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VOORWOORD
Dit boek omvat een systematische bundeling en analyse van onderzoek en be-
leidsdocumenten en van de kennis en ervaring die ik de afgelopen elf jaar als
Regionaal Inspecteur, Landelijk [nspecteur en Hoofdinspecteur heb opgedaan
in het boeiende en dynamische werkveld van de Geneeskundige [nspectie voor
de Geestelijke Volksgezondheid en haar rechtsopvolger, de Inspectie voor de
Gezondheidszorg. Slechts dankzij de vele en vaak inspirerende contacten met
patiënten en hun verwanten, patiëntenorganisaties, bewindslieden, bestuur-
ders, inspecteurs en beleidsmedewerkers van de verschillende Inspecties, we-
tenschappers, beleidsambtenaren, beroepsbeoefenaren, zorgaanbieders, oplei-
ders, advocaten, zorgverzekeraars en vele anderen in en rond de gezondheids-
zorg is dit boek gerealiseerd. De gegevens die in dit boek zijn verwerkt en
geanalyseerd hebben betrekking op de periode tot 1 augustus aoo5. Ongetwij-
feld hebben zich sindsdien nieuwe ontwikkelingen voorgedaan die niet meer in
dit boek zijn verwerkt.

De interpretatie van gegevens, het commentaar en de analyses en aanbevelin-
gen die in dit boek zijn opgenomen, worden gepubliceerd op persoonlijke titel
en betreffen - tenzij anders wordt vermeld - geen formele inspectiestandpun-
ten.

Eerder is mij bij herhaling geadviseerd om te promoveren maar nooit vond ik
daarvoor de rust en de tijd. Het was mijn promotor prof. dr. T.I. Oei, hoogle-
raar forensische psychiatrie bij het departement strafrechtswetenschappen van
de faculteit rechtsgeleerdheid bij de Universiteit van Tilburg en voorzitter van
de sectie psychiatrie en recht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie,
die mij, nadat ik in april aoo5 het toezicht op de forensische zorg had overge-
dragen, heeft gestimuleerd om mijn artikelen en voordrachten te bundelen en
mijn kennis, ervaring en ideeën over toezicht uit te werken in een boek. Dit
boek is op zijn uitnodiging daarna omgewerkt tot een proefschrift. De belang-
rijkste argumenten daarvoor zijn de grote maatschappelijke relevantie van de
systematische beschrijving en bundeling van de behandelde onderwerpen en
de lessen die uit het materiaal kunnen worden getrokken voor de verdere ont-
wikkeling van het beleid op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en
van de kwaliteit van de zorg en het toezicht. Ik ben Karel voor zijn enthousias-
me en stimulerende rol zeer dankbaar. Ik dank mijn promotor, de meelezers
en enkele leden van de beoordelingscommissie voor de nuttige suggesties die
aan het eindresultaat hebben bijgedragen. In de beoordelingscommissie heb-
ben zitting:
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- Prof drs. J. van Londen, emeritus hoogleraar algemene gezondheidszorg
Universiteit van Utrecht en onder andere voormalig psychiater, Genees-
kundig Hoofdinspecteur voor de Geestelijke Volksgezondheid, Directeur-
Generaal voor de Volksgezondheid en voorzitter van de Nationale Raad
voor de Volksgezondheid.

- dr. J.B. Bakker, psychiater, lid Raad van Bestuur van Delta Psychiatrisch
Centrum te Poortugaal, vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging
voor Psychiatrie en onder andere voormalig lector psychiatrie aan de Me-
dische Faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

- Prof.mr. M.S. Groenhuijsen, hoogleraar straf(proces)recht en victimologie
en voorzitter van het departement strafrechtswetenschappen van de facul-
teit rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg. Prof. Groenhuijsen
is onder andere lid van de eindredactie van Uoeken op het terrein van de
forensische psychiatrie.

- Prof.mr. Th.A. de Roos, hoogleraar straf en strafprocesrecht bij het depar-
tement strafrechtswetenschappen van de faculteit rechtsgeleerdheid van
de Universiteit van Tilburg, onder andere gespecialiseerd in de relatie tus-
sen recht en overheid.

- Prof. mr. P. Vlaardingerbroek, hoogleraar privaatrecht bij het departement
privaatrecht van de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Til-
burg, gespecialiseerd in het jeugd- en familierecht, waaronder de Wet
Bopz, en onder andere voorzitter van de sectie jeugd van de Raad voor de
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

Veel dank ben ik verschuldigd aan Ruby Keimling en Natasja Blommaert die
mij de afgelopen elf jaar in de verschillende functies bij de Inspectie en onder
alle omstandigheden voomeffelijk hebben ondersteund en hebben zorggedra-
gen voor een uitstekend secretariaat en archief. Niet alleen hun beschikbaar-
heid, inzet en professionaliteit maar ook hun grote betrokkenheid waren al die
jaren van grote betekenis voor mij en gaven mij eactra plezier in het werk.

Een groot aantal personen leverde de afgelopen maanden waardevol commen-
taar op onderdelen van dit proefschrift. In het bijzonder wil ik daarvoor bedan-
ken Paul de Beurs, Marieke Kavelaars en Ton Sonneveldt. Rikkert Stuve van
The Text Consultant in Nijmegen vertaalde de samenvatting in het Engels.

Ook wil ik mijn kinderen bedanken. Victoire, Pieter, Marianne en Susanne
hebben elk vanuit hun eigen invalshoek en achtergrond meegeleefd en delen
van de tekst becommentarieerd. Daarnaast hebben zij mij na het overlijden van
mijn echtgenote en bij tegenslagen in het werk altijd gesteund en geïnspireerd
om door te gaan. Gelukkig hebben mijn passie voor mijn werk, mijn veerkracht
en het besef dat er altijd weer nieuwe uitdagingen zullen komen, mij nimmer
in de steek gelaten. Deze eigenschappen kwamen mij ook bij het schrijven van
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dit boek goed van pas. Ik ben er trots op dat Victoire en Pieter op io februari
zoo6 mijn paranimfen willen zijn.

Velen binnen de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Ministeries van VWS
en Justitie, de koepelorganisaties, de beroepsverenigingen, de patiëntenorgani-
saties en het veld van de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en
de forensische psychiatrie dank ik voor de samenwerking en het vertrouwen
dat zij in mij hebben gesteld. Dit betreft niet in de laatste plaats de bestuurder
en de medewerkers van De Kijvelanden, Instelling voor Forensische Psychia-
trie, te Poortugaal, die mij vanaf i mei zoo5 de kans geboden hebben om mijn
vak van psychiater met plezier uit te oefenen.

Nadrukkelijk wil ik mijn ouders bedanken voor de kansen en mogelijkheden
die zij mij hebben geboden, voor hun belangstelling voor mijn werk en hun
steun bij persoonlijke tegenslagen.

Tegenover al mijn andere familieleden en vrienden verontschuldig ik mij voor
het feit dat ik mijn werk altijd heb beschouwd als mijn grootste hobby en dat ik
de afgelopen jaren veel van mijn schaarse vrije tijd primair aan mijn gezin heb
besteed.

Met het schrijven van dit boek sluit ik mijn loopbaan als Regionaal Inspecteur,
Landelijk Inspecteur en Hoofdinspecteur af. Het waren elf buitengewoon boei-
ende en enerverende jaren in enkele uitdagende functies bij een complexe en
moeilijke organisatie.

Jacques Lucieer Halsteren, i december zoo5
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i. INLEIDING

In de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (r8rq.) is in artikel z2 be-
paald dat de overheid maatregelen dient te treffen ter bevordering van de volks-
gezondheid. Dit betreft zowel de organisatie van de zorg als de randvoorwaar-
den waar verantwoorde zorg aan moet voldoen. Daarnaast zijn in het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden (EVRM) uit i95o bepalingen opgenomen die betrekking hebben op het
gezondheidsrecht (i). Daarbij gaat het in het bijzonder om het recht op leven
(artikel z), het verbod op onmenselijke of vernederende behandelingen of be-
straffingen (artikel 3), voorwaarden voor vrijheidsbeneming (artikel 5) en de be-
scherming van de integriteit van het lichaam (artikel 3 en 8). De artikelen 3. 5
en 8 zijn vooral van belang bij de toepassing van dwangopname en dwangbe-
handeling maar ook voor patiënten met een bijzondere rechtspositie zoals ge-
detineerden en tbs-gestelden. Het EVRM is het belangrijkste verdrag voor de
mensenrechten, niet door de bescheiden omvang van gegarandeerde rechten
maar door de instelling van twee onafhankelijke toezichtsorganen, de Europese
Commissie voor de rechten van de mens en het Europese Hof voor de rechten
van de mens waar elke burger van een lidstaat dat het EVRM heeft onderte-
kend, zich toe kan wenden als hij zich in zijn mensenrechten aangetast voelt.
De bepalingen uit het EVRM zijn terug te vinden in de Grondwet. Dit betreft
onder andere het recht op de onaantastbaarheid van het lichaam (artikel ir) en
het recht op vrijheid (artikel r51. In de Grondwet is aangegeven dat de grond-
rechten slechts ingeperkt mogen worden als dit bij wet nader is bepaald. Indien
grondrechten worden ingeperkt, is toezicht van staatswege vereist. Dit is aan de
orde bij gedwongen opname en dwangbehandeling, zoals geregeld in de Wet
op de bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) en
bij de toepassing van geneeskundige handelingen tegen de wil van betrokkene
zoals geregeld in de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de
Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen.

De overheid heeft het Staatstoezicht op de Volksgezondheid ingesteld om op de
naleving van de wet- en regelgeving op het terrein van de volksgezondheid en
de gezondheidszorg toe te zien. De positie van het Staatstoezicht op de Volks-
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gezondheid is daartoe in de Gezondheidswet uit i956 verankerd. In artikel 36
van de Gezondheidswet is bepaald dat het Staatstoezicht op de Volksgezond-
heid tot taak heeft:
a. Het verrichten van onderzoek naar de staat van de volksgezondheid en de

determinanten daarvan alsmede, waar nodig, het aangeven en bevorderen
van middelen tot verbetering daarvan.

b. Het toezicht op de naleving en de opsporing van overtredingen van het
bepaalde bij of krachtens wettelijke voorschriften op het gebied van de
volksgezondheid, een en ander voor zover de ambtenaren van het Staats-
toezicht daarmede zijn belast bij of krachtens wettelijke voorschriften.

Artikel za van de Grondwet is de afgelopen twee eeuwen uitgewerkt in tal van
wetten op het terrein van de volksgezondheid en de gezondheidszorg, waaron-
der zowel wetten met en wetten zonder handhavingsparagraaf en wetten met
een algemene strekking als wetten met een specifieke strekking. De wetten met
een handhavingsparagraaf regelen het toezicht door de Inspectie voor de Ge-
zondheidszorg en de sancties die bij wetsovertreding kunnen worden opgelegd.
Naleving van de andere wetten moet eventueel worden afgedwongen bij de ci-
viele rechter. De wetten met een algemene strekking zijn onder andere de Kwa-
liteitswet zorginstellingen, de Wet op de beroepen in de individuele gezond-
heidszorg, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet
klachtrecht cliënten zorgsector. Wetten met een specifieke strekking zijn onder
andere de Wet ambulancevervoer, de Wet op bijzondere medische verrichtin-
gen en de Wet op de bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.

Naast de taken en bevoegdheden die voortvloeien uit algemene wetgeving, zijn
de specifieke taak en bevoegdheden van het Staatstoezicht op het terrein van de
geestelijke volksgezondheid, vastgelegd in artikel 63 lid r van de Wet op de bij-
zondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen uit i994. Deze specifieke
taak luidt als volgt: "Onverminderd het bepaalde in artikel 6q alsmede de hun
bij of krachtens andere wettelijke bepalingen opgedragen taken hebben de
hoofdinspecteur en de inspecteurs tot taak te waken voor de op het terrein van
de volksgezondheid betrekking hebbende belangen van alle personen wier
geestvermogens zijn gestoord. Zij zien deswege toe op een verantwoorde be-
handeling, verpleging, verzorging en bejegening van deze personen". Deze
specifieke taak gaat gepaard met enkele bijzondere bevoegdheden zoals het
recht op inzage in patiëntendossiers, het recht op informatie, de toegang tot de
patiënt (waar hij zich ook bevindt) en het recht op het binnentreden van een
woning zonder toestemming van de bewoner.
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Het Staatstoezicht op de krankzinnigen en krankzinnigengestichten, later uit-
gebreid tot het toezicht op de geestelijke volksgezondheid en vanaf i995 omge-
doopt tot het toezicht op de geestelijke gezondheidszorg, wordt vanaf r8q.i uit-
geoefend. In dit boek wordt de betekenis van dit specifieke onderdeel van het
Staatstoezicht nader beschreven en geanalyseerd.

Veel beroepsbeoefenaren en burgers zijn bekend met het bestaan van de In-
spectie voor de Gezondheidszorg en via de media worden zij vooral met het op-
treden van de Inspectie geconfronteerd als er incidenten of calamiteiten aan de
orde zijn. Bij zorgaanbieders, beroepsbeoefenaren en burgers bestaat in de re-
gel echter weinig inzicht in de betekenis van de Inspectie zoals die voortvloeit
uit de rol, positie, bevoegdheden, werkwijze en het optreden van de Inspectie
voor de Gezondheidszorg. Dit is onder andere te wijten aan het ontbreken van
een systematische beschrijving en analyse van de invloed van het optreden van
de Inspectie voor de Gezondheidszorg op de ontwikkelingen in de zorg. Dit
boek wil in deze omissie voorzien, in het bijzonder op het terrein van het toe-
zicht op de geestelijke gezondheidszorg (inclusief de geestelijke gezondheids-
zorg in de justitiële inrichtingen).

Daarnaast worden in dit boek op basis van inspectiebevindingen en uitspraken
van de tuchtrechter meerdere aandachtspunten genoemd welke kunnen wor-
den betrokken bij de verdere verbetering van de kwaliteit van (de organisatie
van) de zorg en het toezicht. Dit is van belang om het risico op gezondheids-
schade voor de patiënt te verkleinen. In de eed van Hippocrates zijn niet alleen
het beginsel van de collegialiteit, de onaantastbaarheid van het leven, het be-
roepsgeheim en de seksuele onthouding in de omgang met patiënten en hun
huisgenoten vastgelegd. Hippocrates en zijn opvolgers moedigden hun collegae
tevens aan om vooral ook de mislukte behandelingen te rapporteren opdat zij
ervan zouden leren (z). In die dagen was dat niet vanzelfsprekend en hoewel
tijdens het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in
aoo5 veel aandacht is gegeven aan het leren `leren', is voornoemde openheid
ook vandaag aan de dag nog geen gemeengoed. Slechts zelden wordt openlijk
gesproken over gemaakte fouten en nog minder vaak worden door beroepsbe-
oefenaren artikelen gepubliceerd over door henzelf gemaakte fouten of, door
onvoldoende kennis en vaardigheden, mislukte behandelingen. Kennisname
hiervan is echter toenemend van belang nu de Inspectie voor de Gezondheids-
zorg meer openheid betracht met betrekking tot haar bevindingen bij algemeen
en thematisch toezicht en bij onderzoek naar calamiteiten. Het belang zal ver-
der toenemen nu de Minister van VWS heeft bepaald dat vanaf r januari Zoo6
rapportages van de Inspectie voor de Gezondheidszorg moeten worden opge-
steld waarin de namen van de zorginstellingen en beroepsbeoefenaren niet
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langer anoniem zullen zijn (3). De Minister is van oordeel dat openbaarheid
een handhavinginstrument is dat zal bijdragen aan de beoogde verbetering van
de naleving van wet- en regelgeving met als resultaat een veiligere en kwalita-
tief betere gezondheidszorg waarin de patiënt beter kan kiezen bij welke instel-
ling of welke behandelaar hij in behandeling gaat. Dit ingrijpende besluit moet
een extra reden zijn voor zorginstellingen en beroepsbeoefenaren om actief te
investeren in het voorkomen van vermijdbare en verwijtbare fouten en het leve-
ren van verantwoorde zorg.

i.i Vraagstelling

In deze studie zullen de volgende vragen worden beantwoord:

ia. Wat is de invloed van het Staatstoezicht op de ontwikkelingen in de geeste-
lijke gezondheidszorg sinds de invoering van de eerste Krankzinnigenwet
in r8q.i?

rb. Wat zijn de kansen en bedreigingen voor het Staatstoezicht op de geestelij-
ke gezondheidszorg?

aa. Hoe ontwikkelt de invulling van de rol en werkwijze van de Inspectie voor
de Gezondheidszorg (IGZ) zich sinds haar oprichting in r~~s?

zb. Welke inspectiebevindingen kunnen bijdragen aan de preventie van ver-
mijdbare en verwijtbare fouten, incidenten en calamiteiten?

3a. Op welke wijze gaat de Inspectie voor de Gezondheidszorg op het terrein
van de geestelijke gezondheidszorg om met de toepassing van het tucht-
recht?

3b Welke ervaringen zijn door de [nspectie voor de Gezondheidszorg opge-
daan met voordrachten voor het College van Medisch Toezicht?

3c. Welke problemen worden bij de toepassing van het tuchtrecht en de in-
schakeling van het College van Medisch Toezicht gesignaleerd?

3d. Wat kunnen beroepsbeoefenaren en inspecteurs leren uit tuchtzaken die
de afgelopen tien jaar door de Inspectie voor de Gezondheidszorg tegen
psychiaters zijn gevoerd?

i.2 Onderzoeksopzet

De drie onderscheiden onderzoeksvragen worden beantwoord op geleide van
een uitvoerige en systematische literatuur- en documentenstudie waarbij vooral
gebruik is gemaakt van openbare bronnen zoals historische beschrijvingen van
het toezicht, wet- en regelgeving, kamerstukken, openbare rapporten, registra-
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tiegegevens, artikelen, voordrachten, openbare uitspraken van de tuchtcolleges
en het College van Medisch Toezicht en mediaberichten. Dit resulteert in een
voornamelijk kwalitatieve, beschrijvende studie en een analyse van de bevin-
dingen. De informatie die in dit boek is verwerkt, heeft betrekking op de perio-
de tot r augustus aoo5.

De drie onderzoeksvragen worden beantwoord in drie aparte onderdelen van
dit boek:
a. De rol, positie en invloed van het Staatstoezicht op de Geestelijke Gezond-

heidszorg (Hoofdstuk z en 3).
b. De werkwijze van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op het terrein van

de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg (Hoofdstuk 5-~).
c. De ontwikkeling en toepassing van het tuchtrecht en de vaststelling van de

ongeschiktheid of onbekwaamheid tot de uitoefening van het beroep
(Hoofdstuk ii-i3).

Elk onderdeel van deze studie wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin de
bevindingen per onderzoeksvraag worden geanalyseerd en conclusies worden
getrokken (Hoofdstuk 4, ro en rq.). De studie wordt afgesloten met een nabe-
schouwing waarin commentaar gegeven wordt op de conclusies en waarin
wordt aangegeven aan welke randvoorwaarden de Inspectie in de toekomst
moet voldoen. Tevens worden in de nabeschouwing enkel relevante thema's
genoemd die voor vervolgonderzoek in aanmerking komen.

i.3 Geraadpleegde bronnen

r. Gevers, JKM (red), Net EVRM en de gezondheidszorg, Nijmegen: Ars Aequi
Libri i~~q..

z,. Hoeven, JA van der, Hippocrates, arts en ethiek, Leiden: Stafleu i~63.
3. Minister van VWS, Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Sta-

ten-Generaal, i maart aoo5.
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2. DE I NSPECTI E VOOR DE
G EZON DH EIDSZORG

2.i Inleiding

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is op r januari r995 ontstaan door
een fusie van de Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid
(opgericht in i84r), de Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid (op-
gericht in r865) en de Inspectie van de Volksgezondheid voor de Geneesmidde-
len (in i~oz afgesplitst van de Geneeskundige Inspectie voor de Volksgezond-
heid). Op i januari r~~~ is hier de Inspectie op de Bejaardenoorden aan
toegevoegd. Deze nieuwe loot aan de boom was tot die datum ondergebracht bij
de provincies en de vier grote steden maar is overgeheveld naar het rijk nadat is
besloten de bejaardenoorden als verzorgingshuizen te financieren uit de
AWBZ. In de jaren daarna is ook het toezicht op de medische technologie en
het reclametoezicht toegevoegd aan het takenpakket van de IGZ en is het toe-
zicht op de zorg in de justitiële voorzieningen aanzienlijk uitgebreid.

De Inspectie, onderdeel van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, vindt
haar reden van bestaan in artikel a2 van de Grondwet (Gw). Daarin is bepaald
dat de overheid maatregelen dient te treffen ter bevordering van de volksge-
zondheid. Dit artikel betreft zowel de organisatie van de zorg als de randvoor-
waarden waar de zorg feitelijk aan moet voldoen. De instelling van overheids-
organen die belast zijn met advisering en toezicht van de Minister van VWS,
waaronder de huidige Gezondheidsraad en het Staatstoezicht op de Volksge-
zondheid, is nader uitgewerkt in de Staatsregeling uit i~~8 en de latere Ge-
zondheidswet. De randvoorwaarden voor verantwoorde zorg zijn in de loop der
jaren vastgelegd in tal van wetten waaronder de voormalige Krankzinnigenwet
(Kz-wet) en de Wet op de uitoefening van de geneeskunst (Wug) en de huidige
Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), de Kwali-
teitswet zorginstellingen (Kzi), de Wet op de beroepen in de individuele ge-
zondheidszorg (Wet Big), de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (Wgm) en
de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).
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Ook is wetgeving ontworpen voor de regeling van medische keuringen (Wmk),
het beheer van persoonsgegevens (Wbp), de voorzieningen in de gezondheids-
zorg (Wzv) en de tarieven (Wtg).

Op I januari r995 bestond het Staatstoezicht op de Volksgezondheid dat belast
is met het toezicht op de gezondheidszorg en de gezondheidstoestand van de
bevolking uit vier inspecties. Dit betrof naast de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg, de Inspectie voor de Gezondheidsbescherming en de Veterinaire In-
spectie (beide zijn inmiddels opgegaan in de Voedsel en Waren Autoriteit)
alsmede de Inspectie Milieuhygiëne die inmiddels is opgegaan in de VROM-
Inspectie.

z.2 De geschiedenis van het toezicht

Het toezicht op de gezondheidszorg en de volksgezondheid kent een lange ge-
schiedenis die de afgelopen decennia onder andere is beschreven door Louwe
Kooijmans (I), Stal c.s. (z), Querido (3), Van der Esch (q.), Kappelhof (5), Can-
negieter (6), de Graaf c.s. (7) en Nicolai (8).

s.s.~ Het toezicht op de volksgezondheid

Oorspronkelijk werd het toezicht op de volksgezondheid georganiseerd op het
niveau van de stad, het landsdeel of de provincie en was het toezicht sterk ver-
ankerd in de gildenstructuur (8). Een nationaal toezicht van staatswege ont-
stond tijdens de Bataafse republiek. Op zo maart z8oq. kondigde het bewind de
"Verordening omtrent het Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt" af, het
fundament van de huidige Gezondheidswet uit i956. De wet die voorzag in de
oprichting van departementale en plaatselijke commissies van geneeskundig
onderzoek en toevoorzigt, werd van kracht op a8 maart r8o4. Daarmee was de
taak van de inspectie, te onderscheiden in onderzoek, advies en toezicht op het
terrein van de volksgezondheid, voor het eerst bij wet geregeld. Na de totstand-
koming van het koninkrijk is de wet van z8oq. bestendigd in de Geneeskundige
Staatsregeling van i8r8. De Geneeskundige Wetten van r8o4 bleken echter een
lege huls. Het duurde tot r865 alvorens Cohen op verzoek van Thorbecke en in
samenwerking met Penn en Blom Coster de basis legde voor de vier wetten die
het toezicht regelden: de Wet regelende het geneeskundig staatstoezicht, de
Wet regelende de voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van geneeskun-
dige, apotheker, hulpapotheker, leerling apotheker en vroedvrouw, de Wet rege-
lende de uitoefening van de geneeskunst en de Wet regelende de uitoefening
der artsenijbereidkunst. De nadruk van het toezicht op de volksgezondheid
heeft de volgende honderd jaar vooral gelegen op de bestrijding en de maatre-
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gelen ter voorkoming van epidemieën, het toezicht op artsen (en tandartsen),
apothekers en verloskundigen en de bestrijding van de kwakzalverij.

Het toezicht had aanvankelijk een sterk persoonlijk karakter. De eigen opvat-
tingen en de statuur van de Regionaal Inspecteurs speelden een grote rol bij de
wijze waarop inhoud werd gegeven aan het toezicht. Dit is niet verwonderlijk
aangezien aanvankelijk onderling overleg bemoeilijkt werd door het ontbreken
van telegrafie en snelle vervoermiddelen terwijl ook poststukken lang onderweg
waren. Daarnaast was door een gebrek aan medewerking van de plaatselijke au-
toriteiten een enigszins autoritair optreden vaak noodzakelijk om veranderin-
gen doorgevoerd te krijgen en enig doel te bereiken.

De eerste Regionaal Inspecteurs van de Volksgezondheid, waaronder Cohen en
Penn, vonden een belangrijke drijfveer in de negentiende-eeuwse mentaliteit
van verlichting en beschaafde vooruitgang (8). Hun sterk op autonomie gerich-
te professionele houding als beroepsbeoefenaar speelde ook in hun nieuwe
functie een belangrijke rol. De toezichthouder was aanvankelijk altijd een arts,
na i865 weliswaar een ambtenaar, maar deze gedroeg zich betrekkelijk auto-
noom, direct voortspruitend uit een medisch-wetenschappelijke attitude. Dit
uitte zich ook in een stroom van wetenschappelijke publicaties van hun hand
op het terrein van de epidemiologie, infectieziekten, voeding en sociale genees-
kunde in het algemeen.

Er bestond in die tijd een sterk geloof in de maakbaarheid van de samenleving
die ontworsteld moest worden aan de dominantie van een adellijke en regen-
teske elite. Men streefde naar een nieuwe maatschappelijke ordening, zowel
door het bouwen van een infrastructuur als door de opbouw van een nationale
staat met wetten en regels.

De verambtelijking, die na i865 op gang kwam, zette door in de twintigste
eeuw (~). Aanvankelijk lag het accent op de volksgezondheid waarvan het be-
leid tot ver in de twintigste eeuw vorm is gegeven op geleide van bevindingen
en adviezen van de Inspectie. Vanaf de jaren veertig van de twintigste eeuw,
nadat door de Duitse bezetter volgens het Bismarckstelsel het ziekenfonds was
ingevoerd, verschoof het accent naar het toezicht op de gezondheidszorg.
Voornoemde volksverzekering, die aanvankelijk alleen bedoeld was voor laag-
betaalden en loontrekkers, is de laatste dertig jaar van de afgelopen eeuw verder
uitgebouwd. Dit is gepaard gegaan met een toenemende greep van de overheid
op de werking van de gezondheidszorg. De structuurnota van staatssecretaris
Hendriks uit r974 is een belangrijk markeringspunt in deze ontwikkeling. De
staat profileerde zich als daarmee openlijk als probleemeigenaar van de integra-
le gezondheidszorg. Bestuurders van zorginstellingen werden aan zodanig veel
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wetten, regels en voorschriften gebonden dat zij nauwelijks meer beleidsvrij-
heid hadden om hun eigen keuzen te maken. Het belang van toezicht nam
door de gedetailleerde regelgeving af en gaandeweg werd de invloed van het
toezicht overvleugeld door de invloed van de departementale directies die belast
zijn met de ontwikkeling en implementatie van gezondheidszorgbeleid. Hoe-
wel het beleid tot doel had de beschikbaarheid van zorg te optimaliseren, resul-
teerden de intensievere bemoeienis van het beleid en de budgettering van de
zorg in de jaren negentig van de vorige eeuw in groeiende wachtlijsten voor di-
verse onderdelen van de zorg, lange doorlooptijden bij de afhandeling van
bouwaanvragen, personeelstekorten en andere knelpunten op het terrein van
de zorg. Velen waren van oordeel dat de groeiende regelgeving hier de belang-
rijkste oorzaak voor vormde en dat de bemoeienis van de overheid niet de be-
oogde stimulans gaf tot maar juist een rem zette op het streven naar patiëntge-
richtheid, doeltreffendheid en doelmatigheid (~). Inmiddels geeft de overheid
aan dat zij wil inzetten op deregulering en globalisering van de wetgeving,
vermindering van de administratieve lastendruk, meer eigen verantwoordelijk-
heid van de burger, vraaggestuurde zorg in plaats van aanbodgestuurde zorg,
de introductie van marktwerking en andere maatregelen die moeten bijdragen
aan een vermindering van de overhead van zorginstellingen, verhoging van de
productiviteit en doelmatigheid en een efficiënter gebruik van middelen.

