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Vertegenwoordiging en wilsonbekwaamheid

Van de zijde van de SGP-fractie en de PvdA-fractie zijn vragen gesteld
met betrekking tot de verhouding tussen de regeling van de vertegen–
woordiging bij wilsonbekwaamheid in artikel 1653u van de Wet betref–
fende de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling en de
regeling, vervat in artikel 38 van de Wet BOPZ. Bij nota van wijziging
inzake het voorstel van eerstgenoemde wet (Kamerstukken II
1990-1991, 21 561, nr. 7) is een wijziging van artikel 38 van de Wet
BOPZ voorgesteld (onderdeel K, waarbij artikel III, onderdeel B wordt
gewijzigd). Het gewijzigde artikel 38 is afgestemd op artikel 1653u, maar
de bepaling bevat tevens op enige punten een afwijkende regeling. De
regeling, vervat in artikel 38 van de Wet BOPZ, zal voor zover het die
afwijkingen betreft, gelden als een speciale regeling ten opzichte van de
regeling, vervat in artikel 1653u van de Wet betreffende de overeen–
komst inzake geneeskundige behandeling.

Door deze wijziging van artikel 38 van de Wet BOPZ bij het
wetsvoorstel betreffende de overeenkomst inzake geneeskundige behan–
deling komt het onderlinge verband van beide regelingen bij de behan–
deling van laatstgenoemd wetsvoorstel vanzelf aan de orde. Desgewenst
kunnen bepalingen uit het wetsvoorstel houdende mentorschap ten
behoeve van meerderjarigen daarbij worden betrokken. Op deze wijze
wordt voldaan aan de wens van het namens de SGP-fractie sprekende
lid, de heer Van der Vlies.

De heer Van der Vlies vroeg zich voorts af of het wel juist was een
onderscheid te maken tussen door de hulpverlener na te komen verplich–
tingen enerzijds jegens de wettelijke vertegenwoordiger en de persoon–
lijke gemachtigde en anderzijds jegens de echtgenoot, de levensgezel,
de ouder, het kind, de broer of de zus (hierna te noemen de informele
vertegenwoordiger). Spreker doelde daarbij op de zinsnede «een en
ander voor zover die nakoming verenigbaar is met de zorg van een goed
hulpverlener» opgenomen in vorenvermeld artikel 1653u (en in artikel
38, tweede lid, van de Wet BOPZ zoals die bepaling wordt gewijzigd bij
artikel III van de Wet betreffende de overeenkomst inzake geneeskundige
behandeling). Die zinsnede heeft betrekking op de situatie dat de
hulpverlener meent dat de informele vertegenwoordiger niet in het
belang van de patiënt handelt of zal handelen en biedt in die situatie de
hulpverlener de mogelijkheid de verrichting zonder de toestemming van
de informele vertegenwoordiger uit te voeren of in voorkomende
gevallen af te zien van overleg met deze. Uiteraard wordt met die
zinsnede aan de hulpverlener geen vrijbrief verschaft om af te zien van
het bereiken van overeenstemming of het voeren van overleg. De hier
bedoelde mogelijkheid vloeit voort uit de plicht van de hulpverlener,
neergelegd in artikel 1653g, bij zijn werkzaamheden de zorg van een
goed hulpverlener in acht te nemen.

Bij de wettelijke vertegenwoordiger c.q. de persoonlijk gemachtigde
berust de vertegenwoordiging op een wettelijke bepaling, op een
benoeming door de rechter, c.q. op een bewuste keuze.

In verband hiermee worden aan hen meer bevoegdheden verleend dan
aan de andere optredende vertegenwoordigers. De clausule slaat
derhalve niet op hen. Dit neemt niet weg dat in situaties van uiterste
nood een behandelaar zal moeten behandelen ook als de wettelijk verte–
genwoordiger of de persoonlijk gemachtigde daar niet mee instemt.
Bijvoorbeeld als er geen tijd meer is voor toepassing van de maatregelen
die ons recht kent om vertegenwoordigers die in strijd met de belangen
van de patiënt handelen te vervangen.

