselves.
The citizenship paradigm pursues the idea that the principle of self-determina-
tion is inadequate when it comes to individuals with an intellectual disability.
This principle of law is based on the notion that any individual, irrespective of
his ability to exercise this right, has the freedom to give direction to his life. The
right to self-determination has an important place in our society: it forms the
framework of the law on patients' rights, which have been growing explosively
since the nineties of the previous century. The Dutch Psychiatric Hospitals
(Compulsory Admissions) Act (from now on: Psychiatric Hospitals Act) empha-
sizes that clients are to be restricted as little as possible in their freedom. It is
only in case of danger of the client to himself or to others that a freedom re-
stricting measure can be applied. The principles of the right of self-determina-
tion should also be respected in the care for the intellectually disabled. Clients
with an intellectual disability have their own abilities and wishes. The right to
self-determination (in general) implies an attitude of the care provider of aloof-
ness, of non-intervention. This is not always to the advantage of the legal posi-
tion of clients with an intellectual disability, who usually lack the wherewithal to
shape their lives independently. The intention of the law should encourage the
development of the right of self-determination of these individuals. The right to
good care is an important right in this context. A client with an intellectual dis-
ability has a right to good care in the sense that it is committed, supportive and
protective where needed. Good care requires certain qualities of health care pro-
viders. Health care providers are expected to do more than to remain aloof from
clients and to try not to interfere. The good health care provider knows when to
act in order to give the client's abilities a chance to develop. This way of acting
requires a new way of thinking. On the one hand, it is to be prevented that
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health care providers become (too) paternalistic; on the other hand health care
providers are expected not to leave clients too much to themselves out of respect
for their right to self-determination.
In this study, the central question is the following: 'VVTiaf is //ie Onfrnia/) /ega/ posi-
f/oM o/d/Wifs u>/f/i an mte//ecrua/ disaoiV/ry, m care, w/iew if comes to flic app/i'cafio« 0/
/reedom resfnr/ions; w/iaf /orm does /he infenia/ /ega/ pos/fion fafce in pracf/'ce and
ifh/ch re/euanf recommenda/ions can be made?'
Thiä question has been narrowed down to the application of freedom restrictions
in relationship to the client's right to good care and the health care provider's
right to good care providership. Freedom restriction in the care for clients with
an intellectual disability is a much debated subject. All too often, the issue of
freedom restriction is viewed either from the perspective of providing protection
for the client or from the perspective of stimulating self-determination of clients.
In this study, this opposition of views is abandoned. Both perspectives are con-
sidered as essential for the legal position of clients with an intellectual disability.
At certain times, protecting clients when this is done with the intent to further
the development of the client is acceptable. In many instances, this protection
consists of a restriction of the client's freedom. It is important that the health care
provider is able to explain this restriction in terms of the development of the
client.
In r/u?;»frr 1 the origin of this study is explained. The legal framework and the
function of the law in the care for persons with an intellectual disability are de-
scribed. Also, the concept of intellectual disability is explored and a description
is given of the sector of care for the intellectually disabled and the ongoing de-
velopments in this sector.
The way, in which the empirical data for this study have been gathered and ana-
lyzed, is explained in c/iapfer 2. The empirical research can be characterized as a
qualitative nature, and comprises of two investigations. In the first place, quali-
tative data have been gathered in three different types of institutions for the care
of the intellectually disabled. In these institutions, interviews have been done
with clients, client's representatives and health care providers, participating ob-
servation has been practiced and clients' files have been studied. Also, conclu-
sions from the second evaluation of the Psychiatric Hospitals Act, relevant to the
internal legal position of clients with an intellectual disability in care, have been
taken into account. The results of both investigations are to be found in chapter
6.
The normative framework, described in c/iapfer 3, explores the principles of law
that are of importance to the care for individuals with an intellectual disability.
Next to the right of protection and the right of self-determination, two other
principles art» introduced: the right to good care and the right to development.
Before discussing the content of and the relation between these four principles,
the import of law for the sector of care for individuals with an intellectual dis-
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ability is given a foundation. So far, too little attention has been given to the law