Een terugtredende overheid vraagt om een toename van het toezicht. De roep
uit de samenleving om krachtiger toezicht is onmiskenbaar en is niet voorbe-
houden aan enige politieke stroming in het bijzonder. In het begin van deze
eeuw, sinds de opkomst van Fortuyn en het aantreden van het eerste kabinet
Balkenende, wordt onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen na-
drukkelijk gepleit voor een "zero tolerance"-beleid als het gaat om de handha-
ving van wet- en regelgeving. Daarnaast doet zich een ontwikkeling voor waar-
bij de burger niet meer accepteert dat hij risico's loopt. Naast zero-tolerance
kan langzaam maar zeker gesproken worden van een samenleving die risico's
niet meer aanvaardt. In toenemende mate wordt de overheid gezien als hoeder
van de samenleving tegen risico's, niet in de laatste plaats tegen gezondheidsri-
sico's. Als het mis gaat moeten schuldigen worden opgespoord en worden aan-
gepakt. Beroepsbeoefenaren die het beoogde doel niet bereiken, worden steeds
vaker door patiënten of hun verwanten verwijten gemaakt, agressief benaderd
en bedreigd. Zeker op jongere leeftijd worden onbehandelbaarheid en dood-
gaan niet begrepen en moeilijk geaccepteerd. Overheid en politiek worden als
eerst verantwoordelijken aangesproken als de gezondheidszorg niet risicovrij
blijkt te zijn, niet in de laatste plaats door de leden van de Staten Generaal zelf.
Zij spelen vaak door middel van kamervragen in op incidenten en baseren hun
roep om aanpassingen in het beleid of de wetgeving hier ook niet zelden op.
Onze open samenleving met vrijwel onbegrensde openbaarheid van kennis
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over feiten en gebeurtenissen draagt daaraan sterk bij. Niets blijft meer ge-
heim, niets kan meer geheim worden gehouden. De Inspectie heeft zich de
laatste tien jaar ontwikkeld van "silent service" naar "public service". In de da-
gelijkse praktijk van de Inspectie worden de geschetste ontwikkelingen zicht-
baar in een groeiend aantal meldingen van klachten, incidenten en calamitei-
ten, een toename van het interventietoezicht, een groeiend aantal tuchtklachten
en een wisselende behoefte aan aanpassing van de huidige klachtenregelingen
(zie hoofdstuk interventietoezicht). Ook is er sprake van een groeiende aan-
dacht in de media voor medische missers en voor de inspectierapporten.
Patiëntveiligheid staat centraal in het hedendaagse toezicht (io) en bepaalt in
belangrijke mate de agenda van de IGZ (rr).

~.z.~ Het toezicht op de geestelijke volksgezondheid

De Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid (GIGV)
vormt feitelijk het oudste onderdeel van het Staatstoezicht op de Volksgezond-
heid en is opgericht als uitvloeisel van de eerste Krankzinnigenwet uit i84r. In
r8i8 waren bij Koninklijk Besluit al regels gesteld voor de verzorging van
krankzinnigen in de daarvoor bestemde gestichten. Het doel was toezicht te
houden op de gestichten waar "krankzinnigen" gedwongen werden opgeno-
men en verpleegd. Bij de invoering van de tweede Krankzinnigenwet, in r884,
werd het toezicht uitgebreid tot alle krankzinnigen met uitzondering van hen
die "zonder van hunne vrijheid te zijn beroofd, in hunne eigen woning of in die
hunner ouders of echtgenooten worden verpleegd". Bij de invoering van de
huidige Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet
Bopz) is het toezicht uitgebreid tot het waken voor de op het terrein van de
volksgezondheid betrekking hebbende belangen van alle personen wier geest-
vermogens zijn gestoord (art 63 Wet Bopz). De Inspectie ziet derhalve toe op
een verantwoorde behandeling, verpleging, verzorging en bejegening van deze
personen en kan daartoe beschikken over ruime bevoegdheden voor zover rede-
lijkerwijs voor de uitoefening van de taak noodzakelijk is, waaronder het bin-
nentreden van de woning zonder toestemming van de bewoner(s). Aan de ont-
wikkeling van de geestelijke gezondheidszorg en de invloed daarop van de
Inspectie wordt in een apart hoofdstuk uitgebreid aandacht gegeven.

2.3 De missie van de IGZ

Zowel in de eerste Nederlandse Grondwet van r~~8 als in de huidige Grondwet
staat dat de overheid maatregelen moet treffen ter bevordering van de volksge-
zondheid. De aanwezigheid van een toezichthoudend orgaan, het Staatstoe-
zicht, geeft vorm aan deze grondwettelijke instructie. De missie van het Staats-
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toezicht is in essentie in twee eeuwen niet veranderd en werd in r995 als volgt
geformuleerd "Het - op basis van de onderscheiden wetten - toezien op de
volksgezondheid, en wel op zorgsystemen en de geleverde zorg zowel op collec-
tief als individueel niveau, en daarover aan overheden en betrokkenen rappor-
teren en adviseren, teneinde de volksgezondheid en de gezondheid van de bur-
ger te bevorderen en te beschermen". Uit de toelichting blijkt dat de missie
uiteraard een algemene strekking heeft die nadere uitwerking en toepassing
krijgt, afhankelijk van de maatschappelijke en sociale context. Gezien dit alge-
mene karakter vormt de missie enerzijds de basis van het handelen van de In-
spectie en anderzijds de toetssteen ervan (ia).

In de loop van de tijd is onderkend dat een missie compacter geformuleerd
moet worden omdat elke medewerker de missie moet kennen en er naar moet
handelen. Anno ZooS is de missie als volgt geformuleerd: "De Inspectie voor
de Gezondheidszorg beschermt en bevordert door middel van toezicht veilige,
effectieve en patiëntgerichte zorg. De Inspectie handelt vanuit het perspectief
van de burger en richt zich op problemen die burgers niet zelf kunnen beoor-
delen of beïnvloeden" (z3). In de formulering van de huidige missie komt tot
uitdrukking dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg prioriteiten stelt en aan-
sluit bij de opvatting van de huidige regering dat de burger zelf verantwoorde-
lijkheid draagt waar dit mogelijk is.

2.4 De wetgeving

Sinds de laatste herziening van de Gezondheidswet, in r~~8, is bepaald dat de
Inspectie voor de Gezondheidszorg alleen nog toezicht houdt op de naleving
van de wetgeving waarin expliciet toezichthoudende taken zijn genoemd (iq.).
Dit aantal is gering in verhouding tot het grote aantal wetten waarin elementen
van de gezondheidszorg zijn geregeld. Dit neemt echter niet weg dat in het ka-
der van het interventietoezicht of het algemeen of thematisch toezicht op basis
van de Kwaliteitswet zorginstellingen (toezicht op zorginstellingen) of de Wet
op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (toezicht op vrijgevestigde
beroepsbeoefenaren) ook elementen meegenomen kunnen worden die nader
geregeld zijn in wetten zonder expliciete handhavingsparagraaf zoals de Wet op
de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Wet medezeggenschap cliën-
ten zorginstellingen, de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en Wet op het
mentorschap.
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z.5 Het relatienetwerk van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg maakt deel uit van een groot netwerk
van actoren op het terrein van de volksgezondheid en de gezondheidszorg. Zo-
wel internationaal als op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau moeten rela-
ties worden onderhouden met diverse partijen, zoals:

a. Internationaal. Hoewel in de Europese landen het toezicht zeer verschil-
lend is georganiseerd, ontmoeten de toezichthouders elkaar regelmatig in
het EPSO, het Europees overleg van inspectieorganisaties op het terrein
van de volksgezondheid, om kennis en ervaringen uit te wisselen, de eigen
visie op toezicht aan te scherpen en grensoverschrijdende problematiek te
bespreken. De Inspecteur-Generaal voor de Gezondheidszorg vervult sinds
enkele jaren ook de functie van Chief Medical Officer, de inhoudelijk advi-
seur van de regering op het terrein van de openbare gezondheidszorg, met
name de bestrijding van infectieziekten. Deze functie werd voorheen inge-
vuld door de Directeur-Generaal voor de Volksgezondheid maar sinds deze
functionaris geen arts meer is, wordt de functie vervuld door de IG. Daar-
naast zijn er contacten met de World Health Organisation (WHO).Over de
wenselijkheid van de combinatie van de functie van CMO en die van IG
verschillen de meningen. Critici stellen zich op het standpunt dat het niet
goed mogelijk is om als toezichthouder een oordeel te vormen over de ef
fecten van het beleid dat gebaseerd is op een advies dat men in een eerder
stadium zelf heeft gegeven. Voorstanders zien hier de mogelijkheid in om
de professionele kennis van de gezondheidszorg die bij de Inspectie voor
de Gezondheidszorg ruim beschikbaar is en op het departement gering is,
beter aan te wenden bij de beleidsvorming op het departement.

b. De landelijke overheid. Dit betreft niet alleen de Minister van VWS, het
Ministerie van VWS en het RIVM maar bijvoorbeeld ook de Ministeries
van Justitie (justitiële inrichtingen, asielzoekers, wetgeving), Sociale zaken
(arbo-diensten, arbeidsomstandigheden) Onderwijs (opleidingen), VROM
(milieukunde), Buitenlandse zaken (repatriëring patiënten), Defensie (me-
dische voorzieningen en beroepsbeoefenaren), en Binnenlandse zaken
(rampen en crisissituaties) en de diverse inspecties en uitvoerende diensten
zoals de Dienst Justitiële Inrichtingen.

c. De provinciale overheden. Deze contacten betreffen zowel de uitvoering
van de rampengeneeskunde (waaronder de nazorg rampen) als aspecten
van de jeugdzorg, capaciteitsproblemen enzovoort.

d. De lokale overheden. Op het terrein van de ggz betreft dit vooral de advise-
ring inzake de toepassing van de Wet Bopz en de Wet op de lijkbezorging
maar ook adviezen met betrekking tot lokale problematiek zoals de huisves-
ting van een kindercrèche naast een mortuarium.
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e. Het Openbaar Ministerie. Dit betreft zowel contacten op landelijk niveau,
met vertegenwoordigers van het College van Procureurs-Generaal als op
het niveau van de arrondissementen met de (Hoofd-)officier van justitie.

f. De koepelorganisaties van zorgaanbieders zoals GGZ-Nederland en de Ne-
derlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

g. De beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen zoals de Ko-
ninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
(KNMG), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Neder-
lands Instituut van Psychologen (NIP) en de Federatie Verpleegkundigen
Geestelijke Gezondheidszorg (FVGGZ).

h. De patiënten- en cliëntenorganisaties zoals de CG-raad, de NP~CF, de Lan-
delijke Patiëntenraad (LPR) en de Cliëntenbond.

i. De zorgverzekeraars en zorgkantoren.
j. Onderwijs en onderzoeksinstituten zoals hogescholen, universiteiten, het

Coërdinerend Orgaan Nascholing en Opleiding (Cono), Regionale Institu-
ten voor Nascholing en Opleiding (RINO), het Concilium, ZonMw (fusie
van Zorgonderzoek Nederland en de Nederlandse Organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek, onderdeel Medische Wetenschappen), het Trimbos
Instituut, Prismant, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Ge-
zondheidszorg (NIVEL) en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
(NIZW).

k. Certificatie en accreditatie-organen zoals de Stichting Harmonisatie Kwali-
teitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) en het Nederlands Instituut Ac-
creditatie Ziekenhuizen (NIAZ).

1. Andere organen die belast zijn met beleidsadvisering en~of toezicht zoals
de Gezondheidsraad, de Raad voor de Volksgezondheid ~ Zorg (RVZ), de
Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma), de Zorgautoriteit (in oprich-
ting), het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen, het College voor Zorg-
verzekeringen (CvZ), de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbe-
scherming, enzovoort.

m. Het IG-beraad, het overleg van de toezichtsorganen van de landelijke over-
heid dat streeft naar samenwerking (o.a. op het terrein van de jeugdzorg en
het toezicht op de algemene ziekenhuizen) en waar steeds meer bepaald
wordt waar alle inspecties door elkaar en door de departementen aan ge-
toetst worden zoals de beschikbaarheid van een risicomodel en effectme-
ting.

Deze lijst is niet uitputtend maar geeft wel een indruk van de veelzijdigheid van
de contacten die op diverse niveaus en met verschillende partijen onderhouden
moeten worden. Daarnaast treedt de Inspectie in contact met het veld en brengt
zij haar bevindingen en opvattingen onder de aandacht van beroepsbeoefena-
ren en het managernent van de zorginstellingen door het houden van lezingen
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tijdens congressen en symposia en door publicaties in de vakbladen. Tevens
zoekt de [nspectie veelvuldig de publieke media om de burger te informeren
over gebeurtenissen en ontwikkelingen op het terrein van de volksgezondheid
en de gezondheidszorg.

2.6 De inspecteur

Oorspronkelijk waren de inspecteurs op het terrein van de ggz met uitzonde-
ring van Feith allemaal zeer ervaren beroepsbeoefenaren die als vooraanstaan-
de professional in de functie van hoogleraar of geneesheer-directeur het nodige
gezag in het veld hadden verworven en die door publicaties en lezingen blijk
hadden gegeven van hun visie op de zorg (zie hoofdstuk over de geschiedenis
van de ggz). Sinds de samenvoeging van het Staatstoezicht op de Volksgezond-
heid en het Staatstoezicht op Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten, in
i957, is hier verandering in gekomen en is het aantal inspecteurs met een an-
dere opleidings- en beroepsachtergrond, zoals verpleegkundigen, juristen, psy-
chologen en sociologen, toegenomen. Gelijktijdig is ook het aantal artsen en
apothekers zonder voorafgaande vooraanstaande positie in het veld verder toe-
genomen. Loopbaan, leeftijd en ervaring zijn steeds minder belangrijk gewor-
den. Dit heeft echter ook consequenties voor het gezag van de Inspectie als or-
gaan en van de afzonderlijke inspecteurs in het veld.

Bij de uitbreiding van de kantoren van de Regionale Inspecties met adjunct- en
toegevoegde inspecteurs is de taakverdeling in de regio's aangepast en zijn
sommige onderdelen van het toezicht door de verschillende inspecteurs zelf
standig uitgevoerd, andere delen van het werk in samenwerking met of onder
supervisie van de Regionaal Inspecteur. Vaak verzorgden de verpleegkundigen
het toezicht op de psychogeriatrische verpleeghuizen, deden alle inspecteurs
mee aan het algemeen en thematisch toezicht en werden de meldingen vooral
behandeld door de Regionaal Inspecteur die zelf ineestal ook de algemeen psy-
chiatrische ziekenhuizen en de vrijgevestigde psychiaters in portefeuille had.
Na de afschaffing van de titel toegevoegd inspecteur en de vorming van de IGZ
is de taakverdeling meer gelijkwaardig geworden en is in een aantal regio's de
situatie ontstaan dat elke inspecteur een eigen subregio had waar hij alle toe-
zichtobjecten voor zijn rekening nam. In andere regio's bleef een taakverdeling
in stand die rekening hield met de opleiding, kennis en ervaring van de ver-
schillende inspecteurs. De laatste jaren, waarin het aantal beschikbare psychia-
ters onvoldoende is geweest en meer accent is komen te liggen op uniforme-
ring van het toezicht en de bewaking van de juridische aspecten, zijn nadere
afspraken gemaakt over de inzet van de psychiater en de jurist bij de diverse ta-
ken, vooral bij interventietoezicht en handhaving.
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De functie van inspecteur is buitengewoon interessant maar de functie zal niet
elke beroepsbeoefenaar passen. Enerzijds wordt van hem verwacht dat hij zijn
theoretische vakinhoudelijke kennis goed bijhoudt terwijl hij weinig patiënten
ontmoet, anderzijds dat hij afstand neemt van zijn voormalige collega-
beroepsbeoefenaren zodat hij ook over hun handelen onbevooroordeeld kan
oordelen en beslissen. Deze opdracht vereist acceptatie van de soms eenzame
positie en een goede balans tussen afstand en nabijheid. In de positie van in-
specteur zal de voormalige beroepsbeoefenaar ook rekening moeten houden
met forse kritiek op zijn handelen uit de kring van de beroepsbeoefenaren.
Hier moet hij tegen bestand zijn en diplomariek mee kunnen omgaan, hoezeer
híj hierdoor ook geraakt kan zijn. Hij vertegenwoordigt namelijk niet zichzelf
maar een functie. De Inspecteur is immers geen adviseur of natuurlijke bond-
genoot van de zorgaanbieders en individuele beroepsbeoefenaren (zoals vroe-
ger vaak werd gedacht). Hij is door de Minister belast met de handhaving van
wet- en regelgeving vanuit het perspectief van de burger. Deze opdracht vraagt
om een geheel eigen positie en soms om een opstelling die niet de instemming
van alle partijen zal hebben. De inspecteur zal soms publiekelijk lof toege-
zwaaid worden maar zijn optreden kan ook aanleiding geven tot een kwetsende
en beschadigende, publieke veroordeling (i5-r8) die vaak door eigen frustratie,
boosheid, onmacht of verdriet van de betrokkenen of onvoldoende kennis van
de feiten wordt ingegeven. Hoewel elke inspecteur persoonlijk graag zou willen
reageren op onterechte aantijgingen, is de inspecteur als functionaris verplicht
hier niet zelf publiekelijk op te reageren. Hij bevindt zich onder deze omstan-
digheden in een vergelijkbare positie als de officier van justitie en de rechter.

Een complicerende factor vormen de eisen die bij de herregistratie de afgelo-
pen jaren aan de medisch specialisten worden gesteld en die steeds concreter
en zwaarder worden. De vrees dat de functie van inspecteur kan leiden tot ver-
lies van de registratie of tot een geclausuleerde herregistratie, heeft de afgelo-
pen jaren veel psychiaters weerhouden om bij de Inspectie te komen werken.
De drempel is het laatste jaar verder verhoogd omdat bij de herregistratie van
de psychiaters sinds december aooq. minimaal r6 uur patiëntenzorg per week
wordt vereist (r~). Dit is voor inspecteurs niet haalbaar zonder aanpassing van
het takenpakket of wijziging van de functie. In aooq heeft de Inspectie beslo-
ten om enkele psychiaters aan te stellen als adviseur en hen in de gelegenheid
te stellen om naast de werkzaamheden voor de Inspectie praktiserend te zijn.
Deze verandering van positie heeft echter forse gevolgen voor zowel de be-
voegdheden van de psychiaters (een aantal wettelijke bevoegdheden wordt al-
leen toegekend aan inspecteurs) als voor hun onafhankelijkheid van het veld en
hun inbreng in en de kwaliteit van het toezicht. De afgelopen tijd is duidelijk
geworden dat binnenkort vergelijke eisen aan andere BIG-geregistreerde be-
roepen zullen worden gesteld. Dit heeft dus ook consequenties voor inspec-

~8



2. DE INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

teurs met een verpleegkundige achtergrond of een registratie als psychopthera-
peut of gezondheidszorgpsycholoog. Deze ontwikkelingen vereisen een herzie-
ne visie op de beroepsbeoefenaar als inspecteur. Hij zal moeten instemmen
met verlies van zijn ongeclausuleerde registratie en toch bereid moeten zijn om
de theoretische kennis op peil te houden door te voldoen aan de na- en bijscho-
lingseisen van het betreffende specialisme óf moeten kiezen voor een adviseur-
schap of consulentschap. Om BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren aan te
kunnen blijven trekken en de arbeidsmobiliteit op peil te houden, kan de In-
spectie voor de Gezondheidszorg ook besluiten om regelingen te treffen waar-
bij de inspecteur na enkele jaren in de gelegenheid wordt gesteld om terug te
keren in zijn oorspronkelijke beroep door een stage of aanvullende opleiding te
doen bij een erkende opleider op kosten van de werkgever. Voor de Inspectie
voor de Gezondheidszorg blijft het namelijk van groot belang dat zij over vol-
doende actuele vakinhoudelijke kennis blijft beschikken en dat ook BIG-
geregistreerde specialisten voor de verschillende vakgebieden als inspecteur in-
gezet kunnen blijven worden.

De vereiste afstand tussen inspecteur en beroepsbeoefenaren komt onder an-
dere tot uitdrukking in de aanhef van de correspondentie. Waar veel beroeps-
beoefenaren een brief aan een inspecteur met dezelfde opleiding aanheffen
met `Geachte collega', zal de inspecteur dit niet doen. Hij is in zijn functie van
inspecteur immers geen collega beroepsbeoefenaar maar een vertegenwoordi-
ger van het Staatstoezicht. Dit betekent dat hij alle correspondentie zal aanhef
fen met 'Geachte directie~raad van bestuur' of 'Geachte mijnheer~mevrouw'.
Deze rol moet ook tot uitdrukking komen in de omgangsvormen tijdens het
inspectiebezoek en tijdens bezoeken aan recepties, symposia en congressen,
vergaderingen van de beroepsvereniging enzovoort. Zo zal een inspecteur niet
deelnemen aan een studiereis die door de farmaceutische industrie wordt ge-
organiseerd en kan hij zich niet permitteren om over collega-instellingen of
andere beroepsbeoefenaren te spreken, op persoonlijke titel zitting te nemen in
commissies van de beroepsvereniging of in een bestuur van een zorginstelling,
cadeau's aan te nemen of gebruik te maken van reclamemateriaal van instellin-
gen en bedrijven zoals pennen, notitieblokken e.d. Ook zal een inspecteur te-
rughoudend moeten zijn met participatie in inspectieactiviteiten die betrekking
hebben op zijn vorige werkkring (de eerste twee jaren zal er in beginsel hele-
maal niet aan deelgenomen worden), de werkkring van zijn partner of de prak-
tijk van een bevriende oud-collegae. Elke schijn van partijdigheid moet worden
voorkomen.

De inspecteur moet breed geïnteresseerd en maatschappelijk georiënteerd zijn
en kennis hebben van organisatiekunde, wet- en regelgeving, epidemiologie, de
organisatie van de gezondheidszorg en het zorgstelsel, kwaliteitsbeleid, enzo-
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voort. Hij moet een helikopterblik hebben terwijl hij bij de behandeling van in-
cidenten ook oog moet hebben voor details, zonder daarin te verdrinken. Hij
moet integer zijn, een goede antenne bezitten voor politiek gevoelige onder-
werpen, goed kunnen observeren en uitvragen, goed kunnen analyseren, stra-
tegisch kunnen denken, conflicten kunnen hanteren en kunnen onderhande-
len. Ook mag hij niet teveel solist zijn (zoals vooral veel vrijgevestigde
beroepsbeoefenaren vaak wel zijn) en hij moet zich goed kunnen voegen in
teams en samenwerkingsverbanden. Om goed toezicht te kunnen houden op
de ggz is het daarnaast een vereiste om ervaring te hebben in de omgang met
psychiatrische patiënten. In deze sector zal namelijk veelvuldig contact met pa-
tiënten moeten worden gelegd. De patiënten zijn vaak ernstig ziek zijn of lij-
dende aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis waardoor van de inspecteur
veel gespreksvaardigheid en inzicht in de situatie en de dynamiek wordt vereist.
Dit is ook de sector met de meeste burgerbrieven. Zij zijn vaak afkomstig van
wanhopige of radeloze mensen die om een begripvol maar ook voldoende zake-
lijk antwoord vragen.

2.7 De Inspectie Academie

Omdat veel competenties die nodig zijn voor de uitoefening van de functie van
inspecteur niet dezelfde zijn als de competenties die nodig zijn als hulpverlener
en niet op voorhand voldoende zijn ontwikkeld, heeft de Inspectie aan het ein-
de van de negentiger jaren de Inspectie Academie opgericht waar alle nieuwe
inspecteurs een basiscursus aangeboden krijgen. Inspecteurs moeten daar ook
leren over de grenzen van de eigen sector heen te kijken en zij moeten in ge-
zamenlijkheid werken aan de opzet van een nieuw IGZ-breed inspectiekader.

Tijdens de cursus wordt zowel aandacht besteed aan het verwerven en ver-
meerderen van kennis op diverse terreinen als aan vaardigheidstraining (ge-
sprekstechniek, rapporteren e.d.) en attitudevorming. Daarnaast verzorgt de [n-
spectie Academie in toenemende mate de introductie van nieuwe werkwijzen
zoals uniform rapporteren, de toepassing van de PRISMA-methode bij de be-
handeling van meldingen (zie hoofdstuk interventietoezicht) en projectmatig
werken. Ook speelt zij een belangrijke rol bij het versterken van de identiteit
van de inspecteur en de verandering van de cultuur, onder andere door de or-
ganisatie van clusteroverstijgende intervisiegroepen.

Een toekomstige taak van de Inspectie Academíe is de ontwikkeling van ken-
nismanagement. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is een kennisintensie-
ve organisatie maar de toegankelijkheid van de kennis schiet schromelijk te-
kort. Vaak zit de kennis alleen in de hoofden van de mensen of in papieren
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archieven die moeilijk toegankelijk zijn. De koppeling met bestaande kennis-
banken, de invoering van elektronische dossiers en een elektronisch archief, de
ordening van informatie van congressen, symposia, nieuwsbrieven enzovoort
kunnen op dit punt een belangrijke verbetering geven.

In zoo5 is een onderzoek gestart naar het beroep van inspecteur. Uit boven-
staande is al duidelijk geworden dat de ene inspecteur de andere niet is. Dit
geldt niet alleen de persoon maar zeker ook zijn kennis en vaardigheden. Ie-
dereen wordt immers aangenomen op basis van zijn beroepsmatige kennis en
vaardigheden als arts, apotheker, verpleegkundige, jurist enzovoort terwijl er
geen gemeenschappelijke basisopleiding voor het beroep van inspecteur bestaat
en dit beroep dus ook niet als een zelfstandige professie met specifieke des-
kundigheidsgebieden, eigen gedragsregels enzovoort kan worden aangemerkt.
Het doel van dit project is het beroep verder te ontwikkelen en de beroepsgroep
een eigen identiteit te geven. Het IG-beraad heeft inmiddels besloten tot de
ontwikkeling van functieprofielen en opleidingskaders waar het gezamenlijke
opleidingsaanbod van de verschillende Inspectie Academies een uitwerking van
is.