Overigens kan geen hulpverlener worden verplicht iets te doen dat niet
verenigbaar is met de zorg van een goed hulpverlener.

Van verschillende zijden is geïnformeerd naar de stand van zaken met
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het voorstel van de wet houdende mentorschap ten behoeve van
meerderjarigen. Op 11 september j.l. werd door de Raad van State
advies uitgebracht. Het nader rapport zal waarschijnlijk half november
gereed zijn.

Bij de eerste nota van wijziging inzake het onderhavige wetsvoorstel is
reeds voorzien in de door het namens de VVD-fractie sprekende lid,
mevrouw Terpstra, wenselijk geachte mogelijkheid voor de patiënt om bij
de rechter te klagen over de beslissing van de hulpverlener dat hij niet in
staat is zijn wil met betrekking tot het behandelingsplan te bepalen.

Verwezen zij naar de toelichting op de nota van wijziging, onder onder–
delen III en IV, naar de toelichting in de memorie van antwoord op artikel
38, eerste lid (dit moet zijn tweede lid), en naar het gestelde bij artikel
38, tweede lid, in de nota naar aanleiding van het eindverslag.

Onomstreden criteria voor de vaststelling van wilsonbekwaamheid zijn
niet te geven. Verwezen zij nogmaals naar de publikatie van H. van der
Klippe in Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid, 1990, nr. 2,
p. 123 e.v. De auteur behandelt zes onderscheiden criteria en bespreekt
de sterke en zwakke kanten van elk der zes benaderingen. Schrijfster
meent zelf dat van de besproken benaderingen alleen een combinatie
van twee benaderingen voldoet, te weten:

1. geeft de patiënt er blijk van dat hij in de betreffende kwestie een
keuze heeft gemaakt en

2. geeft de patiënt er blijk van dat hij de verstrekte informatie heeft
begrepen.

Naar de mening van de schrijfster is het voordeel van de combinatie
van die beide criteria dat deze concrete gedragingen betreffen aan de
hand waarvan het onvermogen tot wilsbepaling aantoonbaar is. Door de
rechter zou dan echter in haar visie nog moeten worden bezien of de
consequenties van een eventueel geconstateerd onvermogen zo ernstig
zijn dat een zware ingreep als een onbekwaamheidsverklaring erdoor
wordt gerechtvaardigd. De benadering van Van der Klippe spreekt ons
aan. Wij zijn echter van oordeel dat criteria vooralsnog niet in de wet
moeten worden vastgelegd. Zoals hiervoor reeds ter sprake kwam, is bij
nota van wijziging voorzien in de mogelijkheid bij de rechter te klagen
over de beslissing van de hulpverlener betreffende wilsonbekwaamheid
met betrekking tot de voorgestelde behandeling. Indien enige jurispru–
dentie is gevormd, kan nader worden bezien of aan wettelijke criteria
behoefte bestaat. Wij verwachten in dit opzicht meer van jurisprudentie–
vorming dan van advisering door een commissie.