in this sector. In this study, the stance is taken that a certain measure of juridisa-
tion is unavoidable in this sector. A number of reasons can be mentioned. Most
importantly, the relationship of a client with an intellectual disability and his
health care provider is not a relationship of equals. Mostly, clients are in a very
vulnerable position. They are less able to be assertive when it comes to their in-
terests. Apart from this, the relationship is characterized by a certain measure of
dependency. It is up to the health care provider to decide whether he will apply
freedom-restricting measures to a client. And is also the health care provider
who decides on the duration of these measures. The client's vulnerable and de-
pendent position asks for legal protection. It is the responsibility of the law to
safeguard the legal position of clients. This, however, is not the only function of
law in this sector. Every client ought to have, within the scope of his abilities, the
chance to live life according to his own views. This means that it is also up to the
law to respect, and if possible, to promote, the right to self-determination of
clients.
Health care providers take a different view on juridisation in the care for indi-
viduals with an intellectual disability. All too often, the predominant idea is that
the law restricts their freedom to act. Ethicists add to this that juridisation in this
sector leads to a diminishing level of care. The inherent character of the care re-
lationship - dependency of the client - would be affected by an increased im-
pact of the law. This supposition is unfounded. The dependent position of the
client is indeed acknowledged in law, but it is no longer the central issue. The
law stresses other characteristics of the care relationship. The law proposes to
amend the unequal positions of the relationship of health care provider and
client. Equality and respect for each other are the essential elements of the care
relationship and contribute to the further development of clients. It is defended
that the law is not directed only at individuality and the health care provider's
aloofness from clients. In the care for the intellectually disabled a broader view is
necessary: good care and development are concepts that play an important part
in law.
Health care providers rightly state that the law sets certain boundaries and de-
mands their accountability for their actions. These characteristics of the law are
not to be seen as negative juridisation, but form a part of the (protecting) role the
law plays in the care for individuals with an intellectual disability. Within the
boundaries of the law the health care providers have sufficient freedom. How-
ever, in this study the proposition is defended that the Psychiatric Hospitals Act
can be seen as a form of negative juridisation in the sector of care for the intel-
lectually disabled. The principles of this act are endorsed, but this is not the case
when it comes to the contents of the act. As it is, the Psychiatric Hospitals Act
takes little account of the specific characteristics of the sector, and as a result the
goals of the act are not reached. Besides, there is too much stress on the right to
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self-determination of clients. In the chapters 5, 6 and 7 these problems are inves-
tigated further.
In this study, due to the specific position of individuals with an intellectual dis-
ability, the emphasis will be on f/w n'#/if to dwe/opmewf. Unlike psycho-geriatric
patients or patients in a hospital, clients in instutions for the care of the intellec-
tually disabled stay there for long periods of time. It is of importance that during
their stay, the clients' development does not stagnate. The right to development
has already been established for some time as a principle of law in care for the
young. By and by, the emphasis in this sector has shifted from protection to de-
velopment. A similar change of perspective is ongoing in the care for those with
an intellectual disability. In the context of the citizenship paradigm, clients
should have the opportunity to gain experiences in order to be able to further
their development. Article 23 of the Convention on the rights of the Child states
that every mentally disabled child, whenever possible, should have the appro-
priate assistance in order to further his self-reliance. This article is also relevant
for adult clients with an intellectual disability.
The right to development can be realized by offering clients the right combina-
tion of protection and self-determination. This mix can be deduced from the
principle of law '#ood rare.' It follows from this principle that care has to be di-
rected individually at each client, and that this care is given by care providers
with certain qualities. A care provider has to be able to give care in a transparent
way and to be accountable for his actions to third parties. Also, he has to be able
to empathize with the situation the client is in, in order to be able to contribute to
the development of clients. From this point of view, care can be seen as the of-
fering of support to clients. In the modern interpretation, care is in many ways
similar to support. The emphasis is no longer on what the client is unable to do,
but on encouraging the 'empowerment' of clients. The right to good care is based
on article 22 (1) of the Dutch Constitution, but is also laid down in a number of
