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Vervanging van de Wet van 27 april 1884, Stb. 96, 
tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen 
(Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische 
ziekenhuizen) 

VOORLOPIG VERSLAG 

Nr. 5 

(De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 
1970-1971) 

De bijzondere commissie, welke ter voorbereiding van de 
openbare beraadslaging omtrent dit wetsontwerp werd inge-
steld, bracht op 3 december 1971 een bezoek aan het pro-
vinciaal ziekenhuis „Duin en Bosch" te Bakkum. Bij deze 
gelegenheid werd zij voorts door twee door haar daartoe uit-
genodigde zenuwartsen, dr. J. A. de Wilde, geneesheer-direc-
teur van „Dennenoord" te Zuidlaren, en dr. J. W. M. Jonge-
mans, geneesheer-directeur van „Coudewater" te Rosmalen, 
alsmede een op haar verzoek door de Nederlandse Orde van 
Advocaten daartoe uitgenodigd lid dezer orde, mr. J. van Erp 
Taalman Kip, advocaat te Alkmaar, voorgelicht over de onder-
havige materie. De commissie betuigt gaarne haar erkentelijk-
heid voor de door bestuur, directie en medewerkers van „Duin 
en Bosch", alsmede bovengenoemde deskundigen verstrekte 
voorlichting. 

De commissie heeft de eer, omtrent het wetsvoorstel als 
volgt te rapporteren. 

Algemeen 

Algemeen werd opmerkelijk genoemd, dat de wet van 
28 augustus 1970 tot wijziging van de Krankzinnigenwet 
(Stb. 430) nog niet in werking was getreden, zodat, anders 
dan aanvankelijk gedacht werd, met deze in het belang van de 
rechtsbescherming tot stand gebrachte verbeteringen geen 
ervaring opgedaan kon worden welke de wetgever bij de onder-
havige algehele herziening had kunnen benutten. Gevraagd 
werd, waaraan te wijten was, dat bedoelde verbeteringen nog 
niet in werking waren getreden. 

De vraag werd voorts gesteld, of de wet van 28 augustus 
1970 alsnog in werking zal treden en zo ja, wat dan daarvan 
- met het oog op de waarschijnlijk slechts zeer korte verdere 
levensduur van de aldus partieel gewijzigde Krankzinnigenwet — 
het maatschappelijk rendement zal zijn indien de Wet bijzon-
dere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen op de door de 
wet van 28 augustus 1970 geregelde punten weer andere bepa-
lingen zou bevatten, afgezien van zuiver terminologische ver-
schillen. 

Vele leden, die veronderstelden dat de wet van 28 augustus 
1970 toch eerlang nog in werking zal treden, en van gevoelen 
waren dat het onderhavige wetsvoorstel weinig essentieel 
nieuws bevat, konden om deze redenen niet inzien dat dit 
ontwerp bijzonder urgent zou zijn. 

Verscheidene leden waren daarentegen van gevoelen, dat 
dit wetsvoorstel in vergelijking met de Krankzinnigenwet 
inclusief de herziening van 28 augustus 1970 van een geheel 
andere filosofie uitgaat: 

Ie. het behandelt alleen hen, die onder dwang moeten 
worden opgenomen; 

2e. het geldt ook voor hen, die onderworpen zijn aan een 
maatregel, uit te voeren onder verantwoordelijkheid van de 
Minister van Justitie; 

3e. het bevat nog andere verschilpunten, zoals het doen 
vervallen van de bepalingen inzake curatele en beheer van 
goederen. 
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Een en ander deed deze leden de vraag stellen of de 
bewindslieden konden nagaan waarom hun ambtsvoorgangers 
de partiële wijziging hebben doorgezet, terwijl men de onder-
havige fundamentele wijziging in het voornemen had. 

De vele leden, hiervóór aan het woord, handhaafden hun 
standpunt, dat het onderhavige wetsontwerp eigenlijk niets 
fundamenteel nieuws brengt, afgezien van een verbeterde 
systematiek. Zij hadden gehoopt, dat te eniger tijd een wets-
ontwerp zou worden ingediend, dat blijk zou geven van een 
geheel nieuwe visie op de geestelijk gestoorden, n.1. het in ge-
neeskundige kringen door moderne diagnostiek en behandeling 
gerijpte, in 1962 door de Wereldgezondheidsorganisatie met 
algemene stemmen aanvaarde inzicht, dat in beginsel de 
geesteszieke geen andere problemen oplevert dan de lichamelijk 
zieke. De consequentie hiervan zou dienen te zijn: 

1. de centrale gedachte van non-discriminatie in gezond-
heidsbehandeling en benadering van geestelijk en lichamelijk 
zieken het er in de eerste plaats om gaat, niet om de geestes-
zieken; het gaat er in de eerste plaats om, niet de geestes-
maatschappij te beveiligen, doch om: 

a. de mogelijkheid te scheppen de geesteszieken een zo snel 
en zo effectief mogelijke behandeling te geven, en 

b. deze zolang mogelijk zonder schade voor henzelf en hun 
omgeving in het maatschappelijk verband te handhaven; 

2. ondertoezichtstelling en eventueel machtiging op basis 
van vrijwilligheid. Hierbij zal dit zelfs al in de periode van de 
„mental health consultation" zo nodig geregeld kunnen worden; 

3. de bescherming, welke het staatstoezicht biedt, zal zich 
zo nodig moeten uitstrekken over alle geestelijk gestoorden; 

4. de sociale psychiatrie moet over geheel Nederland wor-
den uitgebreid en zal veel beter bemand dienen te worden en 
zal vooral moeten worden ingeschakeld bij de extramurale zorg 
en bij de ondertoezichtstelling; 

5. onbelemmerde opneming van criminele geestesgestoorde 
patiënten in gewone psychiatrische inrichtingen moet worden 
mogelijk gemaakt, uit de aard der zaak met inspraak en even-
tuele maatregelen van de betrokken justitiële autoriteiten; 

6. in meer grote en algemene ziekenhuizen zullen psychia-
trische afdelingen geschapen dienen te worden: 

a. om het stigma van geesteszieke tegen te gaan; 
b. de research op dit gebied een bredere basis te geven. 

Aldus meenden de hier aan het woord zijnde leden in grote 
lijnen te hebben weergegeven welke nieuwe wetgeving hen 
voor ogen stond. Zij voorzagen, dat onder vigeur van een 
zodanig regiem in waarschijnlijk minder dan 10 procent van 
de gevallen ondertoezichtstelling nodig zou blijken. Zij her-
innerden aan berekeningen van Amerikaanse economen, dat 
iedere aan preventie bestede gulden ons later achtvoudig aan 
therapie zal worden bespaard; daarbij begrepen deze leden 
onder „preventie" mede de opbouw van een maatschappij, 
waarin iedere burger de kans krijgt tot een optimaal lichame-
lijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden. 

Dezelfde leden stelden de vraag, of een vrijwel onbemande 
hoofdinspectie en inspectie van de geestelijke volksgezondheid 
de taak kan verrichten, welke de huidige Krankzinnigenwet, 
eventueel een Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische 
ziekenhuizen haar oplegt. 

Enkele leden vroegen, welke maatregelen de Minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne denkt te nemen om vóór 
de eventuele inwerkingtreding van dit ontwerp uit de bestaande 
impasse bij de inspectie te komen. 

Verschillende leden merkten op, dat het wetsontwerp beoogt 
geestelijk gestoorde patiënten te halen uit de bestaande uitzon-
deringspositie binnen de gezondheidswetgeving. Het was huns 
inziens hierin niet of nauwelijks geslaagd. In het voorstel is er 
een sterkere discriminatie tussen gedwongen opgenomenen en 
hen die zich vrijwillig laten opnemen. Een gedwongen opname 
kan gebeuren hetzij omdat het veroordeelden betreft met een 

rechterlijke beschikking, hetzij omdat een patiënt gevaarlijk 
is voor zichzelf, voor anderen, of voor de algemene veiligheid 
van personen en goederen en daarbij niet blijk geeft van de 
nodige bereidheid zich in een psychiatrisch ziekenhuis te doen 
opnemen. Gevaarlijk zijn, vooral gevaarlijk zijn voor zichzelf, 
is echter een zeer moeilijk te definiëren begrip. In hoeverre 
mag iemand gevaarlijk zijn voor zichzelf? En is het niet op 
zichzelf gevaarlijk dat gevaarlijkheid voor de algemene veilig-
heid van personen of goederen moet blijken uit een medische 
verklaring? Ook somatisch zieken kunnen gevaarlijk zijn b.v. 
indien ze besmettelijke ziekten hebben een hartafwijking, 
epileptisch zijn en dergelijke. Op dit moment heeft een 
arts zwijgplicht ten aanzien van een epilepticus die be-
roepschauffeur is. Zou de bestaande uitzonderingspositie van 
geestelijk gestoorde patiënten binnen de gezondheidswetgeving 
niet beter zijn weggenomen door konsekwent een wettelijke 
regeling te maken waarin gedwongen opneming is geregeld 
van allen die gevaarlijk zijn ten gevolge van enige ziekte, hetzij 
psychisch hetzij somatisch? 