Artikel 58b

Door de leden van bijna alle fracties werd kritiek geleverd op artikel
58b. Deze bepaling verklaart de rechtspositieregeling die voor de met
een rechterlijke machtiging opgenomen patiënten geldt, van overeen–
komstige toepassing op de patiënten die ingevolge een beslissing van
een indicatiecommissie in een zwakzinnigeninrichting of verpleegin–
richting zijn opgenomen. In de kritische opmerkingen wordt er ten
onrechte vanuit gegaan dat ten aanzien van degenen die ingevolge een
beslissing van een indicatiecommissie zijn opgenomen, nooit van
vrijheidsontneming sprake zal zijn. Zoals in de memorie van toelichting
(p. 4) en de memorïe van antwoordfp. 5) is uiteengezet, zullen deze
patiënten in verband met het gevaar dat zij ingevolge de stoornis van de
geestvermogens veroorzaken, nogal eens moeten worden beperkt in hun
bewegingsvrijheid, zodat sprake zal kunnen zijn van vrijheidsontneming.
In het bijzonder met het oog op die situatie wordt in het wetsvoorstel de
instantie aangewezen die bevoegd is over de opneming te beslissen en
wordt in het wetsvoorstel de basis gelegd voor de regeling van de
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procedure die tot deze beslissing kan leiden. Op deze wijze wordt
voldaan aan de vereisten die in artikel 15, eerste lid, van de Grondwet en
artikel 5, eerste lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden worden gesteld met
betrekking tot een wettelijke basis voor vrijheidsontneming en aanwijzing
bi] of krachtens de wet van de instantie die de beslissing tot vrijheidsont–
neming geeft. Voor de goede orde zij hier nogmaals vermeld dat tot die
vereisten niet behoort een bevel van de rechter. Wel dient toegang tot de
rechter gewaarborgd te zijn. Verwezen zij ook naar het gestelde in het
algemeen deel van de memorie van antwoord onder 2.5. waarin op deze
materie uitvoerig is ingegaan.

De mogelijkheid van beperking van de bewegingsvrijheid is geregeld in
artikel 40, derde lid. Ter zake van het behandelingsplan, geregeld in
artikel 38, zal door de hulpverlener in de hier aan de orde zijnde gevallen
in verband met wilsonbekwaamheid van de patiënt vrijwel altijd overleg
worden gepleegd met de wettelijke vertegenwoordiger, de persoonlijk
gemachtigde of een der andere in artikel 38, tweede lid, voor het overleg
aangewezen personen. Voor zover dit overleg tot overeenstemming leidt,
kan het behandelingsplan, tenzij zich de hierna te bespreken uitzondering
voordoet, worden uitgevoerd. Indien het behandelingsplan een vrijheids–
benemende maatregel bevat en de patiënt zich tegen die maatregel–
verzet, kan de toestemming van de vertegenwoordiger niet de
toestemming van de patiënt vervangen. In een noodsituatie dient echter
toch een mogelijkheid te bestaan om in te grijpen. Immers evenals ten
aanzien van de met een rechterlijke machtiging in een algemeen psychi–
atrisch ziekenhuis opgenomen patiënten, kan ten aanzien van patiënten
die op grond van het in de wet bedoelde gevaar ingevolge een beslissing
van een indicatiecommissie in een zwakzinnigeninrichting of een
verpleeginrichting zijn opgenomen, een situatie ontstaan waarin ernstig
gevaar dreigt. In dat geval moet de mogelijkheid bestaan dwangbehan–
deling dan wel dwangmiddelen– of maatregelen als bedoeld in artikel 38,
vijfde lid, onderscheidenlijk artikel 39 toe te passen en dient de patiënt
de daarbij behorende wettelijke rechtsbescherming te worden geboden.

Uit het bovenstaande blijkt dat ik de zienswijze van de KNMG niet deel.
De hier aan de orde zijnde rechtspositieregeling is rechtstreeks van

toepassing op patiënten op wie hoofdstuk II toepassing heeft gevonden
(zie telkens het eerste lid van de artikelen 35 tot en met 40). In het
oorspronkelijke voorstel van de novelle was de procedure voor opneming
in zwakzinnigeninrichtingen en verpleeginrichtingen in hoofdstuk II
geregeld. Dientengevolge vielen de patiënten die overeenkomstig deze
procedure in een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting zijn
opgenomen, onder die rechtspositieregeling. Door de overbrenging van
artikel 3, tweede tot en met vijfde lid, naar een nieuw hoofdstuk VIII, zijn
de artikelen betreffende de interne rechtspositie niet van toepassing,
tenzij daar uitdrukkelijk in wordt voorzien. Die uitdrukkelijke bepaling is
opgenomen in artikel 58b. Van de zijde van de GPV-fractie is er terecht
op gewezen dat daarbij artikel 55 is vergeten. Dit verzuim wordt bij nota
van wijziging hersteld.