patients' rights acts, among them article 2 Kwz (Care Institutions (Quality) Act),
article 40 (1) Wet big (Individual Health Care Professions Act), and article 7:453
BVV (the Civil Code) on good care providership. An important difference with
the right to health care of article 22(1) is that the right to good care is not meant
to be a socially defined civil right, as it shows more characteristics of an individ-
ual civil right.
The right to good care is special in this respect that there is room for self-deter-
mination as well as protection in this principle of law, which allows for the
client's freedom to be restricted at one time and at another time gives more
scope for the client's activities. The object of clients' protection is absolutely lim-
ited to protecting the client against himself. This narrow description of the prin-
ciple of protection illustrates that protection is only allowed in the interest of the
client. In principle, reasons for taking measures for protecting a client are not to
be found outside the client. Staff shortages, unqualified staff, the way the insn-
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tution is built, or overcrowding of clients: none of these is a valid reason to pro-
tect client against himself. Restricting a client's freedom on any of these grounds
is unjustified. Of course, the boundaries of the right to self-determination have to
be taken into account. In this case, this concerns the protection of the common
good and of third parties. These boundaries apply for all citizens in our society.
However, there is only room for infringing the right to self-determination when
there is no adequate alternative, and when there is a reasonable proportion be-
tween the object of the infringement and the consequences of it, and the in-
fringement is stopped the very moment the necessity for it is no longer there.
The good health care providership is the central subject of differ 4. This theme
is followed up in the chapters 5-7, which are all dealing with the application of
freedom restrictions. The key issue in chapter 4 is that, in the context of good
care, health care providers should possess certain qualities in order to be ablo to
actually deliver good care. From the broad outline presented in the normative
framework follows that there is a different perspective for health care profes-
sionals in the care for persons with an intellectual disability. They will have to
become more aware of the rights of clients with an intellectual disability. Any
restriction of freedom, however minor, constitutes a breach of the freedom of the
client. It is essential that these breaches are limited to the minimum. Good health
care providership does not mean that the care provider is almost never allowed
to intervene in the life of a client. It consists of more than non-intervention and
an attitude of aloofness towards the client. The role expected of care provider is
an active one. His actions are to be directed at stimulating of the abilities of a
client. Instead of talking about 'non-intervention,' it is preferable to talk of 'sup-
port where possible and necessary.' To prevent a development of this way of
acting in the direction of paternalism, it is important that the care provider is
transparent in his actions and is accountable to third parties.
Good health care providership presupposes a professional standard. Any care
provider, including the personal coach, has a professional standard to fall back
on. Unlike the professional standard of the medical specialist for the intellectu-
ally disabled, the content of the professional standard of a personal coach can be
described as mainly non-medical. Only clients with serious (multiple) disabilities
need a personal coach with some medical skills. This group is just one part of the
population of clients with an intellectual disability. Partly as a result of devel-
opments in the sector of care for the intellectually disabled, among those the
emphasis put on the developmental possibilities of clients, personal coaches will
have to find new forms of professionalism. A good care provider distinguishes
himself from others by solving the dilemma between protection and self-deter-
mination by finding a way to offer the right form of support to the client. As yet,
however, there are few guidelines concerning the support and the coaching of
clients. Personal coaches will have to find their way by themselves to the new
way of coaching. It is also important that management and personal coaches
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work towards developing a professional standard in order to strengthen the po-
sition of the personal coach. Thereto a number of aspects will have to be out-
lined, including the scope of the responsibilities of the personal coach and the
development of quality standards for the function of personal coach. Guidelines
on the application of freedom restriction can help shape the professional
standard. A better-defined professional standard is important especially to
strengthen the position of the professional in relation to other professions in the
field of care for the intellectually disabled. Personal coaches, with the help of
their professional standard, can acquire their own position in the sector. In this
way, the various relationships of the several professions are clarified.
Chapter 5 and 6 illustrate the shortcomings of the current legal framework for
