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Patiënt A, een vrouw van begin 40 jaar, gravida 1 para 
0, verbleef al jaren in een ggz-instelling, waar zij was 
opgenomen met een rechterlijke machtiging op grond 
van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische 
Ziekenhuizen (BOPZ). Zij was gediagnosticeerd met 
een borderlinepersoonlijkheidsstoornis en een psychose 
niet anderszins omschreven. Patiënte vertelde gewenst 
zwanger te zijn geraakt. Vanwege de zwangerschap was 
behandeling met valproaat en lamotrigine gestaakt. Zij 
gebruikte wel lorazepam voor het slapen, maar weigerde 
haloperidol. In het derde trimester werd in de ggz-
instelling besloten tot dwangbehandeling met een halo-
peridoldepot vanwege toenemend agressief en grens-
overschrijdend gedrag, oordeels- en kritiekstoornissen, 
psychotische symptomen in de vorm van wisselend 
incoherent denken en achterdocht, en slechte zorg voor 
haarzelf en haar ongeboren kind omdat ze slecht at. 
Hierop verbeterde de toestand van patiënte. De Raad 
voor de Kinderbescherming was inmiddels ingescha-
keld.
Patiënte werd in de 37e zwangerschapsweek overge-
plaatst naar de afdeling Psychiatrie van ons ziekenhuis 
voor begeleiding in de peri-partumperiode. Zij weigerde 
herhaaldelijk oriënterend laboratoriumonderzoek en een 
groot deel van het lichamelijk onderzoek. Zij daagde het 
personeel uit en gedroeg zich tijdens groepswandelingen 
gevaarlijk in het verkeer. Daags na opname vertelde pati-
ente geen kindsbewegingen meer te voelen. Een cardio-
tocogram (CTG) dat met spoed werd verricht, mislukte 
vanwege onvoldoende medewerking: patiënte legde de 
sensor op haar eigen hart, want hiernaar moest geluis-
terd worden. De zwangerschapsecho van de volgende dag 
liet geen afwijkingen zien. Patiënte weigerde de aangebo-
den haloperidol per os in te nemen en stelde zich toene-
mend geagiteerd, dreigend en agressief op. Zij was onbe-
trouwbaar in het rapporteren van kindsbewegingen en 

DAmes en heren,

Wilsbekwame patiënten mogen een behandeling weigeren en hulpverleners behoren dit te respecteren. Bij 
een zwangere betekent het niet kunnen uitvoeren van noodzakelijke controles dat het nog ongeboren kind 
mogelijk gevaar loopt. Als een zwangere medewerking blijft weigeren, kan het behandelteam besluiten tot 
een sectio caesarea. In dit artikel beschrijven wij een zwangere die met een rechterlijke machtiging werd 
opgenomen op een psychiatrische afdeling en die verloskundige zorg bleef weigeren. Wij bespreken ook de 
rechtvaardiging van de uitgevoerde keizersnede, vanuit ethisch en juridisch perspectief.
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bleef de noodzakelijke verloskundige controle in de vorm 
van een CTG weigeren.
We begonnen dwangbehandeling met een haloperidol-
depot vanwege gevaar voor haarzelf en anderen, onder 
wie het ongeboren kind, en ter verbetering van haar 
medewerking aan de noodzakelijke verloskundige zorg. 
Omdat patiënte CTG-controles bleef weigeren liet de 
gynaecoloog haar weten dat als zij niet wilde meewerken 
aan het verloskundige onderzoek, een sectio caesarea 
werd overwogen in het belang van het kind. Patiënte riep 
hierop: ‘Dat moet dan maar’, en liep boos weg. De gynae-
coloog, anesthesioloog, psychiater en neonatoloog 
bespraken de mogelijke alternatieve handelingswijzen: 
(a) gedwongen verloskundige controles, zo nodig onder 
sedatie; of (b) afzien van controles en een spontane par-
tus afwachten. Beide opties werden verworpen vanwege 
de belasting en risico’s voor patiënte en haar kind. We 
concludeerden dat er in de gegeven omstandigheden 
geen alternatief was voor een sectio caesarea, die des-
noods tegen de wil van patiënte zou worden uitgevoerd. 
We lichtten een familielid van patiënte in die optrad als 
contactpersoon en vertegenwoordiger en dit familielid 
was het eens met de voorgenomen sectio caesarea, ook 
als dat tegen de wil van patiënte gebeurde.
De gynaecoloog en de psychiater bespraken gezamenlijk 
nogmaals de zorgen over de toestand van het kind met 
patiënte. Patiënte vertelde boos te zijn over het gedwon-
gen haloperidoldepot, weigerde opnieuw CTG-controle 
en uitte zich achterdochtig naar het behandelteam. We 