Ook bestaat sinds enkele jaren VIDE, de beroepsvereniging voor toezichthou-
ders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren. Geconstateerd moet echter wor-
den dat de medewerkers van verschillende toezichtsorganen opvallend weinig
met elkaar gemeen willen of lijken te hebben. Zij opereren niet alleen op ver-
schillende deskundigheidsgebieden maar ook de opleidingseisen verschillen
naar gelang hun opdracht en het veld waarin zij werkzaam zijn (van MBO tot
specialistische postacademische opleidingen). Zij spreken vaak meer de taal
van de sector waarin zij werkzaam zijn (onderwijs, gezondheidszorg, justitie,
verkeer á waterstaat, voedsel en waren, arbeidsomstandigheden enzovoort) dan
van een toezichtsorgaan. Om hier verandering in te krijgen hebben enkele In-
spectie Academies gezamenlijk besloten een cursusaanbod te ontwikkelen rond
vragen als: wat is de essentie van toezicht, wat zijn de wettelijke kaders, welke
instrumenten gebruiken wij en hoe beheer je kennis zo efficiënt mogelijk. In
zoo5 richt het gemeenschappelijke aanbod zich op toezicht, recht en wetge-
ving, kwaliteitsmanagement en kennismanagement.

z.8 Klachten over het optreden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het optreden van inspecteurs kan voor de burger, beroepsbeoefenaar of
zorgaanbieder ingrijpende gevolgen hebben. Dit betekent ook dat zij zich door
de medewerkers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspecteurs en an-
deren) niet zorgvuldig behandeld of bejegend kunnen voelen of dat zij ernstig
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bezwaar menen te moeten maken tegen een oordeel of besluit van de Inspec-
teur-Generaal of een (hoofd-)inspecteur. Klachten over een gedraging van me-
dewerkers van de Inspectie komen met een zekere regelmaat voor (zo). Om
deze reden heeft de [nspectie een interne klachtenprocedure ontwikkeld waar-
bij de leidinggevende van de betrokken medewerker een beroep kan doen op de
klachtenadviescommissie die een onafhankelijk oordeel vormt over de klacht
en kan adviseren over de verdere afhandeling van de klacht. De leidinggevende
kan echter van dit oordeel en advies afwijken en zijn eigen oordeel vormen. Als
de klager zich niet kan verenigen met de klachtafhandeling, kan hij zich tot de
Nationale ombudsman wenden. In dat geval wordt het de klacht tegen de in-
specteur(s) opgevat als een klacht tegen het bestuursorgaan, de Minister van
VWS, en wordt de klachtbehandeling intern geco~rdineerd door het departe-
ment. Inmiddels is interne klachtbehandeling vereist alvorens de Nationale
ombudsman een klacht over een gedraging van de Inspectie in behandeling
neemt. Daarnaast kan een klager in een enkel geval een inspecteur aanklagen
bij het Regionaal Tuchtcollege (zie hoofdstuk over tuchtrecht).

Uitspraken van de Nationale ombudsman dienen te worden gerespecteerd. In
één geval is op basis van de uitspraak van de Nationale ombudsman besloten
om het gewraakte onderzoek over te doen (ar). Vaker zal echter geconcludeerd
worden dat de kritiek- of aandachtspunten met de betrokken medewerker(s)
zullen worden doorgesproken. Daarnaast zullen de opmerkingen van de Natio-
nale Ombudsman worden verwerkt in protocollen en richtlijnen of worden be-
trokken bij de opzet van nieuw onderzoek.

2.g De ontwikkeling van de organisatie in de periode i995-ZOOS

De geschiedenis van het Staatstoezicht laat zien dat er steeds een verlangen
heeft geleefd naar eenheid. In de vroege jaren zestig leefde Uij sommigen al de
wens om alle zes de inspecties van het Staatstoezicht samen te voegen en aan
het hoofd van het Staatstoezicht een Inspecteur-Generaal aan te stellen (5). Tot
een samenvoeging is het voor r995 echter nooit gekomen. In het bijzonder het
heftige verzet van de Hoofdinspecteur van de Geneeskundige Inspectie voor de
Geestelijke Volksgezondheid (GIGV), Baan, voorkwam in de zeventiger jaren
de samenvoeging van de GIGV en de Geneeskundige Inspectie van de Volks-
gezondheid (GIV). Achtergrond hiervan was niet alleen de vrees voor het cali-
mero-effect (de GIGV was aanzienlijk kleiner dan de GIV) maar ook het feit dat
de wereld van de geestelijke volksgezondheid een geheel andere cultuur en een
daarmee corresponderende werkstijl heeft dan de algemene gezondheidszorg.
De werkers in de geestelijke gezondheidszorg zijn zich daar in het bijzonder
zeer van Uewust (5) en hechten daar vaak sterk aan. In i995 zijn, ondanks veel
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weerstand, in het bijzonder bij de medewerkers van de Geneeskundige Inspec-
tie voor de Geestelijke Volksgezondheid, de Inspectie voor de Gezondheidszorg
en de Inspectie voor de Gezondheidsbescherming gevormd. De titel Inspec-
teur-Generaal is pas in aooo ingesteld.

Ook speelde al in de zestiger jaren de vraag of het Staatstoezicht moest worden
geïntegreerd in het departementale apparaat. De overheid moest zich veel ac-
tiever gaan opstellen. De gezondheidszorg moest worden geherstructureerd en
er dienden nieuwe wettelijke voorschriften te komen, waaronder de latere Wet
Bopz. Bij het opstellen van deze stukken hadden de beleidsambtenaren de ad-
viezen en de professionale deskundigheid van het Staatstoezicht hard nodig (5).
Dit idee had de warme steun van Baan die grote voordelen zag in de samen-
voeging van inspectie en departementale beleidsafdeling (zoals hij in zijn vori-
ge functie bij de WHO in veel landen had ervaren). De door hem noodzakelijk
geachte veranderingen konden dan in een hoger tempo worden doorgevoerd en
communicatiestoornissen zouden dan minder vaak voorkomen (5). Dit zou in
zijn uiterste consequentie de verdwijning van het Staatstoezicht tot gevolg heb-
ben. Omdat deze vorm van integratie in strijd was met de in de Gezondheids-
wet vastgelegde autonomie van het Staatstoezicht, werd ook hiervan afgezien.
Na het overlijden van Baan zijn de banden tussen Inspectie en departement
weer wat losser geworden. Van Borssum Waalkes beklemtoonde in de tachtiger
jaren de autonomie van de Inspectie en stelde dat zij als het ware naast de hië-
rarchie van het departement stond. Dit had echter tot gevolg dat adviezen kon-
den worden genegeerd. Het voordeel was dat de GIGV niet schroomde om in
zijn rapporten en verslagen het beleid van de regering en het departement
scherp te bekritiseren (5). Verhoeff nam het standpunt van Van Borssum Waal-
kes over. In i~~8 is de Gezondheidswet zo gewijzigd dat de Inspectie niet lan-
ger onder de Directeur-Generaal voor de Volksgezondheid is gepositioneerd
maar rechtstreeks onder de Secretaris-Generaal en daarmee losser is komen te
staan van het beleid.

Een andere worsteling vormt de keuze tussen centraal en regionaal. De Ge-
zondheidswet bepaalde in die dagen dat er een Hoofdinspecteur en Regionaal
inspecteurs van de diverse onderdelen van het Staatstoezicht waren en hoewel
verwacht mocht worden dat de Hoofdinspecteur de hoogste in rang was, was de
wetgever daar tot de wijziging van de wet in i~~8 niet duidelijk over en kon el-
ke regio een zekere mate van autonomie claimen.

In r995 is de Inspectie voor de Gezondheidszorg gevormd. Deze fusieorganisa-
tie bestond uit de Hoofdinspectie onder leiding van de Algemeen Hoofdinspec-
teur, J. Verhoeff en zeven Regionale Inspecties. Gelijktijdig zijn de zi kleine
regionale kantoren ( zes kantoren van de GIGV, vijf kantoren van de Inspectie
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van de Volksgezondheid voor de Geneesmiddelen en ro kantoren van de GIV)
opgeheven. De Regionaal Inspecteur werd zowel hiërarchisch als functioneel
leidinggevende van de inspecteurs die in de regio werkzaam waren en de drie
voormalige Hoofdinspecteurs, die elk hun eigen team inspecteurs in algemene
dienst hadden, vormden de staf van de Algemeen Hoofdinspecteur. Dit leidde
niet tot de vereiste integratie maar tot conflicten rond de vraag wie de inspec-
teurs moet aansturen om uiteindelijk één organisatie te vormen. Regionaal
kreeg de integratie in wisselende mate gestalte. In de regio's Zuid-Holland en
Gelderland~Overijssel kwam de integratie goed op gang, onder andere doordat
de voormalige Regionaal Inspecteurs die door de fusie hun leidinggevende
functie hadden verloren, waren vemokken of zich in hun nieuwe functie van
senior-inspecteur positief tegenover de fusie opstelden en hun voormalige me-
dewerkers voorop gingen in het veranderingsproces. In sommige andere regio-
nale kantoren vormden de voormalige leidinggevenden de haard van het verzet
tegen de integratie en verliep dit proces moeizamer. Centraal bleven de drie
oorspronkelijke inspecties meer naast elkaar werken dan in de regio's. Het
rapport van de Algemene Rekenkamer dat in november z~~8 verscheen (Za),
uitte ernstige kritiek op de organisatie. De hoofdconclusie was dat `de Minister
van VWS zich op basis van de informatie van de IGZ geen beeld kan vormen
van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Het toezicht van de IGZ laat namelijk
op een aantal cruciale punten te wensen over'. Tevens concludeerde de Alge-
mene Rekenkamer dat uniformiteit van toezicht nog niet was bereikt, de aan-
sturing van de Inspectie niet deugde, centrale aansturing van het toezicht ont-
brak, de werkwijze niet uniform was, er geen risicoanalyse en geen centrale
prioriteitstelling waren terwijl de jaarrapportage niet inging op de uitgevoerde
activiteiten (~,Za). Hoewel Verhoeff van oordeel was dat het onderzoek van de
Algemene Rekenkamer te vroeg na de fusie is uitgevoerd en hij een voorstan-
der was van weinig sturing en liever veel energie stak in de onderlinge verhou-
dingen en verdere professionalisering, kwam de kritiek hard aan. De kritiek
werd nog eens versterkt door de kritiek op het Ministerie van VWS en de In-
spectie in het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie over de
Bijlmerramp die in z~~2 had plaatsgevonden (23). De Minister van VWS, mevr.
dr. E. Borst-Eilers, nam de kritiek van de Algemene Rekenkamer op de Inspec-
tie niet op alle punten over en gaf aan dat `het integreren van drie meer dan i5o
jaar oude inspectiediensten met eigen culturen, organisaties en werkmethoden,
meer is dan het omslaan van een bladzijde' (~). Dit nam niet weg dat het duide-
lijk was dat de organisatie moest worden aangepast. In aooo is de functie van
Regionaal Inspecteur teruggebracht tot die van kantoormanager en zijn alle in-
specteurs zowel hiërarchisch als functioneel ondergebracht bij een Hoofdin-
specteur. Het aantal regio's werd verder teruggebracht tot vier en er kwam een
Bureau Landelijke Inspectieteams (BLI), onder leiding van Lucieer, tot zooo de
Regionaal Inspecteur voor Zuid-Holland, dat een aantal politiek gevoelige dos-
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siers zou gaan beheren. Bij de oprichting behoorden tot de taken van dit Bu-
reau de rampengeneeskunde, de thuiszorg en de forensische zorg. Tevens was
BLI opgezet om nieuwe inspectietaken tot ontwikkeling te brengen zoals het
toezicht op de arbeids- en verzekeringsgeneeskunde.

Nog geen jaar later en ondanks de opvatting van de Adviescommissie (zq.) dat
de jaren daarvoor al veel aandacht en energie is gestoken in structuurverande-
ringen en nu eerst en vooral aandacht moest worden gegeven aan de 'zachte'
aspecten van de organisatie (management, personeelsbeleid, competenties me-
dewerkers), is de organisatiestructuur wederom gewijzigd. De functie van Re-
gionaal Inspecteur is afgeschaft en de inspecteurs en de Bopz-medewerkers van
de regionale kantoren kwamen te werken onder leiding van een clustercoërdi-
nator (meewerkende senior-inspecteur) die deel ging uitmaken van het mana-
gementteam van de Hoofdinspecteur. Ook het Bureau Landelijke Inspectie-
teams is na ruim één jaar opgeheven door de benoeming van Lucieer tot
Hoofdinspecteur en de beslissing om het aantal Hoofdinspecteurs uit te brei-
den van drie naar vijf. De verschillende dossiers van het Bureau Landelijke In-
spectieteams zijn over de Hoofdinspecteurs verdeeld.

Na het verschijnen van het rapport van de Algemene Rekenkamer heeft de Mi-
nister van VWS een Adviescommissie ingesteld onder voorzitterschap van ir
H.J.B.M. Abeln die in aooi haar rapport ` Op weg naar gezond vemouwen'
uitbracht (aq.). De commissie is tot de conclusie gekomen dat het belang van
toezicht toeneemt. Tevens heeft de commissie opgemerkt dat burgers veel van
de Inspectie verwachten. Zij heeft geadviseerd om de IGZ meer te profileren
als `public service' waarbij zij de openheid en transparantie (bereikbaarheid en
zichtbaarheid) die zij van de burger verwacht ook zelf maximaal betracht. De
IGZ zou er volgens de Adviescommissie op gericht moeten zijn om haar gezag
als professioneel toezichthouder in het veld te versterken en zou moeten inves-
teren in uniformering van onderzoeksmethoden en krachtige centrale sturing.
Er zou volgens de Adviescommissie meer aandacht uit moeten gaan naar al-
gemeen toezicht. Daarnaast zou het aantal formatieplaatsen moeten worden
verdubbeld en zou moeten worden gekozen voor integraal management. Om-
dat er veel moest gebeuren, adviseerde de Adviescommissie om eerst de hygië-
ne (kerntaken op orde, verbeteren uniforme werkwijze, investeren in groei en
kwaliteit van personeel, versterking van openheid en transparantie, ontwikke-
ling van een integraal bereikbaarheids- en huisvestingsbeleid en versterking
van het management) en daarna pas de schoonheid (ontwerp goede wettelijke
basis en uitbreiding sanctiemogelijkheden, bouw van een kennisorganisatie,
investeren in vakmanschap van de inspecteur, instellen van een Raad van Ad-
vies, verhuizing naar een centrale locatie en aanpassing van het besturingsar-
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rangement) aan te pakken. Dit betekende ook dat eerst de kernactiviteiten op
orde zouden moeten zijn voordat aan een taakverruiming gedacht kon worden.

De Minister en de toenmalige Tweede Kamer stelden zich achter het advies op
maar met het oog op de naderende verkiezingen, werd besluitvorming aan de
nieuwe Minister en de nieuwe Tweede Kamer overgelaten. De uitkomsten
hiervan zijn bekend. Er is geen uitbreiding van het aantal medewerkers geko-
men. Door middel van de formulering van kerntaken moesten prioriteiten ge-
steld worden. Hoewel de Inspecteur-Generaal besloot om aanzienlijk minder
aandacht te geven aan reclametoezicht, vrijgevestigde beroepsbeoefenaren en
de verzorgingshuiszorg, is de afgelopen jaren gebleken dat de prioritering niet
op de volledige steun van de Tweede Kamer kan rekenen. Steeds als er proble-
men zijn rond de beroepsbeoefenaren, instellingen of bedrijven waar minder
aandacht aan wordt gegeven, worden kamervragen gesteld en wordt weer een
intensivering van het toezicht noodzakelijk bevonden (25).

Hoewel het advies van de Adviescommissie leidde tot een plan van aanpak en
een tijdelijke forse uitbreiding van het budget, is het advies niet op alle onder-
delen opgevolgd en voldoet de Inspectie anno ZooS nog steeds niet aan de ei-
sen die de Minister daar al enige malen aan heeft gesteld (a6-3o): een organisa-
tie op orde. Deze conclusie is wrang en moet worden getrokken ondanks de
boodschap die de Inspecteur-Generaal daar bij zijn aantreden over afgaf (3i,3a).
Met de wijziging van de organisatiestructuur en de komst van de Inspecteur-
Generaal in aooo, veranderde de sfeer in de organisatie. Ondanks veel initia-
tieven, veel gedegen rapporten, veel publieke optredens, veel functionele aan-
dacht in de media en een steviger aansturing van enkele onderdelen van de or-
ganisatie, is de onvrede onder de medewerkers toegenomen. Dit is het gevolg
van de toenemende centrale sturing, een landelijk vastgesteld werkplan en
minder vrijheid om de eigen agenda in te vullen, de uniformering van de
werkwijze en de vorm van rapporteren en meer prestatiedruk en verantwoor-
dingsverplichtingen maar ook van een gebrek aan wederzijds vemouwen en
het ontbreken van een eenduidige leiderschapsstijl. Dit heeft in juli aooq ge-
leid tot een nieuwe crisis waarbij de Hoofdinspecteurs zijn aangewezen als
zondebok. Door de Inspecteur-Generaal is daarop afgestapt van het model van
integraal management en is besloten tot een nieuwe ingreep in de structuur.
De functie van Hoofdinspecteur als zowel hiërarchisch als functioneel leiding-
gevende van een groep inspecteurs (een cluster) is afgeschaft (33). De nieuwe
organisatiestructuur waarin de hiërarchische lijn en de functionele lijn weer
worden gescheiden krijgt in het najaar van zoo5 haar beslag. Medio zoo5 is
nog onduidelijk of op deze wijze de onderkende problemen in de organisatie
voldoende kunnen worden ondervangen en IGZ als professionele bureaucratie
goed kan functioneren.
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2.io Het imago van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

De [nspectie voor de Gezondheidszorg is een belangrijk orgaan van de Minister
van VWS dat met gezag is omkleed. Het is de ambtelijke organisatie die op het
terrein van de gezondheidszorg de meeste publicitaire aandacht krijgt. Op dit
imago moet de Inspectie zuinig zijn. In beginsel mogen de [nspectie voor de
Gezondheidszorg - net als de Hoge Colleges van Staat - en de Inspecteur-
Generaal en de (hoofd-)inspecteurs als persoon publiek niet ter discussie staan.
Zij moeten van onbesproken gedrag zijn. Dit neemt niet weg dat IGZ een or-
ganisatie is als alle anderen en dat er problemen zijn die om een oplossing vra-
gen. De problemen moeten echter intern worden opgelost en de vuile was mag
niet buiten worden gehangen. Door de publieke functie van de Inspectie voor
de Gezondheidszorg bestaan echter veel relaties tussen de media en inspec-
teurs. Deze kanalen zijn de afgelopen jaren enkele malen gebruikt om anoniem
persoonlijke onvrede te uiten en zowel de Inspecteur-Generaal als enkele
Hoofdinspecteurs te bekritiseren (34-38). Dit gedrag heeft ertoe geleid dat beel-
den en vooroordelen belangrijker zijn geworden dan feiten en dat een aantal
leidinggevenden op basis hiervan beschadigd is geraakt. In het belang van het
vertrouwen van de burger in de Inspectie en het imago en gezag van de Inspec-
tie, mag dit gedrag niet herhaald worden en moeten bij problemen de reguliere
paden worden bewandeld.

z.ii De toekomst van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

De laatste jaren wordt met enige regelmaat gesproken over de toekomst van het
toezicht (39). In het eindadvies van de Ambtelijke Commissie Toezicht, beter
bekend als de Commissie Borghouts, wordt het toenemend belang van toezicht
onderschreven en worden eisen gesteld aan de toezichthouders en de ministe-
riële verantwoordelijkheid (40). De kern van het advies is dat toezicht enerzijds
het instrument ter ondersteuning van de ministeriële verantwoordelijkheid is
maar anderzijds ook moet bijdragen aan het realiseren van de maatschappelijke
effecten die met de taakuitvoering van de onder toezicht gestelden worden be-
oogd. Dit laatste is volgens de Commissie het belangrijkste maar wordt het
minst naar voren gebracht in de politieke discussie. De Commissie pleit voor
een onderscheid tussen de ministeriële verantwoordelijkheid en politieke aan-
spreekbaarheid. De ministeriële verantwoordelijkheid betreft altijd de verant-
woordelijkheid op systeemniveau: de instelling en inrichting evenals het func-
tioneren van de toezichthouder. Daarnaast zouden de beleidskaders van de
minister en de wet- en regelgeving, en niet het toezichtsorgaan zelf, bepalen
waarop toezicht wordt gehouden. Gelet op de onafhankelijkheid en transparan-
tie pleit de Commissie voor de scheiding van beleid, uitvoering en toezicht

a~



DEEL 1: DE ROL, POSITIE EN INVLOED VAN HET STAATSTOEZICHT OP DE GGZ

waarbij toezicht moet worden uitgeoefend zonder de directe beïnvloeding door
de minister. Onafhankelijke terugkoppeling van de bevindingen uit de toe-
zichtpraktijk draagt daarenboven bij aan de kwaliteit van het politieke debat en
de bestuurlijke besluitvorming. Voor de beantwoording van de vraag of toezicht
verzelfstandigd moet worden, heeft de Commissie enkele criteria opgesteld.

Inmiddels worstelt IGZ regelmatig met de vraag hoe haar toekomst er uit zal
zien. Er zijn geluiden die pleiten voor concentratie van alle rijksinspectiedien-
sten in een apart orgaan, bijvoorbeeld als onderdeel van de Algemene Reken-
kamer. Een minder verstrekkend geluid pleit voor de ontwikkeling van de In-
spectie voor de Gezondheidszorg tot een aparte kamer voor het toezicht op de
kwaliteit van de nieuwe Zorgautoriteit. Anderen pleiten voor de omvorming
van de IGZ tot een zelfstandige Kwaliteitsautoriteit (q.r).

Het is echter ook goed mogelijk om de taken van de IGZ te beperken tot inter-
ventietoezicht (de gezondheidszorgpolitie en openbare aanklager bij de tucht-
colleges) en de opbouw van de formatie aan deze taak aan te passen door de
aanstelling van minder medewerkers maar meer hoogopgeleide professionals.
Als hiervoor wordt gekozen, zouden een deel van de adviesfunctie, de registra-
tietaken en dergelijke moeten worden overgeheveld naar het departement.
Daarnaast zouden in dit model de zorgaanbieders wettelijk verplicht moeten
worden om gecertificeerd of geaccrediteerd te zijn, om openbaar verantwoor-
ding af te leggen van de geleverde kwaliteit van zorg door middel van een basis-
set aan gegevens en moeten instemmen met een procedure van onderlinge vi-
sitatie door beroepsverenigingen, als vervanging van het algemeen toezicht.
Het thematisch toezicht zou opgedragen kunnen worden aan onderzoeksinsti-
tuten. Voor het toezicht op de vrijheidsbeneming en -beperking de toepassing
van dwang zou aangesloten kunnen worden bij de ideeën van Van Veldhuizen
c.s. (q.a) door de instelling van een commissie per Hofressort, vergelijkbaar met
de Mental Health Review Board zoals die in Schotland functioneert (zie ook
hoofdstuk vrijheidsbeperking en -beneming). Uitgaande van het grote belang
van het toezicht op de patiëntenrechten, naast het toezicht op product- en pati-
entveiligheid en op de determinanten die de volksgezondheid bepalen, kan op
deze wijze het toezicht op de ggz het beste worden gegarandeerd.

Een andere belangrijke ontwikkeling die de toekomst kan bepalen, is de inzet
van het SG-beraad om te komen tot gezamenlijk optreden van verschillende in-
spectiediensten op één inspectieterrein. Dit moet op termijn leiden tot één ge-
integreerde inspectie per departement, beleidsterrein of maatschappelijk do-
mein. Vanaf ZooS moeten op een tiental terreinen zulke gezamenlijke
inspecties in de vorm van experimenten gaan draaien. Deze inzet is in lijn met
het debat binnen het Kabinet en de Kamer over de vermindering van 'admini-
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stratieve lasten' en het WRR-rapport `Bewijzen van goede dienstverlening' (43)
over het beperken van overheidstoezicht. Bij de volgende kabinetsformatie zou
dat tot taakherschikking tussen inspecties kunnen leiden.
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Inleiding

Het toezicht op de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor verstandelijk ge-
handicapten en de psychogeriatrie onderscheidt zich van het toezicht op de
somatische gezondheidszorg. Dit komt doordat het zich niet beperkt tot sys-
teemtoezicht, zoals dit vereist is op basis van de Kwaliteitswet zorginstellingen,
en het toezicht op het functioneren van individuele beroepsbeoefenaren in de
gezondheidszorg, zoals geregeld in de Wet Big. Het toezicht op de geestelijke
gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en de psychogeriatrie strekt zich ook
uit tot de behandeling, verpleging, verzorging en bejegening van de patiënten
en tot de bewaking van hun rechtspositie inclusief de toepassing van vrijheids-
beneming en vrijheidsbeperking en de toepassing van dwang. Dit vergt naast
de toetsing van de kwaliteitssystemen meer toegang voor de patiënt tot de in-
specteur, meer contact van inspecteurs met patiënten, frequentere bezoeken
aan de Bopz-aangemerkte afdelingen en instellingen en een regelmatige in-
houdelijke toets van de zorg die aan individuele patiënten wordt verleend. Dit
laatste is vooral van belang als de patiënten zich (dreigen te) verwaarlozen, zich
onttrekken aan de zorg en moeten worden aangemerkt als zorgwekkende
zorgmijders, geen zorginstelling beschikbaar is én als op de opgenomen pati-
enten vrijheidsbenemende- en vrijheidsbeperkende maatregelen en dwangbe-
handeling van toepassing zijn.

De reden voor deze afwijkende en meer intensieve vorm van toezicht is gelegen
in het feit dat het in de ggz gaat om kwetsbare mensen die als gevolg van een
stoornis van hun geestvermogens ofhun ontwikkelingsstoornis tijdelijk of blij-
vend niet goed in staat zijn om zelfstandig te functioneren en adequaat voor
hun belangen op te komen.

Deze intensievere vorm van toezicht bewijst haar nut vooral op het niveau van
de individuele patiënt en zal aanzienlijk minder vaak dan het systeemtoezicht
aanleiding geven tot opzienbarende rapportages aan de Minister van VWS. Het
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aantal malen dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg tegen zodanig schrij-
nende situaties aanloopt dat zij de publiciteit halen, is beperkt. De laatste op-
zienbarende publiciteit had in r~88 betrekking op de casus van een verstande-
lijk gehandicapte vrouw die naakt en aan kettingen gebonden in een inrichting
verbleef. Toch kunnen in de drie sectoren nog dagelijks situaties worden aan-
gewezen waarin de patiënt de vereiste zorg mijdt, de vereiste zorg voor hem
niet beschikbaar is of aan de patiënt wordt onthouden, waar bemoeizorg ont-
breekt en waar een schraal behandelaanbod wordt gedaan. Ook zijn er situaties
waar het collectieve gevoel van machteloosheid in de kring van de hulpverle-
ners tot vrijheidsbeneming en forse en langdurige vrijheidsbeperkingen aan-
leiding geeft of waarin de patiëntenrechten onvoldoende worden gekend, er-
kend en~of nageleefd. Gevoelens van machteloosheid, bedreigende situaties,
ernstige verstoringen van de orde op de afdeling en van het gevoel van veilig-
heid voor anderen of fysiek geweld enerzijds en de beschikbaarheid van repres-
sieve maatregelen anderzijds, maakt de toepassing van vrijheidsbeperkende
maatregelen vaak meer gewoon dan de bedoeling is. Het feit dat dergelijke
maatregelen zeer regelmatig worden toegepast en door velen worden gezien als
een vervelend maar onontkoombaar onderdeel van het werk, leidt tot een af
nemend besef dat vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking zeer ingrijpende
maatregelen zijn die fors ingrijpen in de autonomie van de patiënt en die niet
zelden bij de patiënt hele angstige herinneringen achterlaten. Hierin schuilt
een groot gevaar. De permanente noodzaak om zich in- en extern te verant-
woorden bij de geneesheer-directeur, de MáM-commissie en de Inspectie voor
de Gezondheidszorg en regelmatige reflectie op het eigen handelen door mid-
del van intervisie en supervisie, moeten bijdragen aan het leveren van verant-
woorde zorg. Dit geldt ook in situaties waarin deze zorg complex is en het ui-
terste van de medewerkers vraagt.