the application of freedom restriction in the sector of care for the intellectually
disabled. The Psychiatric Hospitals Act proposes to safeguard the internal legal
position of clients but it fails to deliver, and it can be improved on a number of
points. In c/japfrr 5 the legal framework concerning freedom restriction is set out.
In the care for the intellectually disabled, a whole range of freedom restricting
measures is applied. In this study, by giving a broad definition to freedom re-
jfrirttan, if is ;/?Jxv?d<*J to o//«v a ivoad«- JlegaJ pvotortAcv? to diente »vib <v? in-
tellectual disability than is the case under the regime of the current Psychiatric
Hospitals Act. The Psychiatric Hospitals Act limits the application of freedom
restriction to 'means' or 'measures,' forced treatment and restrictions on the basis
of article 40 of the Act, to clients staying with a compulsory admission in the
institution. In this way, the legislator indicates that the application of freedom
restrictions has to be restricted to the minimum, in part because of the conse-
quences of application for the clients' individual civil rights. However, legal
analysis shows that in the care for individuals with an intellectual disability non-
legal measures also occur. Apart from the danger criterion in the Psychiatric
Hospitals Act a number of other criteria has been proposed, in literature, for the
application of freedom restriction: a protection criterion, a treatment criterion, a
maintaining order criterion, an education criterion and a punishment-and-re-
ward criterion. Freedom restriction is also applied to clients staying in the in-
stitution voluntarily. The Psychiatric Hospitals Act does not allow the applica-
tion of freedom restriction for this group of clients. However, jurisprudence
shows another picture. Several court decisions indicate that freedom restriction
is allowed for voluntarily staying clients, as long as the client's resistance is not
directed at his stay in the institution. The Court of Alkmaar disagrees with this
opinion, but at the same time expresses the view that the existing hiatus is not to
be remedied by issuing an interim authorization. A few years later, the Supreme
Court disagrees with this judgement. The necessary care and support can only
be offered to a client when the client possesses the correct legal status. According
to the current system of the Psychiatric Hospitals Act, this means that the legal
status of the client will have to be adjusted before enforced treatment or means
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or measures can be lawfully applied. The provisions on the medical treatment
contract in the Civil Code also enter into this discussion. Besides the Psychiatric
Hospitals Act, the Civil Code provisions on the medical treatment contract offer
some room for the application of freedom restriction. This concerns somatic
treatment only, which has to be carried out even though an incompetent client
resists, when this is necessary to prevent serious harm to the client. The criterion
in the Psychiatric Hospitals Act is broader: danger of the client to himself or to
others. The Civil Code provisions on the medical treatment contract are by their
very nature not intended to provide for far-reaching measures like the freedom
restricting measures of the Psychiatric Hospitals Act. The Civil Code provisions
propose to stimulate consultation and freely reached agreement between health
care provider and the client on the treatment and support necessary to the client.
In comparison, the Psychiatric Hospitals Act offers more safeguards: internal
registration, informing the health care inspector, checks by the courts, and the
right to complain as set out in the Psychiatric Hospitals Act.
Besides a broader interpretation of the criteria for freedom restriction and the
application of freedom restriction with voluntarily residing clients, previous re-
search has shown that freedom restriction is applied outside institutions as well.
As yet, the Psychiatric Hospitals Act is only applicable within institutions.
C/iapfer 6 focuses on the application of freedom restriction in practice. The first
thing that attracts notice is that the field does not adhere to the 'narrow' sense of
freedom restriction according to the Psychiatric Hospitals Act. In the sector of
care for the intellectually disabled, many applications of freedom restriction are
tolerated.' The cases presented in this chapter illustrate that freedom restriction
does occur in situations outside the legal framework. Many of these freedom
restrictions are applied with the consent of the client and/or his representative
(the so-called means and measures agreement). The question remains whether
this consent has really been given freely for the application and whether there
really is no resistance. However, the biggest problem is the application of free-
dom restriction with voluntarily residing clients. The empirical research shows
that in practice hardly ever a distinction is made between voluntarily and invol-
untarily residing clients. Institutions are more interested in providing good qual-
ity care to all clients, irrespective of their legal status. The question then is
whether freedom restriction is applied in a responsible way with all clients con-
cerned, considering that some of the safeguards offered by the Psychiatric Hos-
pitals Act do not apply to voluntarily resident clients.