Is de Minister niet van mening, zo vroegen deze leden verder, 
dat ook preventief gedetineerden sneller een KZ-verklaring 
moeten kunnen krijgen? Het is immers algemeen bekend hoe 
groot het aantal drugpatiënten onder hen is (Huis van Be-
waring te Haarlem, en Amsterdam). Juist voor deze mensen 
is het verblijf in een huis van bewaring vaak funest. Men zie 
b.v. de statistiek van zelfmoordpogingen onder hen. Indien 
nu deze gedetineerden ook via artikel 120 van de Gevangenis-
maatregel in een psychiatrisch ziekenhuis worden geplaatst, 
kunnen voor hen sneller de juiste maatregelen in medische zin 
getroffen worden. 

Zeer vele leden betuigden hun bijzondere instemming met 
dit wetsvoorstel. Huns inziens had de herziening van de Krank-
zinnigenwet reeds te lang op zich doen wachten, en berustte 
dit wetsontwerp terdege op de belangrijke grondgedachte van 
de principiële gelijkstelling van geesteszieken met alle overige 
zieken. 

Deze leden vroegen, hoe de bewindslieden oordeelden over 
de verontrusting van de Centrale Raad voor de Volksgezond-
heid over het justitiële aspect, hetwelk in de gehele procedure 
te sterk benadrukt zou worden. 

De verscheidene leden, die het onderhavige ontwerp even-
eens als een fundamentele wijziging gekenmerkt hadden, hul-
digden deze mening o.a. omdat de tenuitvoerlegging van een 
strafrechtelijke maatregel uit de justitiële sfeer wordt over-
gebracht naar de sfeer van de gezondheidszorg. Een principiële 
beschouwing over de verhouding tussen de strafrechtspleging 
en de gezondheidszorg hadden zij in de memorie van toelichting 
node gemist. Vraagt dit voorstel op dit punt niet een wijziging 
of aanpassing van de desbetreffende bepalingen van het Wet-
boek van Strafrecht en, zo ja, wanneer is dan een voorstel daar-
omtrent te verwachten? 

Naar aanleiding van het bij de memorie van toelichting 
overgelegde advies van de Centrale Raad voor de Volksgezond-
heid, dat werd voorbereid door een commissie waarin vrijwel 
uitsluitend deskundigen op het gebied van de volksgezondheid 
zitting hadden, vroegen dezelfde leden of over dit wetsontwerp 
ook het advies was ingewonnen van instanties op het gebied 
van de rechtspraak of de reclassering (Nederlandse Juristen 
Vereniging, Vereniging voor Rechtspraak, Nederlandse Orde 
van Advocaten, Reclasseringsraad, College voor Psychopaten-
zorg) zo ja, van welke en hoe luidde dit? Is advies gevraagd 
aan of overleg gepleegd met de Nationale Ziekenhuisraad of 
met de Vereniging van Psychiatrische Inrichtingen? 

Waarom is aan de Centrale Raad voor de Volksgezondheid 
slechts twee maanden gegund voor het uitbrengen van advies? 

Van verschillende zijden sloot men zich aan bij een aantal in 
het advies van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid 
gestelde vragen - welke men derhalve gaarne beantwoord zou 
zien bij de memorie van antwoord - met betrekking tot: 

- het aanwezig zijn van voldoende mankracht om de voorge-
stelde regeling uit te voeren; 

- de suppositie dat het aantal zenuwartsen voldoende zal 
zijn, met name buiten de grote steden; 
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- de aantallen (voorlopige) machtigingen en spoedopnemin-
gen; 

- het eventueel verloren gaan van een thans nog aanwezige 
flexibiliteit. 

Sommige leden vroegen, waarom de bewindslieden niet méér 
aandacht schenken aan een nieuwe vorm van opvang voor deze 
patiënten, de z.g. sluis-internaten. Welke criteria voor plaatsing 
in deze sluis-internaten zou de Regering willen laten gelden? 

Hoe denkt de Regering in de opneming, ook die van spoed-
opnemingen in de weekeinden te voorzien als in de eerste plaats 
slechts weinig (zenuw)artsen beschikbaar zijn en als boven-
dien de psychiatrische ziekenhuizen niet ingesteld zijn op op-
nemingen? Wordt er een regeling getroffen waardoor in ieder 
geval gedurende de weekeinden in psychiatrische ziekenhuizen 
voor noodgevallen een aantal bedden beschikbaar blijven voor 
spoedopnemingen? 

Kan worden medegedeeld, of de verplegingsduur in psychia-
trische inrichtingen onder invloed van de toepassing van mo-
derne geneesmiddelen is teruggelopen en of in dit verband niet 
meer dan tot nu toe het geval was moet worden gestreefd naar 
mogelijkheden tot korte opnemingen in crisis-interventiecentra, 
resp. dagverblijven voor deze patiënten? Hoe is het dan gesteld 
met de rechtsbescherming van de personen die in deze instel-
lingen verblijven of zullen verblijven? Achten de bewindslieden 
voor dwangopname in zulk een centrum nog bijzondere voor-
schriften nodig? Wordt, aannemende dat de ontwikkeling van 
de psychiatrie leidt tot kortere opnemingen, voldoende moge-
lijkheid geschapen om crisis-interventiecentra, sluisinternaten 
etc. op te richten en met voldoende deskundig personeel te 
voorzien? 

Enkele leden onderschreven het uitgangspunt van het wets-
ontwerp: geen dwang, indien op basis van vrijwilligheid aan 
het gestelde doel wordt beantwoord. Waar individuele verant-
woordelijkheid en initiatief voldoende functioneren, heeft de 
overheid geen taak. 

Dit vooropgesteld zijnde wilden zij echter in rekening bren-
gen, dat het hier gaat om een psychisch gestoorde mens, die 
juist als gevolg van zijn stoornis elk moment van mening kan 
veranderen. Menen de bewindslieden, dat onder deze omstan-
digheden het criterium van de vrijwilligheid toch wel bruik-
baar zal zijn, of zou het toch beter zijn om in alle gevallen 
waarin gevaren voor de patiënt zelf, voor zijn medemensen of 
voor de algemene veiligheid van personen en goederen aan-
wezig zijn, een machtiging aan de rechter te verzoeken? Welke 
bezwaren zouden aan een regeling als de laatstgenoemde ver-
bonden zijn? 

Enkele andere leden stelden voorop, dat de wetgever in 
deze niet dient uit te gaan van een normale situatie, zoals die 
zich in 99 van de 100 gevallen bij een KZ-verklaring voorkomt. 
Deed men dat, dan waren enkele machtigingsartikelen aan de 
betrokken artsen en inrichtingen voldoende geweest. Naast het 
geven van bevoegdheden, dienen juist de waarborgen tegen mis-
bruik de grootste aandacht te hebben. En dan moet men niet 
de normale situatie voor ogen hebben, waarin ieder naar beste 
weten handelt, maar juist dat ene geval waarin dat niet gebeurt, 
waarin er inderdaad sprake is van nonchalant handelen van de 
betrokken artsen, prestigekwesties, samenspannende families, 
een kwaadwillende overheid. Garanties moeten op deze situaties 
afgestemd zijn, hoe sporadisch ze - hopelijk - ook voorkomen, 
anders hebben ze geen zin. Immers voor een normale situatie 
zijn ze niet nodig. 

Vanuit dit licht achtten deze leden het ontwerp absoluut on-
voldoende. Zijn er bij de opnameprocedure al allerlei lacunes 
te ontdekken, over de positie van de patiënt in de inrichting 
rept het ontwerp nauwelijks en over zijn behandeling daar 
helemaal niet. Daarnaast misten deze leden een regeling van de 
rechtspositie van de patiënt die op vrijwillige basis in een in-
richting verblijft. Ook achtten zij waarborgen tegen misbruik 
van hun - feitelijk - zwakke positie noodzakelijk. Kunnen de 
bewindslieden nader uiteenzetten, waarom in dit ontwerp een 
regeling te dezer zake achterwege is gebleven? Immers niet 
alleen de iure verandert de rechtspositie van wie vrijwillig in 

een psychiatrische inrichting verblijft (al is het alleen dat 
artikel 18 op hem van toepassing wordt), doch ook de facto. 
Hoever kan men b.v. gaan met het hanteren van bepaalde be-
handelingsmethoden tegen de wil van de patiënt? Is artikel 29 
wel of niet op hen van toepassing? Zijn ze ter zake vogelvrij, 
of worden deze vrijwillig opgenomen patiënten juridisch als 
volledig volwaardig beschouwd, en bestaat dan niet het gevaar 
dat - b.v. via artikel 18 - de noodmaatregel die een machtiging 
natuurlijk altijd is steeds meer opgeld gaat doen? Kortom, 
waarom achten de Ministers bescherming van deze vrijwillig 
opgenomen patiënten tegen misbruik van hun zwakke positie 
zo irrelevant dat daarover geen enkele regeling is, uitgezonderd 
een curateleregeling in het BW? 