Het is echter een vereiste en een teken van beschaving dat aan deze categorie
kwetsbare medeburgers blijvend extra aandacht wordt gegeven.

Door deze taak worden aan de inspecteur die belast is met het toezicht op de
naleving en uitvoering van de Wet Bopz ook vakinhoudelijke eisen gesteld. Het
oordeel van de inspecteur kan namelijk ingrijpende gevolgen hebben voor de
beoogde behandeling en kan leiden tot continuering of beëindiging van de
dwangtoepassing, voortijdig ontslag e.d. Dit type inhoudelijke oordelen is - in
tegenstelling tot het handelen van de inspecteur dat voortvloeit uit de taken die
gebaseerd zijn op de Gezondheidswet en die vooral gericht zijn op het proces
en het systeem - zo nodig wel aan tuchtrechterlijke beoordeling onderhevig.
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3.2 De ontwikkelingen in de ggz en de invloed daarop van het Staatstoezicht

[n de volgende paragrafen wordt een beeld gegeven van de ontwikkelingen in
de ggz en de invloed daarop van de ( hoofd-)inspecteurs. Daarbij worden achter-
eenvolgens de periode voor de invoering van het Staatstoezicht, de periode van
i84i-i884 (eerste Krankzinnigenwet), de periode van i884-r945 en van i945-
z994 ( tweede Krankzinnigenwet) en de periode sinds de invoering in r994 van
de Wet Bopz beschreven. Een aparte paragraaf wordt besteed aan de registratie-
systemen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een analyse van de trends die in
de ontwikkeling van de ggz en het toezicht zichtbaar zijn.

3.~.~ Het begin van de ~g` eeuw tot ~8q~

Tot het begin van de negentiende eeuw ontbrak het in ons land nog geheel aan
wettelijke voorzieningen voor de opvang, verzorging en behandeling van psy-
chisch gestoorden in onze maatschappij (i). Hierin was Nederland niet uniek.
Ook in andere landen zoals Frankrijk, Zwitserland en Italië ontbrak het hier-
aan. De zorg in de gestichten was in die tijd marginaal en behandeling - als
daar al sprake van was - richtte zich vrijwel volledig op intercurrente ziekten.
Aan enigerlei vorm van geneeskundige behandeling van het psychisch lijden
kwam men vrijwel niet toe. Veelvuldig werd gebruik gemaakt van mechanische
dwangmiddelen zoals voet- en handboeien, kettingen, dwangstoelen, dwang-
pakken en muilperen. Patiënten werden vaak eenzaam opgesloten in een soort
buitenisoleercellen, kleine hokjes waarin de 'dollen en rasenden menschen'
konden worden opgesloten, met een stoof als verwarming en een gat in de
grond als sanitaire voorziening. Door een luik kregen zij hun eten en drinken
aangereikt en op de grond lag wat stro om op te slapen. In de geschiedenis wa-
ren de gekken soms het middelpunt van een kermisachtige attractie, in een
kooi werden ze rondgereden in de stad en voor de bezichtiging werd een kleine
vergoeding gevraagd (a). De later opgerichte grote dolhuizen leken ook niet op
ziekenhuizen, meer op gevangenissen. Pas in de negentiende eeuw zijn de ge-
stichten gebouwd volgens het paviljoensmodel.

In het Wetboek Napoleon (Code Civil) dat in r8rr is ingevoerd, is van over-
heidswege voor het eerst een regeling vastgesteld voor de personen die blijvend
in een staat van krankzinnigheid verkeerden. Intussen deed zich zowel in
Frankrijk als in ons land het gemis voelen aan voorzieningen voor `niet voort-
durend' krankzinnigen. Nadat Nederland zich van het juk van de Franse over-
heersing had bevrijd en Willem I Koning van de Verenigde Nederlanden was
geworden, trok hij zich het lot van de krankzinnigen sterk aan. Hij heeft in een
tijd waarin de verpleging van psychisch gestoorden in heel Europa nog op een
laag peil stond, getracht in hun lot verbeteringen aan te brengen. Het Ko-
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ninklijk Besluit van iz februari i8z4, dat op zijn initiatief is genomen, maakte
het mogelijk om veel psychisch gestoorden eerder te doen opnemen en te be-
handelen in de toenmalige gestichten. De inhoud van artikel r van dit Ko-
ninklijk Besluit luidt als volgt (3,q.): "De regtbanken van Eersten Aanleg zullen
zijn bevoegd, om op verzoek van nabestaanden, of wel ter requisitie van onzen
Officieren van Justitie, tot behoud van de goede orde, wering van openbare ze-
deloosheid of voorkoming van ongelukken, buiten form van proces, te confine-
ren in een verbeterhuis zoodanige personen, welke wegens zinneloosheid, ver-
regaande verkwisting of andere buitensporige en slechte gedragingen voor de
zamenleving ongeschikt zijn, of zich dezelve onwaardig hebben gemaakt, zoo
lange zij geene merkbare blijken van beterschap geven".

Uit de tekst van dit artikel blijkt duidelijk dat in deze tijd vooral het belang van
de maatschappij werd beoogd. Ondanks het feit dat dit Besluit de nodige te-
kortkomingen kende, bleek deze regeling hard nodig (5). De beschrijvingen van
de leefomstandigheden van de krankzinnigen in zowel gestichten voor krank-
zinnigen, godshuizen, gevangenissen, tuchthuizen en bij particulieren, vorm-
den de aanleiding tot het Koninklijk Besluit van i8i8 waarin voor het eerst het
belang van de krankzinnigen centraal werd gesteld. Volgens dit Koninklijk Be-
sluit diende de internering gericht te zijn op genezing en mochten alleen de
instellingen die naar behoren functioneerden blijven bestaan. De andere in-
richtingen moesten worden gesloten. De instellingen zouden onder het toe-
zicht van de Gedeputeerde Staten van de provincies komen te staan. Daarnaast
zou een deskundige naar het buitenland worden gestuurd om zich op de hoog-
te te stellen van de staat van de krankzinnigengestichten aldaar en om ideeën
op te doen voor de nodige en mogelijke verbeteringen in ons land. Van de uit-
voering van dit Koninklijk Besluit is echter weinig terecht gekomen. Men is
blijven steken in discussies over de wijze waarop de doeleinden het beste be-
reikt zouden kunnen worden. Inmiddels telde Nederland circa o.8 krankzinni-
gen per iooo inwoners die voor opname in aanmerking kwamen (r). Ook het
rapport uit i8a7 van een Staatscommissie onder voorzitterschap van Prins Fre-
derik, beklemtoonde het belang van gerichte geneeskundige behandeling van
het psychisch lijden en het Ministerie van Binnenlandse zaken, dat destijds ook
het beleid op het terrein van de volksgezondheid tot haar taken rekende, deed
ingrijpende hervormingsvoorstellen waarbij een prominente plaats aan medici
werd toebedacht en een aselecte opnameplicht werd ingevoerd. Er werd echter
afgezien van een opnameplicht voor dementerende bejaarden die werden aan-
geduid als `versufte en verkindsde grijsaards' (6)

In z8z8 voldeed geen enkel gesticht aan de toen geldende eisen. De regering
deed echter al het mogelijke om te bezien hoe de deplorabele omstandigheden
waarin de krankzinnigen verkeerden, konden worden verbeterd. In die jaren
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werd door Scherenberg een ontwerp ontwikkeld voor de oprichting van een
groot rijksgesticht in Zeist met circa 60o plaatsen. Als gevolg van de politieke
ontwikkelingen, de afscheiding van België, is dit plan niet doorgezet. Enkele
van zijn ideeën werden later echter wel overgenomen, zoals de keuze voor de
vestigingsplaats van gestichten buiten de grote steden, frisse lucht, arbeid, afde-
lingen voor verschillende categorieën patiënten en de opzet van een paviljoens-
systeem (~). Inmiddels deden artsen hun intrede in de gestichten (7,8,~) en
maakte Schroeder van der Kolk (r797-r862) als geneesheer van het Buitengast-
huis in Amsterdam, het Pesthuis, furore door veel belangstelling aan de dag te
leggen voor de verpleging van krankzinnigen. In r8z7 volgde zijn benoeming
tot hoogleraar in de anatomie, pathologie en fysiologie aan de Utrechtse Uni-
versiteit. Ook in deze hoedanigheid gaf hij uitdrukking aan zijn ideeën over de
krankzinnigenzorg. Dit betrof in het bijzonder ideeën met betrekking tot dia-
gnostiek en behandeling. Hij was van oordeel dat krankzinnigheid een ziekte
van het zenuwstelsel was die primair met medische middelen moest worden
bestreden. Het uitgangspunt voor Schroeder van der Kolk was daarnaast dat
krankzinnigen óók mensen waren en dat ze niet alleen maar chronisch patiënt
of gevaarlijk waren. Ze konden naar zijn oordeel ook met een goed doordachte,
humane behandeling verbeteren, zo niet genezen (7). Schroeder van der Kolk
combineerde de functie van hoogleraar met die van lid van het College van Re-
genten van het Willem Arntsz Huis in Utrecht. In die hoedanigheid bepleitte
hij in zijn "Rapport ter verbetering van het Krankzinnigenhuis" de indeling van
de gestichten in vier hoofdafdelingen: mannen, vrouwen, geneeslijken en on-
geneeslijken. Dit idee werd opgevolgd en kreeg later ook in andere inrichtingen
navolging. Hij gaf in voornoemd rapport zijn visie weer en stelde onder andere:
"(....) krankzinnigen zijn door hun ziekte onmondig gemaakt als kinderen. Het
is echter een heilige plicht hen - evenals kinderen - op te voeden, te leiden,
hun verstandelijke vermogens te ontwikkelen, hen voor misstappen en onge-
lukken te behoeden en tot nuttige leden van de maatschappij te vormen, in
plaats van hen op te sluiten als dieren, waar men bang van is". Andere rich-
tinggevende ideeën waren destijds de watertherapie, het verrichten van licha-
melijke arbeid, veel licht en frisse lucht, en `zachte doelmatige middelen' in de
sfeer van beloning en straf (bijvoorbeeld minder eten) en dwangbuizen in
plaats van ijzeren kettingen. Bovendien kwam er ook enige aandacht voor ont-
spanning en `psychische leiding'.

Elders in Europa, in het bijzonder in Italië (Lombroso) en Frankrijk (Esquirol),
kwam in het begin van de negentiende eeuw de `moral treatment' beweging op
gang. Deze beweging was van oordeel dat `morele' psychische factoren bij de
genezing van krankzinnigen van groot belang waren. Grote invloed ging des-
tijds uit van Pinel, Tuke en Connolly. Pinel was een beroemde Franse psychia-
ter die aan het einde van de r8e eeuw geesteszieken van hun ketenen heeft be-
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vrijd en van gekkenhuizen klinieken heeft gemaakt (ro). Tuke en Connolly
moeten, in navolging van Browne, de eerste Schotse inspecteur die zich als zie-
kenhuisdirecteur sterk maakte voor hervormingsmogelijkheden van de asielen,
worden gerekend tot de pioniers van de `moral treatment' in Engeland. Deze
beweging tolereerde dwangmiddelen en lijfstraffen niet of nauwelijks en deed
voortdurend een appèl op het zelfrespect en de zelfcontrole van de patiënt.
Daarbij stonden werk, onderwijs en regelmatige kerkgang centraal. Hoewel ook
in ons land in brede kring de overtuiging bestond dat verbeteringen noodzake-
lijk waren, ging deze hervormingsgolf grotendeels aan ons land voorbij. In het
Nijmeegse Cellenbroederhuis waar de opzichter, een gewezen ambtenaar, Jo-
hannes van Duuren en zijn echtgenote de krankzinnigen in 183~ uit hun cellen
haalden en probeerden op te voeden, draaiden de regenten onder invloed van
de inspecteurs van het Staatstoezicht dit beleid in belangrijke mate terug. Circa
tien jaar later, in r848, maakte Everts in Meerenberg, het latere Santpoort, na
een bezoek aan Tune en Connolly de 'zedenkundige behandeling' tot uitgangs-
punt van de praktijk. In het bijzonder sprak Everts het beginsel aan dat patiën-
ten zich voor het herstel van hun zelfdiscipline moesten onderwerpen aan het
morele gezag van de geneesheer-directeur. Met dit argument bepleitte hij ook
met succes een inperking van de bevoegdheden van het regentencollege, zoals
blijkt uit zijn volgende woorden "Het gewichtigste echter van alles is de om-
standigheid dat door een van buiten werkende magt boven de geneesheer te
stellen diens zedelijke invloed, het krachtigste zijner geneesmiddelen, verlamd
wordt en verloren gaat" (~). Daarmee was Meerenberg het eerste instituut waar
niet de regenten maar de medische staf het beleid bepaalde (~). Moral treat-
ment vereiste echter een intensieve behandeling terwijl de groeiende gestichts-
bevolking en het geringe aantal artsen dat in de gestichten werkzaam was, in-
tensieve behandeling tot een illusie maakten. Daarnaast noodzaakte deze
beweging een onderscheid te maken tussen behandelbare patiënten en patiën-
ten waarbij behandeling op voorhand niet mogelijk was, bijvoorbeeld vanwege
verstandelijke beperkingen. Deze scheiding kon in de praktijk niet gerealiseerd
worden omdat er destijds nog geen aparte instellingen voor de zorg voor ver-
standelijk gehandicapten waren. Tevens waren regelmatig werk en onderwijs
ondenkbaar en het aanzicht van een inrichting gaf volstrekt geen aanleiding
om te veronderstellen dat de patiënten er enig zelfrespect aan zouden kunnen
ontlenen. Na i8q.o keerde wat verblijf en verzorging betreft het tij en was er een
betere voedingsbodem voor de moral treatment maar er voltrok zich gelijktijdig
een paradigmatische verandering in de behandeling van de geesteszieken waar-
door de 'moral treatment' in zijn oorspronkelijke versies obsoleet werd (3).
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3.2.2 De eerste Krankzinnigenwet uit ~8q~ en de periode ~8q~-i88q

De omslag in zowel huisvesting, bejegening als behandeling vindt rond i8q.o
plaats onder invloed van het denken van Schroeder van der Kolk over het lot
der krankzinnigen. Zijn optreden heeft de basis gelegd voor de Krankzinni-
genwet van i84r. De Krankzinnigenwet werd alleen van toepassing verklaard
op de geneeskundige gestichten en niet op de bewaarplaatsen, gevangenissen
en andere instellingen waar krankzinnigen verbleven. In de geneeskundige ge-
stichten kon men destijds alleen worden opgenomen met een rechterlijke
machtiging. Voor het eerst werd in de wet vastgelegd dat het doel van interne-
ring van krankzinnigen genezing door geneeskundige behandeling was. De
medische inbreng zou nadien bepalend zijn voor de zorg voor geesteszieken.
Het toezicht werd niet meer alleen aan de provincies overgelaten maar ook
door de landelijke overheid georganiseerd. Daartoe werden Schroeder van der
Kolk en Feith aangesteld. Feith was een referendaris van het Ministerie van
Binnenlandse zaken die nauw betrokken was bij de voorbereiding van de wet.
De landelijke overheid motiveerde het besluit om een deel van het toezicht zelf
ter hand te nemen door op te merken dat de provinciale en gemeentelijke be-
sturen slechts zicht hadden op de gang van zaken in de gestichten in hun res-
sort terwijl men een landelijke vergelijking mogelijk wilde maken zodat "het
goede dat zou worden aangetroffen op de ene plaats ter navolging kon worden
aanbevolen op de andere plaats waar zulks nog ontbreekt". Daarnaast wees de
overheid erop dat de bijzondere aard van de ziekte van de aldaar opgenomen
patiënten dit besluit rechtvaardigde.

Als algemeen doel van het Staatstoezicht werd toen al beschouwd de verzeke-
ring van een goede behandeling en de voorkoming van alle mogelijke aansla-
gen tegen de persoonlijke vrijheid (ii). De taak van Schroeder van der Kolk en
Feith was elk jaar enige door de Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen
gestichten te onderzoeken en wel zo dat elk gesticht minstens eenmaal per drie
jaar werd onderzocht. Hun onderzoeken hadden betrekking op de inrichting
van de gestichten, de wijze van bestuur daarvan en de behandeling van de op-
genomen patiënten. Zij dienden jaarlijks een omstandig en vergelijkend ver-
slag uit te brengen aan de Minister van Binnenlandse Zaken. De Minister
voorzag op zijn beurt de verslagen van beschouwingen en voorstellen voor
maatregelen die moesten leiden tot een voortdurende verbetering van de situa-
tie in de gestichten, en bood het verslag met zijn voorstellen aan de Koning
aan. De Koning moest, gehoord de Minister van Justitie, beschikken zoals hij
vond te behoren. Opmerkelijk was het feit dat de Koning in de eerste Krank-
zinnigenwet een directe taak werd toebedeeld met betrekking tot de krankzin-
nigengestichten (rr). Dit vloeide echter voort uit de belangstelling die hij al voor
die tijd voor de zorg voor de krankzinnigen aan de dag had gelegd. Naast de
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rapportage over de algemene gang van zaken in de gestichten waren de inspec-
teurs ook belast met het ter kennis brengen van de namen van personen bij de
officier van justitie ten aanzien van wie bij het bezoek aan het gesticht twijfel
gerezen is of zij daar rechtmatig zijn opgenomen. Tot slot moesten zij tijdens
hun bezoeken aan de gestichten het modelregister waarin de namen van de
opgenomen patiënten moesten zijn ingeschreven, voor gezien tekenen.

Er was bij de vaststelling van de eerste Krankzinnigenwet nog wel enige discus-
sie in het parlement over de vraag hoever de regering op aanbeveling van de in-
specteur mocht gaan. Zo meenden de parlementariërs dat de landelijke over-
heid het College van Gedeputeerde Staten eerst diende te horen alvorens men
op aanbeveling van een inspecteur tot sluiting van een voorziening zou over-
gaan (rr).

In de tijd dat de eerste Krankzinnigenwet in werking trad veranderde het para-
digma. Afgerekend werd met de idee dat krankzinnigheid het product was van
persoonlijke schuld en tekortkomingen of erger, zoals in de opvattingen van
Heinroth, voort zou komen uit een zondige levenswandel (3). Door de aandacht
te verschuiven van een psychische naar een meer organische etiologie, sloot
men aan bij de snelle ontwikkelingen die destijds de natuurwetenschappen
doormaakten. Pathologische anatomie, neurofysiologie en - experimentele -
psychologie zijn na r85o vakgebieden die het psychiatrisch denken in belang-
rijke mate gingen beïnvloeden (ia). Schroeder van der Kolk dacht sterk vanuit
het organisch substraat van ziekten. De ziel was voor hem een aparte zelfstan-
dig werkzame entiteit. In het leerboek dat van zijn hand kort na zijn dood in
i863 verscheen (i3) toont hij zich een overtuigd dualist. Hij maakt een onder-
scheid tussen de hersenfuncties die berusten op de verschillen tussen de her-
sencellen en een hoger beginsel, een zelfstandig werkzame ziel. De hersencel-
len ontwikkelen in zijn idee een kracht die zich als een voorstelling of beeld aan
de ziel meedeelt. De ziel kan wederkerig inwerken op de cellen in de hersen-
schors. De ziel, als onstoffelijk hoger beginsel, kan niet onderhavig zijn aan
ziekte of degeneratie. Ziek kan slechts het lichaam worden. Schroeder van der
Kolk huldigde de opvatting dat vooral de hoeveelheid en de chemische samen-
stelling van het bloed bepalend zijn voor het functioneren van de cellen van de
hersenschors, het deel van de hersenen waar de wisselwerking met de ziel het
sterkst is. Daarnaast speelt het sympathisch zenuwstelsel dat op de bloedvaten
in de hersenen een belangrijke invloed heeft, een rol. Sympathische hersen-
aandoeningen berusten vooral op stoornissen van het colon, de uterus of de ge-
slachtsdelen van de man. Ook verliet Schroeder van der Kolk de min of ineer
bekende nosologische classificatie van Pinel: manie, monomanie, melancholie,
dementia en idiotisme. Zijn classificatiesysteem berust niet op uiterlijke ver-
schijningsvormen van de ziekte (de fenomenologie) maar op het wezen en de
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oorsprong van de ziekte. Hij ziet daarbij een dichotomie in enerzijds idiopathi-
sche krankzínnigheid waarbij de hersenen primair zijn aangedaan en ander-
zijds sympathische krankzinnigheid waarbij de hersenaandoening secundair is
en de oorzaken van de ziekte vooral in de ingewanden of geslachtsdelen moe-
ten worden gezocht. Toch was hij geen pure somaticus. Juist vanwege de in-
vloed van de ziel op het lichaam is het zijn inziens van belang verwarring of
verstoring van de geregelde gang van denkbeelden te verminderen door aflei-
ding of gepaste toespraak. De somatische diagnostiek en therapie komen eerst
maar psychisch gerichte interventies kunnen niet gemist worden. Hij stelt dan
ook "Beide behandelingswijzen dienen hand aan hand te gaan, maar meestal
moet de geneeskundige behandeling vooraf gaan, en de lijder vatbaar maken
voor toespraak en psychische leiding".

Schroeder van der Kolk werd na zijn dood in r86a opgevolgd door Voorhelm
Schneevoogt. Deze arts had voordien ook gewerkt in het Buitengasthuis in Am-
sterdam en was buitengewoon hoogleraar in de neuropathologie aan het Am-
sterdamse `Athenaeum Illustre'. Hij was een aanhanger van het monisme en
bepleitte de erkenning van de eenheid van lichaam en ziel (r4). In zijn visie was
veel meer dan bij Schroeder van der Kolk plaats voor psychische interventies.
Aanhangers van beide stromingen gunden elkaar in die tijd het licht in de ogen
zodat het niet tot een richtingenstrijd is gekomen. De verschillen in visie von-
den slechts hun weerslag in verschillen in prioritering tussen somatische en
psychische therapie. Dit betekende dat Schroeder van der Kolk destijds in zijn
inspectieverslagen ook de loftrompet over Meerenberg blies, het gesticht bij
uitstek dat op monistische uitgangspunten was gebaseerd (i5).

Destijds was de invloed van de inspecteurs op de vernieuwingen in het vak
groot. Zij hebben met hun kennis en gezag belangrijke impulsen gegeven aan
een behoorlijk theoretisch fundament onder de zorgverlening. Het behande-
laanbod was in die jaren gevarieerd en omvatte naast de watertherapie en ar-
beid een aantal medicamenten waaronder laxantia, braakmiddelen, opwekken-
de en tonische middelen, ijzerpreparaten, sedantia en narcotica (opium en
morfine). Daarnaast gebruikte men in die dagen vrij rigoureuze "physische"
middelen zoals aderlatingen en bloedzuigers en elecktrotherapie door middel
van een galvano-electrisch-induktietoestel (3). Schroeder van der Kolk toonde
zich een voorstander van het zoveel mogelijk beperken van mechanische
dwangmiddelen zoals dwangstoelen, dwangbuizen of dwangjakken, hand-
schoenen en riemen. Het aantal personen waar deze middelen op werden toe-
gepast was niet erg groot. Het verslag over z868 meldt de toepassing bij slechts
~ personen in Amsterdam, 2 in Meerenberg en io in Den Haag. In Meeren-
berg waar het gebruik van dergelijke middelen vrijwel geheel was uitgebannen,
was het aantal separaties in dat jaar echter opvallend hoog. Dit gebeurde daar
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bij ~o personen terwijl in Amsterdam en Den Haag respectievelijk r6 en io

personen werden gesepareerd.
A1 in die jaren zagen de inspecteurs de toepassing van dergelijke vrijheidsbe-
perkende middelen duidelijk als een ultimum remedium. Ook toen had men al
de indruk dat de officiële opgaven van het geringe aantal toepassingen van
dwang een vertekend beeld gaven en dat de opgaven sterk afhankelijk waren
van de bezoekfrequentie van de inspecteurs en van de wijze waarop de instel-
lingen hun administratie hadden ingericht (3).

Opvallend is het gegeven dat de inspecteurs destijds weinig deden om in 1843
het plan van de gestichtsarts in Zutphen en de latere inspecteur, Ramaer, om te
komen tot de oprichting van een soort sluisinternaten, te ondersteunen. Het-
zelfde lot trof het streven van Ramaer in i846 om te komen tot de oprichting
van een landelijk patronaat met het doel om patiënten die het gesticht konden
verlaten niet aan hun lot over te laten. Gebrek aan financiering en overheids-
steun deden deze initiatieven de das om. Dit leidde in i858 in Amsterdam tot
forse moeilijkheden met dak- en thuisloze ex-patiënten van Meerenberg (i6).

3.2.3 De tweede Krankzinnigenwet uit ~88q en de periode ~88q-~g45

In i8~i werd Ramaer tot inspecteur benoemd. Hij was niet alleen gestichtsge-
neesheer in Zutphen geweest maar samen met Sneevoogt ook een van de drij-
vende krachten achter de oprichting in r84~ van de Nederlandse Maatschappij
ter Bevordering der Geneeskunst, de huidige KNMG. Hij behoorde tot de ver-
nieuwingsbeweging in de geneeskunde die de medische wetenschap op na-
tuurwetenschappelijke leest wilde schoeien en die daarnaast het publiek en de
overheid wilde doordringen van het maatschappelijk belang van de genees-
kunst. Omdat hij overtuigd was van het feit dat een vereniging van gestichtsart-
sen een voorwaarde was voor zowel de wetenschappelijke als de praktische
vooruitgang van de psychiatrie, bracht hij dertien gestichtsartsen bij elkaar en
richtte hij in r8~r de Nederlandsche Vereniging tot Bevordering der Psychiatrie
op. Dit was de eerste Nederlandse medisch-specialistenvereniging en deze had
tot doel de wetenschappelijk en maatschappelijk geïsoleerde gestichtsgenees-
kunde tot een academisch erkend vakgebied te laten uitgroeien. Het duurde
echter nog enkele decennia tot dit doel werd bereikt. De eerste leerstoel psychi-
atrie werd pas in z893 door Winkler aan de Universiteit van Utrecht bezet na-
dat hij aldaar 8 jaar lector was geweest en daarvoor alleen een bijzonder hoogle-
raar in de psychiatrie was aangesteld (Van der Lith, de geneesheer-directeur van
het WA Huis in Utrecht~. Rond de eeuwwisseling hadden alle vier de universi-
teiten die destijds bestonden, een leerstoel in de psychopathologie (en neurolo-
gie). In i88a werd vanuit voornoemde visie onder leiding van Ramaer ook het
initiatief genomen tot het tijdschrift Psychiatrische Bladen (~). Hoewel Ramaer
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veel uitstekende initiatieven heeft genomen, is het opvallend dat hij na zijn be-
noeming tot inspecteur zijn eerdere plannen om te komen tot sluisinternaten
en een patronaat (r6) niet opnieuw onder de aandacht bracht en dergelijke ini-
tiatieven door hem niet krachtig zijn gestimuleerd.