The empirical analysis confirms the view that the Psychiatric Hospitals Act is not
a suitable framework for the sector of care for the intellectually disabled. Care
providers are hampered by the current legal framework concerning freedom
restriction. Only in case of (serious) danger the care provider is allowed to re-
strict a client's freedom. This way of acting does not tally with delivering good
care to clients. Personal coaches see their work in terms of protecting, educating
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and proceeding in an educational way. These terms are absent in the Psychiatric
Hospitals Act. As a result, care providers act outside the legal framework in or-
der to offer good care to clients.
The sector of care for the intellectually disabled does subscribe to the principles
of the Psychiatric Hospitals Act. Care providers agree that it is necessary to be-
come more aware when it comes to the application of freedom restriction. Some
form of accountability and surveillance is needed to safeguard the legal position
of clients with an intellectual disability.
With reference to the findings in chapters 5 and 6, in c/wpter 7 an initial impetus
is given for an alternative regulation for the application of freedom restriction.
For now, the scope of this alternative is limited to the sector of care for the intel-
lectually disabled and psychogeriatrics.' The proposal's starting point is that
regulation by law of the application of freedom restriction should emphasize the
rights to good care and legal protection. The latter two principles receive too
little attention in the current Psychiatric Hospitals Act. On the one hand, clients
do not receive the care they are entitled to, and on the other hand they are insuf-
ficiently protected against legal and (especially) illegal forms of freedom restric-
tion.
The hallmark of the alternative regulation is that there is no longer a distinction
between clients who are in the institution on a voluntary basis and those who
were compulsorily admitted. Any client staying in an institution is liable to ex-
perience freedom restriction. In the alternative regulation the distinction be-
tween the external legal position and the internal legal position disappears. This
is because the Psychiatric Hospitals Act is still too much a regulation about ad-
mission. Many of the articles of the Psychiatric Hospitals Act deal with the ad-
mission of a client to an institution. In the care for the intellectually disabled the
distinction between external and internal legal position is much less relevant.
The admission to an institution is seen as the starting-point for the support and
coaching that is to follow. In the alternative regulation therefore, the admission
is treated as a special form of freedom restriction. The concept of freedom re-
striction is also broadened in such a way that educational measures and protec-
tive measures become part of the concept. The intention of a measure is no
longer the criterion: the consequences of a measure are. Another aspect of the
alternative regulation is the letting go of the location bound character of the Psy-
chiatric Hospitals Act. In principle, freedom restriction can happen anywhere.
This widening of the scope of the regulation goes some way to meet the method