Indien de patiënt, bij voorbeeld naar aanleiding van een beperking in
zijn bewegingsvrijheid of de toepassing van dwangbehandeling, dwang–
middelen of dwangmaatregelen, blijk geeft van bezwaar tegen voort–
zetting van het verblijf in de inrichting, is een rechterlijke machtiging of
een inbewaringstelling, gevolgd door een rechterlijke machtiging vereist.

Hoewel dit reeds uit de systematiek van het wetsvoorstel voortvloeit, is
dit ter wille van de duidelijkheid in artikel 58b, tweede lid, nog eens
uitdrukkelijk bepaald. Indien de patiënt uitsluitend blijk geeft van bezwaar
tegen toepassing van een der voornoemde middelen of maatregelen, kan
hij zich ingevolge artikel 41, zevende en elfde lid, tot de rechter wenden.
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Hoger beroep

Namens de VVD-fractie, de fractie van D66 en de RPF-fractie
betoogden mevrouw Terpstra, de heer Kohnstamm en de heer Leerling
dat de ontslagprocedure in combinatie met de mogelijkheid tot het
indienen bij de rechter van een verzoek om schadevergoeding minder
rechtsbescherming biedt dan de mogelijkheid van hoger beroep. Door de
heer Kohnstamm is een amendement ingediend dat strekt tot het
openstellen van hoger beroep (nr. 14).

Mevrouw Terpstra wees op de mogelijkheid dat in hoger beroep
gemaakte fouten worden hersteld. De heer Kohnstamm ziet als voordeel
van hoger beroep dat betrokkene niet slechts de gelegenheid heeft tot
het aan voeren van bezwaren tegen het oordeel van de eerste rechter,
maar ook tot het verbeteren en aanvullen van hetgeen hij in eerste
aanleg heeft gesteld of heeft nagelaten te stellen, zo nodig gesteund
door verklaringen van derden. De heer Leerling meent dat door het
vervallen van de mogelijkheid van hoger beroep een zorgvuldige besluit–
vorming niet is gewaarborgd. De voornoemde leden vroegen onze ziens–
wijze.

Terwille van het betoog wordt ervan uitgegaan dat het instellen van
hoger beroep mogelijk zou zijn. De patiënt die hoger beroep instelt,
streeft hetzelfde doel na als de patiënt die zijn verzoek om ontslag met
toepassing van artikel 48, derde lid, aan de rechter doet voorleggen. In
beide gevallen wenst de patiënt dat de rechter het bevel geeft tot
ontslag uit de inrichting. In beide gevallen buigt de rechter zich over de
vraag of op het tijdstip waarop de zaak aan hem wordt voorgelegd, de
betrokkene zodanig gestoord is in zijn geestvermogens dat hij daardoor
gevaar veroorzaakt. Een bevel tot ontslag kan door beide rechters slechts
worden gegeven, indien die vraag ontkennend wordt beantwoord. Het
oordeel van de rechter in hoger beroep dat in eerste instantie een of
meer verzuimen zijn gepleegd, heeft als zodanig geen invloed op zijn
oordeel over de aanwezigheid van gevaar en de gerechtvaardigdheid van
de vrijheidsontneming.