Vooralsnog hadden deze leden de indruk, dat vele nadelen 
van de huidige wetgeving door de voorgestelde regeling niet 
of onvoldoende zouden worden ondervangen. Zij dachten aan: 

- het automatisme van de verlenging, vaak met de rationali-
satie: er is nu ten minste een bed beschikbaar voor de patiënt; 

- het aanvragen van een machtiging van een reeds vrijwillig 
opgenomen patiënt, die in de praktijk te gemakkelijk gaat (een 
handtekening is snel gezet); 

- de censuur, die door de patiënten sterk gevoeld wordt, 
maar in de praktijk nauwelijks wordt toegepast; 

- de rechtspositie van de patiënt, waarover niets geregeld is, 
evenals het recht al of niet bepaalde behandelingen te weigeren; 

- de bescherming van mensen die geacht worden niet over 
een zelfstandige wil te beschikken (dementen, zwakzinnigen), 
waarover deze wet niets regelt. 

Al met al hadden deze leden tegen dit ontwerp diepgaande 
bezwaren. Hun uiteindelijke oordeel zou dan ook in hoge 
mate worden bepaald door een vergelijking van de bestaande 
wetgeving met de definitieve vorm welke dit wetsontwerp nog 
naar zij hoopten zal kunnen verkrijgen. 

De vele leden, die eerder reeds het woord voerden, wilden 
niet ontkennen, dat het ontwerp verbeteringen inhield. Zo leek 
het voorgestelde omtrent de beperkte geldigheidsduur van de 
voorlopige machtiging hun een verbetering, evenals de ver-
ruiming van de mogelijkheid tot het toevoegen van een raads-
man. Wel trok het hun aandacht, dat omtrent dit laatste geen 
melding wordt gemaakt bij de spoedopneming. Heeft dit naar 
het oordeel van de bewindslieden nog praktische consequenties 
en zo ja, welke? 

Nog vroegen deze leden of er niet een zekere discrepantie 
te constateren valt tussen de waarborgen, waarmede de opne-
ming van onvrijwillige patiënten in psychiatrische ziekenhuizen 
is omringd en de simpele bevoegdheid van de geneesheer-direc-
teur om zonder tussenkomst van anderen tot voorwaardelijk 
ontslag te besluiten. Is het in de eerste plaats de taak van de 
geneesheer-directeur om een vermindering van de gevaarssitua-
tie te constateren? En indien de gevaarstoestand in de zin van 
artikel 4 niet langer bestaat, welke rechtvaardigheidsgronden 
zien de Ministers dan nog om anders dan tot onvoorwaardelijk 
ontslag over te gaan? Verschaffen de artikelen 31 t/m 33 de 
geneesheer-directeur geen te ver strekkende bevoegdheden om 
patiënten in de vrije maatschappij beperking op te leggen en 
worden hem als medicus daarbij niet wat al te grote verant-
woordelijkheden op de schouders gelegd? 

Vervolgens stelden de hier aan het woord zijnde leden de 
vraag, waarom in het ontwerp gesproken wordt over de zenuw-
arts, dit is de neuroloog, en niet over de psychiater, terwijl het 
toch een wet betreft inzake de bijzondere opnemingen in psy-
chiatrische ziekenhuizen. Zou het, in het belang van het ophef-
fen van de discriminatie van geestelijk ten opzichte van licha-
melijk zieken, overigens niet meer in de lijn hebben gelegen 
een wetsontwerp in te dienen voor bijzondere opnemingen in 
ziekenhuizen en dan ten behoeve van personen met een gebrek-
kige ontwikkeling of ziekelijke stoornis? Zien de bewindslieden 
in dit verband een kenmerkend verschil wat betreft het gevaar 
voor anderen tussen een geestelijk gestoorde en b.v. een leider 
aan open longtuberculose? 
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Heeft - zo luidden de laatste meer algemene vragen dezer 
leden - de gevaarstoestand voor anderen alleen betrekking op 
lijfsgevaar of omvat zij mede het gevaar voor het psychisch 
welbevinden van het gezin of de omgeving, waarin betrokkene 
vertoeft? Kunnen de bewindslieden een nadere uiteenzetting 
geven omtrent wat onder het begrip „een gevaar voor zichzelf" 
zal zijn te verstaan? Tot hoever zijn zij van mening, dat zich 
hier de verantwoordelijkheid van de gemeenschap uitstrekt? 
Of ligt het in de bedoeling dit geheel aan de jurisprudentie over 
te laten met alle daaraan verbonden risico's voor de persoon-
lijke vrijheid? 

De verscheidene leden, die eerder het woord voerden, vroe-
gen, of de bewindslieden in een schematisch overzicht zouden 
willen weergeven, waarin de voorgestelde regeling van voor-
lopige machtiging, machtiging tot voortgezet verblijf en spoed-
opneming verschilt van die in de gewijzigde Krankzinnigenwet? 

Verschillende leden achtten de argumentatie in de memorie 
van toelichting voor het ontbreken van een regeling voor het 
beheer over goederen en vermogen van de patiënt onvoldoende. 
De zware en beladen rechtssituatie van curatele is hier sterk 
overtrokken. Een eenvoudiger regeling zou in het Burgerlijk 
Wetboek (of in een aparte wet tot rechtsbescherming van geeste-
lijk gestoorden) tot stand moeten komen, die dan eveneens 
van toeoassing zou moeten zijn op allen die niet in staat zijn 
tot vermogensbeheer — dus ook de nlet-gevaarlijken. 
Verscheidene leden vroegen nog, of er zonder meer van mag 
worden uitgegaan, dat zij, die ter beschikking van de Regering 
worden gesteld, als geestesziek moeten worden beschouwd en 
behandeld. Is de Regering ervan overtuigd, dat de rechterlijke 
macht bij haar uitspraken van deze opvatting uitgaat? „Zijn de 
instellingen, waar de z.g. „Justitie-patiënten" ingevolge het 
wetsontwerp zullen worden opgenomen, daartoe qua outillage, 
personeelsbezetting, behandelingswijze en attitude wel berekend? 
Mag wel worden aangenomen, dat psychiatrische inrichtingen 
steeds bereid zullen zijn b.v. ter beschikking van de Regering 
gestelde personen op te nemen? 

Enkele leden behielden zich ten aanzien van de toepassing 
van deze wet op de „Justitie-patiënten" hun oordeel voor, tot-
dat zij kennis hebben kunnen nemen van het ontwerp van wet 
inzake de „t.b.r." Zij rekenden erop, dat dat ontwerp zou zijn 
ingediend vóór de openbare behandeling van dit wetsontwerp. 

Artikelen 

Artikel 1. Waarom wordt in het eerste lid, onder /, de zorg 
ten behoeve van personen met geestelijke stoornissen uitsluitend 
gedefinieerd als „sociaal"-psychiatrische zorg? Betekent dat dat 
hier de klinische psychiatrie niet van toepassing is? 

Waarom is het advies van de Centrale Raad van de VoIksge-
zondheid niet gevolgd, die opneming krachtens machtiging 
uitsluitend wil doen geschieden in erkende inrichtingen? 

Verschillende leden zagen in dit artikel een bewijs, dat het 
ontwerp een medisch model hanteert, waarin de invloed van 
medici oncontroleerbaar groot is. Zo wordt een psychiatrisch 
ziekenhuis gedefinieerd als een instelling waarin medische spe-
cialisten onderzoeken en behandelen, terwijl toch in de in de 
toelichting genoemde zwakzinnigeninrichtingen en geriatrische 
klinieken en ook in psychiatrische ziekenhuizen in engere 
zin, andere disciplines niet onbekend zijn. Het is de verklaring 
van de zenuwarts waaruit moet blijken dat een patiënt gevaar-
lijk is, het is de geneesheer-directeur die beoordeelt, verlof 
verleent, ontslag verleent, beperkingen opheft en oplegt e.d. 
Deze leden achtten het verwonderlijk, dat de term „genees-
heer-directeur" wordt ingevoerd, terwijl in de memorie van toe-
lichting toch de trend onderkend wordt dat de directie niet bij 
een medicus hoeft te berusten. Veel van de taken, zoals beoor-
deling van de patiënt, beperking van de rechten van de patiënt, 
het verlenen en intrekken van verlof, het ontslag, behoren 
eerder thuis bij d? behandelend arts of liever bij het verzorgend 
taem dan bij de geneesheer-directeur. 