benadrukten dat er een medische noodzaak was voor een 
spoedsectio om het kind tegen mogelijke schade te 
beschermen. Hierop nam patiënte de aangeboden loraze-
pam in en werd rustig naar de OK gebracht.
Zij beviel van een gezond kind, dat opgenomen werd op 
de afdeling Neonatologie. De rechter besloot tot een 
voorlopige ondertoezichtstelling en een machtiging uit-
huisplaatsing van het kind. Patiënte werd postoperatief 
verpleegd op de afdeling Psychiatrie, waar zij afscheid 
nam van het kind, dat binnen haar bekendenkring opge-
vangen werd.

Beschouwing

In deze casus toonde patiënte zich afwisselend afwerend 
en toelatend. Het ene moment weigerde ze de zwanger-
schapscontrole, maar het volgende moment nam zij de 
medicatie in ter voorbereiding op de sectio caesarea en 
leek sprake van een gedoogsituatie. Om op grond van dit 
laatste uit te gaan van een vrijwillige sectio lijkt een te 
gemakkelijke uitweg uit het dilemma waar de hulpverle-
ners zich voor geplaatst zagen. Als ten minste de moge-
lijkheid onder ogen moet worden gezien dat sprake was 
van een onvrijwillige keizersnede, dus van dwangbehan-
deling, rijst de vraag of daarvoor een rechtvaardiging te 
geven is.

ethiek
De betrokken professionals deden wat volgens hen voort-
vloeide uit de eis van ‘goed hulpverlenerschap’. Naar hun 
overtuiging betekende dit dat ze de sectio caesarea zo 
nodig tegen de wil van de zwangere moesten uitvoeren in 
het belang van een goede uitkomst van de zwangerschap 
voor haar nog ongeboren kind. Hoewel dat ongeboren 
kind in formele zin nog geen patiënt kan zijn, voelen 
hulpverleners in de prenatale zorg zich niet alleen ver-
antwoordelijk voor de zwangere maar ook voor haar nog 
ongeboren kind. Ethisch gesproken hoeft die verant-
woordelijkheid niet te berusten op een opvatting over de 
‘morele status’ van de foetus; het is voldoende dat er 
straks een kind zal zijn met wiens gezondheidsbelangen 
nu al rekening moet worden gehouden.1

Dat wil niet zeggen dat een onvrijwillige sectio in het 
belang van het kind ethisch geen problemen geeft. Een 
onvrijwillige sectio behelst niet alleen vrijheidsbeperking 
maar ook een inbreuk op de lichamelijke integriteit van 
de zwangere. Daar komt nog bij dat een gedwongen sec-
tio alleen onder algehele narcose kan worden uitgevoerd. 
Dit is een methode die gepaard gaat met mogelijke bij-
werkingen die extra risico’s inhouden voor de vrouw, met 
name het risico op het overlopen van de maaginhoud in 
de longen bij een niet-nuchtere zwangere. Een zo ingrij-
pende maatregel valt alleen te overwegen als het gevaar 

UITLEG

Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)