Inmiddels had het Staatstoezicht, dat in z84i was opgericht, naar het oordeel
van de regering haar vruchten afgeworpen. Dit blijkt uit de Memorie van Toe-
lichting op het ontwerp van de tweede Krankzinnigenwet dat in i88i werd in-
gediend: "De treurige toestand waarin voor het tot stand komen dier Wet onze
krankzinnigengestichten verkeerden, heeft, onder behoorlijk toezicht, vrij al-
gemeen plaats gemaakt voor orde en regelmaat in het beheer dier instellingen
en voor een verstandige geneeskundige behandeling, gepaard gaande aan een
behoorlijke verpleging der daarin opgenomen lijders. De oude gestichten welke
voor geen verbetering vatbaar waren, zijn van lieverlede opgeruimd en geslo-
ten". Dit neemt niet weg dat de oude Wet nog leemten en gebreken kende die
een herziene Krankzinnigenwet noodzakelijk maakten. In deze nieuwe Krank-
zinnigenwet, de Kz-wet van i884 die tot i994 van kracht geweest is, werden de
taken en bevoegdheden van het Staatstoezicht uitgebreid. De ervaring had im-
mers geleerd dat bij de verpleging van krankzinnigen buiten de gestichten de
meeste misbruiken plaatsvonden en dat deze patiënten soms de duidelijkste
sporen droegen van grote verwaarlozing, zo niet van mishandeling. De wer-
kingssfeer van de nieuwe Krankzinnigenwet en van het Staatstoezicht strekten
zich vanaf i884 uit tot alle krankzinnigen, met uitzondering van hen, die zon-
der van hun vrijheid te zijn beroofd, in hun eigen woning of in die van hun ou-
ders of echtgenoten worden verpleegd. Iedereen die een krankzinnige particu-
lier verpleegde en die geen naaste verwante was van de patiënt of die een
verwante in de woning van zijn vrijheid beroofde, moest hiervan aangifte doen
bij de burgemeester waardoor toezicht van de inspecteur op de wijze van ver-
pleging mogelijk werd. Dit toezicht diende in het bijzonder om verwaarlozing,
slechte behandeling en onjuiste of onkundige zorg en behandeling op te spo-
ren en te voorkomen.

Als een inspecteur van oordeel was dat een uitbestede krankzinnige niet be-
hoorlijk werd verpleegd en zijn waarschuwingen niet voldoende in acht geno-
men werden, diende hij dit te melden bij het Openbaar Ministerie dat bevoegd
was om de opneming in een krankzinnigengesticht te vorderen en dat zo nodig
overging tot de strafrechterlijke vervolging van de verpleger.

Een nieuw element in de Krankzinnigenwet van r884 was de bepaling dat de
inspecteur niet langer bevoegd was om gelijktijdig nog een geneeskundige
praktijk uit te oefenen.
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In tegenstelling tot de periode onder de Krankzinnigenwet van 1841, was het
niet langer de Minister van Binnenlandse Zaken die bepaalde wat de inspec-
teurs precies deden en hoe de inspecteurs aan hun werk inhoud gaven. Dit be-
paalden de inspecteurs voortaan zelf. Hun bevoegdheden werden uitgebreid tot
een vrije toegang tot alle krankzinnigengestichten, het kunnen verlangen van
inlichtingen die relevant zijn voor hun functievervulling en de bevoegdheid
woningen binnen te treden, ook tegen de wil van de bewoners, waar krankzin-
nigen worden verpleegd.

Met de inwerkingtreding van de Krankzinnigenwet van 1884 kwam er ook een
registratieplicht voor de toegepaste dwangmiddelen: "het vastbinden der han-
den, losse dwanghandschoenen, dwanghandschoenen met gordel, dwangbuis
of dwangjak, vastbinden der voeten, voetriemen, vastbinden op een gewone
stoel en de dwangstoel". Het oordeel van de arts bleef bij de toepassing van de-
ze dwangmiddelen doorslaggevend en de bepaling dat voor elke opname een
rechterlijke machtiging vereist was, bleef aanvankelijk ook gehandhaafd.

Inmiddels groeide het aantal opgenomen patiënten. In 1884 waren er 14 ge-
stichten die allen, met uitzondering van Meerenberg dat 130o bedden omvatte,
een omvang hadden van 300-60o bedden. Na 1884 breidde het aantal gestích-
ten zich snel uit. Vooral rond de eeuwwisseling ontstonden er veel nieuwe ini-
tiatieven en werd een forse uitbreiding van de capaciteit gerealiseerd (1~-ZO).

Vanaf de oprichting van het Staatstoezicht is door de inspecteurs veel aandacht
gegeven aan de verpleging. De Inspectie bevorderde dat ongeschikt personeel
werd vervangen. Vaak werd de functie van oppasser of oppaster uitgevoerd door
ongeschoolden, soms werden zelfs vrouwelijke gedetineerden ingezet. Het ver-
loop was groot. In de regel lag fors wangedrag aan hun ontslag ten grondslag,
voornamelijk dronkenschap, onzedelijkheid, diefstal en mishandeling (~). Als
gevolg van de personeelsproblernen en het toenemende besef dat ziekenverple-
ging en dus ook krankzinnigenverpleging een wetenschap en een kunst was
die moest worden geleerd, werd op initiatief van de opvolger van de inspecteurs
Ruysch (de opvolger van Ramaer, vanaf 1~02 eerste Geneeskundig Hoofdin-
specteur van de Volksgezondheid en vanaf 1~1a voorzitter van de Gezondheids-
raad) en Van Deventer de start gemaakt met een opleiding tot psychiatrisch
verpleegkundige. Dit resulteerde overigens pas in 1~2I tot een wet ter be-
scherming van het diploma ziekenverpleging waarin het onderscheid werd
gemaakt tussen de A-opleiding (algemene ziekenverpleging) en de B-opleiding
(verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen). Vanaf 1~zI zag een van de in-
specteurs toe op de uitvoering en naleving van deze wet (6). Inmiddels hadden
de inspecteurs zich in wisselende mate verzet tegen de toepassing van dwang-
middelen. Waar Feith en Voorhelm Schneevoogt een matige toepassing niet
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verwierpen, deden Ramaer en Van Cappelle dit wel. Hun opstelling werd des-
tijds gedeeld door Van Andel, de latere opvolger van Van Cappelle die als ge-
neesheer-directeur van het gesticht in Zutphen in i8~j trots meldde dat hij al
tien jaar geen gebruik meer maakte van dwangmiddelen. Hij zag liever dat vier
of vijf broeders zich dag en nacht met één patiënt bezighielden. In i~oa zag hij
als inspecteur de dwangmiddelen echter als een 'nuttig overblijfsel uit de oude
tijd' (~).

In de loop van de tijd veranderde het klimaat in de inrichtingen. Dit hing sa-
men met de veranderingen in de visie op psychiatrie. Zo kwam aan het eind
van de i~e eeuw de bedverpleging in zwang onder invloed van de idee dat aan
krankzinnigheid een somatische oorzaak ten grondslag lag. Met bedverpleging
wilde men lichaam en geest rust verschaffen en Van Deventer meende dat dit
zou leiden tot volledige vrije verpleging, verpleging zonder de toepassing van
dwangmiddelen. Ook de badbehandeling breidde zich in een aantal instellin-
gen uit. Daarbij was het de bedoeling dat een onrustige patiënt in grote stilte
met een ijsapplicatie op de schedel vele uren per dag in bad doorbracht. Het in-
spectieverslag van r~ra over de zorg in Brinkgreven vermeldt dat daardoor
niemand geïsoleerd moest worden.
Een combinatie van bedverpleging en hydrotherapie door het inwikkelen in
natte lakens kwam vaker voor. De inspecteurs merkten destijds wel met enige
ironie op dat het inwikkelen van verpleegden in droge lakens en dekens zodat
bewegen onmogelijk is door iedereen als een dwangmaatregel wordt gezien en
dat voornoemde inwikkeling in natte lakens plotseling therapie heet te zijn (6).
In deze periode was de invloed van Kraeplin uit Heidelberg, later uit Munchen,
op de gestichtspsychiatrie groot. Hij deelde de geestesziekten in op basis van
neuroanatomisch en neurofysiologisch onderzoek volgens de regels van de na-
tuurwetenschappen. Hij maakte daarbij onderscheid tussen ziekten met een
exogene en ziekten met een endogene oorzaak, keek naar het beloop van de
ziekte en maakte als eerste onderscheid tussen de manisch-depressieve psycho-
se en dementia praecox (een vorm van schizofrenie).

Vanaf het midden van de jaren twintig ontstond in de inrichtingen een nieuw
therapeutisch élan doordat de `actievere' therapie de bed- en badverpleging ver-
drong. Niet langer stond het streven naar rust maar het streven naar aanpas-
sing centraal. Deze 'actievere' therapie werd voor het eerst toegepast door Si-
mon in Gutersloh (Westfalen, Duitsland) en werd in Nederland geïntroduceerd
door Van der Scheer, die van r~ió-r~i~, inspecteur was en na een periode ge-
neesheer-directeur van Meerenberg te zijn geweest, in r~jo benoemd werd tot
hoogleraar in de psychiatrie. Activeren door arbeid was niet nieuw en werd al in
het begin van de aoe eeuw door de inspecteurs sterk bevorderd, onder andere
door aan te dringen op de instelling van een beloningssysteem. Wel was het
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nieuw dat systematisch iedereen aan het werk werd gezet en zich zo mede ver-
antwoordelijk voelde voor het functioneren van het gesticht als `proefmaat-
schappij' (~). In het kader van deze actieve therapie werd niet alleen aandacht
gegeven aan arbeid maar ook aan ontspanning door de oprichting van koren,
muziekgezelschappen, wandelverenigingen, toneelverenigingen, etc. voor de
patiënten. Een schaduwzijde van deze aanpak was het gegeven dat in een aantal
gestichten patiënten mee moesten werken omdat de financiën van sommige
gestichten tekort schoten. Patiënten ervoeren dit als dwangarbeid (~). Ook ver-
anderde het klimaat in de inrichtingen door de invoering van een groot aantal
kuren, zoals de malariakuur en de slaapkuur. Zij bleken wel een rustgevend
effect te hebben maar van een therapeutische doorbraak bij de behandeling van
onrustige, psychotische patiënten was geen sprake. Halverwege de dertiger ja-
ren verdwenen zij naar de achtergrond om plaats te maken voor nieuwe thera-
pieën zoals de insulinecomatherapie, de cardiazoltherapie en de electroconvul-
sieve therapie. Alle drie wekten zij kunstmatig een epileptisch insult op met als
gevolg bij een aantal patiënten een duidelijke vermindering van de symptomen.
De opkomst van deze somatische therapieën maakte in de gestichten de invoe-
ring nodig van een grote hoeveelheid specifiek medische kennis en ziekenhuis-
techniek zoals cardiografie, laboratoria, anesthesie en een apotheek. Deze ont-
wikkelingen stelden niet alleen eisen aan het opleidingsniveau van de
gestichtsartsen maar ook aan de verpleging. Men kreeg de idee zelf actief in het
ziekteproces te kunnen ingrijpen en het gevoel van eigenwaarde van de ge-
stichtsartsen groeide (~).

De ontwikkeling van de `actievere' therapie in de gestichten viel samen met de
opkomst van de psychotherapie, vooral de psychoanalyse, in de praktijken van
de vrijgevestigden. Aan het begin van de aoe eeuw werden in het bijzonder
door de invloed van Jelgersma, de eerste hoogleraar psychiatrie in Leiden, en de
inspecteur Schuurmans Stekhoven die daartoe een wetswijziging in gang heeft
gezet, de eerste afdelingen erkend werden waar patiënten vrijwillig konden
worden opgenomen. Dit betrof vooral patiënten met een neurose.

Hoewel rond r~oo de psychiatrie nog grotendeels gebaseerd was op de idee
van Giesinger dat geestesziekten hersenziekten waren, was een psychologische
optiek niet geheel afwezig en werd ook waarde gehecht aan bezigheid, recreatie
en conversatie. Onder invloed van het werk van Bernheim, Janet, Breuer en
Freud ontstond de idee dat psychische stoornissen, in het bijzonder de neuro-
sen, psychische oorzaken hadden. Na de toepassing van hypnose en suggestie-
therapie ontwikkelde Freud de methode van de 'vrije associatie'. Neurotische
stoornissen werden herleid tot traumatische gebeurtenissen in de vroege jeugd.
Hij werkte dit uit tot een algemene psychologische theorie waarin het onbewus-
te een centrale rol heeft, in het bijzonder onbewuste seksuele drijfveren en ver-
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langens. De gezonde mensen zouden dezelfde drijfveren en verlangens hebben
maar deze grotendeels verdringen door sublimatie. Niettemin zouden de spo-
ren ervan zijn terug te vinden in dromen, versprekingen en allerlei andere ui-
tingen van de 'psychopathologie van het dagelijkse leven' 17). Vooral in de par-
ticuliere praktijk ging men met de psychoanalyse aan de slag, in Nederland
vooral onder invloed van Jelgersma, de hoogleraar psychiatrie en latere rector
magnificus van de Leidse Universiteit. In de loop der jaren en in weerwil van
forse meningsverschillen in de kring van de psychoanalytici en tussen psycho-
analytici en psychiaters als Winkler, de aanhangers van de leer van Giesinger,
groeide de belangstelling voor de psychoanalyse en kregen de psychoanalyti-
sche concepten over driftleven, ouder-kindrelaties, het onbewuste, overdracht
en tegenoverdracht, steeds meer betekenis voor het denken over het vak, ook bij
het denken over de patiënten die in de gestichten verbleven. De sympathie voor
de psychoanalyse kan onder andere worden verklaard uit het niet-
reductionistische karakter ervan. Voor de vele psychiaters die uit een christelijk
milieu afkomstig waren, waren de materialistische uitgangspunten van de
heersende psychiatrie-opvatting eveneens onbevredigend. Ook zij hadden de
ervaring opgedaan dat veel psychisch lijden het gevolg was van conflicten in het
psychisch leven, al dan niet van religieuze aard. Hoewel zij vaak bedenkingen
hadden tegen het `seksuele karakter' van de psychoanalyse, zagen zij wel veel in
het onderzoek naar slaap-, droom- en hypnotische verschijnselen en sloten zij
zich veelal toch aan bij de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse, die in
r~i7 was opgericht.

Belangrijk voor de kijk op de psychiatrie werd daarnaast de leer van Jaspers die
in r~i3 met zijn leerboek 'Allgemeine Psychopathologie' de psychiatrie als
geesteswetenschap opvatte. Hij stelde het eigen karakter van de psychische
processen voorop. Het psychische liet zich immers niet begrijpen door middel
van causale relaties omdat de subjectieve belevingswereld van ieder individu
verschilt. Jaspers trachtte door te dringen tot deze subjectieve belevingswereld
door middel van inleving en invoelen. Het doel van de 'verstehende' psycholo-
gie werd het begrijpen van de persoonlijkheid. Duidelijk werd dat het neurolo-
gisch onderzoek ontoereikend was en in de psychopathologie het psychologisch
onderzoek een belangrijke plaats moest gaan innemen naast het neurologisch
onderzoek (~). Als aanhanger van Jaspers, ontworstelde Bouman, de voorzitter
van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Neurologie, met deze op-
vatting de psychiatrie aan de neurologie. Bouman werd als hoogleraar in Am-
sterdam in r~a8 opgevolgd door Van der Horst, die eveneens een aanhanger
was van deze psychologische, geesteswetenschappelijke benadering maar die
ook aandacht had voor de experimentele psychologie. Hij werd aanhanger van
de `antroposofische psychiatrie', een stroming die in Duitsland onder invloed
van o.a. Binswanger was ontwikkeld en die uitging van de idee dat psychopa-
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thologische symptomen geplaatst moeten worden tegen de achtergrond van de
patiënt als persoon. Men beschouwde deze richting niet als alternatief voor
maar als aanvulling op de natuurwetenschappelijke oriëntatie en daarmee
vroeg men niet alleen naar de oorzaak van de ziekte maar ook naar de zin van
het ziek-zijn in het persoonlijke leven (~). Van der Horst was meer dan een hal-
ve eeuw hoogleraar, niet alleen aan de Vrije Universiteit maar ook aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Daarmee was hij de leermeester van een groot aantal
artsen (en psychiaters) die in de tweede helft van de aoe eeuw in de psychiatrie
werkzaam was. Op de organisatie van de psychiatrie had Van der Horst echter
niet veel invloed, in tegenstelling tot zijn generatiegenoot, Rumke, die aan de
Universiteit van Utrecht was verbonden.

Door de overvolle gestichten was aan het einde van de r~e eeuw de gezinsver-
pleging in zwang gekomen. Het ging vooral om rustige chronische patiënten
en verstandelijk beperkten die onder verantwoordelijkheid van de gestichten bij
particulieren, meestal medewerkers van de gestichten, in huis woonden en
daar aan het gezinsleven deelnamen.

K.H. Bouman (niet te verwisselen met L. Bouman, de eerste hoogleraar psychi-
atrie aan de Vrije Universiteit), die in i~i5 Winkler opvolgde als hoogleraar aan
de Universiteit van Amsterdam nadat Winkler was teruggekeerd naar Utrecht,
en zijn generatiegenoot Meijers richtten hun aandacht niet alleen op de intra-
murale psychiatrie maar startten ook met de voorselectie voor opname (de
huisarts mocht niet rechtstreeks verwijzen) en advisering ten behoeve van de
patiënten die buiten de gestichten verbleven (taken die via de GGD werden uit-
gevoerd). Advisering of consultatie betekende echter niet behandelen, dit werd
overgelaten aan de gestichten en de vrijgevestigde praktijken. Daarnaast ont-
stonden in die tijd de eerste praktijken van vrijgevestigde zenuwartsen. Het
grote aantal opnamen leidde rond i93o in Amsterdam tot de vraag of alle pati-
enten wel terecht in de gestichten verbleven. Op basis van een landelijk inven-
tariserend onderzoek kwam Querido tot de conclusie dat circa ror van de pati-
enten onder bepaalde voorwaarden buiten de gestichten konden leven maar
daar vaak verbleven omdat zij geen kleren meer hadden of geen familie waar zij
op konden terugvallen. Dit leidde tot het toenemende inzicht dat er een wissel-
werking is tussen geestesziekten en maatschappelijke omstandigheden en zo
werd de basis gelegd voor de ontwikkeling van de 'sociale' psychiatrie (~).

In i~a3 had Kat, de geneesheer-directeur van de joodse inrichting `Het Apel-
doornsche Bosch', in Amsterdam een spreekuur gestart voor de nazorg van de
patiënten die uit Amsterdam afkomstig waren. In diezelfde periode werd de
nazorg onder invloed van de `actievere' therapie en de overvolle inrichtingen
door Pameijer, de toenmalige geneesheer-directeur van Maasoord, het latere
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Delta Psychiatrisch Ziekenhuis in Poortugaal, en de latere inspecteur voor de
krankzinnigenzorg, nieuw leven ingeblazen door de opzet van een eigen bui-
tendienst. Door Pameijer werd geëxperimenteerd met een open afdeling en
met spreekuren en huisbezoeken voor de nazorgpatiënten. Pameijer bevorder-
de daartoe de samenwerking met de armenzorg en het maatschappelijk werk.
Zijn initiatief kreeg spoedig navolging in een groot aantal gestichten omdat dit
initiatief sterk ondersteund werd door de toenmalige inspecteurs Schuurmans
Stekhoven en Van der Spek (~). Later heeft Pameijer als (hoofd-)inspecteur zelf
in belangrijke mate bijgedragen aan de verdere uitbouw van de voor- en nazorg
(r6).

De gemeenten wilden niet alleen de uitstroom van de gestichten bevorderen
maar ook de instroom beperken omdat gebleken was dat het niet zelden grote
moeite kostte om een opname te beëindigen. Daarnaast bleek dat een groot
aantal opnamen niet echt nodig was en mogelijk zelfs gecontraïndiceerd was.
Zo ontwikkelde Querido de `psychiatrische eerste hulp', de voorganger van de
latere crisisdiensten die als voorportaal dienden voor de opnamen in de inrich-
tingen en waar men naging of een minder ingrijpende maatregel niet tot de
mogelijkheden behoorde. Zijn beleid was gericht op het voorkomen van uitsto-
ting, herstel van het evenwicht en hulp bieden bij verder optredende, vaak soci-
ale, problemen. Querido werkte zijn ideeën later uit tot de theorie van de `socia-
le homeostase' waarbij de patiënt niet langer geïsoleerd werd als `drager van de
ziekte' maar gezien werd als iemand die door welke oorzaak dan ook tijdelijk of
blijvend over onvoldoende weerbaarheid beschikte om aan de druk van de
maatschappelijke omstandigheden voldoende weerstand te bieden. In zijn the-
orie stond het model van draaglast-draagkracht centraal. Querido stond aan de
wieg van een landelijk dekkend netwerk van provinciale diensten en afdelingen
voor sociale psychiatrie en geestelijke hygiëne bij de GGD-en van de vier grote
steden (~). Waar Bouman en Meijers de sociaal psychiatrische richting aanhin-
gen en zich afzetten tegen de gestichtspsychiatrie, had Querido meer de idee
dat de sociale psychiatrie en de inrichtingspsychiatrie elkaar moesten aanvullen
en elkaar nodig hadden.

Vanaf i~ao ontstond ook de behoefte om in navolging van de Verenigde Staten
meer aan preventie te doen en hiervoor een programma op te stellen, net zoals
dat in de r~e eeuw voor de lichamelijke gezondheidszorg was gebeurd op het
terrein van de infectieziekten. Het doel was om de situatie in de inrichtingen te
verbeteren, voorlichting te geven aan het publiek over geestesziekten en het op-
zetten van ambulante hulp voor (ex)patiënten om opnamen zo veel mogelijk te
voorkomen. K.H. Bouman typeerde de situatie als volgt: "De reserve aan geeste-
lijke volkskracht is niet onbeperkt; er worden grote eischen gesteld aan hen, die
de beschaving op peil houden en ook aan de werkkracht van ons ras. Het aantal
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geestelijk onevenwichtigen en invaliden neemt toe en het steeds toenemen van
deze minder goede elementen zal op den duur de draagkracht der valide bevol-
king te boven gaan (...). Dit gevaar moet onder de oogen worden gezien" (ai).
In de kringen van de psychiaters ontstond echter al snel een richtingenstrijd.
Enerzijds de psychiaters die de geestesziekten als vaststaande, biologisch ge-
predisponeerde entiteiten zagen waarbij omgevingsfactoren een bevorderende
of belemmerende invloed op het ziekteproces hadden, zoals Bouman, Meijers
en Van der Scheer. Anderzijds waren er psychiaters die de geesteswetenschap-
pen hadden omarmd. Zij gaven aan dat het om een individu, zijn geschiedenis,
zijn inwendige ervaring, zijn waardering en wil, zijn sociale moraal enzovoort
gaat. Zij hanteerden begrippen die niet aan de natuurwetenschappen ontleend
konden worden en die voortkwamen uit de psychoanalyse en de fenomenologi-
sche-antropologische psychiatrie. Aanhangers van dit model waren Cox, L.
Bouman en Jelgersma. Rumke kwam tot de conclusie dat psychiatrie zowel ob-
jectieve wetenschap als subjectieve zielkunde is.

Naast de aandacht vanuit de psychiatríe voor de preventie en de geestelijke hy-
giëne, ontstond ook een stroming vanuit het maatschappelijk werk onder lei-
ding van de juriste E.C. Lekkerkerker (i8~~-r~85) die haar ideeën had opge-
daan tijdens een studiereis op uimodiging van het Genootschap tot Zedelijke
Verbetering van Gevangenen. Zij had het idee dat men om `latere moeilijkhe-
den te voorkomen' tijdig gezinsproblemen moesten worden aangepakt en dat
dezelfde aanpak vereist was om psychische problemen te voorkomen als om
criminaliteit te voorkomen. Zij richtte samen met anderen, waaronder de psy-
chiater Tibout, het Consultatiebureau voor Moeilijke Kinderen op, de voorloper
van de latere medisch opvoedkundige bureau's. Querido vormde de schakel
tussen beide stromingen. Hij was praktisch ingesteld en had zowel ervaring
met de inrichtingspsychiatrie als de voor- en nazorg en hij was als psychiater
ook betrokken geweest bij de oprichting van voornoemd consultatiebureau.
Zijn opvatting was dat de omringende (gezins)relaties, c.q. de levens- en lij-
densgeschiedenis van het kind, ook van belang waren voor het behandelen en
voorkomen van psychiatrische stoornissen en hij hechtte veel waarde aan de
samenwerking met andere disciplines.

Toch bleef er een frictie tussen beide oriëntaties bestaan en dit werd nog eens
extra gecompliceerd door twee andere factoren: enerzijds de verzuiling en an-
derzijds de financiële, politieke en juridische inbedding van de krankzinnigen-
zorg en de geestelijke volksgezondheid. De verzuiling speelde niet zozeer op
theoretisch vlak maar vooral op organisatorisch vlak. Katholieken en protestan-
ten hadden hun eigen psychiatrische inrichtingen opgericht en hun eigen voor-
en nazorg en de psychiaters van katholieke en protestantse huize moesten zich
zowel verstaan in de kringen van hun vakbroeders als met de autoriteiten bin-
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nen hun geloofsgemeenschap (8, r~, zz-zq.). De samenwerking tussen de
krankzinnigenzorg en de geestelijke volksgezondheid werd gecompliceerd door
het feit dat de krankzinnigenzorg onder het Ministerie van Binnenlandse zaken
viel en dat de geestelijke volksgezondheid viel onder het Ministerie van Arbeid,
Handel en Nijverheid. Dit onderscheid weerspiegelde de opvatting dat krank-
zinnigenzorg in die tijd eerder een openbare orde kwestie was dan een ge-
zondheidskwestie. Een bijkomend probleem was dat het toezicht op de MOB's
wel geclaimd werd door het Staatstoezicht op de Krankzinnigen en de Krank-
zinnigengestichten maar om utiliteitsoverwegingen (de Inspectie bestond
slechts uit drie personen) werd opgedragen aan de Geneeskundige Inspectie
van de Volksgezondheid (6). Pas na de vorming van de Geneeskundige Inspec-
tie voor de Geestelijke Volksgezondheid in i~5~ is de taakverdeling zodanig
hersteld dat het toezicht op de gehele intramurale en extramurale geestelijke
gezondheidszorg integraal vanuit één Inspectie kon worden uitgevoerd.

In de tekst van deze paragraaf is de aanduiding `gestichtsarts' inmiddels vloei-
end overgegaan in de aanduiding `psychiater'. Deze laatste titel is niet helemaal
correct maar werd toen al gehanteerd door medici die zenuwarts waren en zich
voornamelijk met de psychiatrie bezig hielden (~). Hoewel Schroeder van der
Kolk tijdens zijn colleges in Utrecht al aandacht gaf aan de krankzinnigenzorg,
is in deze paragraaf aangegeven dat het tot r893 duurde tot Winkler benoemd
werd tot de eerste hoogleraar psychiatrie in Nederland. Het medisch specialis-
me zenuw- en zielsziekten, de aanvankelijke combinatie van psychiatrie en
neurologie, werd pas in r~zi erkend. Dit viel samen met de erkenning van
ruim twintig medische specialismen en de invoering van het specialistenregis-
ter. Nadat lang was gesproken over de criteria waaraan medisch specialisten
moesten voldoen alvorens zij in het register zouden worden ingeschreven,
werden in r93i de eerste rroo medisch specialisten ingeschreven, hieronder
bevonden zich r6z zenuwartsen (~).

Uit bovenstaande blijkt dat de invloed van de inspecteurs op de ontwikkelingen
in de psychiatrie groot was, ondanks het feit dat het Staatstoezicht op de Krank-
zinnigen en de Krankzinnigengestichten destijds niet meer dan a-3 inspecteurs
omvatte. Hun invloed betrof inet name de krankzinnigenzorg en de situatie in
de gestichten. Hun persoonlijke carrières, de vele initiatieven die zij voordien
vaak zelf hadden genomen en hun opgebouwde gezag als voormalig genees-
heer-directeur of hoogleraar stonden hier garant voor. Toch valt het op dat de
inspecteurs erg gefocust waren op de gestichten en veel minder op de ambu-
lante zorg, de geestelijke volksgezondheid en de psychotherapie. Zij hielden
zich nauw aan hun missie: de bevordering van het welzijn van de chronische
gestichtsbevolking (6). De discussies over het nut van psychotherapie en psy-
choanalyse gingen aan hen voorbij. Het geringe aantal inspecteurs, het aantal
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gestichten, en de afstanden die moesten worden afgelegd verklaren dat zij zich
niet overal tegelijk mee bezig konden houden.