Dit geldt temeer omdat de geneesheer-directeur van een 
onder de regeling vallend algemeen ziekenhuis of van een 
zwakzinnigeninrichting zelden een psychiater zal zijn. Kun-

nen de bewindslieden erkennen, dat het beter ware te spreken 
over de behandelend ziekenhuisarts of over het behandelend 
team? 

Past, zo werd van andere zijde gevraagd, de procedurele 
bepaling, voorgesteld in de laatste volzin van het derde lid, in 
dit algemene interpretatieartikel? 

Is deze bepaling niet van genoegzaam belang, om in een af-
zonderlijk artikel te worden opgenomen? 

Past voorts de bepaling, voorgesteld in het vierde lid, in 
dit algemene interpretatieartikel? 

Artikel 2. Enkele leden achtten dit artikel overbodig en 
zelfs verwarringwekkend, tenzij de memorie van antwoord hen 
van het tegendeel zou kunnen overtuigen. 

Welbeschouwd heeft het uitsluitend betrekking op hoofdstuk 
II van het wetsontwerp, maar daar blijkt uit de tekst van de 
artikelen voldoende, welke categorie patiënten bedoeld is. 
De toelichting op dit artikel bevat de woorden „in hoofdzaak", 
die in de tekst niet voorkomen. Handhaving ervan zou de 
indruk kunnen wekken dat de bedoelde beperking ook geldt 
voor bijv. artikel 29, wat kennelijk niet de bedoeling is. 

Enkele andere leden merkten op dat het, ondanks het voor-
gestelde in dit artikel, onzeker blijft voor wie deze wèl en voor 
wie zij niet van toepassing is. Immers „lex specialis derogat legi 
generale", en zo regelt artikel 18 wel degelijk een stuk rechts-
positie van iemand die op vrijwillige basis in een psychiatrisch 
ziekenhuis verblijft. Ook artikel 40 betreft een meldingsplicht 
waarvan men zich af kan vragen of die ook niet geldt voor 
patiënten die niet met een machtiging zijn opgenomen. In het 
wetsontwerp wordt namelijk het woord „patiënt" zonder meer 
gehanteerd als er gedoeld wordt op geestelijk gestoorden in het 
algemeen, dus zowel degenen die met een machtiging als 
degenen die vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis verblijven. 
Kunnen de ministers mededelen welke categorieën zij bij artikel 
40 op het oog hebben? 

Verdient het niet aanbeveling om, teneinde alle misverstan-
den en moeizame jurisprudentie te voorkomen, dit artikel te 
laten vervallen en/of in ieder artikel expliciet te vermelden 
voor welke categorie patiënten het van toepassing is? 

Zoals het wetsontwerp nu geredigeerd is, achtten deze leden 
dit artikel te duidelijk een stoplap, letterlijk in strijd met artikel 
18 en wat betreft vele andere artikelen inderdaad meer rechts-
onzekerheid dan zekerheid scheppend. 

Artikel 3. Klaarblijkelijk kon ook de drukker van „Onze 
Minister"-s niet genoeg krijgen. 

Artikel 4. Enkele leden vroegen, waarom in plaats van ge-
vaarlijkheid voor de „openbare orde" nu gevaarlijkheid „voor 
de algemene veiligheid voor personen of goederen" gevergd 
wordt. Vooralsnog achtten zij deze toevoeging, net als de ge-
vaarlijkheid voor „de openbare orde" in de bestaande regeling, 
overbodig en onjuist, daar hiermee de poort wordt opengezet 
voor een ruime interpretatie, die de rechtszekerheid niet ten 
goede komt. Een plotselinge woedebui, b.v. die zich uit door 
enige vernielingen, kan geen duurzame aard hebben, maar 
volgens de redactie van dit artikel toch aanleiding zijn om 
iemand gedwongen op te nemen. 

Voorts misten deze leden bij degenen die gerechtigd zijn tot 
het indienen van een verzoek tot voorlopige machtiging de 
patiënt zelf. Waarom is deze bepaling niet uit de bestaande 
regeling overgenomen? 

Het kan immers voorkomen - en het is ook voorgekomen -
dat patiënten zelf de noodzaak van de opname zien, maar 
vrezen dat ze te snel weer van dit voornemen zullen terug-
komen. Men denke b.v. aan verslaafden die tot een ontwen-
ningskuur besluiten. Wel zou naar de mening dezer leden een 
waarborg ter voorkoming van „undue influence" op de patiënt 
op zijn plaats zijn, b.v. een afkoelingsperiode. 

Anderzijds achtten deze leden de groep personen te ruim. 
Bloedverwantschap is niet (meer) identiek met het feit dat 
men iemand de hele dag van nabij meemaakt, hoewel dat 
stellig de intentie van de bepaling is. Zij vroegen, waarom alle 
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in dit artikel genoemde categorieën personen niet vervangen 
kunnen worden door „degenen door wie de patiënt werd ver-
zorgd, alsmede de patiënt zelf". (Voor de nodige bereidheid 
moet dan geschreven worden ,,de nodige duurzame bereid-
heid"). Ook achtten zij het juister, het verzoek van de familie 
en/of verzorgers niet primair te stellen, doch hun de mogelijk-
heid te geven opname te verzoeken. Het gevaar is immers niet 
denkbeeldig dat de patiënt - met name als hij last heeft van 
paranoia - alle aandacht gaat richten op een of meer familie-
leden van wie hij vermoedt dat zij voor de gedwongen opname 
verantwoordelijk zijn. De kloof tussen patiënt en omgeving 
kan daardoor des te groter worden. Hoe staan de bewinds-
lieden tegenover de gedachte om de vordering van de officier 
van justitie primair te stellen, en het verzoek van de familie 
secundair? 

Vele leden leek de kring van personen, die de bevoegdheid 
hebben een voorlopige machtiging aan te vragen, beperkt. 
Zij misten b.v. de man of de vrouw, met wie de voor opneming 
in aanmerking komende persoon in duurzaam gezinsverband 
leeft. 

Verschillende leden meenden daarentegen, dat de kring van 
personen die de bevoegdheid hebben opname te verzoeken, 
zo klein mogelijk zou moeten zijn, en alleen bloedverwanten 
in de rechte lijn mogen omvatten, eventueel zelfs uitsluitend 
in de eerste graad. Neven en nichten kunnen zich desge-
wenst tot de Officier van Justitie wenden. 

Het tweede lid van dit artikel gaf enkele leden aanleiding 
tot de opmerking dat huns inziens de positie van de minder-
jarige onvoldoende duidelijk was. Is het gevaar voor „undue 
influence" op de patiënt niet erg groot, juist in deze gevallen? 
Op welke leeftijd wordt volgens de bewindslieden wel en op 
welke leeftijd niet een vrije wil aanwezig geacht? Of welke 
andere criteria willen zij aanleggen? Hoever reikt de hande-
lingsonbekwaamheid van een minderjarige ter zake? 

Artikel 5. Vele leden stond nog hier bij de regeling - een 
der verschillen tussen dit artikel en artikel 16 van de Krank-
zinnigenwet zoals dit bij de wet van 28 augustus 1970 gewij-
zigd is - dat de zenuwarts bij uitsluiting wordt aangewezen als de 
tot het afgeven van een verklaring bevoegde persoon. Afgezien 
van de reeds geopperde vraag of in dit verband niet beter van 
de psychiater had kunnen worden gesproken, waren zij er 
vrijwel van overtuigd, dat deze passage dikwijls een dode letter 
zal moeten blijven, gezien de praktische onmogelijkheid om — 
zeker op afgelegen plaatsen — een niet behandelend zenuw-
arts tijdig beschikbaar te krijgen. De thans voorgestelde redac-
tiewijziging op dit punt achtten zij derhalve geen verbetering. 
Zij zagen ook daarom geen reden de arts in het algemeen uit 
te sluiten, omdat deze immers volgens de Wet op de uitoefening 
der geneeskunst tot het integraal uitoefenen van de geneeskunst 
bevoegd is. Getuigt het niet van ongemotiveerd wantrouwen 
jegens de medische stand om een behandelend arts, die toch 
het best met de toestand van de betrokkene op de hoogte zal 
zijn, zo nadrukkelijk ter zijde te stellen? Kan de thans aan-
bevolen redactie ook nog financiële problemen voor de aan-
vrager met zich brengen, in zoverre de zenuwarts per ver-
richting wordt betaald, terwijl het honorarium van de huisarts 
via het ziekenfonds loopt? Of neemt de officier van justitie de 
kosten voor zijn rekening? 