In dit opzicht is er verschil met het strafproces waarin bepaalde
verzuimen tot invrijheidstelling kunnen leiden. Het vorenstaande neemt
niet weg dat aanvullende gegevens of gegevens die de eerste rechter
verzuimd heeft bij zijn beoordeling te betrekken, in hoger beroep kunnen
leiden tot het oordeel dat niet een de vrijheidsontneming rechtvaar–
digend gevaar aanwezig is en dat de betrokkene dus in vrijheid moet
worden gesteld. Ook de vaststelling dat van onjuiste gegevens werd
uitgegaan, kan leiden tot de conclusie dat het door de wet geëiste gevaar
niet aanwezig is. Daarin verschilt de procedure in hoger beroep echter
niet van de ontslagprocedure. Op de ontslagprocedure is immers
ingevolge artikel 48, tiende lid (het oude negende lid) artikel 8 van
toepassing, bij welk artikel de procedure die kan leiden tot het verlenen
van een voorlopige machtiging, is geregeld. In de ontslagprocedure kan
de betrokkene alle feiten en omstandigheden vermelden of doen
vermelden die hij van belang acht voor de beslissing over zijn ontslag. Dit
zijn dezelfde feiten en omstandigheden die hij in hoger beroep aan de
orde stelt ten einde zijn ontslag te bewerkstelligen. Indien de patiënt niet
alleen zijn ontslag wil bewerkstelligen, maar tevens genoegdoening
wenst met betrekking tot een vermeend ernstig verzuim van de rechter
die de machtiging verleende, kan hij bij de rechtbank een verzoek tot
schadevergoeding indienen. Met betrekking tot die beslissmg staan
hoger beroep en beroep in cassatie open. Een verschil tussen de
procedure in hoger beroep betreffende het verlenen van een machtiging
en de ontslagprocedure is dat in hoger beroep altijd de meervoudige
kamer de zaak behandelt, terwijl in de ontslagprocedure de zaak slechts

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 239, nr. 20



door de meervoudige kamer wordt behandeld, indien zij door de enkel–
voudige kamer naar de meervoudige kamer is verwezen. Bij nadere
overweging zijn wij bereid de regeling van de ontslagprocedure in die zin
te wijzigen dat over een verzoek om ontslag de meervoudige kamer
beslist. Daarmee wordt tevens tegemoet gekomen aan de wens die
mevrouw Terpstra als alternatief voor hoger beroep naar voren heeft
gebracht. Bij nota van wijziging wordt derhalve voorgesteld artikel 48,
negende lid, in die zin te wijzigen dat over een verzoek om ontslag de
meervoudige kamer beslist.

Wij ontraden het amendement Kohnstamm. De daarbij voorgestelde
mogelijkheid van hoger beroep vergroot de werkdruk van de rechterlijke
macht. De meerdere rechtswaarborg die gelegen kan zijn in behandeling
van de zaak door een meervoudige kamer, kan door de nu voorgestelde
wijziging van artikel 48 worden verkregen. Voor het overige biedt de
mogelijkheid van hoger beroep tegen de beslissing tot het verlenen van
een machtiging niet meer rechtsbescherming dan het vorderen van een
beslissing van de rechter over een verzoek om ontslag.

Beoordeling van alle BOPZ-zaken door de meervoudige kamer

Namens de VVD-fractie stelt mevrouw Terpstra als alternatief voor
hoger beroep voor behandeling van alle BOPZ-zaken door de
meervoudige kamer te doen geschieden (amendement nr. 12).

Op de procedures die voortvloeien uit de Wet BOPZ is in dit
wetsvoorstel de algemene regeling van de verzoekschriftprocedure,
geregeld in de artikelen 429a ev. Wetboek van Burgerlijke rechtsvor–
dering, van toepassing verklaard. In deze regeling geldt, evenals elders in
het burgerlijk procesrecht sinds 1988 (Wet van 28 april 1988, Stb. 204,
tot verruiming van de mogelijkheid van behandeling door enkelvoudige
kamers) de regel dat bij de rechtbank een zaak in eerste aanleg in
beginsel wordt behandeld door een enkelvoudige kamer, en dat de enkel–
voudige kamer steeds de (discretionaire) bevoegdheid heeft de zaak te
verwijzen naar de meervoudige kamer. Dit stelsel is ingevoerd met het
oog op de beperking van de werkdruk van de rechterlijke macht en
voldoet in de praktijk goed. In 1988 is tevens het enige geval in het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering waarin meervoudige recht–
spraak nog verplicht was gesteld (curatele, het voormalige artikel 883
Rv) geschrapt. Het amendement doorkruist het sinds 1988 geldende
systeem, dat zoals gezegd, goed functioneert. Uitzonderingen daarop zijn
in beginsel onwenselijk. Desalniettemin achten wij met betrekking tot de
ontslagprocedure een uitzondering verdedigbaar. Zoals hiervoor werd
uiteengezet, vervangt deze ontslagprocedure immers in feite hoger
beroep. Met betrekking tot de andere procedures ingevolge de Wet
BOPZ dient echter de algemene regel te worden gehandhaafd. Wij
ontraden derhalve amendement nr. 12.