Naast aandacht voor de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen ont-
stond er echter in toenemende mate ook aandacht voor de individuele patiënt.
In de Krankzinnigenwet van r884 is namelijk bepaald dat niet alleen de open-
bare orde een reden voor opname kan zijn maar ook het belang van de lijder
(~). Daarnaast gaf de wet aan dat per inrichting het maximaal aantal patiënten
en het minimum aantal beschikbare geneeskundigen moest worden bepaald.
Deze eis hing samen met de ontwikkeling van de gestichten als bewaarplaats
tot instellingen voor verpleging en behandeling en de al eerder gesignaleerde
overbevolking van de gestichten met veel kleine, kunstmatig geventileerde
slaapvertrekken en een zeer geringe afstand tussen de bedden.

De inspecteurs ondervonden weinig medewerking van de zijde van de burge-
meesters bij het achterhalen van de verblijfplaatsen van krankzinnigen buiten
de gestichten (~). Dit berustte ten dele op onwetendheid maar deels ook op
onwil, onkunde van de verplegers, achteloosheid ten aanzien van de verplichte
aangifte en verschil in opvatting welke patiënt nu wel en niet tot de krankzin-
nigen gerekend moesten worden. De inspecteurs spraken over talrijke gevallen
van verwaarlozing en van vrees voor ongelukken ofverstoring van de openbare
orde (~) en in een enkel geval stuitten zij op gebrek aan medewerking van de
zijde van de familie waardoor opname voor de wetswijziging in i8~o niet gere-
aliseerd kon worden. Als voorbeeld noemt Van der Esch (8) een man die in een
donker onverwarmd hok zat opgesloten omdat de familie bang voor hem was.
De familie weigerde hem echter "uit te leveren" en omdat de oorspronkelijke
wet niet in deze situatie voorzag, bleef de man waar hij was.

De Krankzinnigenwet van i884 maakte niet alleen opname met Machtiging
maar ook met inbewaringstelling (IBS) mogelijk. Dit gebeurde destijds bij
voorkeur in een krankzinnigengesticht en mocht alleen bij onvermijdelijke
noodzakelijkheid in een gevangenis of elders gebeuren. Van de inbewaringstel-
ling werd in het Amsterdamse Buitengasthuis destijds ruim gebruik en mis-
bruik gemaakt. Regelmatig troffen de inspecteurs daar tientallen inbewaring-
gestelden aan die niet aan de criteria voor opname voldeden terwijl paviljoen 3
van het Buítengasthuis geen erkenning had als gesticht. Op vele wijzen hebben
de inspecteurs getracht om aan de onwettige toestand een einde te maken. Dit
stuitte echter op grote bezwaren van de zijde van de Amsterdamse autoriteiten.
Het duurde tot r894 voor de officier van jusritie kon melden: "thans worden
alleen krankzinnigen voor zeer korten tijd in de bewaarplaats gesteld en wordt
daarvoor door mij, zoo nodig, machtiging tot langer verblijf gegeven voor hoog-
stens 8 dagen, terwijl die machtiging alleen verleend wordt om de gelegenheid
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te geven, indien zulks in de eerste week der bewaring en in die der verlengde
bewaring niet is kunnen tot stand komen, om plaatsing in een gesticht voor
den patiënt te vinden" (~).

In r8~z overwoog de toenmalige Minister de wet opnieuw te wijzigen en hij
vroeg advies van de inspecteurs. De inspecteurs hadden een forse verlanglijst
(~) en vonden de volgende verbeteringen en veranderingen noodzakelijk:
a. Verbetering van de voorschriften regelende het toezicht op de krankzinni-

gen die buiten de krankzinnigengestichten worden verpleegd.
b. Een nadere omschrijving van de voorschriften waaraan de besturen van de

krankzinnigengestichten moeten voldoen, zowel wat betreft de terreinen en
gebouwen als het personeel dat voor de behandeling en verpleging noodza-
kelijk is.

c. Een nadere omschrijving van de verplichtingen waaraan de geneesheren en
de verpleegsters in de krankzinnigengestichten moeten voldoen.

d. Een bepaling van de voorwaarden waaronder in enkele ziekenhuizen van
grote gemeenten tijdelijk de verpleging (inbewaringstelling) van twee of
meer krankzinnigen kan worden toegestaan en in sommige gestichten die
niet aangewezen zijn als krankzinnigengesticht, meer dan twee krankzin-
nigen van bepaalde 'species' bijvoorbeeld lijders aan idiotie, imbeciliteit,
insania epileptica, dementia, mogen worden verpleegd.

e. Wijziging van de bepalingen die opneming, verlof en ontslag regelen met
als doel zowel de aandacht voor geneeskundig onderzoek te waarborgen als
om het met verlof zenden en ontslaan te vergemakkelijken.

Van al deze wensen was echter in de wetswijziging van r8~6 niets terug te vin-
den.

Ook pleitten de inspecteurs aan het einde van de r~e eeuw voor een scheiding
in de Rijksinrichtingen tussen de krankzinnigen en de patiënten die daar van-
uit de gevangenis op bevel van de strafrechter waren geplaatst. In r893 stelde
Van Geuns (~): "De verpleging van krankzinnig geworden misdadigers was
oorzaak van veel zorg, zoowel omdat vaak buitengewone maatregelen noodig
bleken om ontvluchting en zelfmoord te voorkomen als omdat in vele gevallen
simulatie moest worden ontmaskerd". De splitsing duurde tot de inwerkingtre-
ding van de Psychopatenwet in i~z8.

Tot slot was de verpleging van krankzinnigen in zogenaamde inrichtingen voor
zenuwlijders, de latere sanatoria en afdelingen voor neurosebehandeling, de
inspecteurs een doorn in het oog. Er kwamen herhaaldelijk gevallen van zelf-
moord die naar het oordeel van de inspecteurs bij opneming op de waakzalen
van de gestichten zouden zijn voorkomen. Het personeel was matig geschoold
en patiënten werden er in geen weken of soms nooit door geneesheren be-
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zocht. De besturen en geneesheren meenden echter dat zij geen krankzinnigen
in de geest der wet waren en zodoende niet in de gestichten thuishoorden (~).

Schuurmans Stekhoven kan als de hoeder van de aanwijzing van gestichten
voor de opname van krankzinnigen worden genoemd (~). Dit blijkt onder an-
dere uit de wijze waarop de registers werden beheerd (zie paragraaf over de
wettelijk verplichte registraties). Hij probeerde te voorkomen dat krankzinni-
gen in groten getale ook in de algemene ziekenhuizen en andere niet-
aangewezen instellingen zouden verblijven. Schuurmans Stekhoven maakte
ook het onderscheid tussen gesticht en psychiatrische inrichting. Deze laatste
instellingen hadden naast een gestichtsdeel (gesloten afdelingen) ook een
"aangewezen" gedeelte, open afdelingen of sanatorium, waar men zonder rech-
terlijke machtiging kon worden opgenomen. Het duurde tot i936 eer alle ge-
stichten, met uitzondering van de beide rijksinrichtingen in Grave en Woensel,
tot psychiatrische inrichtingen waren omgevormd. Dit neemt echter niet weg
dat het een eventuele opname met rechterlijke machtiging niet alleen afhing
van de toestand van de patiënt maar ook van de beschikbare financiën. De ge-
stichten waren in de regel minder duur en families moesten vaak een beroep
doen op het Armenbestuur en andere instanties (kerken) om de kosten te kun-
nen dragen. Dit veranderde pas na de invoering van de Algemene Bijstandswet
in r~65 en de Algemene wet bijzondere ziektekosten in z~68.

3.z.4 De tweede Krankzinnigenwet uit ~88q en de periode ~gq5-~994

Het toezicht op de geestelijke gezondheidszorg was aanvankelijk verdeeld tus-
sen het Staatstoezicht op de Krankzinnigen en de Krankzinnigengestichten en
het Staatstoezicht op de Volksgezondheid (de Geneeskundige Inspectie van de
Volksgezondheid, de GIV). Vanwege het maatschappelijke belang was het dan
ook niet verwonderlijk dat R.N.M. Eijkel, die van i~ao-i93~ Hoofdinspecteur
GIV was, de stimulerende activiteiten van Pameijer c.s. om te komen tot de op-
bouw van voor- en nazorgactiviteiten en de oprichting van buitendiensten van
de psychiatrische inrichtingen, oppakte en daarmee een belangrijke impuls gaf
aan de ontvvikkeling van de geestelijke volksgezondheid. In hoog tempo ont-
wikkelden zich de Medisch Opvoedkundige Bureau's, de Sociaal Psychiatrische
Diensten, de bureau's voor alcoholisten, de Instituten voor Medische Psycho-
therapie en de Bureau's voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden. In r~q6 be-
noemde de toenmalige Hoofdinspecteur Banning van de GIV een inspecteur in
algemene dienst die tot taak kreeg om het toezicht op deze lappendeken van
voorzieningen, vaak nog georganiseerd langs de lijnen van de confessies, te
verrichten. Deze inspecteur in algemene dienst, Palies, had zowel een aanstel-
ling bij de GIV als bij de [nspectie voor de Krankzinnigen en de Krankzinni-
gengestichten. Bij de oprichting van de Geneeskundige [nspectie voor de Gees-
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telijke Volksgezondheid (GIGV), in i957, is deze taak overgeheveld van de GIV
naar de GIGV.

[n rc~5~ kwam verandering in de missie van de inspecteurs voor de krankzinni-
genzorg. Het Staatstoezicht op Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten dat
toen uit een hoofdinspecteur (Piebenga) en drie inspecteurs (Dolk, Van der
Esch en Palies) bestond, werd op i januari i957 als zelfstandige organisatie op-
geheven en de missie werd verbreed en verdiept. De nieuwe Geneeskundige
Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid (GIGV) onder leiding van Pie-
benga werd een onderdeel van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid en
haar taakopdracht werd ontleend aan de opdracht van het Staatstoezicht zoals
verwoord in artike136 van de Gezondheidswet van r956. Wel bleef de GIGV tot
z995 organisatorisch zelfstandig opereren naast de Inspectie van de Volksge-
zondheid en de Inspectie van de Volksgezondheid voor de Geneesmiddelen.
Gelijktijdig werd naast de functie van Hoofdinspecteur de functie van Regio-
naal Inspecteur ingevoerd, werden regio's gevormd en werd de taak van de in-
spectie verbreed tot activiteiten als advisering, bemiddeling en correctie. Het
toezicht omvatte voortaan de gehele ggz. Tevens werd het ook mogelijk om
naast de behandeling, verpleging, verzorging en bejegening aandacht te geven
aan andere zaken zoals opneming en overplaatsing (zr).

Het is aan de militaire psychiatrie, vooral in Engeland, te danken dat het
groepsconcept in de psychiatrie opgang deed. Aanvankelijk in de vorm van spe-
ciale behandelingsmodaliteiten zoals de psychotherapeutische gemeenschap,
later ook op de afdelingen van de psychiatrische ziekenhuizen waar de milieu-
therapie de laatste decennia opgang deed (z5-z8).Ook werd het groepsconcept
van belang bij het kijken naar gezinnen, partnerrelaties, school en werk, kort-
om overal waar mensen in groepen samen zijn en waar het ontstaan van patho-
logie in en door een groep verregaande consequenties zal hebben voor het
functioneren van zowel het individu als de groep als geheel (z~,3o).

In het begin van de zestiger jaren ging het er in de gestichten en inrichtingen
overigens nog net zo aan toe als in de jaren dertig (ji). Ook al sprak men nu
vaker van inrichting, de gestichten waren nog steeds opbergplaatsen voor men-
sen die de maatschappij niet meer accepteerde. Het isolement van de geestelij-
ke gezondheidszorg was groot en de psychiatrie ontwikkelde zich steeds meer
los van de andere medische specialismen. Achter de metershoge hekken van
het gesticht domineerde echter het medisch model. De dokters maakten uit wat
er met de patiënt gebeurde en niemand kwam op het idee de patiënt te vragen
wat hij er van vond. De psycholoog mocht testen afnemen maar kreeg geen in-
zage in het medisch dossier en de verpleging was er voor de lichamelijke ver-
zorging en om de orde te handhaven (ja). De psychiater sprak slechts met de
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hoofdzuster of hoofdbroeder die op hun beurt de andere medewerkers infor-
meerden. Teamvergaderingen waren geen gemeengoed en aandacht voor de
groep en voor groepsprocessen of voor het therapeutisch milieu was er nog
nauwelijks.

Tien jaar later had de rust onder invloed van de antipsychiatrie plaats gemaakt
voor heftige publieke debatten over de psychiatrie, zwartboeken, periodieken
als "De Gekkenkrant", disciplinestrijd en scholenstrijd (3z-37). Antipsychiaters
als Laing, Cooper, Szasz, Sullivan en Foudraine wierpen heilige huisjes omver
en meenden dat de rol die de samenleving, werk, huisvesting, gezinsverbanden
en de omgeving bij het ontstaan van geestesziekten speelden veel belangrijker
was dan tot dan werd aangenomen. Zij verwierpen het medisch model. Dit
leidde tot heftige tegenreacties. In Nederland en België kwamen die onder an-
dere van de klinisch psychiaters Stolk, Van Praag en Verbeek (38-40). Trimbos,
hoogleraar sociale psychiatrie in Rotterdam (3a) die zelf niet tot de anti-
psychiaters wilde worden gerekend maar wel een groot voorstander was van de
vernieuwing van de psychiatrie en samen met Romme, hoogleraar sociale psy-
chiatrie in Maastricht, in het midden van de negentiger jaren een moratorium
afdwong op de bouw van nieuwe grootschalige voorzieningen, kwam tot de
conclusie dat de antipsychiatrie geen modeverschijnsel was. Naar zijn oordeel
was de anti-psychiatrie een typische eigentijdse vorm van psychiatrie die niet
los gezien kon worden van de sociale en culturele evolutie, van het veranderd
denken over menselijke waardigheid en vrijheid, van de onderdrukking, dis-
criminatie en deprivatie van de `misfits', `drop-outs', `devianten' en `gekken'
van een hoog ontwikkelde civilisatie. Blok (4i) beschrijft hoe in de zeventiger
jaren het `medisch model' en de inrichtingspsychiatrie werden verworpen. Psy-
chiaters werden `beulsknechten van de bourgeoisie' genoemd omdat ze men-
sen opsloten en niet inzagen dat een psychische crisis ook een doorbraak kon
zijn, een weg naar persoonlijke groei. Er zat volgens de aanhangers van de anti-
psychiatrie 'zin in de waanzin': de schijnbare gekte was een vorm van protest
tegen de onderdrukking van het 'ware zeli door ouders en samenleving. Men
wilde de psychiatrie niet afschaffen maar verbeteren en intensiveren. Men was
bezield door een sterke genezingsdrang. De oorspronkelijke denkbeelden van
de anti-psychiatrie over het ontstaan van psychosen hielden geen stand maar de
beweging bracht wel twee belangrijke omwentelingen: langdurige hospitalisatie
moest voortaan worden voorkomen en de emancipatie van de cliënten kwam op
gang.

De introductie van de patiëntenvemouwenspersoon, patiëntenraden, de ont-
wikkeling van zorgaanbod naar zorgvraag, de toestemmingsvereiste zoals vast-
gelegd in de Wgbo en de invoering van de Wet Bopz, de Wet medezeggenschap
cliënten zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector versterkten
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de afgelopen decennia de rechtspositie van de patiënten. Meer aandacht voor
het individu, de erkenning van de behoefte aan en beleving van seksualiteit,
meer privacy voor de patiënt, kleinschalige voorzieningen en meer eenper-
soonskamers, deconcentratie van grote ggz-instellingen, betaalde arbeid en pro-
jecten van zelfstandig en begeleid wonen, wegloophuizen, sociale pensions,
'blijf van mijn lijf-huizen en de ontwikkeling van de bemoeizorg droegen
daarnaast bij aan de vermaatschappelijking en een meer menswaardig bestaan.

Door de forse ontwikkelingen op het terrein van de biologische psychiatrie ont-
stond in de negentiger jaren een nieuw evenwicht. Medicijnen hebben een
herwaardering ondergaan en worden veelal gezien als een noodzakelijk kwaad.
Zij zijn vaak nodig om de autonomie terug te krijgen en te behouden, de moge-
lijkheden van zelfontplooiing te bevorderen en participatie in de samenleving
meer mogelijk te maken. Het uitgangspunt van behandeling is niet alleen ge-
nezen of herstellen maar ook leren leven met kwetsbaarheid, beperkingen of
handicaps (kwetsbaarheidshypothese en invaliditeitsmodel). De ideeën uit de
zestiger en zeventiger jaren van de radicale gezinstherapeuten als Bateson, Ha-
ley, Palazzolli dat schizofrenie het gevolg is van ziekmakende communicatiepa-
tronen in het gezin zijn verlaten. Het belangrijke gevolg van het psychothera-
peutisch georiënteerde sociale model uit de zeventiger jaren is echter wel dat
familieleden van patiënten sindsdien meer bij de behandeling worden betrok-
ken en dat veel aandacht wordt gegeven aan psycho-educatie (7).

Deze turbulente periode is natuurlijk niet aan de GIGV voorbij gegaan en de
GIGV heeft hierin ook zelf een actieve rol vervuld. Baan, die in i~6~ als hoofd-
inspecteur was aangetreden, had zelf ook forse kritiek op de situatie in de in-
richtingen (3r). Er werd niet ofonvoldoende multidisciplinair samengewerkt en
er was onvoldoende aandacht voor de psychologische en sociale factoren die
bijdragen aan het ontstaan en onderhouden van de stoornis. Patiënten werden
te lang opgenomen gehouden, het geld dat de bedden voor langdurig verblijf
(B-bedden) opbrachten werd gebruikt voor de kortdurende opnamen (A-
bedden). Veel patiënten hoorden thuis in de verpleeghuizen, bejaardenoorden
en verzorgingsflats. Verstandelijk gehandicapten die tussen de psychiatrische
patiënten werden verpleegd moesten worden overgeplaatst naar de gehandicap-
tenzorg en de algemene ziekenhuizen moesten worden uitgebreid met psychia-
trische afdelingen (PAAZ-en) waar de crisisinterventie (maximale opnameduur
van 6 weken) zou moeten plaatsvinden. De Inspectie spoorde de directies van
de algemene psychiatrische ziekenhuizen aan om zich meer open te stellen
voor vernieuwing en verandering en de accomodaties aan te passen aan de ei-
sen van de tijd. Ook bepleitte Baan meer oog te hebben voor de sociale oorza-
ken van psychische stoornissen en de inschakeling van maatschappelijk wer-
kers waardoor de doorstroming kon worden bevorderd. Tevens bevorderde de
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Inspectie de toepassing van minder medisch georiënteerde therapieën zoals de
gezins- en relatietherapie en de groepstherapie. Het accent moest worden ver-
legd van intra- naar extramuraal, de hekken rond de inrichtingen dienden te
verdwijnen en er moest geïnvesteerd worden in preventie en samenwerking
tussen de verschillende voorzieningen. Ook deelde Baan de opvatting van
staatssecretaris Hendriks die groot belang hechtte aan de echellonering en re-
gionalisatie van de gezondheidszorg. De omvang van de APZ-en moest worden
verkleind tot Zoo-4oo bedden. De hoop van Baan op een samenvoeging van de
GIGV met de departementale beleidsdirectie werd niet verwezenlijkt en de
hoop op een uitbreiding van de formatie werd slechts ten dele gehonoreerd. Dit
verzwakte de positie van de GIGV (3r).

In deze periode vond ook een unieke ingreep door de Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne, mevrouw I. Vorrink, plaats. Door de problemen in
het paviljoen voor zwakzinnige patiënten Dennendal van de Willem Arntsz
Hoeve in Den Dolder waar onder leiding van Carel Muller fors geëxperimen-
teerd werd met vernieuwingen in de verpleging van verstandelijk gehandicap-
ten en waar de confrontatiecultuur van de zestiger jaren onder het motto `wei-
ger dienst, kom oorlog voeren op Dennendal' tot een onhoudbaar conflict
tussen bestuurders en werkers leidde, greep onder invloed van de publieke
opinie de Minister in (qa). Een groep patiënten werd overgeplaatst naar de
Rijks Psychiatrische Inrichting in Eindhoven en de Regionaal Inspecteur werd
tijdelijk van zijn toezichthoudende taak op de Willem Arntsz Hoeve ontheven.
Deze uitzonderlijke maatregel bleek later na een rechterlijke uitspraak niet te-
recht te zijn geweest. Het is in de geschiedenis van het Staatstoezicht ook de
enige keer geweest dat een Minister van zijn aanwijzingsbevoegdheid gebruik
heeft gemaakt. In alle andere situaties hebben de opeenvolgende Ministers de
onafhankelijkheid van het Staatstoezicht gerespecteerd en ook nog regelmatig
blijk gegeven van het belang van de onafhankelijke oordeelsvorming.

Door de aanwijzing van de Minister nam de animo onder psychiaters voor de
functie van inspecteur niet toe. Donk had zich bij de vorming van de GIGV al
beklaagd over de salariëring en er waren al enige vacatures (~, 3r). Ook op an-
dere plaatsen rommelde het, zoals in de Pompekliniek in Nijmegen en in het
MOB-Leiden (~). Ook vonden protesten plaats tegen de benoeming van ge-
neesheren-directeuren van het oude stempel zoals rond de benoeming van de
erkende tegenstander van de anti-psychiatrie, P.J. Stolk, in het St.Joris Gasthuis
in Delft, bij de opening van de Lucas Lindeboomkliniek, een afdeling voor bio-
logische psychiatrie, van het toenmalig psychiatrisch ziekenhuis Bloemendaal
in Monster en rond benoemingen van hoogleraren die hun sporen verdiend
hadden in de biologische psychiatrie zoals de benoeming van prof. dr. H.M.
van Praag in Utrecht. Terwijl de ggz in beweging kwam, begon de Inspectie
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haar greep op de sector te verliezen. Op meerdere plaatsen ontstonden conflic-
ten tussen behoudende en vernieuwende geesten, en raakte de Inspectie zelf in
een dal. In i~~2 werd het bureau van de Inspectie in Utrecht zelfs door studen-
ten bezet (3r).

Een andere unieke ingreep was het besluit van de Minister op het hoogtepunt
van de roerige zeventiger jaren en onder invloed van de publieke opinie zoals
die gevoed werd door spookverhalen en beelden uit de befaamde film uit i~~s
"One flew over the cuckoo's nest", om de toepassing van de electroconvulsieve
therapie, de ECT, aan banden te leggen. Niet eerder had de overheid zo na-
drukkelijk de autonomie van de medische beroepsgroep om zelf te bepalen wat
verantwoorde zorg is, beteugeld. Deze ingreep vond plaats ondanks de weten-
schappelijke literatuur en de ontwikkelingen in vele andere beschaafde landen
zoals de Scandinavische landen waar ECT vele malen vaker werd toegepast. Na
de opstelling van de GIGV-richtlijn ECT, in r~85 (45), is de toepassing op be-
perkte indicatie weer toegestaan. Met het oog op de uitstekende zelfregulatie
die het veld had toegepast, met name de Werkgroep ECT onder aanvoering van
dr. P.A. de Groot, de geneesheer-directeur van GGZ Meerkanten, is op voorstel
van de Hoofdinspecteur Lucieer in aoor door de Minister besloten dat de toe-
passing van ECT weer een reguliere ingreep kon worden die niet meer aan bij-
zondere voorwaarden en meldingsverplichtingen hoefde te voldoen.

Sinds de zeventiger jaren is veel aandacht gegeven aan de voorbereidingen van
de Wet Bopz. In het bijzonder de inbreng van de Hoofdinspecteur Van Bors-
sum Waalkes mag hier niet onvermeld blijven. Hij heeft geijverd voor een ster-
ke e~cterne en interne rechtspositie van de patiënt en voor een prominente
plaats van de geneesheer-directeur. Ook heeft hij zich ingezet voor de wettelijke
verankering van de positie van de patiëntenvernouwenspersoon, de PVP. De
PVP stond dichter bij de patiënt dan de inspecteur, ook al hielden sommige in-
specteurs regelmatig spreekuur in de psychiatrische ziekenhuizen en leenden
zij zich er niet voor om zich te identificeren met de problemen van de hulpver-
lener of de instelling. Zo hanteerde de Regionaal Inspecteur voor Groningen,
Friesland en Drenthe, De Haan, het standpunt dat hij klachten aan patiënten
moest ontlokken omdat zij zich niet uit eigener beweging zouden uiten en
daarbij was zijn motto:" als een paard achteruit slaat, kijk dan naar de koetsier"
(3i). De PVP werd aanvankelijk (in de zeventiger jaren) door de meeste direc-
ties en medewerkers van de algemeen psychiatrische ziekenhuizen met grote
argwaan bekeken, ook omdat hij vanaf het begin een hele eigen positie innarn
en door de Stichting PVP werd opgezadeld met leefregels die niet tot doel had-
den om te streven naar harmonie maar naar een eenzijdige vertegenwoordi-
ging van het belang dat de patiënt zelf ineende te hebben, ongeacht de vraag of
zijn streven op basis van objectieve normen in het belang van de patiënt kon
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worden beschouwd. Dit kon een situatie tot gevolg hebben waarin de PVP ook
tegen eigen beter weten in, klachten onderzocht wilde zien zoals de klacht van
een ernstige paranoïde vrouw met erotische betrekkingswanen die meende dat
haar psychiater haar elke nacht door het sleutelgat begluurde. De PVP-en
mochten zich van hun werkgever, de Stichting PVP, aanvankelijk niet mengen
met het personeel omdat dit de patiënten kopschuw zou kunnen maken. Zij
dienden zich nadrukkelijk op te stellen als de spreekbuis van de patiënt maar
hadden zo een vrij eenzaam bestaan. Later is hun rolopvatting drastisch gewij-
zigd en zijn de verhoudingen in de meeste instellingen genormaliseerd. [n hun
relatie met de Inspectie moesten zij ook behoedzaam opereren. Zij waren im-
mers niet de spion of het verlengstuk van de Inspectie en door de Inspectie
konden dan ook alleen schriftelijk ingediende signalen en meldingen in be-
handeling worden genomen.

Daarnaast rekenden de Hoofdinspecteurs die in de periode tot i995 de GIGV
hebben geleid (Piebenga, Veraart, Baan, Van Londen, Verhagen, Van Borssum
Waalkes en Lamping-Goos) het lange tijd tot hun taak om zich - naast de hand-
having van de wettelijke taken en ondanks de kwaliteitsbevorderende rol van de
organisaties van beroepsbeoefenaren en adviesorganen - ook regelmatig en in-
dringend uit te spreken over belangrijke thema's en aandachtspunten voor de
kwaliteit van de (organisatie van de) zorg op deelgebieden van de geestelijke
gezondheidszorg. Dit gebeurde in het bijzonder door het opstellen en rondzen-
den van circulaires, richtlijnen en referentiekaders. In dit verband moeten wor-
den genoemd de "methadonbriei' (43), het rapport "De meldingsprocedure eu-
thanasie~hulp bij zelfdoding en psychiatrische patiënten" (44), de door de
Inspectie vastgestelde "Richtlijn Electroconvulsieve Therapie" (45) en de ver-
schillende referentiekaders.