Bij enkele leden stuitte het voorstel, het verzoek tot ge-
dwongen opname te laten doen door de niet behandelende 
zenuwarts, op grote bezwaren. Als waarborg tegen „familie-
complotten" is het een schijnoplossing, want waarschijnlijk zal 
deze toestemming onmiddellijk verworden tot een formaliteit, 
waartoe de redactie van het artikel wel alle aanleiding geeft 
(„pleegt zo mogelijk over de conclusies . . . . overleg met diens 
huisarts"). De motivatie dat de huisarts nu niet persoonlijk 
de verantwoordelijkheid hoeft te dragen achtten deze leden 
onjuist. Het artikel zou dan het - ongewenste - afschuiven 
van verantwoordelijkheden op een „onverschillige" derde niet 
alleen stimuleren, doch zelfs verplicht stellen. Zij waren van 
mening, dat als onvrijwillige opname nodig is, de behandelende 
arts daar ook verantwoordelijkheid voor moet kunnen dragen. 

Als hij dat niet kan, dient de onvrijwillige opname niet plaats 
te hebben. 

Bovendien was het voor deze leden een vraag, hoe de in dit 
artikel genoemde „onafhankelijke" zenuwarts tot een verant-
woorde diagnose kan komen, omdat het juist bij dit soort zaken 
vaak aankomt op een langdurige observatie en een gedegen 
kennis van de persoonlijkheid en de omgeving van de patiënt 
om tot een enigszins juiste diagnose te komen. Hoe kunnen de 
bev/indslieden dit artikel rijmen met de tendens van koppeling 
van de therapie van de patiënt aan die van zijn omgeving, 
zoals die ook tot uiting komt in b.v. de nadruk die de Nota 
Geestelijke Volksgezondheid 1970 (Kamerstuk zitting 1970-
1971, 11 059) legde op de ambulante zorg? Is de kans op mis-
bruik niet even klein, zo niet kleiner indien de opname ge-
regeld wordt door de eigen arts, maar de kans op foute dia-
gnoses veel sterker aanwezig bij opname door de niet-behande-
lende arts? Verdient het derhalve niet de voorkeur naast — 
primair - de eigen arts, eventueel ter controle een onafhanke-
lijke arts erbij te betrekken? 

Een aantal leden, die hieronder bij artikel 8 zouden uiteen-
zetten waarom huns inziens de rechter de betrokkene altijd 
zal moeten horen (althans zien), had om deze reden bezwaar 
tegen de tweede volzin van het tweede lid. 

Artikel 8. Sommige leden vroegen, of de bewindslieden ook 
na zorgvuldige nadere overweging het standpunt van hun ambts-
voorgangers overnemen, dat de rechter op gezag van de ver-
klaring van de zenuwarts, vermeld in artikel 5, zal kunnen 
beslissen dat het „zinloos of onverantwoord" zou zijn indien 
hij zelf de betrokkenen zou horen. Is het, zo vroegen zij, niet 
beter de rechter zelf met de patiënt in contact te doen treden, 
te meer waar de rechter toch ook kennis moet hebben van de 
forensische psychiatrie? Is het niet beter terwille van de rechten 
van de patiënt, dat de rechter oog in oog met de patiënt komt 
te staan en dan zijn oordeel geeft? Is het niet juister, tenzij 
overmacht dit uitsluit, dat de rechter zelf zijn oordeel geeft en 
niet uitsluitend afgaat op (medische) verklaringen van anderen, 
dit terwijl het gehele wetsontwerp toch tot doel heeft de rechts-
bescherming van de patiënt zoveel mogelijk te waarborgen en 
met waarborgen te omkleden? 

Voor enkele leden waren dit geen vragen meer. Immers, het 
horen door de rechter dient als waarborg tegen misbruik, 
anders zou het geen zin hebben. Door deze uitzonderingsmoge-
lijkheid ontstaat in feite de paradoxale situatie dat degene tegen 
wiens fouten of misbruik de waarborg is ingesteld - de arts 
— zelf kan bepalen of deze rechterlijke waarborg zal worden 
ingeschakeld of niet. Naar de mening dezer leden diende on-
verkort aan de plicht van het confronteren van de rechter met 
de patiënt vastgehouden te worden, al was het slechts dat dan 
de rechter zelf, als onpartijdige buitenstaander, kan consta-
teren dat de patiënt niet „gehoord" kan worden. Hoe staan 
de bewindslieden in deze tegenover de gedachte van een in 
dergelijke zake gespecialiseerde rechter-commissaris, die de 
patiënt in zijn eigen situatie opzoekt (zodat deze ook minder 
het gevoel krijgt tot opname veroordeeld te worden)? 

Sommige leden zagen zich gaarne nader ingelicht over de 
wijze, waarop voor de patiënt de mogelijkheid van juridische 
bijstand geregeld wordt. Wie maakt hem daarop attent? Wie 
doet de keuze als een raadsman toegevoegd wordt? 

Vele leden vroegen, welke rechter, hetzij op verzoek, hetzij 
ambtshalve tot toevoeging van een raadsman zal overgaan? 

Het wetsontwerp spreekt van „de rechter" en gelet op het 
derde lid van artikel 1 is dit de enkelvoudige kamer als bedoeld 
in artikel 49 of artikel 58a van de Wet op de Rechterlijke 
Organisaties. 

De memorie van toelichting echter stelt dat het de president 
is die belast is met de toevoeging. In verband hiermede worden 
(al) de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering om-
trent de toevoeging van een raadsman voor zover nodig van 
overeenkomstige toepassing verklaard. Het wetsontwerp zelf 
daarentegen beperkt de toepasselijkheid tot de artikelen 42 tot 
en met 51 S.V., hetgeen alweer impliceert dat de in de artikelen 
40 en 41 S.V. met een toevoegende taak belaste president, in 

11270 5 (2) 
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het wetsontwerp juist niet als eerstgeroepenen tot toevoeging 
wordt aangemerkt. 

Het leek deze leden, dat de unus index als de enige rechter 
die volledig over de zaak wordt ingelicht en ook als enige per-
soonlijk contact met de patiënt kan hebben, zijn belangen het 
best kan beoordelen en de bevoegdheid tot toevoeging dus aan 
hem dient toe te vallen. 

Enkele leden zouden het juist achten, dat de patiënt altijd 
een raadsman zal hebben, m.a.w. dat de rechter de patiënt 
ambtshalve een raadsman toevoegt in alle gevallen, waarin hij 
er zelf nog niet een gekozen heeft. Met name is dit van belang 
voor de periode dat de patiënt in de inrichting verblijft. Is het 
niet van vitaal belang voor de patiënt, te weten dat er in de 
buitenwereld altijd iemand is die voor hem in de bres kan 
springen? Wie neemt het voor hem op als er geen raadsman is 
toegevoegd en de klachten ontstaan tijdens de verpleging? 

Vele leden vroegen, of in elk geval ook de procedure ingeval 
van machtiging tot voortgezet verblijf voorziet in de mogelijk-
heid van een toevoeging. 

Verschillende leden achtten het wenselijk dat, indien een 
verzoek of vordering voor voorlopige machtiging tot opname 
van een patiënt in een psychiatrisch ziekenhuis is ingesteld, de 
rechter er op toeziet dat in ieder geval aan de patiënt een 
raadsman wordt toegevoegd. Gezien de situatie waarin de 
patiënten verkeren zal van een „eigen verzoek" hieromtrent 
wel weinig terecht komen. Daarom hoort de wetgever het op 
te dragen. Het is inderdaad gewenst, zo meenden ook deze 
leden, dat een met machtiging opgenomen patiënt gedurende 
de gehele periode van zijn opname begeleid wordt door een 
raadsman of door een instituut van raadsmannen. Indien zijn 
toestand dit ook maar enigszins toestaat zou een patiënt bij 
gedwongen opname in een psychiatrische inrichting gewezen 
moeten worden op zijn rechten. Mogelijkerwijs is dit minder 
gewenst in verband met de verhouding tussen de patiënt en 
de behandelend geneesheer. Ook al daarom hielden zij het voor 
noodzakelijk dat een patiënt voortdurend wordt begeleid door 
een raadsman. 

Artikel 10. Waarom, zo vroegen verschillende leden, kan 
degene, die een machtiging aangevraagd heeft, zich pas na een 
week in verbinding stellen met de inspecteur? Waarom kan 
dit niet eerder? 