Verklaring van de arts

Namens de fractie van D66 is door de heer Kohnstamm een
amendement ingediend (nr. 15) er toe strekkende dat ook met betrekking
tot de inbewaringstelling bij voorkeur een niet-behandelend psychiater
of, zo dat niet mogelijk is, een bij voorkeur niet-behandelend arts, niet
psychiater zijnde, de geneeskundige verklaring verstrekt. In het oorspron–
kelijke voorstel van de Wet BOPZ was eenzelfde beperking aangebracht.
Op aandrang van de Tweede Kamer is de beperking zowel met
betrekking tot de voorlopige machtiging als met betrekking tot de
inbewaringstelling opgeheven. Door een amendement-Cornelissen (nr.
35) is de beperking weer opgenomen in artikel betreffende het verzoek
tot het verlenen van een voorlopige machtiging (Hand. II, 6 sept. 1983,
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p. 5275 en UCV 22 en 26 sept 1983, p. 17 en 18).Met betrekking tot de
inbewaringstelling werd de wijziging gehandhaafd, waarschijnlijk op
grond van het argument dat destijds aan de wijziging ten grondslag lag,
te weten: «dat het voor de zenuwarts zeer moeilijk is op korte termijn een
verantwoorde diagnose te moeten geven» (Kamerstukken II 1971-1972,
11 270, nr. 5).

Wij hebben geen bezwaar tegen het amendement, dat door de
woorden «bij voorkeur» een andere oplossing in noodsituaties niet
onmogelijk maakt. De strekking van de bij amendement voorgestelde
regeling komt overeen met de strekking van het geldende artikel 35c van
de Krankzinnigenwet.

Evaluatie Nota Geestelijke Gezondheidszorg

Mevrouw Achttienribbe-Buijs (PvdA) heeft opgemerkt dat er sinds
1985 geen serieus debat meer heeft plaatsgevonden over de geestelijke
gezondheidszorg.

De uitwerking in de praktijk van de Nota Geestelijke Gezondheidszorg
1984 gaat, zij het soms moeizaam, voort.

De aandacht gaat thans vooral uit naar de samenwerking van de
geestelijke gezondheidszorg met andere zorg terreinen, b.v. m.b.t. de
opvang van psychiatrisch gestoorde zwervers, de psycho-geriatrie en de
relatie eerstelijn-GGZ.

Ik ben gaarne bereid met de Kamer te discussiëren over de geestelijke
gezondheidszorg. Ik stel mij voor dit te doen aan de hand van een inven–
tarisatie van knelpunten die thans ten departemente in kaart worden
gebracht en bestudeerd. De resultaten daarvan zal ik medio 1992 aan de
Kamer voorleggen en met de Kamer bediscussiëren.

De substitutieprojecten, die mevrouw Achttienribbe-Buijs in dit
verband aan de orde stelde, zijn met name gericht op het zoeken naar en
testen van nieuwe vormen van zorg. Het onderzoek is gericht op vragen
zoals mevrouw Achttienribbe-Buijs stelt: Pakken zij uit zoals bedoeld
was, waar loopt men tegen aan en dergelijke. Na evaluatie van de
projecten zullen deze vragen beantwoord kunnen worden en kunnen
conclusies ten aanzien van het komende beleid worden getrokken.

Mevrouw Achttienribbe-Buijs heeft ook gevraagd om een reactie op de
opmerkingen van de Geneeskundig hoofdinspecteur voor de Geestelijke
Volksgezondheid in het jaarverslag 1990 over een eventueel samengaan
van deze inspectie met de geneeskundige inspectie.

Op dit moment worden de mogelijkheden ohderzocht van een organi–
satorische integratie van de verschillende zorg-inspecties. Uitgangspunt
daarbij is dat de Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksge–
zondheid haar taken en bevoegdheden volledig zal moeten kunnen
blijven waarmaken en de nieuwe taken in dit wetsvoorstel zal moeten
kunnen vervullen.