Naar aanleiding van de methadonbrief zijn vragen opgeroepen over de be-
voegdheid van het Staatstoezicht tot het geven van richtlijnen en de verbin-
dendheid daarvan. Een arts die bezwaar maakte tegen het feit dat het Staatstoe-
zicht hem een bepaalde wijze van beroepsbeoefening oplegde, heeft bij de
civiele rechter een procedure ingesteld waarover als hoogste rechtscollege de
Hoge Raad zich in r~86 heeft uitgesproken. De Hoge Raad is van oordeel dat
het Staatstoezicht bevoegd is tot het uitgeven van richtlijnen maar dat deze niet
kunnen worden aangemerkt als bindend. Zij moeten worden gezien als gezag-
hebbend advies (46). Dat dergelijke uitspraken gezaghebbend waren, blijkt wel
uit het feit dat het Medisch Tuchtcollege in i~~o een uitspraak heeft gedaan
waarbij zij zich baseerde op het "Referentiekader rechtspositie patiënten in
psychiatrische ziekenhuizen" van de GIGV (rt) en ook uit het feit dat de opvat-
ting van de GIGV inzake het rauwelings ontslag gehoor heeft gekregen bij de
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rechtbanken en dit standpunt sindsdien is geworden tot vaste jurisprudentie
(47).

De referentiekaders van de GIGV die in wisselwerking met het veld zijn opge-
steld en vaak door de Hoofdinspecteur Van Borssum Waalkes persoonlijk zijn
geformuleerd, bevatten aandachtspunten die van belang zijn bij de vaststelling
van de kwaliteit van zorg. Zij dienden als eerste stap op weg naar een kwali-
teitstoetsend systeem. Van Borssum Waalkes verantwoorde de opstelling van
Referentiekaders door te verwijzen naar de plicht om zowel ten behoeve van de
patiënten als de behandelaars bekend te maken welke maatregelen en criteria
bij een kwaliteitscontrole worden gehanteerd en welke aandachtspunten wor-
den besproken (q.8). Naast zeer belangwekkende uitspraken die een wezenlijke
invloed gehad hebben op de ontwikkeling van de kwaliteit van de (organisatie
van de) zorg maakte de GIGV het soms ook erg bont, onder meer door de for-
mulering van een onbetaalbare formatie voor resocialisatie afdelingen en de
opvatting dat in elke polikliniek een "uithuilkamer" moest worden ingericht.
De invoering van de referentiekaders als instrument voor de toetsing van de
verschillende voorzieningen is destijds niet goed geïmplementeerd waardoor
het algemeen toezicht door de verschillende inspecteurs en in de verschillende
regio's nog lange tijd, tot de invoering in zoo4 van het gefaseerd en gelaagd
toezicht, op zeer uiteenlopende wijze is georganiseerd en geaggregeerde in-
formatie uit de algemeen toezichtbezoeken niet goed mogelijk was.

Ook hebben de inspecteurs kort na de oorlog aandacht gegeven aan de relatie
met het gevangeniswezen en de eerste tbs-klinieken. In enkele gevallen waren
inspecteurs van de GIGV tevens als Medisch Adviseur van de Minister van Jus-
titie aangesteld (Palies, Van der Esch). Daarnaast heeft de GIGV in de periode
tot i994 veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van de forensisch psychia-
trische klinieken, de Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW),
de bundeling van alle ambulante voorzieningen in de Regionale Instellingen
voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG) en de betaling van de
ambulante verrichtingen uit de AWBZ, de regionale instellingen voor geestelij-
ke gezondheidszorg (de verplichte samenwerkingsverbanden tussen de diverse
regionale ggz-partners). Ook werd veel aandacht gegeven aan de regiovisies
waarin zowel de verwachte inhoudelijke ontwikkelingen per regio als de capaci-
teitsverdeling werden vastgelegd en waarbij de capaciteit van de supraregionale
voorzieningen, zoals de therapeutische gemeenschappen en andere categorale
voorzieningen moest worden ingepast. Daarnaast ging aandacht uit naar de
ontwikkeling van de eerste multifunctionele eenheden, de uitbouw van de poli-
klinische psychiatrie en de oprichting van de deeltijdbehandeling en de bevor-
dering van ontwikkeling van categoriale voorzieningen voor verslaafdenzorg,
onafhankelijk van de ggz-instellingen. Heel veel energie heeft de Inspectie ge-
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stoken in de bemiddeling die uiteindelijk heeft geleid tot de regionalisatie en de
aanwijzing van verzorgings- en verantwoordelijkheidsgebieden. Hiervoor was
vaak een forse ruilverkaveling nodig en moest veel lokale strijd worden be-
slecht. Daarbij stuitte men op veel bezwaren van de verwijzers die vertrouwd
waren met de instellingen maar vooral ook op emotionele reacties van patiën-
ten en familieleden die overplaatsing niet zagen zitten en niet in de laatste
plaats op de reacties van de kerken die aanhanger waren van confessiegebon-
den in plaats van regionale instellingen. Voorbeelden zijn de forse ruilverkave-
ling in Zuid-Holland waar de Zuid Hollandse Eilanden die oorspronkelijk tot
het verantwoordelijkheidsgebied van meerdere psychiatrische ziekenhuizen
behoorden, werden toegewezen aan het Delta Psychiatrisch Ziekenhuis terwijl
dit ziekenhuis de gehele Rotterdamse Noordoever moest afstaan aan de Bavo
(een APZ dat tot het midden van de tachtiger jaren in de duinen bij Noordwij-
kerhout was gevestigd en werd verplaatst naar de regio Rijnmond Noord). Dit
gold niet in de laatste plaats ook de noodzakelijke capaciteitsreductie op de ene
plaats ten gunste van de oprichting van nieuwe psychiatrische ziekenhuizen
elders zoals de afUouw van circa zoo bedden bij het APZ Vrederust in Halste-
ren ten gunste van het nieuwe PZZ in Goes en de afi~ouw van het Vincent van
Gogh Instituut in Venray ten gunste van het Psychiatrisch Centrum Nijmegen.
De opbouw van het PZZ in Goes ging in Halsteren gepaard met de omvorming
van het protestantse APZ Vrederust dat in i~oq, daar was opgericht door de ge-
zamenlijke protestantse kerken in Zeeland en bestemd was voor hun gelovigen,
tot een ziekenhuis dat voortaan voornamelijk benut zou worden door patiënten
uit West Brabant die in meerderheid katholiek waren (q.~).

De oprichting van nieuwe, open psychiatrische ziekenhuizen en de ontwikke-
lingen die zich sinds de zeventiger jaren voordeden in de bestaande inrichtin-
gen hadden tot gevolg dat in toenemende mate patiënten voor opname werden
geweigerd. Steeds vaker werd een beroep gedaan op de inspecteurs om te be-
middelen bij noodzakelijke (over-)plaatsing. Het ging daarbij vooral om ernstig
gestoorde, zeer agressieve mensen die het verplegend personeel moeilijk de
baas kon, die uitbraken en zich aan de verpleging onttrokken en die een zeer
destructieve invloed hadden op het afdelingsklimaat. Een oplossing werd ge-
zien in de oprichting van vijf supraregionale afdelingen voor sterk gedragsge-
stoorde en~of agressieve patiënten, de SGA's (3i). De Minister nam dit voorstel
schoorvoetend over. Uiteindelijk werden drie van deze afdelingen geopend, de
eerste in r~83 als onderdeel van het Psychiatrisch Ziekenhuis De Groote Beek
(de voormalige RPI) in Eindhoven. Spoedig ontwikkelden de beide andere
SGA-afdelingen, in Bloemendaal en in De Meren, zich tot klinieken voor inten-
sieve behandeling (K[B) met een specialistische doelgroep, vooral bestaande uit
patiënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis, en moest worden vastge-
steld dat voor de oorspronkelijke doelgroep wederom geen plaats was.
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Mede door de kritiek van Baan op het feit dat er veel patiënten in psychiatrische
ziekenhuizen verbleven die beter in verpleeghuizen, bejaardenhuizen en ver-
zorgingsflats konden worden geplaatst, kwam de ontwikkeling van de psycho-
geriatrische verpleeghuizen en van gecombineerde verpleeghuizen (psychoge-
riatrische afdelingen en somatische afdelingen) tot stand. Zij dienden
aanvankelijk voor de verpleging van demente bejaarden en gingen zich later
ook richten op de deeltijdbehandeling en de diagnostiek zodat alleen nog de-
mente bejaarden met forse gedragsproblematiek op de geriatrische afdelingen
van de psychiatrische ziekenhuizen moesten worden opgenomen (GAPZ-en).
De Inspectie waarschuwde al in de zeventiger jaren voor capaciteitsproblemen
die het gevolg zouden worden van de vergrijzing. De Inspectie wilde aparte So-
ciaal Geriatrische Diensten oprichten (as) maar de ambulante diagnostiek en
begeleiding van psychogeriatrische patiënten werd een onderdeel van het ta-
kenpakket van de afdeling ouderenzorg van de RIAGG-en.

Ook heeft de GIGV onder leiding van de Hoofdinspecteur Henny Verhagen het
initiatief genomen om vooruitlopend op de Big-registratie van psychotherapeu-
ten deze beroepsgroep in een apart register onder te brengen (register werd be-
heerd door de GIGV) en de toelating tot het register te bewaken.

In het Liber Amicorum dat uitgebracht is ter gelegenheid van het afscheid van
Van Borssum Waalkes wordt uitvoerig stilgestaan bij de veelzijdige en grote in-
vloed die hij op de ontwikkelingen in de ggz heeft gehad (50). Van Borssum
Waalkes heeft in zijn boek `bondgenoot van de zwaksten' een terugblik gegeven
op zijn ervaringen als (hoofd-) inspecteur en vooral aandacht gegeven aan de
problemen en vraagstukken waarmee hulpverleners in psychiatrische zieken-
huizen worden geconfronteerd. In dit boek brengt hij vooral zijn respect voor
het werk van de verpleegkundigen tot uitdrukking (5 r). Dit is zeer terecht als
wij ons realiseren hoe deze discipline in het bijzonder de turbulente ontwikke-
lingen in de ggz heeft moeten doorstaan. In het Liber Amicorum ter gelegen-
heid van het afscheid van zijn opvolgster, mevr. M.D. Lamping-Goos, onder de
titel "vrouwen en kinderen eerst ..... !" komt de aandacht tot uitdrukking die de
GIGV de laatste twee decennia van de vorige eeuw aan de kinder- en jeugdpsy-
chiatrie, de problematiek van het seksueel geweld en de emancipatoire en sekse
specifieke elementen in de hulpverlening heeft gegeven (5a).

De GIGV heeft in deze periode ook een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling
van de gehandicaptenzorg. In een terugblik op de ontwikkeling van de gehan-
dicaptenzorg heeft Klapwijk ( 53) aangegeven dat - net als in de psychiatrie - tot
ver in de z~e eeuw rond de verstandelijk gehandicapten regelmatig wantoestan-
den voorkwamen. Voor die tijd was er geen speciale zorg voor hen en werden
zij soms als een hond aan de ketting gelegd. Vanaf i85o zijn speciale instellin-
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gen voor `zwakzinnige medemensen' opgericht terwijl zij ook werden opgeno-
men in de gestichten waar zij volgens de Nota van Toelichting op de Krankzin-
nigenwet van r84r werden beschouwd als een species van het genus krankzin-
nige (53). In de toelichting op deze wet werden de idioten aangeduid als
krankzinnigen die, hetzij van geboorte af, hetzij ten gevolge van ziekten in de
kindsheid ontstaan in hunne verstandelijke vermogens zoo gebrekkig ontwik-
keld zijn, dat zij voor gewoon onderwijs en opvoeding ongeschikt zijn, en bij-
zondere leiding, voor dien toestand geëigend behoeven" (54). Rond i875 had-
den de inspecteurs de vraag al opgeworpen of de krankzinnigengestichten wel
de geëigende verblijfplaats waren voor idiote kinderen. Zij kwamen tot de con-
clusie dat het beter was dat voor idiote kinderen aparte gestichten werden opge-
richt. Als er namelijk geen afzonderlijke afdelingen waren, werden ze ervaren
als storend voor het geregelde leven van de volwassenen terwijl zij op deze afde-
lingen tevens de middelen ontbeerden om tot ontwikkeling te raken (54.). In de
periode r955-i~~o hebben de intramurale voorzieningen voor verstandelijk ge-
handicapten een forse groei laten zien en werden ook duizenden verstandelijk
gehandicapten overgeplaatst vanuit de psychiatrie naar de gehandicaptenzorg.
In i~68 werd de eerste inspecteur in algemene dienst voor de intramurale
zwakzinnigenzorg aangesteld, de arts Veerman. In de jaren daarna werd het
aantal inspecteurs voor de gehandicaptenzorg verder uitgebreid, met name
toen op r januari r~~o het toezicht op de semi- en extramurale voorzieningen
in het kader van de Tijdelijke verstrekkingen wet maatschappelijke dienstverle-
ning (Tvwmd), bij het Staatstoezicht werd ondergebracht. Het waren Baan en
Van Borssum Waalkes, in zijn functie als geneesheer-directeur van de RPI in
Eindhoven en later als (hoofd)inspecteur, die zich realiseerden dat aandacht
gegeven moest worden aan de inhoudelijke aspecten van de kwaliteit van de
gehandicaptenzorg en aan de attitude, bejegening en het welbevinden (55). Dit
heeft in i~88 niet kunnen voorkomen dat een vrouw in een zwakzinnigenin-
richting in Assen naakt aan de muur van een kale ruimte met nauwelijks meu-
bilair was vastgebonden. Zij onderging een zeer repressieve vorm van begelei-
ding en was in een mensonwaardige toestand terechtgekomen. Dankzij de
noodkreet van de ouders via een aangrijpende foto van hun naakte dochter in
de media heeft deze casus veel aandacht gekregen en zijn consulententeams
opgericht.

Bij de oprichting van de GIGV bestond de Inspectie nog slechts uit vier inspec-
teurs. Dit aantal werd de jaren daarna gestaag uitgebreid door de uitbreiding
van het aantal regio's (naar zes) en door de aanstelling van verpleegkundigen,
psychologen en juristen als inspecteurs in regionale dienst ter ondersteuning
van de Regionaal Inspecteur en als inspecteurs in algemene dienst ter onder-
steuning van de Hoofdinspecteur. Daarnaast zorgde de toevoeging van de in-
specteurs van de Tvwmd in r~~o voor een aanzienlijke uitbreiding. Hun ach-
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tergrond was echter zeer divers. Zij hadden meestal geen opleiding als hulpver-
lener en praktijkervaring in de gezondheidszorg waardoor zij minder goed in-
gepast konden worden bij andere vormen van toezicht. Bij de fusie van de drie
Inspecties, per i januari i995, bestond het toezicht op de geestelijke gezond-
heidszorg, de psychogeriatrie en de gehandicaptenzorg uit 3~ inspecteurs, ver-
deeld over de Hoofdinspectie en zes Regionale Inspecties, waaronder zeven
psychiaters. Van hen hielden i~ inspecteurs zich voornamelijk bezig met het
toezicht op de geestelijke gezondheidszorg, 6 met de psychogeriatrie en iq met
de gehandicaptenzorg.

Voorgaande kon niet voorkomen dat de meningen van het ggz-veld over het op-
treden van de Inspectie niet allemaal even positief waren. Door de veranderin-
gen in de teamsamenstelling (de inspecteur die op bezoek kwam was niet lan-
ger een psychiater), door uitbreiding van het toezichtsveld en door de aandacht
die de vele structuurveranderingen in de ggz vereiste, waren de inspecteurs
steeds minder vaak op de werkvloer te vinden. Daardoor maakte de Inspectie
haar pretenties op het gebied van de bescherming van de patiënt naar het oor-
deel van velen niet langer waar. In i~83 uitte prof.dr. W.J. Schudel, hoogleraar
psychiatrie in Rotterdam, de kritiek dat de inspecteur vergaderaar was gewor-
den (3r). Hij verwoordde daarmee een algemeen gevoelen. Inspecteurs be-
steedden steeds meer tijd aan bureauwerk en beperkten zich daarnaast in toe-
nemende mate tot `marginaal toetsen', dat wil zeggen nagaan of aan de formele
vereisten wordt voldaan zonder zich te verdiepen in de dagelijkse gang van za-
ken in de instelling, dossieronderzoek te doen, zich te verdiepen in individuele
casuïstiek, rond te lopen in de organisaties en patiënten op te zoeken in de se-
pareerkamers.

3.2.5 De Wet Bopz en de ontwikkelingen in de ggz sinds ~ggq

De negentiger jaren van de vorige eeuw stonden in het teken van de versterking
van de patiëntenrechten. [n deze jaren zijn de Wet bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen, de Wet op de geneeskundige behandelingsover-
eenkomst, de Wet op het mentorschap, de Wet klachtrecht cliënten zorgsector
en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (de patiëntenwetten)
van kracht geworden. Dit vormde het sluitstuk van enkele decennia waarin pa-
tiënten- en cliëntenparticipatie steeds meer aan belang won en waarin heel veel
discussie gevoerd is over de autonomie van de patiënt, ook als hij lijdende is
aan een geestesstoornis. Daarnaast werd de rechtspositie van de patiënten in
justitiële inrichtingen aangepast door de invoering van de drie Beginselenwet-
ten (zie hoofdstuk forensische zorg). In dezelfde periode werd de ontwikkeling
van het kwaliteitsbeleid bevorderd en wettelijk verankerd in de Kwaliteitswet
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zorginstellingen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
(de Wet Big).

Bij de ontwikkelingen in de patiëntenrechten ging van de zijde van de Inspectie

de meeste aandacht uit naar de Wet Bopz. Niet in de laatste plaats omdat in de-

ze wet de belangrijkste taken en bevoegdheden van de GIGV en (vanaf z januari

r995) de sectoren geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderen-

zorg en thuiszorg (sector GGOT) van de nieuwe Inspectie voor de Gezond-
heidszorg (IGZ) zijn vastgelegd, maar ook omdat dit tot aoo5 de enige patiën-

tenwet voor de reguliere zorg was met een handhavingsparagraaf.

Hoewel al langer stemmen opgingen om de Krankzinnigenwet uit r884 te ver-
vangen, vindt de Wet Bopz haar oorsprong vooral in de turbulente ontwikke-
lingen in de zestiger en zeventiger jaren die in de vorige paragraaf zijn be-
schreven. Querido had al in r93g zijn bezwaren tegen de Krankzinnigenwet
kenbaar gemaakt door op te merken dat er slechts twee mogelijkheden beston-
den: de patiënt werd opgenomen in een inrichting wat uitstoting uit de samen-
leving betekende en verlies aan persoonlijke vrijheid óf de patiënt werd aan zijn
lot overgelaten omdat er geen mogelijkheden van gedwongen ambulante be-
handeling bestaan (3r). De ideeën van Querido werden gebruikt voor de ont-
wikkeling van een wetsontwerp dat in r95S werd gepubliceerd maar nimmer tot
wet is geworden. Er waren veel juridische bezwaren tegen het nieuwe wets-
voorstel en men besloot eerst de oude Krankzinnigenwet aan te passen. De
voorbereiding en de behandeling van dit aanpassingsvoorstel duurden beide
ook zeven jaar omdat ook hier veel kritiek op was. Dit resulteerde in r~~o in
een opnameprocedure die met meer waarborgen werd omkleed. Het eerste
ontwerp van een nieuwe wet die later de Wet Bopz is gaan heten, werd in i~~i
bij de Tweede Kamer ingediend. Dit ontwerp vond ook geen genade in de ogen
van de parlementariërs. Het was geen nieuwe wet maar een oude wet in een
twintigste-eeuws jasje met veel aandacht voor de bescherming van de maat-
schappij en weinig oog voor de belangen van de patiënt (3i). Tot het begin van
de zeventiger jaren was de ontwikkeling van de nieuwe wet vooral het werk van
deskundigen en topambtenaren geweest maar door de ontwikkelingen in de
samenleving ging vanaf die tijd iedereen zich ermee bemoeien. Het proces
werd gedemocratiseerd en het belang van de patiënt kwam meer centraal te
staan. De patiëntenbeweging kwam op en overal werden protestacties georga-
niseerd. De Inspectie heeft zich in die tijd regentesk opgesteld en betreurde de
bemoeízucht (3i). Hoewel de lange lijdensweg van het ontstaan van de Wet
Bopz de Inspectie een doorn in het oog was, heeft de Inspectie het belang van
de inbreng van de patiëntenorganisaties en verenigingen als Ypsilon in de loop
der jaren wel onderkend. De Inspectie is daarna in toenemende mate een warm
pleitbezorger van de inbreng van patiëntenraden en patiënten- en familieorga-
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nisaties geworden. Uiteenlopende bezwaren tegen de inhoud en de reikwijdte
van het wetsvoorstel, de belasting van de rechterlijke macht en de ingewikkeld-
heid en tijdrovendheid van de wettelijke procedures hebben de invoering van
de Wet Bopz opgehouden tot i~~q.

Bij de invoering van de Wet Bopz bestond de idee dat het aantal dwangopna-
men zou dalen en dat de toepassing van dwangbehandeling zeer beperkt zou
zijn. De wetgever was van oordeel dat elke dwangbehandeling moest worden
getoetst (merkwaardigerwijs niet tijdens de toepassing maar pas na de beëindi-
ging van de toepassing). Daarnaast moest de overheid goed inzicht krijgen in
alle vormen van vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking zoals die in de Bopz-
aangemerkte afdelíngen en instellingen zouden plaatsvinden. Hiertoe is in
r~~q de formatie van de GIGV uitgebreid met zeven Bopz-medewerkers die
belast werden met de administratieve verwerking van de meldingen die in de
wet verplicht worden gesteld en met de voorbereiding van de inspectiebezoe-
ken. Ook zou het aantal inspecteurs voor het toezicht op de uitvoering van de
Wet Bopz met zeven worden uitgebreid. Dit laatste is nimmer gerealiseerd
omdat de nieuwe Inspectie voor de Gezondheidszorg besloot om de toegewe-
zen middelen anders in te zetten.

De Hoofdinspecteurs Smeets (Hoofdinspecteur van r995-aooo) en Lucieer
(Hoofdinspecteur van zooo-aoo5) hebben de laatste jaren met regelmaat aan-
dacht gevraagd voor de - uit het oogpunt van verantwoorde zorg - vaak nood-
zakelijke maar onwettige vrijheídsbeperkingen. Dit kwam vooral voor buiten de
Bopz-aangemerkte instellingen en in de thuissituatie. Zij hebben gepleit voor
aangepaste wet- en regelgeving voor deze toepassingen (56). Hoewel het pro-
bleem door de Minister van VWS al in i~~~ is onderkend, heeft de Staatssecre-
taris van VWS pas op r6 juni aoo5 gereageerd met de toezegging dat er voor de
psychogeriatrische patiënten en de verstandelijk gehandicapten een regeling
komt die van toepassing zal zijn op vrijheidsbeperkingen zowel binnen als bui-
ten de intramurale Bopz-aangemerkte instellingen. De nieuwe wettelijke rege-
ling zal zeker niet voor zoo6 van kracht zijn (57). Inmiddels neemt het aantal
vrijheidsbeperkingen buiten de Bopz-aangemerkte afdelingen en instellingen
toe door de vermaatschappelijking van de zorg, de toenemende vergrijzing,
personeelstekorten, wachtlijsten e.d. Dit is niet zonder risico. Vooral fixatie kan
leiden tot calamiteiten met dodelijke afloop.

Ook is door de Inspectie aandacht gevraagd voor ongewenste ontwikkelingen
die het gevolg zijn van onjuiste toepassing en interpretatie van de Wet Bopz
(58) en onvoldoende invulling van de functie van geneesheer-directeur (59,60).
De Hoofdinspecteur heeft daarnaast aandacht gevraagd voor ongewenste ver-
ruiming van de wetgeving (6z) nu in de politiek weer toenemend sprake is van
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een roep om uitbreiding van de mogelijkheden van gedwongen opname en be-
scherming van de samenleving tegen ongewenste overlast in plaats van be-
scherming van de rechten van de patiënt (6a). Tot medio zoo5 heeft de Inspec-
tie echter het standpunt ingenomen dat vooralsnog geen nieuwe behandelwet
noodzakelijk is, zoals een aantal belangrijke partijen waaronder de Nederlandse
Vereniging voor Psychiatrie, Anoiksis, GGZ Nederland, GGD Nederland, de
NVZ, Ypsilon en de KNMG hebben bepleit (63,64). De redenen voor dit stand-
punt van de Inspectie zijn het ontbreken van rechtsgronden voor een ambulan-
te gedwongen behandeling en het gegeven dat ambulante dwangbehandeling
in de praktijk nauwelijks toetsbaar zal zijn. Daarnaast is de Inspectie van oor-
deel dat eerst de bestaande wet, die recent is herzien en uitgebreid, beter moet
worden nageleefd en beter kan worden benut. Door het ontbreken van richtlij-
nen en protocollen zijn de landelijke verschillen in de toepassing van de Wet
Bopz nog te groot. Wel dient de vraag beantwoord te worden of de mogelijkhe-
den voor dwangbehandeling uitgebreid kunnen worden. Dit standpunt is door
de Minister van VWS vooralsnog overgenomen (65,66).

Na tien jaar Wet Bopz is duidelijk geworden dat de wet teveel het karakter van
de zeventiger jaren heeft. De wet straalt wantrouwen uit richting de behandela-
ren en stelt hoge eisen aan de werkbelasting van zowel de Rechterlijke Macht
als de zorginstellingen en de IGZ. Daarnaast is het niet mogelijk gebleken om
alle dwangbehandelingen indringend te toetsen. Vaak moet worden volstaan
met een zeer marginale toetsing op basis van de schriftelijke melding. Gelijk-
tijdig moet worden geconstateerd dat niet door alle instellingen en zeker niet in
alle aangewezen situaties aan de meldingsplicht wordt voldaan. Dit heeft al ge-
leid tot vragen van de zijde van de Tweede Kamer en e~ctra voorlichting (6~).
Daarnaast is dit in december zooq nog eens duidelijk geworden tijdens het
congres "Dwang en drang in de psychiatrie" dat veel opzien baarde met de me-
dedeling dat in Nederland jaarlijks ZS.ooo vrijheidsbenemende maatregelen
worden getroffen. Dit aantal ligt aanzienlijk hoger dan het aantal meldingen
dat bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg bekend is (68-~0). Op grote
schaal zijn de zorgaanbieders van oordeel dat veel toepassingen van dwang
binnen de kaders van de Wgbo en zonder meldingsplicht mogelijk zouden
moeten zijn en dat volstaan zou kunnen worden met de inrichting van een re-
gister toepassing dwangmiddelen, zoals dit voorheen ook bestond. De Inspectie
zou dan steekproefsgewijs of op geleide van duidelijke signalen moeten toetsen
of in de onderhavige casus voldoende zorgvuldig besloten is om tot dwangtoe-
passing over te gaan en of de uitvoering hiervan zorgvuldig plaatsvindt. Lucieer
heeft tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht in
zoo3 in zijn rol van coreferent en als reactie op het preadvíes van Blankman en
Widdershoven (~i) aangegeven sympathiek te staan tegenover afname van de
administratieve verplichtingen en de idee om binnen de kaders van de Wgbo
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zowel de opname als de toepassing van vrijheidsbeperkingen te laten vallen
voor alle wilsonbekwame patiënten. Hij stelde hier wel de voorwaarde aan dat
het begrip wilsonbekwaam beter gedefinieerd wordt en de inschakeling van de
vertegenwoordiger in de dagelijkse praktijk van de zorgaanbieders beter wordt
geborgd. Belangrijke argumenten daarvoor zijn dat de Inspectie heeft vastge-
steld dat in tien jaar Wet Bopz geen excessen zijn opgetreden bij de uitvoering
van de Wet, het aantal gegronde klachten van de zijde van de patiënten of hun
vertegenwoordigers verhoudingsgewijs gering is en er voor (meer dan gezond)
wantrouwen jegens de behandelaren geen reden (meer) is (~a). Vermindering
van de regelgeving vraagt echter in het belang van de individuele patiënt wel
om meer direct toezicht want nog steeds moet worden vastgesteld dat meerdere
aspecten van de wet niet voldoende worden nageleefd (~a).