Verscheidene leden merkten op dat, indien wegens plaats-
gebrek niet tot opneming kan worden overgegaan, de in-
specteur bemiddeling verleent. Wat gebeurt er, als ook 
de inspecteur er niet in slaagt plaats te vinden? Is het reeds 
gelukt, voor dergelijke gevallen afspraken in het leven te 
roepen, zoals Staatssecretaris Kruisinga zich blijkens zijn uit-
eenzetting in de Tweede Kamer bij de behandeling van de 
wijziging van de Krankzinnigenwet voorstelde? Zo neen, biedt 
dan wellicht de Wet Ziekenhuisvoorzieningen daartoe een 
mogelijkheid? 

Het derde lid gaf verschillende leden aanleiding tot de op-
merking, dat een geldigheidsduur van drie weken voor een 
voorlopige machtiging erg kort lijkt en het gevaar in zich 
bergt van een zeker automatisme bij het verzoeken om een 
verlenging van de geldigheidsduur van de voorlopige mach-
tiging. Een machtiging tot voortgezet verblijf voor de duur 
van één jaar, zoals gesteld in artikel 16, lijkt daarentegen weer 
erg lang. Zijn de ministers niet van oordeel dat het aanbeveling 
verdient voor een eerste machtiging tot voortgezet verblijf een 
periode van drie maanden te nemen? 

Artikel 11. Enkele leden brachten tegen het tweede lid 
dezelfde bezwaren naar voren, die zij reeds naar aanleiding 
van artikel 5 geuit hadden. 

In principe achtten verschillende leden het wenselijk, dat 
patiënten die vrijwillig of met machtiging worden opgenomen 
de psychiatrische inrichting vrij zouden kunnen kiezen, zoals 
dat ook het geval is bij somatische patiënten. Nu zal dit in de 
praktijk nogal eens op moeilijkheden stuiten. Het leek deze 
leden ongewenst dat psychiatrische ziekenhuizen waaraan de-
gene die de in artikel 5, eerste lid, bedoelde verklaring heeft 

afgegeven verbonden is, wordt uitgesloten van opneming, 
indien de patiënt dit niet zou wensen. Aan het tweede lid van 
dit artikel zou kunnen worden toegevoegd „indien de patiënt 
dit wenst". 

Artikel 12. Enkele leden vroegen, of de bewindslieden 
willen overwegen, de beschikking niet alleen aan de huisarts 
te laten sturen, maar tevens aan de zenuwarts die de patiënt 
voor opneming behandelde, en aan de instelling waarmee de 
patiënt voor de opname in contact stond, alsmede aan de 
raadsman van de patiënt zowel de beschikking als de genees-
kundige verklaring waarop de beschikking gebaseerd is te laten 
zenden, zulks als extra waarborg voor de degelijkheid van deze 
verklaring. 

Hoewel het voorgestelde in het derde lid sub e naar het 
gevoelen van vele leden reeds een verbetering inhield, zouden 
zij gaarne de laatste zinsnede „waarmede de patiënt vóór de 
opneming in contact stond" vervangen door de toevoeging 
„die op het terrein van de extra-murale zorg voor geestelijk 
gestoorden in het ressort werkzaam zijn". Dit laatste vooral in 
het licht van samenwerkingen en ontwikkelingen op het terrein 
van de sociaal psychiatrische diensten en de instellingen voor 
extra-murale geestelijke gezondheidszorg. 

Artikel 14 t/m 18. Enkele leden waren van mening, dat de 
eerste weken bij opname in een psychiatrische inrichting de 
meest kritieke zijn. De kans op langdurige opname of herhaalde 
heropname neemt sterk toe na een eerste verblijf van zes maan-
den. Na elk langer verblijf maakt, zonder adequate opvang, 
de opname zichzelf achteraf waar. Zij vroegen of in de voor-
gestelde regeling de aanpassing en afstomping, die zelfs een 
kort verblijf in de - toch altijd vrij kunstmatige - inrichtings-
situatie oplevert, niet teveel uit het oog verloren is. Waarom 
kan in deze fase niet het zwaartepunt op controle van de 
therapie en aandacht voor de patiënt vallen? 

In dit licht achtten deze leden het vooralsnog onjuist dat na 
drie, hooguit na zes weken een machtiging voor een jaar ge-
geven kan worden. Zou het — een vraag die ook door som-
mige andere leden gesteld werd - zowel uit oogpunt van thera-
pie als van rechtszekerheid niet beter zijn indien de eerste 
machtiging tot voortgezet verblijf voor drie maanden gegeven 
wordt, en dat bij verlenging de rechter de keuze heeft tussen 
termijnen van drie en van zes maanden? 

Ook het aantal waarborgen bij verlenging achtten deze leden 
te gering. Bij elke verlenging zou het aanbeveling verdienen een 
behandelingsplan van de kant van de inrichting verplicht te 
stellen, zeker voor de eerste drie jaar van de behandeling. 
Waarom zijn in het ontwerp de verplichte „aantekeningen" van 
artikel 20 van de huidige Krankzinnigenwet niet overgenomen? 
Niet alleen de rechter, maar ook de inspectie en de andere in 
artikel 12 genoemde categorieën, alsmede de patiënt zelf 
zouden hiervan in principe - althans in grote lijnen - op de 
hoogte gesteld moeten worden, tenzij dit (b.v. ten aanzien van 
familie of patiënt) grote bezwaren oplevert. Te vaak komt het 
voor, dat patiënten en hun omgeving onnodig verstoken blijven 
van informatie over hoe het met hun gaat en wat men van 
plan is. Bij iedere verlenging dient voorts de patiënt weer met 
de rechter geconfronteerd te worden. Als een inrichting een 
verzoek tot machtiging indient voor een reeds opgenomen 
patiënt, dan zou een verplicht advies van de inspectie over de 
noodzaak van de opname aanbeveling verdienen. 

Verschillende leden meenden, dat indien de geneesheer-
directeur voortzetting van de opname wenselijk acht, daarvan 
in ieder geval ook de raadsman van de patiënt in kennis gesteld 
dient te worden. 

Complementair aan een regeling tot opnamedwang achtten 
de leden, hiervóór aan het woord, een regeling van het recht 
op behandeling, met name ook voor vrijwillig verpleegden. Te 
vaak komt het voor dat een patiënt met ontslag bedreigd wordt 
als hij wegloopt of zich op andere wijze misdraagt; een bepaling 
waarin deze materie geregeld wordt kon naar de mening dezer 
leden in dit ontwerp niet achterwege blijven. 
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Nog reeds bij deze leden de vraag waarom voor de machti-
ging tot voortgezet verblijf niet de onafhankelijke zenuwarts 
van b.v. artikel 5 noodzakelijk is, maar het oordeel van de 
geneesheer-directeur voldoende is. Zij zagen hierin een reden 
te meer om de in artikel 5 gehuldigde opvatting te verlaten. 

Tegen het derde lid van artikel 18 rezen bij deze leden weer 
dezelfde bezwaren als tegen de regeling van artikel 5. Boven-
dien wordt niet geheel duidelijk door wie het verzoek waarover 
in de eerste regel gesproken wordt ingediend moet worden. 
Kan dit nader worden aangeduid? 

Enkele andere leden stelden de vraag, of de slotzin van het 
derde lid geen inbreuk betekent op de rechtsbescherming die 
dit wetsontwerp beoogt te geven. Het betreft hier patiënten 
wier verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis berust op hun 
vrijwillige beslissing. Zodra ze echter te kennen geven te willen 
vertrekken, blijkt die vrijwilligheid maar schijn. Men kan door 
de geneesheer-directeur worden vastgehouden. Het belang van 
de patiënt (memorie van toelichting) rechtvaardigt naar de 
mening van deze leden deze inbreuk niet. Naar hun mening 
dient bij de reeds (vrijwillig) opgenomen patiënt dezelfde proce-
dure gevolgd te worden als bij de nog niet opgenomen patiënt, 
uiteraard met inbegrip van de (eventueel telefonische) spoed-
procedure van artikel 19. In de praktijk zal het natuurlijk voor-
komen, dat in een zeer acute, zeer dreigende situatie de patiënt 
zeer korte tijd door zijn omgeving zal worden vastgehouden 
(beschermd), evenals dat bij de nog niet opgenomen patiënt 
het geval kan zijn, maar hiervoor zijn dan ook voldoende recht-
vaardigingsgronden aanwezig. 

Verschillende leden achtten het ontoelaatbaar een patiënt, 
die vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis is opgenomen, te 
verhinderen dit ziekenhuis te verlaten op het moment dat hij 
dat wil. Indien er aanleiding is voor gedwongen voortgezet 
verblijf en het onverantwoord wordt geacht als de patiënt 
zelfs voor enkele dagen het ziekenhuis zou verlaten, kan de 
procedure van spoedopneming gevolgd worden. De laatste vol-
zin van het derde lid van artikel 18 ondermijnt de rechtszeker-
heid van een patiënt en is bovendien niet bevorderlijk voor het 
zich vrijwillig laten opnemen in psychiatrische ziekenhuizen. 