De behartiging van de belangen van personen lijdende aan een
stoornis der geestvermogens door deze Inspectie zal verzekerd moeten
blijven. Deze belangen zullen niet overspoeld mogen worden door die
van welke andere groepering dan ook.

Terminologie

Mevrouw Terpstra (WD) heeft nog een formeel punt aan de orde
gesteld, nl. de in het wetsvoorstel gehanteerde terminologie.

De wet heeft de volgende systematiek. In artikel 1 wordt de reikwijdte
van de wet beschreven met de begrippen: stoornis van de geestver–
mogens en gestoord zijn in de geestvermogens. Daaronder wordt
verstaan: een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geest–
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vermogens, d.w.z. een verstandelijke handicap (zwakzinnigheid) of
geestesziekte, waaronder psycho-geriatrische ziektebeelden en het
syndroom van Korsakov. Aanvankelijk werd in het wetsvoorstel twee
maal het woord psychiatrische patiënt gebruikt, zonder dat dit begrip in
artikel 1 was omschreven. Dit maakte aanpassing van het wetsvoorstel
nodig, waarbij twee mogelijkheden openstonden. De eerste was het
opnemen van het begrip psychiatrische patiënt in artikel 1 met als
noodzakelijke omschrijving een persoon die gestoord is in zijn geestver–
mogens. Een tweede mogelijkheid was de woorden psychiatrische
patiënt daar waar zij werden gebruikt te vervangen door de inhoudelijke
omschrijving «een persoon die gestoord is in zijn geestvermogens».
Omdat het begrip slechts twee keer werd gebruikt is voor het laatste
gekozen.

Het betreft dus een zuiver technische wijziging en houdt geen enkele
waardering in.

De termen zwakzinnige en zwakzinnigeninrichting zijn niet aan het
nieuwe spraakgebruik aangepast. De praktijkervaring leert dat wettelijke
terminologieën niet stagnerend werken op de ontwikkeling van nieuwe
benamingen. Het spraakgebruik ontwikkelt zich gelukkig onafhankelijk.
Een goed voorbeeld is de Krankzinnigenwet, die zichzelf voor wat betreft
de gehanteerde termen in ieder geval al heeft overleefd.

Duur van de machtiging

De heer van der Heyden vraagt of voor degene die al vijf jaar onafge–
broken in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft, niet een machtiging voor
onbepaalde tijd kan worden verleend. In het wetsvoorstel is bewust
gekozen voor een termijn van twee jaren omdat het ook en misschien wel
juist voor de langer opgenomen patiënt zeer goed is dat toch op regel–
matige tijden de noodzaak van de opneming in verband met gevaar
wordt herbezien. Bij een machtiging voor onbepaalde tijd doemt toch
enigszins het beeld op van de patiënt die al zo met de inrichting is
vergroeit dat van een kritische houding ten opzichte van de noodzaak van
het verblijf welhaast geen sprake meer kan zijn. Dat zouden wij willen
voorkomen. Wij wijzen er overigens op, dat het wetsvoorstel ten aanzien
van de patiënten opgenomen in een zwakzinnigeninrichting of een
verpleeginrichting voorzag in de mogelijkheid van een machtiging voor
onbepaalde tijd. Op aandrang van de Kamer is dit een machtiging voor
maximaal vijf jaar geworden.

Gezien het vorenstaande ga ik graag in op de suggestie dit punt bij de
evaluatie van de wet te betrekken.

Indicatiecommissies

Ten aanzien van opnemingen in de inrichtingen voor verstandelijk
gehandicapten bestaat thans geen geformaliseerde indicatieregeling.

De in de praktijk gegroeide proceduregang wordt echter in het
algemeen als bevestigend ervaren.

De in voorbereiding zijnde algemene maatregel van bestuur beoogt de
in artikel 58a van de wet BOPZ vereiste procedure te integreren in de in
de praktijk gehanteerde procedure en deze te formaliseren.