Bij patiënten die gedwongen zijn opgenomen [in een psychiatrisch 

ziekenhuis] kan de (in het behandelingsplan) overeengekomen 

behandeling onder dwang verricht worden, indien dit noodzakelijk is 

om gevaar voor de patiënt of anderen, voortvloeiende uit een stoor-

nis van de geestvermogens, af te wenden (art. 38 lid 5, tweede volzin 

wet BoPZ). uit de jurisprudentie en literatuur blijkt dat bij een 

dwangopname in toenemende mate rekening gehouden mag worden 

met de belangen van een ongeborene (‘een ander’ in het kader van 

de wet BoPZ) naarmate de zwangerschap vordert (de ongeborene is 

levensvatbaar vanaf 24 weken).2,10

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

een behandeling mag alleen tegen de wil van een patiënt plaatsvin-

den als de patiënt wilsonbekwaam is, dat wil zeggen: niet in staat is 

tot een redelijke waardering van zijn of haar belangen ter zake, en 

deze behandeling kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de pati-

ent te voorkomen. het gaat daarbij uitsluitend om het belang van de 

patiënt zelf. Voor gedwongen behandeling in het belang van een 

ander laat deze formulering in de wgBo geen ruimte toe (art. 7:465 

lid 6 Bw).
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voor het kind groot is en er geen andere manier is om dat 
af te wenden.1 In deze casus waren de hulpverleners er 
unaniem van overtuigd dat aan deze voorwaarden was 
voldaan.

geldende wetgeVing: wet BoPZ
Uit recente jurisprudentie over dwangopname onder de 
Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Zieken-
huizen blijkt dat bij het voorkómen van ‘gevaar voor 
anderen’ ook mag worden gedacht aan gevaar voor een 
levensvatbare ongeborene (zie uitlegkader).2 Het is verlei-
delijk te denken dat de Wet BOPZ dan ook een kader kan 
bieden voor een onvrijwillige sectio als een vorm van 
dwangbehandeling ter afwending van gevaar voor het 
leven en de gezondheid van het kind. Maar dat is onjuist.
De Wet BOPZ regelt uitsluitend behandeling van patiën-
ten met een psychiatrische aandoening volgens een 
behandelingsplan dat erop is gericht de geestesstoornis 
weg te nemen of de geestestoestand van de patiënt zoda-
nig te verbeteren dat daarmee het gevaar wordt weggeno-
men waarvoor hij of zij onvrijwillig is opgenomen of dat 
binnen de instelling wordt veroorzaakt. Voor de behan-
deling van een patiënt met een niet-psychiatrische aan-
doening of conditie, waaronder een zwangerschap, die 
onder de Wet BOPZ is opgenomen, vormt de Wet op de 
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) het 
juridische kader en niet de Wet BOPZ.3

geldende wetgeVing: wgBo
Voor de WGBO is het een cruciale vraag of patiënte wel 
of niet wilsbekwaam ter zake was (zie uitlegkader). Als zij 
wilsbekwaam was, moet de conclusie luiden dat er onder 
de WGBO geen denkbare rechtvaardiging was voor een 
onvrijwillige keizersnede. Immers, als een wilsbekwame 
patiënt geen toestemming geeft voor een behandeling 
mag die niet worden uitgevoerd. Dat hier het belang van 
het kind op het spel stond, maakt daarbij geen verschil. 
De WGBO laat – anders dan de Wet BOPZ – geen ruimte 
voor dwangbehandeling in het belang van een ander.
Als wordt gesteld dat patiënte wilsonbekwaam was, kan 
een onvrijwillige sectio mogelijk wél aanvaardbaar zijn, 
maar alleen als deze noodzakelijk is om ernstig nadeel 
voor haarzelf te voorkomen (artikel 7:465 lid 6 Burgerlijk 
Wetboek (BW)). Wanneer we uitgaan van een door de 
patiënte gewenste zwangerschap en de daarin impliciete 
wens een levend en bovendien gezond kind te krijgen, 
lijkt verdedigbaar dat dit het geval was.
De beoordeling van de wilsbekwaamheid van een patiënt 
is van belang wanneer een noodzakelijke behandeling 
wordt geweigerd of wanneer getwijfeld wordt aan de wel-
overwogenheid van de gegeven toestemming.4 De gynae-
coloog en de psychiater probeerden onze patiënte bij 
herhaling informatie op maat te verstrekken. De afwe-

rendheid in het contact, de agitatie en de agressie 
bemoeilijkten het informatieproces en de beoordeling 
van haar wilsbekwaamheid ter zake. Er werd overwogen 
dat haar psychiatrische problematiek haar beslisvaardig-
heid verminderde, maar dit kon niet getoetst worden. 
Het mogelijke gevaar voor het ongeboren kind beperkte 
de tijd waarin herstel van deze psychiatrische problema-
tiek kon worden afgewacht.5 Over het te volgen beleid 
werd zowel in het multidisciplinaire team overlegd als 
met een familielid van patiënte, die in de rol van verte-
genwoordiger instemde met de sectio.