Artikel 19. Vele leden zouden gaarne nadere informatie 
ontvangen over het tweede lid, waarin de tenuitvoerlegging 
van de beschikking van de burgemeester wordt opgedragen 
„aan een of meer personen met kennis, zo mogelijk, van de 
zorg voor geestelijk gestoorden". Hoe is de gegroeide praktijk 
in deze met name in het niet stedelijke gebied in Nederland? 

Artikel 20. Van meer dan een zijde werd herinnerd aan de 
bezwaren, welke zijn aangevoerd tegen de bepaling, dat in be-
ginsel een verklaring moet worden afgegeven door een zenuw-
arts die de patiënt niet onder behandeling heeft, n.1.: 

Ie. dat de zenuwartsen daartoe niet kunnen worden ver-
plicht 

2e. dat het bestaande tekort aan zenuwartsen niet op korte 
termijn zal kunnen verdwijnen 

3e. dat het voor de patiënt schadelijk is door verschillende 
medici te worden onderzocht 

4e. dat het voor de zenuwarts zeer moeilijk is op korte ter-
mijn een verantwoorde diagnose te moeten geven. 

In verband daarmede werd verzocht een gemengde com-
missie bestaande uit juristen, artsen en vertegenwoordigers van 
de sociale wetenschappen, te doen onderzoeken waarom de 
behandelend arts van het geven van deze verklaring moet wor-
den uitgezonderd, althans van de relevantie van de voorvallen 
welke de basis vormden voor het voorstel daartoe. Voorts is 
verzocht een nadere analyse te doen maken van het aantal 
werkelijk beschikbare psychiatrische zenuwartsen, afgezet tegen 
de hoeveelheid werk, verbonden aan de nader te berekenen 
aantallen onvrijwillige opnamen en de daarbij in de verschil-
lende fasen benodigde verklaringen. Is de Regering bereid 
deze verzoeken in overweging te nemen? 

Artikel 22. Hier is, aldus verschillende leden, sprake van 
„een ander ziekenhuis". Dat kan dus ieder soort ziekerhui:. 
in brede betekenis zijn. Het is de vraag of de definitie in 
artikel 1 d niet veel simpeler kan zijn, nl. „erkend krachtens 
A.W.B.Z.", terwijl in uitvoeringsbesluiten bepaalde (cate-
gorieën) ziekenhuizen kunnen worden aangewezen. Dit is wei-
licht ook nodig in verband met de opnemingen op uitspraken 
van de strafrechter, artikel 26. 

Artikel 21. Enkele leden misten in dit artikel de nodige 
waarborgen ter geheimhouding van de medische verklaring. 
Zij hielden het voor mogelijk dat deze stukken, op de gemeente-
secretarie bewaard, bij de gewone bevolkingsadministratie ko-
men te liggen. Zou het niet beter zijn deze stukken op het 
bureau van de officier van justitie te bewaren? 

Voorts hadden zij tegen het woord „ten minste" in het derde 
lid eenzelfde bezwaar als zij bij artikel 27 zouden uiten. 

Artikel 27. Deze leden vreesden van de redactie van het 
eerste lid moeilijkheden voor de bewaring van patiënten die 
langer dan vijf jaar verpleegd worden. Zou het niet beter zijn 
te spreken van bescheiden, „welke daarbij gedurende zijn ver-
blijf alsmede vijf jaar daarna kunnen worden bewaard". 

Anderzijds hadden deze leden uit een oogpunt van privacy-
bescherming bezwaar tegen het woordje „ten minste" in het 
eerste lid. Ook misten zij nadere waarborgen, eventueel in een 
algemene maatregel van bestuur te regelen, zoals bij de be-
waring op de gemeentesecretarie nog wel het geval is (artikel 
21, lid 5). Juist bij patiënten als deze is de administratie een 
uitermate kwetsbare zaak. Naast extra beveiligingswaarborgen 
diende naar de mening dezer leden slechts een minimum- doch 
ook een maximumtermijn, tijdens welke dergelijke dossiers 
bewaard moeten blijven, ingevoerd te worden. 

Artikel 28. Verscheidene leden vroegen, waarom bij over-
plaatsing geen kennis wordt gegeven aan de echtgenoot, bloed-
verwant, voogd of curator van de patiënt als omschreven in 
artikel 4, lid 1, op wiens verzoek de patiënt is opgenomen. 

Artikel 29. Verscheidene leden achtten de regeling, opge-
nomen in de artikelen 29 t/m 39 met betrekking tot de reenten 
van de patiënt, verlof, voorwaardelijk ontslag en ontslag een 
duidelijke verbetering ten opzichte van de thans geldende be-
palingen, zowel ten aanzien van de patiënt zelf als ten aanzien 
van de rechten en vrijheden van anderen. 

Sommige leden vroegen, of bij het opstellen van de bepaling 
in dit artikel inzake beperking van het recht op vrije brief-
wisseling wel voldoende overwogen is dat dit recht een onver-
vreemdbaar recht van de mens is. Is het niet juist, „het belang 
van de gezondheidstoestand van de patiënt" waarvan hier 
sprake is, nader te preciseren? 

Kan het in het belang van de patiënt zijn, dat de arts kennis 
neemt van zijn uitingen zodat het in ieder geval wel wenselijk 
lijkt dat de behandelend arts de schriftelijke uitingen van de 
patiënt leest? 

De toelichting op dit artikel geeft wel een omschrijving van 
overwegingen die kunnen leiden tot beperking van de vrije 
briefwisseling van de patiënt doch, zo meenden deze leden, 
geen echte motivering. 

Verschillende leden spraken als hun oordeel uit, dat de 
rechtspositie van de opgenomen patiënt ernstig wordt onder* 
mijnd indien de geneesheer-directeur hem beperkingen kan 
opleggen met betrekking tot vrije briefwisseling en het ontvan-
gen van bezoek. 

Kunnen de bewindslieden voorts mededelen welke rechten 
de patiënt heeft ten aanzien van de behandeling van somatische 
kwalen? Achten de bewindslieden het gewenst om garanties 
ten aanzien van beslissingen over de behandeling bij somatische 
kwalen expliciet in de wet vast te leggen of zijn zij van mening 
dat deze voldoende zijn gegarandeerd door andere wetgeving? 
In dat geval zou het ons inziens toch aanbeveling verdienen 
hierover een duidelijke uitspraak te doen althans in de memorie 
van antwoord. 
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Enkele leden vroegen, of de in dit artikel genoemde beper-
kingen van het privéleven van de patiënt limitatief bedoeld 
zijn. Kan aan een patiënt een behandeling tegen zijn zin wor-
den opgedrongen (men denke hier aan lobotomie, elektroshock 
e.d.)? Een nadere regeling van deze materie, zowel voor vrij-
willig als voor onvrijwillig geplaatste patiënten zou geen over-
bodigheid zijn, en had naar het gevoelen dezer leden in een 
wetsontwerp als het onderhavige zeker zijn plaats moeten heb-
ben. 

Wat betreft het recht van vrije briefwisseling gaven zij er de 
voorkeur aan dit expliciet te garanderen, met name omdat er 
in de praktijk nauwelijks brieven worden tegengehouden. 

Eventueel achtten zij als tussenoplossing een uitzondering 
voor heel speciale gevallen toelaatbaar, indien dat zou gebeuren 
door de geneesheer-directeur na toestemming van de rechter. 

De huidige regeling op dit punt achtten zij, met name door 
de machtspositie van de geneesheer-directeur zonder enige 
controle, te zwak. Grote bezwaren hadden deze leden tegen 
beperking van het recht van vrije briefwisseling op de gronden 
genoemd in lid 2. Zij achtten deze gronden te vaag om het 
recht van vrije briefwisseling aan te tasten. Ook de mogelijkheid 
van het plegen van strafbare feiten d.m.v. brieven achtten zij 
gering. Kunnen de ministers, behalve d.m.v. zeer gewrongen 
constructies, een ander delict dan belediging bedenken? En 
is de patiënt — mocht hij beledigen - dan niet straffeloos om-
dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is? 

Wat betreft de andere in dit artikel genoemde maatregelen 
zagen deze leden gaarne een meer solide controle ingebouwd. 
Het mag niet voorkomen - wat maar al te vaak gebeurt - dat 
vrijheidsbeperkende maatregelen niet in het belang van de pa-
tiënt, maar als tuchtmiddel worden gebruikt. 