De vereiste samensteliing van de adviescommissie zal nag'enoeg gelijk
zijn aan die van de thans al werkzame indicatie-teams, te weten in ieder
geval arts, othopedagoog, gespecialiseerd maatschappelijk werker.

Geneeskundige verklaring

De heren Van Middelkoop (GPV) en Leerling (RPF) hebben vraagtekens
gezet bij de bepaling dat de geneeskundige verklaring ook voor
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opneming van verstandelijk gehandicapten en psycho-geriatrische
patiënten moet worden opgesteld door een psychiater.

Er is in de wet geen onderscheid gemaakt omdat de psychiater ook op
het terrein van de psychogeriatrie en op het gebied van personen met
een gebrekkige ontwikkeling deskundig wordt geacht.

Als daartoe in een concreet geval aanleiding bestaat, zal de psychiater
zeker het oordeel inwinnen van een gespecialiseerd deskundige en dit
bijzijn oordeelsvorming betrekken.

Bezwaar en bereidverklaring

De heren Van Middelkoop en Leerling hebben aan de orde gesteld hoe
het bezwaar van de patiënt geïnterpreteerd moet worden. Zij verwijzen
daarbij naar de KNMG. Vooropgesteld zij, dat patiënten die het onvermij–
delijke van de opneming inzien en - zij het niet van harte - instemmen
met de opneming niet vallen onder de categorie patiënten die bezwaar
maken. Onder het maken van bezwaar moet worden verstaan het op
enigerlei wijze kenbaar maken dat de opneming en het verblijf worden
afgewezen. Voor het uiten van bezwaar geldt geen vorm vereiste.

Uitgangspunt is het feitelijk gedrag van betrokkene. Er moet daarbij
niet alleen worden uitgegaan van verbale uitingen, maar ook van
non-verbale. Bij twijfel over de bedoelingen van de patiënt zal deze de
«benefit of the doubt» moeten krijgen in die zin dat er in het algemeen
van moet worden uitgegaan dat uitingen die op bezwaar kunnen duiden
ook als bezwaar worden aangemerkt.

De heren Van Middelkoop en Leerling vroegen of de bereidheidver–
klaring tot opneming niet schriftelijk gegeven zou moeten worden. Wij
zouden niet willen voorschrijven dat de bereidheidverklaring schriftelijk
moet worden gegeven. In het algemeen - en er is geen reden hiervan op
dit terrein af te wijken - kunnen wilsverklaringen in iedere vorm
geschieden en ook blijken uit feitelijke handelingen.

De heer Van Middelkoop heeft gelijk waar hij heeft gesteld dat de
tekst van de wet niet de verplichting bevat de patiënt bij opneming
nogmaals te wijzen op de mogelijkheid bezwaar te maken. Ik ben het bij
nader inzien met hem eens dat dit de patiënt in de war kan brengen. Wel
is het van groot belang dat er bij de opneming zeer goed op wordt gelet
hoe de patiënt reageert. Geeft hij blijk van bezwaar dan zal alsnog een
machtiging gevraagd moeten worden.

Klachtrecht

De heer Kohnstamm (D66) heeft gevraagd of er al meer duidelijkheid
bestaat over de relatie tussen de artikelen 35 tot en met 43 van het
onderhavige wetsvoorstel en het komende wetsvoorstel ter regeling van
het klachtrecht. Het ligt in de bedoeling dat de algemene klachtregeling
voor alle patiënten in psychiatrische ziekenhuizen zal gelden.

Daarnaast zal voor de BOPZ-patiënten de regeling van artikel 41
blijven bestaan. Hoewel die regeling begint met een klacht is de essentie
ervan meer een van rechtsbescherming tegen ingrijpende maatregelen
die de vrijheid van de patiënt aantasten, dan een van een klachtenre–
geling die gaat over de bejegening en behandeling.

Dit is de reden dat wij de speciale BOPZ-regeling naast de algemene
klachtregeling willen laten bestaan.
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