1 Although the alternative regulation has been written for the sector of psycho-
' geriatric as well, the application of this regulation for this sector is not discussed

in this book. 1.. Arends, who is working on a thesis on the legal position of the
psychogeriatric patient, will develop this aspect in his thesis.
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of working in practice. Clients in a surrogate family unit can also encounter
freedom restriction. An important difference (of the alternative regulation) com-
pared with the Psychiatric Hospitals Act is that any client who experiences the
application of freedom restriction is entitled to adequate legal protection. The
alternative regulation emphasizes quality and transparence. Each institution will
have to have an internal registration system. The information gathered by this
system can be used to develop a policy directed at pushing back freedom re-
striction. Also, the function of client's advocate is introduced. Clients are less
able to stand up for their rights, which also mean that they do not easily decide
to file a complaint. The client's advocate can advise the client as to his rights and
offer support where necessary.
In addition to a client's advocate, a number of regional assessment committees
on freedom restriction will be provided. These committees are multidisciplinary
in composition and consist of a physician (preferably a physician for the intel-
lectually disabled), a specialist on behaviour, an ethicist and a lawyer (who is
also presiding the committee). These committees assess whether care providers
are duly careful in applying freedom restrictions. Each institution has its own
internal assessment committee on freedom restriction, where all reports of free-
dom restriction are registered. Only the more serious forms of freedom restric-
tion are sent on, twice a year, to the regional assessment committee, which then
assesses whether the treatment was sufficiently careful. The regional assessment
committee will also be involved in the admittance of clients (in the alternative
regulation this is seen as a special form of freedom restriction). In case of absence
or a refusal of the representative of an incompetent client, the regional indication
organ turns to the regional assessment committee with the request to assess the
followed procedure of admittance externally. An incompetent client and/or the
client's advocate can also approach the regional assessment committee when the
client disagrees with the judgment of the regional indication organ. In addition
the client, the representative, the client's advocate or a care worker can request
the assessment of the less serious forms of freedom restriction. The regional as-
sessment committees on freedom restriction determine whether the application
of freedom restriction has been careful in the above named situations on the ba-
sis of requirements of carefulness. The advantage of this form of assessment is
that freedom restriction will become more transparent and at the same time, an
improved control is possible. Moreover, the composition of the committee makes
it possible to view the issue from different perspectives, including practice, eth-
ics and the law.
Although the scope of the alternative regulation is much broader than that of the
Psychiatric Hospitals Act, the application of freedom restriction still remains an
ultimum remedium. The application of freedom restriction is acceptable only
when the criterion of necessity is met. Necessity in this context is viewed as a
necessary for the client himself. In principle, factors outside the client are not
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considered part of the criterion. Necessity, however, does have to leave room for
'danger to others.' In this sense the freedom restriction does not directly contrib-
ute to the well-being and the development of the client, but third parties are be-
ing protected. It is important to assess whether the measure is effective, in pro-
portion to the intended goal and there is no reasonable alternative that is less
intrusive in character. Still, during the execution of the measure there are several
ways in which a contribution is possible to the development of the client (keep-
ing in contact with the client at all times, looking for alternatives, ending the
measure as soon as possible).
In the alternative regulation reference is made to specific characteristics of the
sector of care for the intellectually disabled. This will not prevent a number of
critical comments to be voiced about the contents of the regulation. Critics will
point out that the opportunities for the application of freedom restrictions have
increased. The scope of the alternative regulation is much wider than that of the
Psychiatric Hospitals Act. It is however the expectation, due to the actual wide
practice of toleration under the Psychiatric Hospitals Act, that the application of
freedom restriction will not increase. Critical voices, which state that the neces-
sity criterion will throw the door to freedom restriction wide open, are wron^,
The necessity criterion is better suited to the views held in the sector of care for
the intellectually disabled: offering good care, directed at the development of
clients. An important condition is that care providers are transparent in their
actions and are accountable. Other comments that need closer attention relate to
possibilities and limitations of surveillance of freedom restriction outside the
instutions; the classification of freedom restriction in order to label some forms
of freedom restriction as not needing to meet the strict demands of quality and
transparence; and finally the giving of consent for freedom restriction. The con-
cept of resistance remains a difficult issue. The availability of a client's advocate,
an internal assessment committee and a regional assessment committee on free-
dom restriction offer extra safeguards for the careful interpretation of resistance
of a client. In general, it is doubtful whether a separate regulation on the appli-
cation of freedom restriction in the sector of care for the intellectually disabled is
desirable. Separate regulations do not contribute to the integration of persons
with an intellectual disability. However, the interests at issue in this sector are
such, that they do justify a separate regulation for a number of reasons. Clients
in this sector are usually less competent and, unlike clients in psychiatric and
psychogeriatric institutions, they are often confronted with (serious) forms of
freedom restriction for a large part of their life.
This study will be completed with a number of conclusions and recommenda-
tions (r/tapftT 8). It is emphasized that the care for persons with an intellectual
disability should bo given from another perspective. With 'another perspective'
is meant the legal perspective and the significance that this perspective can have
for clients with an intellectual disability. It is however of importance that the law
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pays adequate attention to the characteristics of the sector of care for the intel-
lectually disabled. In the current legal framework this is insufficiently the case,
which leads to care providers evading the rules. The Psychiatric Hospitals Act is
a case in point. Care providers are unable to offer clients the appropriate support
and are therefore at times unable to deliver good care. In chapter 8 a number of
recommendations is made in order to clarify the duties and responsibilities of
the several actors in the sector of care for the intellectually disabled. In the end,
this book should contribute to the clarification of the legal position of clients
with a intellectual disability. Although the research has taken place in a small
number of institutions, the outcomes of the research are relevant for the sector as
a whole. Research with emphasis on the legal rights of clients is not a superflu-
ous luxury in this sector. More attention to rights does not have to lead to more
bureaucracy in care. Care providers are expected to be transparent in their ac-
tions, and it is important that they can indicate the reason why a client's freedom
is being restricted. The only legitimate reason ought to be stimulation of the
client's development.
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mrt «VH itTstandr/i/Jte Ziandicap, Nijmegen: KU Nijmegen, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid 1997.