In dit verband vestigen deze leden de aandacht op het pro-
bleem van de onder curatele gestelde patiënt die bij een 
rechterlijk college een klacht wil indienen over b.v. zijn behan-
deling. Daar hij handelingsonbekwaam is mist hij - tenzij zijn 
wettelijke vertegenwoordiger meewerkt - met name de gelegen-
heid om via een civiele actie het gesticht van een bepaald ge-
drag te zijnen opzichte te weerhouden. Het Centraal Medisch 
Tuchtcollege acht deze handelingsonbekwaamheid zelfs uitge-
strekt tot het gebied van het medisch tuchtrecht, en ontzegt 
op die grond de verpleegde het recht om zich langs de weg 
van een klacht bij een tuchtcollege tegen het gesticht te verzet-
ten. (NJ 1962, no. 462) 

Zijn de ministers bereid in deze of een andere regeling hier-
omtrcnt zodanige voorzieningen te treffen dat de rechtspositie 
van de onder curatele gestelde patiënt niet een dergelijk risico 
van allelei Kafka-achtige situaties in zich bergt als de bestaande 
regeling? Welke middelen heeft de patiënt zelf. ook als hij 
onder curatele gesteld is, om zijn rechten te handhaven? 

Hoe staan de bewindslieden tegenover de suggestie van de 
ombudsman op dit terrein? 

Artikel 31. De verscheidene leden, die hierboven de arti-
kelen 29 t/m 39 als een verbetering gekenschetst hadden, 
plaatsten nog wel enkele kanttekeningen bij de hier in het 
tweede, derde en vierde lid vervatte regeling van het verlof en 
het voorwaardelijk ontslag. 

Bij wie berust het stellen van de voorwaarden genoemd in 
het tweede en derde lid, en wie is belast met het toezicht op de 
naleving ervan? 

Is het redelijk om een geneesheer-directeur van de inrichting 
deze verantwoordelijkheid op te dragen? 

Welke instantie draagt daarvoor de juridische en financiële 
aansprakelijkheid? 

Verschillende leden meenden, dat de in het tweede lid van 
dit artikel (en in het tweede lid van artikel 33) genoemde 
voorwaarden ook voorwaarden zouden omvatten met betrek-
king tot het belang van de patiënt, wat een belang kan zijn 
dat niet onmiddellijk met zijn gezondheidstoestand te maken 
heeft. *»:R1 

Enkele leden zouden gaarne vernemen, wat precies verstaan 
moet worden onder het „toezicht", vermeld in het derde lid. 

Artikel 32. In het achtste woord van het eerste lid komt een 
drukfout voor. 

Het tweede lid opent, aldus vele leden, de mogelijkheid, 
dat de rechter gedurende het verlof van de patiënt, ambtshalve 
een machtiging tot voortgezet verblijf verleent. Zou deze rege-
ling geen aanleiding kunnen geven tot de veronderstelling dat 
de rechtszekerheid van de patiënten niet voldoende gewaar-
borgd is? 

Artikel 33. Het derde lid geeft de mogelijkheid aan, in 
beroep te komen overeenkomstig het bepaalde in artikel 30 
tegen het besluit van de geneesheer-directeur tot intrekking van 
het voorwaardelijk ontslag. Vele leden vroegen, of het geen 
aanbeveling zou verdienen ook tegen het niet-verlenen van 
voorwaardelijk ontslag dezelfde beroepsprocedure van toepas-
sing te verklaren. 

Voor verschillende leden was op juridische gronden het 
voorwaardelijk ontslag onacceptabel. Goed denkbaar achtten 
zij wat thans reeds bestaat: een vakantieverlof, passend in de 
behandeling; mogelijk ook, met het oog op de behandeling, 
een proefverlof. Doch vervolgens dient er onvoorwaardelijk 
ontslag te zijn, ook al zou dat kunnen betekenen dat na verloop 
van tijd een nieuwe machtigingsprocedure zou moeten worden 
ingesteld. 

Artikel 35. Kunnen de bewindslieden, zo vroegen enkele 
leden, het verschil tussen lid 1, sub c, van dit artikel en lid 1, 
van artikel 36, ter zake van het verblijf in een psychiatrisch 
ziekenhuis ingevolge een uitspraak van de strafrechter als 
bedoeld in artikel 37, tweede lid, van het Wetboek van Straf-
recht, nader motiveren? Zou het niet beter zijn in beide gevallen 
de beslissing tot beëindiging van het verblijf via een gratiever-
zoek te doen nemen? Er is immers onderscheid tussen patiënten, 
die, uit het oogpunt van de overheid, in een psychiatrische in-
richting mógen (de machtiging) dan wel móéten (de last-
geving) worden verpleegd? 

Vele leden merkten op, dat in het derde lid wordt aangegeven 
dat de geneesheer-directeur, zo mogelijk en nodig, overleg 
pleegt met de in artikel 12, derde lid, bedoelde personen en 
instellingen. Zij vroegen hoe de bewindslieden stonden tegen-
over de gedachte, „zo mogelijk en nodig" te vervangen door 
„alvorens ontslag wordt verleend". 

Artikel 36. Garandeert de terminologie „met redenen om-
kleed" in het derde lid, dat een afwijzende beslissing niet kan 
worden afgedaan met bijv. de motivering „op grond van het 
ziektebeeld . . . . " ? 

Artikel 41. Is het niet meer opnemen in dit artikel van het 
voorschrift, thans vervat in het eerste lid van artikel 6 der 
Krankzinnigenwet, een gevolg van een gegroeide situatie en, 
zo ja, welke is dan de huidige situatie? Zou het geen aanbe-
veling verdienen, zo vroegen vele leden, om gezien het rechts-
karakter dat in deze wet is aangegeven, wèl in de wet vast te 
leggen, hoe vaak de officieren van justitie minimaal de psy-
chiatrische ziekenhuizen in hun ressort moeten bezoeken? Een 
vergelijking met de inspecteurs die ambtshalve hiertoe opdracht 
kunnen krijgen, leek deze leden minder juist. 

Artikel 41. Indien de suggestie, door verschillende leden 
met betrekking tot artikel 22 gedaan, gevolgd zou worden 
zou het eerste lid van dit artikel daaraan dienen te worden 
aangepast. 

Hoofdstuk V. Enkele leden leek het noodzakelijk, aan de 
voorgestelde strafbepalingen een bepaling toe te voegen welke 
het aan derden bekend maken van stukken over de patiënt, zon-
der diens toestemming, strafbaar stelt. Gezien de hoeveelheid 
stukken die over de patiënt in omloop zijn bij de verschillende 
instanties, waaronder er zijn die niet door ambtsgeheim of afge-
leid ambtsgeheim weerhouden worden, leek een dergelijke straf-
bepaling hun geen overbodige waarborg. 
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Artikel 48. Opgemerkt werd, dat de indieners van dit ont-
werp er klaarblijkelijk van zijn uitgegaan, dat de Wet van 
28 augustus 1970 in werking zal zijn op het tijdstip, dat de 
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen in 
werking treedt. 

Gevraagd werd, of het een algemeen gevolgde gedragslijn 
is, ten tijde van de indiening van een wijzigingsontwerp wijzi-
gingen voor te stellen van nog niet in werking getreden ar-
tikelen. 

Artikel II. Opgemerkt werd, dat bij een eventuele wijziging 
van de in het volgende artikel te bepalen citeerartikel ook dit 
artikel gewijzigd zou moeten worden. 

Artikel III. Vele leden hadden in het advies van de Centrale 
Raad voor de Volksgezondheid de opmerkingen getroffen 
over een in het oorspronkelijke voorontwerp klaarblijkelijk 
voorgestelde citeertitel „Wet Geestelijk Gestoorden". Deze 
leden gaven voorlopig aan de in dit ontwerp voorgestelde 
citeertitel de voorkeur, in afwachting van een te verwachten 
wetgeving op het gebied van de geestelijke gezondheid. 

Verscheidene leden had de verwachting, in de toelichting op 
dit artikel uitgesproken, dat in het spraakgebruik de afkorting 
„Wet-b.o.p.z." gangbaar zal worden, maar matig kunnen toe-
lachen. Zij spraken de hoop uit, dat alsnog een wat pregnantere 
citeertitel te bedenken zou zijn, zodat het reeds vrij grote 
aantal wetten, die in het spraakgebruik met een voor niet-inge-
wijden onbegrijpelijke lettercombinatie aangeduid worden, in 
dit geval niet behoeft te worden vermeerderd. 

Het bezwaar van de Centrale Raad tegen de titel „Wet Gees-
telijk Gestoorden" had deze leden trouwens niet sterk aan-
gesproken: ook de Krankzinnigenwet geldt slechts een minder-

heid van de verpleegden in gestichten, wat toch, voor zover 
deze leden bekend, niet tot misverstand van enige betekenis 
aanleiding heeft gegeven. 

Aldus vastgesteld 2 mei 1972. 
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