Juridisch deBat
De genoemde BOPZ-jurisprudentie laat zien dat ook in 
het recht in toenemende mate wordt onderkend dat zich 
situaties kunnen voordoen waarin vitale belangen van 
het nog ongeboren kind bescherming verdienen, zo nodig 
door maatregelen die een inperking betekenen van het 
recht op zelfbeschikking van de zwangere. Uit jurispru-
dentie blijkt dat een voorlopige ondertoezichtstelling al 
vóór de geboorte kan worden uitgesproken,6 als dit bij-
voorbeeld noodzakelijk is voor het treffen van maatrege-
len ter waarborging van een gecontroleerde zwanger-
schap en begeleiding tijdens en na de bevalling.
Volgens de Memorie van Toelichting bij het voorstel van 
de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg moet bij 
een ‘aanzienlijk risico op ernstige schade voor hemzelf of 
voor een ander’ als criterium voor verplichte zorg onder 
‘een ander’ ook het ongeboren kind worden verstaan, 
ongeacht de duur van de zwangerschap; het criterium 
verlangt wel een causaal verband tussen de psychische 
stoornis en het aanzienlijke risico op ernstige schade.7

Als algemeen aanknopingspunt voor deze tendens wordt 
gewezen op artikel 1:2 BW, waarin is bepaald dat ‘het 
kind waarvan een vrouw zwanger is, als reeds geboren 
[wordt] aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dit vordert’. 
Hoewel de bepaling afkomstig is uit de specifieke context 
van het vermogensrecht, is gesteld dat deze ruimte laat 
voor erkenning van andere dan vermogensrechtelijke 
belangen, waaronder het lichamelijke en geestelijke wel-
zijn van het kind.8

Hoe dan ook, vooralsnog biedt het wettelijke kader, zoals 
hier geschetst, géén ruimte voor het uitvoeren van een 
onvrijwillige sectio caesarea in het belang van het nog 
ongeboren kind. Voor de hier besproken casus betekent 
dit dat de juridische rechtvaardiging van de ingreep – als 
deze inderdaad onvrijwillig is uitgevoerd – uitsluitend 
gezocht kan worden in het eigen belang van de als wils-
onbekwaam beschouwde zwangere bij een goede uit-
komst van de door haar gewenste zwangerschap.

Dames en heren, het is niet mogelijk een sectio caesarea 
uit te voeren als dwangbehandeling op grond van de Wet 
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Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen 
en de toekomstige Wet Verplichte Geestelijke Gezond-
heidszorg.9 Deze ingreep heeft namelijk niet als doel de 
geestesstoornis weg te nemen of zodanig te verbeteren 
dat daarmee het gevaar wordt weggenomen waarvoor de 

patiënte onvrijwillig is opgenomen. Volgens de Wet op de 
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst is een kei-
zersnede tegen de wil van de zwangere alleen mogelijk 
als zij wilsonbekwaam is en de ingreep nodig is om ern-
stig nadeel voor haarzelf te voorkomen. Wij bepleiten de 
noodzaak van een nader debat over de juridische ruimte 
voor de bescherming van de vitale belangen van het nog 
ongeboren kind wanneer de zwangere haar verantwoor-
delijkheid als toekomstige ouder niet wil of kan nakomen. 
Overigens betekent een gedwongen sectio een ernstige 
inbreuk op de lichamelijke integriteit van de zwangere en 
mag deze ingreep naar onze mening slechts in uiterste 
situaties worden uitgevoerd.

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
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▼   leerPunten  ▼

•	 Als	de	zorg	voor	een	ongeboren	kind	van	een	zwangere	
patiënte met een psychiatrische aandoening in het 
gedrang is, vullen de wet op de geneeskundige  
Behandelingsovereenkomst (wgBo) en de wet Bijzondere 
opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BoPZ) elkaar 
onvoldoende aan.

•	 De	WGBO	staat	geen	gedwongen	behandeling	toe	in	het	
belang van een ander; de wet BoPZ voorziet niet in een 
non-psychiatrische ingreep, bijvoorbeeld een sectio  
caesarea, onder dwang.

•	 Er	is	behoefte	aan	heldere	wetgeving	over	de	zorg	van	een	
ongeboren kind bij een zwangere patiënte die zorg 
weigert.
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