Biesaart en Hubben 2000
Biosaart, M.C.I.H. en J.H. Hubben, MefftodieJt z>oor df i>asfs(e//in^ I'fln u'i/sonte-
JtuHMm/tc'id /»i; mensen mef een tvrstande/i/Jte ftflndicap, Nunspeet: Bestuurscentrum
Stichting Philadelphia Zorg en Utrecht: Vereniging Gehandicaptenzorg Neder-
land 2000

Blankman 1992
Blankman, K., "Recht en gezondheid: menswaardigheid en rechtsbescherming
van geestelijk gehandicapten", in: K. Blankman en J.E. Doek (red.), Rec/tf en ge-
zond/ieid: /iher ümicorMm Mr. Oscar P.F. O/denfrwrg, Amsterdam: VU Uitgeverij
1992. p. 39-50. •

348



Lj /era fuur

B l a n k m a n 2 0 0 3 ^ • - ••-.••.-. ^ .* , 4

Blankman, K., Psyc/iiafr/e en recnf. Recnfsbeschermi'nj» W/ wt/hfiiisfx'Mfmm,«; in de
secforen i>ersfande/i/Jt ^e/tandiaipfenzorj» en psi/c/io£en'afr/e, Preadvies Vereniging
voor Gezondheidsrecht, Utrecht 2003.

Van den Brink 1999 '
Brink, van den G.F.M., Een scnoors goed: de befeJtenis t'fln zor# m de /irrfnif/iMyse /e-

p, Utrecht: NIZW 1999.

Buntinx 2002
Buntinx, W.H.E., "De 'International Classification of Functionining Disability
and Health' (ICF) en de nieuwe definitie van verstandelijkc handicap van de
American Assocaiation on Mental Retardation", in: G.H.M.M. ten Horn, W.H.E.
Buntinx, R. Habekothe, E.Th. Klapwijk, W.A.L. van Leeuwon & B. van Zijder-
veld (red.)/ HanrfboeJt moge/i)it/ierfeH, Vraa^enc/ite zor^ z»oor mense» mef fen

(1.10.2.2:1-26), Maarssen: Elsevier 2002.

Buntinx 2003
Buntinx, W.H.E., "Wat is een verstandelijke handicap? Definitie, assessment en
ondersteuning volgens het AAMR-model", Neder/ands Tj/'dsc/in/K wor rfe Zor̂ f aan

(29) 2003-1, p. 4-24.

Carbo 2003
Carbo, C , "Professionalisering van beroepsbeoefenaren: de knop is nog niet
overal om", Marfcanf (8) 2003-9, p. 26-28.

College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen 1999a
College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen, ßouu>/rundi£e-/unrf/oMe/e
be/ioew yon meuu>bouu>p/aMtteM yoor a/zoMrferiH ŜTOorzieMiM ên IM de
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