De verschillende aspecten van de Wet Bopz hebben de laatste jaren veel aan-
dacht gekregen in het toezicht op de geestelijke gezondheidszorg (zie hoofd-
stuk over vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking) en in lezingen en publica-
ties, onder andere van de Hoofdinspecteur voor de Geestelijke Gezondheids-
zorg en Gehandicaptenzorg (56, 58-6a). Daarbij ging het niet alleen om de zorg
aan de gedwongen opgenomen patiënten maar zeker ook om de zorg aan hen
die aan hun lot worden overgelaten, de `verkommerden en verloederden' en
hen die zich bewust van de hulpverlening hebben afgekeerd, de zorgwekkende
zorgmijders. Deze vorm van zorg is samengevat onder de term `bemoeizorg'
(73). Ook is in deze periode de aandacht van de Inspectie uitgegaan naar de pa-
tiënten waarvoor in de geestelijke gezondheidszorg geen of onvoldoende plaats
is. Dit betreft onder andere jeugdigen met gedragsstoornissen die op een civiele
titel in de justitiële jeugdinrichtingen moeten verblijven omdat er geen plaats
voor hen is in de reguliere jeugdzorg en in de kinder- en jeugdpsychiatrie (~q.).
Daarnaast gaat het hier om gedetineerden met vaak ernstige psychiatrische
problematiek maar die vanwege hun delictgedrag, de ernst van het gevaar dat
zij voor personeel en medepatiënten kunnen betekenen of al hebben betekend
en onaangepast gedrag waardoor zij het woon- en leefmilieu in de inrichting te
veel ontwrichten, vaak moeilijk kunnen worden opgenomen in de ggz (75). Ook
voor verstandelijk gehandicapten met psychiatrische problematiek is in de re-
guliere ggz onvoldoende plaats (76).

Gedurende de eerste jaren na de invoering van de Wet Bopz lag het accent op
de implementatie en de naleving van de nieuwe wet- en regelgeving en het
scheppen van goede voorwaarden voor verantwoorde zorg (~~-~~). De laatste
jaren zijn de individuele toepassingen van dwang meer getoetst ( 8o-8z). Dit zal
de komende jaren aan belang verder toenemen omdat gedwongen opnamen
eerder plaatsvinden en onder druk van de publieke opinie de neiging bestaat
om het belang van de samenleving weer meer centraal te stellen dan het belang
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van de individuele patiënt. Daarnaast bestaat de indruk dat veel separaties
plaatsvinden doordat onvoldoende aandacht aan preventie wordt besteed en
omdat te weinig personeel wordt ingezet door geldgebrek of door de keuze om
meer personeel extramuraal in te zetten. Velen zijn zich nog onvoldoende be-
wust van het feit dat separatie (eventueel in combinatie met fixatie, medicatie
en~of gedwongen toediening van vocht en voeding) een vorm van zeer inten-
sieve zorg is die alleen op verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd als de af
deling zowel kwalitatief als kwantitatief wordt voorzien van voldoende perso-
neel. Tevens vereist deze intensieve zorg dat ruim aandacht wordt gegeven aan
zowel de besluitvorming tot toepassing van deze maatregelen als aan de beëin-
digingsstrategieën en de nazorg. Onverantwoorde toepassing van middelen en
maatregelen kan leiden tot vermijdbare risico's op gezondheidsschade. Dit kan
het gevolg zijn van traumatische ervaringen tijdens de afzondering, separatie
en~of fixatie, deprivatie, onvoldoende begeleiding en communicatie maar ook
van zelfbeschadiging of onjuiste en onveilige toepassing van fixatie.

Ook is meer individueel toezicht vereist nu het denken vanuit het bestwilcrite-
rium weer toeneemt ten koste van de autonomie en het zelfbeschikkingsrecht
van de patiënt. De Hoofdinspecteurs hebben het altijd tot hun taak gerekend
om bij herhaling voor ontwikkelingen die zij niet in het belang van de patiënt
achtten, te waarschuwen. Dit gebeurde niet in de laatste plaats toen enkele poli-
tieke partijen zich een warm voorstander toonden van de observatiemachtiging
(6i) en toen de Wet Bopz steeds vaker werd aangeprezen als de wet die het mo-
gelijk zou moeten maken om maatschappelijke overlast te bestrijden (62).

Sinds het midden van de zeventiger jaren - mede onder invloed van de ideeën
van Baan - zijn de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg steeds minder
ingericht op beveiliging en controle. Zij hebben steeds minder een gesloten ka-
rakter. Door hun open karakter en het feit dat behandelaren regelmatig laten
merken dat zij verzoeken om gedwongen opname niet willen honoreren als zij
niet gelijktijdig in de gelegenheid gesteld worden om te behandelen, is de asiel-
functie op de achtergrond geraakt en is opname voor een aantal patiënten
moeilijk te realiseren. Het komt regelmatig voor dat een patiënt die zich niet
aan de regels wil houden en ook op de afdelingen ontwrichtend gedrag ver-
toont, zo spoedig mogelijk weer wordt ontslagen terwijl zijn stoornis niet is
verminderd en het gevaar ook niet altijd is geweken. Men is dan niet in staat
om een geschikte plaats te bieden waar voldoende waarborgen zijn voor bevei-
liging en controle. Het enige alternatief lijkt dan te zijn dat de patiënt na ern-
stige verstoring van de openbare orde of het plegen van een delid in de foren-
sisch psychiatrie belandt. Dit is niet alleen het Ministerie van Justitie maar ook
de Hoofdinspecteurs altijd een doorn in het oog geweest. Door deze ongewens-
te ontwikkeling zijn de Hoofdinspecteurs Smeets en Lucieer altijd voorstander
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geweest van de integratie van de ggz en de forensische psychiatrie inclusief de
tbs-klinieken zoals dit in het IBO rapport van de Commissie Forensische Psy-
chiatrie (beter bekend als de Commissie Kosto) is bepleit (8j). Het is vanuit het
oogpunt van het Ministerie van Justitie, dat verantwoordelijk is voor de beveili-
ging van de samenleving tegen mensen die een recidive delict dreigen te ple-
gen en daardoor een gevaar voor anderen vormen, begrijpelijk dat deze integra-
tie is geblokkeerd. Bij integratie werd immers het risico gelopen dat patiënten
in een minder beveiligde setting zich voortijdig aan de controle van het zieken-
huis zouden onttrekken en tot last of gevaar zouden zijn voor de maatschappij
die tegen hen beveiligd dient te worden. Uitgaande van de mate van beveiliging
die een aantal psychiatrische patiënten zonder delictgeschiedenis nodig heb-
ben, moet dit besluit echter ernstig worden betreurd. Voor hen is in de regulie-
re ggz namelijk onvoldoende geschikte capaciteit beschikbaar en dringt zich
steeds opnieuw de vraag op naar nieuwe, meer beveiligde settingen.

Daarnaast komt het ook voor dat de reguliere ggz van oordeel is dat bij verblijf
van een patiënt in een politiecel of een huis van bewaring en nadat een indica-
tie voor overplaatsing naar een ggz-instelling is afgegeven, het verblijf in de cel
moet worden gecontinueerd omdat daar meer structuur geboden wordt en het
gevaar voor personeel en eventuele medepatiënten beter kan worden afgewend.
Soms heeft dit tot forse spanningen geleid tussen familieleden van patiënten,
politie, crisisdiensten, zorginstellingen, gemeentebesturen en het Openbaar
Ministerie waarbij de Inspectie vaak als bemiddelaar moest optreden terwijl
zowel familieleden van de patiënten als bestuurders vaak van oordeel waren dat
de Inspectie plaatsing diende af te dwingen (dit behoort niet tot de bevoegdhe-
den van de Inspectie). In aooi leidde dit tot een kort geding (58) en inmiddels
is de Wet Bopz zodanig aangepast dat zorginstellingen verplicht gesteld kun-
nen worden om op last van de Officier van Justitie patiënten op te nemen die in
een penitentiaire inrichting verblijven en die op basis van artikel 3~ Wetboek
van Strafrecht moeten worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Bij de vorming van de Inspectie voor de Gezondheidszorg per r januari r995
werd het standpunt gehuldigd dat de zeven regio's in hoge mate autonoom wa-
ren. De Regionaal Inspecteur was zowel de hiërarchisch als functioneel lei-
dinggevende van alle inspecteurs en ondersteunende medewerkers en was al-
leen verantwoording schuldig aan het Hoofd van Dienst, de Algemeen
Hoofdinspecteur, de psychiater J. Verhoeff. Dit leidde tot een situatie waarin
vele bloemen bloeiden en had tot gevolg dat iedere regio op eigen wijze het toe-
zicht inrichtte. De Hoofdinspecteurs vervulden meer een staffunctie en hadden
weinig greep op de aard en inhoud van het toezicht. Hoewel door de gezamen-
lijke inzet van zowel medewerkers van de Hoofdinspectie als medewerkers van
de Regionale Inspecties, vooral op het terrein van de farmacie en medische
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technologie (FMT), de gehandicaptenzorg en de verpleeghuiszorg, verzor-
gingshuiszorg en thuiszorg (VVT) nadrukkelijk werd gestreefd naar een lande-
lijk uniforme wijze van werken, was dit in de geestelijke gezondheidszorg (en
de curatieve somatische zorg) onvoldoende het geval. De gang van zaken leidde
tot forse kritiek van de zijde van de Algemene Rekenkamer (84) en pas nadat
de functie van Regionaal Inspecteur in mei aooo is opgeheven en alle inspec-
teurs van een sector zowel functioneel als hiërarchisch werden aangestuurd
door de Hoofdinspecteur, kwam er meer lijn in het toezicht, werden uniforme
toezichtinstrumenten en rapportagesystemen ontwikkeld en kwamen meer
landelijk geaggregeerde gegevens tot stand. Dit proces is anno zoo5 nog niet
voltooid maar heeft haar vruchten wel al afgeworpen.

Inmiddels heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg haar beleid aangepast
en nadrukkelijk gekozen voor vier hoofdthema's: patiëntveiligheid, volksge-
zondheid, productveiligheid en patiëntenrechten (851. Daarbij is de insteek niet
meer de breedte van het kwaliteitsbeleid maar risicobeheersing. Het gaat daar-
bij vooral om het voorkomen van vermijdbare risico's op gezondheidsschade.
Omdat de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet over de personeelsformatie
beschikt die regelmatig toezicht op alle toezichtobjecten mogelijk maakt en zo-
doende ook niet de controle op de naleving van alle wetten kan uitvoeren, is de
laatste jaren gekozen voor een systeem van gelaagd en gefaseerd toezicht. Met
dit systeem wordt beoogd de kans op structurele tekortkomingen in de zorg die
kunnen leiden tot risico's op gezondheidsschade, periodiek via schriftelijke in-
formatie op te sporen (86) en slechts waar dit nodig is gericht nader onderzoek
te doen. Voor de algemene ziekenhuizen zijn hiervoor indicatoren ontwikkeld,
voor de andere sectoren wordt vooralsnog gewerkt met vragenlijsten die tot
stand gekomen zijn in overleg met het veld en in samenwerking met onder-
zoeksinstituten. Op dit thema wordt in het hoofdstuk over het kwaliteitsbeleid
en het algemeen en thematisch toezicht nader ingegaan.

Sinds i~~q. heeft de geestelijke gezondheidszorg zich ook verder ontwikkeld.
Er is veel aandacht uitgegaan naar de organisatie, de financiering en het beheer
zoals de vorming van grote geïntegreerde ggz-instellingen. De instellingen zijn
meestal over de regio verspreid en zij zijn opgebouwd uit veel kleinschalige
woonvormen. Dergelijke woonvormen bevinden zich ook steeds vaker in de
woonkernen van de steden en dorpen. Daarnaast is aandacht uitgegaan naar de
invoering van diagnose behandel combinaties en de marktwerking die bij de
invoering van het nieuwe zorgstelsel wordt nagestreefd. De laatste jaren bestaat
ook weer meer aandacht voor de inhoud. De ontwikkeling van meer vraag- dan
aanbodgerichte zorg, een expliciete zorgvisie, zorgprogramma's, behandel-
plannen, protocollen en `evidence based' werken, aandacht voor de erkenning
en naleving van patiëntenrechten en de kwaliteit van de (organisatie van de)
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verleende zorg, visitatie, certificering en accreditatie, investeringen in opleiding
en na- en bijscholing van de medewerkers, de opbouw van kwaliteitsbewakende
systemen, de ontwikkeling van nieuwe producten en meer oog voor ketenkwali-
teit zijn daar voorbeelden van. Ook verschuift de inhoudelijke aandacht weer
meer richting de biologische psychiatrie, wordt een verdere integratie van de
ggz in de reguliere zorg voorgestaan (8~) en wil de psychiater zich weer minder
van de somatisch specialisten onderscheiden dan in de zeventiger jaren (88).

De Inspectie voor de Gezondheidszorg geeft deze aspecten in het toezicht ex-
pliciet aandacht en volgt sommige ontwikkelingen met argusogen, waaronder
de gevolgen van de verregaande vermaatschappelijking van de zorg, de beper-
king van het aantal zittingen psychotherapie en de gevolgen van de marktwer-
king voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg, de invoering van
een nieuw zorgstelsel en de splitsing tussen openbare geestelijke gezondheids-
zorg, cure, care en maatschappelijke ondersteuning. De Inspectie heeft daar-
naast ook initiatieven ondersteund en gestimuleerd om ontwikkelingen te be-
vorderen. Dit laatste betreft onder andere de positie van de patiëntenraden en
de participatie van patiënten in diverse onderdelen van het kwaliteitsbeleid, de
multidisciplinaire richtlijnontwikkeling, de toepassing van vrijheidsbeperkin-
gen en pedagogische maatregelen bij kinderen en jeugdigen, de ontwikkeling
van geneesmiddelenformularia voor de kinder- en jeugdpsychiatrie en het ge-
vangeniswezen en de bevordering van het bewustzijn dat meldingen van inci-
denten in de patiëntenzorg kunnen leiden tot het opsporen van structurele te-
kortkomingen in de zorg en kunnen bijdragen aan het voorkomen van nieuwe,
vermijdbare incidenten. Inmiddels moet worden geconcludeerd dat het `her-
sendecennium' (r~~a-zooa) dat op iniriatief van de American Psychiatric As-
sociation werd uitgeroepen en ondanks alle vooruitgang niet op alle terreinen
het baanbrekende werk heeft opgeleverd dat verwacht werd. De ontwikkelingen
in de klinische psychiatrie zijn onderhevig aan een pendelbeweging, een cyclus
van optimisme, fnzstratie en pessimisme (8~). Toch zal de ontwikkeling in de
psychiatrie de nabije toekomst vooral vanuit de biologische psychiatrie gevoed
worden.

De ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid heeft de afgelopen jaren grote beteke-
nis gehad voor de rol en de werkwijze van de Inspectie. Tijdens de Leidschen-
damconferenties waar de rollen van de diverse partijen zijn vastgesteld, is be-
paald dat het veld zelf verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de kwaliteit
en zelf de normen zou bepalen waaraan de kwaliteit zou moeten voldoen.
Daarbij is ook afgesproken dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg in begin-
sel zou toetsen aan de wettelijke eisen en de veldnormen en niet langer zelf
normen zou opstellen, zoals kort daarvoor met het opstellen van de Referentie-
kaders in de ggz nog op grote schaal was gebeurd. Slechts indien er geen nor-
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men zijn, zou de Inspectie in uitzonderlijke situaties de norm kunnen stellen
en deze aansluitend kunnen laten toetsen door de tuchtrechter zodat jurispru-
dentie ontstaat en de norm alsnog door het veld moet worden aanvaard. De in-
voering van de Kwaliteitswet zorginstellingen in z~~6 geeft de overheid ook in-
strumenten om in zeer uitzonderlijke situaties waarin de kwaliteit van de
(organisatie van de) zorg onder de maat is en de instelling niet in staat is of niet
bereid is om de noodzakelijke aanpassingen binnen redelijke termijn te plegen,
in te grijpen door middel van een bevel of een aanwijzing. Daarnaast biedt de
Wet Big de mogelijkheid voor het geven van een bevel om praktijken (gedeelte-
lijk) te sluiten of (delen van de) beroepsuitoefening te staken in afwachting van
aanpassingen in de praktijkvoering of het opleidingsniveau van de beroepsbe-
oefenaar dan wel in afwachting van de uitkomst van een tuchtzaak of de beslis-
sing van het College van Medisch Toezicht. Dít zijn sancties die als stok achter
de deur hun dienst bewijzen en die de afgelopen jaren slechts sporadisch
moesten worden toegepast. In de ggz-sector is het middel van de aanwijzing
slechts tweemaal toegepast, in beide gevallen betrof het forse samenwerkings-
problemen tussen het regionale Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis en de
RIAGG. Een bevel in het kader van de Wet Big is in de ggz tot medio ZooS
nimmer nodig gebleken.

Tot slot heeft het laatste decennium in het teken gestaan van de invoering van
de Wet Big. Met de invoering van deze wet is de 'verlengde arm constructie' af
geschaft en sindsdien zijn alle hulpverleners zelf verantwoordelijk voor hun
handelen. Zij moeten zich bij al hun handelen afvragen of zij daartoe bevoegd
en bekwaam zijn. Als zij onbevoegd handelen of wel bevoegd maar onvoldoen-
de bekwaam zijn om de handeling goed uit te voeren, zijn zij in beginsel straf
baar (alle hulpverleners) of is hen een tuchtrechtelijk verwijt te maken (Big-
geregistreerde hulpverleners) als zij de patiënt schade berokkenen of door hun
handelen in gevaar brengen. Deze verandering in de toedeling van verantwoor-
delijkheden leidt met name in de ggz vaak tot grote onduidelijkheid over de
onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Soms gebruiken werkers in de ggz onrechtmatig een Big-titel, schrijven psychi-
aters recepten uit voor patiënten die zij niet kennen, nemen sociaal psychia-
trisch verpleegkundigen beslissingen over een opname of bezondigen zij zich
aan diagnostiek en classificatie en is onduidelijk wanneer men een andere dis-
cipline moet inschakelen (~o). Dit onderwerp vereist permanent aandacht. Dit
zal nog meer het geval zijn als de voorgenomen wijziging in de beroepenstruc-
tuur en de herschikking van taken in de gezondheidszorg worden doorgevoerd
(9i,9a).

In aoo4 neemt het Ministerie van VWS de beslissing om de aparte beleidsdi-
rectie voor de Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Maatschappe-
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lijke dienstverlening (GVM) op te heffen en de aandacht voor deze beleidssec-
toren op te splitsen en onder te brengen bij drie verschillende directeuren-
generaal en zes verschillende beleidsdirecties. Dit besluit vloeit voort uit de vi-
sie die is vastgelegd in de nota "Zorg van velen" (87) en de herziening van de
financiering van de zorg waarbij de geestelijke gezondheidszorg en versla-
vingszorg zowel onderdeel worden van de openbare gezondheidszorg, de cura-
tieve zorg, de care als de maatschappelijke ondersteuning. Begin zoo5 volgt de
Inspectie voor de Gezondheidszorg deze denkrichting en is besloten om de
functie van Hoofdinspecteur voor de Geestelijke Gezondheidszorg en Gehan-
dicaptenzorg in het najaar van zoo5 op te heffen. Gelijktijdig zullen ook de
clusters en het College van Hoofdinspecteurs worden opgeheven en zal de In-
spectie voor de Gezondheidszorg een tweehoofdige leiding krijgen. Voor het
eerst sinds r8qi zal dan geen psychiater meer leiding geven aan dit specifieke
onderdeel van het toezicht. De portefeuille is in het werkplan aoo5 opgesplitst
over meerdere inspectieprogramma's waaronder de programma's voor openba-
re gezondheidszorg (oggz-taken), rampengeneeskunde (nazorg rampen), eer-
stelijns gezondheidszorg, specialistische curatieve somatische zorg (psychiatri-
sche afdelingen van algemene en academische ziekenhuizen), specialistische
ggz en verslavingszorg (ae en 3e lijns voorzieningen), forensische zorg (tbs-
klinieken, justitiële jeugdinrichtingen en penitentiaire inrichtingen), vrijheids-
beneming en vrijheidsbeperking (Bopz-toezicht) en gehandicaptenzorg. De
wijze waarop de afstemming tussen de inspectieprogramma's plaats gaat vin-
den, hoe het belang van het specifieke toezicht op de ggz wordt geborgd en hoe
bewaakt zal worden dat het toezicht op vergelijkbare aspecten van de zorg in de
diverse instellingen op uniforme wijze plaats zal vinden, is medio ZooS nog
onduidelijk. De gevolgen van deze ingrijpende beslissingen zijn ongewis maar
stuiten bij de koepelorganisaties en meerdere zorgaanbieders nu al op kritiek.
Gevreesd wordt voor desintegratie. Onvoldoende samenhang in beleid en toe-
zicht zal de ontwikkeling van de ggz, de samenhang in de zorg en de kwaliteit
van het toezicht niet ten goede zal komen.

Hoewel bij de oprichting van de GIGV al is opgemerkt dat de arbeidsvoorwaar-
den van de overheid niet concurrerend zijn met de arbeidsvoorwaarden die ge-
regeld zijn in de CAO die van toepassing is op de GGZ-sector en het daardoor
problemen geeft om voldoende capabele psychiaters aan te stellen in de functie
van inspecteur (~,3i), is in deze situatie tot op heden niet veel verandering ten
goede opgetreden. Na de vorming van de IGZ is het aantal formatieplaatsen
voor psychiaters afgenomen en de afgelopen jaren is het besluit genomen om
enkele vacatures in te vullen met psychiaters in de functie van adviseur. Zij
kunnen naast een parttime aanstelling bij de Inspectie voor de Gezondheids-
zorg praktijk blijven uitoefenen waardoor hun kennis van het vak optimaal
wordt onderhouden en hun registratie als psychiater behouden blijft. De keer-
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zijde van deze beleidskeuze is echter dat de rol van de psychiater in het toezicht
verder gemarginaliseerd wordt en extra waarborgen moeten worden ingebouwd
om de onafhankelijkheid van de Inspectie te kunnen garanderen.

3.3 De wettelijk verplichte registraties

Na de invoering van de eerste Krankzinnigenwet hield Schroeder van der Kolk
zich vooral met de ontwikkeling van de situatie in de gestichten bezig en had
Feith vooral aandacht voor de wettelijk verplichte registraties van persoons- en
niet persoonsgebonden gegevens. Zo was elk gesticht verplicht de volgende
persoonsgebonden informatie te verstrekken: naam, voornamen, ouderdom,
woonplaats, godsdienstige gezindheid, beroep en gehuwden of ongehuwden
staat van de opgenomen patiënten. De niet persoonsgebonden gegevens had-
den onder meer betrekking op de naam van degene die de machtiging tot op-
neming had aangevraagd, een omschrijving van de stukken die bij opname
moesten worden overgelegd en dagtekeningen zoals het verlaten van het ge-
sticht ( verlof), overlijden en ontslag. De inspecteurs pasten de methode van de
beschrijvende statistiek toe door de gegevens te rangschikken, te tellen en in
tabelvorm te presenteren. Zo verschenen in r8q.8 de eerste tabellen opgesplitst
in zeven rubrieken (r):
a. Algemene mutatie ( patiëntenstroomgegevens);
b. Splitsing der opgenomenen (stedelingen en landbouwers, gehuwden en

ongehuwden, godsdienst ( protestant, rooms-katholiek en Israëliet), recidi-
visme, erfelijke krankzinnigheid en krankzinnigheid uit dronkenschap
ontstaan);

c. Splitsing der vertrokkenen ( overleden, niet krankzinnigen, niet verbeterd,
verbeterd en hersteld).

d. Ouderdom en vorm der krankzinnigheid bij de opgenomenen (leeftijd en
diagnose);

e. Ouderdom der overledenen en ontslagenen;
f. Tijd van verpleging in gestichten ( verblijfsduur in maanden en jaren);
g. Samenvatting van het aantal opgenomenen, verpleegden, overledenen, ver-

beterd ontslagenen en herstelden.
De eerste inspecteurs hechtten enorm aan de gegevens die zij op deze manier
verkregen. Zo merkte Feith in r848 al op: "De statistiek is, wanneer zij met
kennis van zaken beoordeeld en aangewend wordt, een krachtdadig en on-
waardeerbaar middel tot het aan het licht brengen van veel gewichtige waarhe-
den, welke zonder haar verholen zouden blijven, bij eene niet oordeelkundige
toepassing, tot een gevaarlijke gids kan worden gemaakt die tot zeer valsche ge-
volgtrekkingen en tot grove dwalingen kan leiden" (r). Hoe beperkt deze in-
formatie ook is, Feith concludeerde in z8q8 dat Nederland zich in vergelijking
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tot het buitenland niet meer hoefde te schamen. Van Cappelle, inspecteur, in-
terpreteerde in z882 de gegevens met meer voorzichtigheid en wees na een
studie waarbij hij het aantal plaatsen in de gestichten en de bewaarplaatsen re-
lateerde aan de gegevens van volkstellingen op het feit dat de instroom van de
gestichten niets zei over de toenamen van het aantal krankzinnigen. Zo was de
instroom destijds gering als gevolg van het feit dat er nauwelijks meer uit-
stroom was en de gestichten overvol zaten. De behoefte aan opnameplaatsen
bleek wel toen in i88q. het nieuwe gesticht in Medemblik werd geopend en snel
volstroomde (i).

Op basis van de Krankzinnigenwetten moesten de gestichten vier registers bij-
houden die volgens een modelregeling waren ingericht. Dit betrof (r):
a. Het patiëntenregister (93). A1 in i84i is op instignatie van Schroeder van

der Kolk en Feith bij Koninklijk Besluit besloten dat alle gestichten jaarlijks
een vastgelegd model van het Patiëntenregister Intramurale Geestelijke
Gezondheidszorg (PIGG) zouden moeten invullen. Sindsdien zijn in i875
enige aanpassingen doorgevoerd en in i~o7 besloten de inspecteurs
Schuurmans Stekhoven en Van Deventer in samenwerking met de ge-
neesheer-directeuren van de gestichten en het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek dat een algehele wijziging nodig was om de gegevensverzameling
aan te passen aan de eisen van de tijd. Nadat in de periode r936-z~6~ geen
inspectieverslagen meer waren verschenen, besloot de Hoofdinspecteur
Veraart, die in r~62 was benoemd, een bureau registratie op te richten dat
speciaal belast was met de patiëntenregistratie en de publicatie van tabel-
len. Later werd de registratie op voorstel van de Hoofdinspecteur Baan uit-
gebreid tot de categorale psychiatrische ziekenhuizen en de zwakzinnigen-
inrichtingen. Nadat het patiëntenregister was uitgegroeid tot een
patiëntencasusregister (94) besloot de Hoofdinspecteur Van Borssum
Waalkes in r~88 de verzameling en de bewerking van deze gegevens over
te dragen aan de Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg,
het SIG. Het SIG is inmiddels opgegaan in Prismant.

b. Het dwangmiddelenregister. Onder invloed van de inspecteurs Ramaer en
Van Cappelle is in de Tweede Krankzinnigenwet een wettelijke regeling tot
stand gekomen voor de toepassing van dwangmiddelen. Ondanks de opvat-
ting van de inspecteurs dat er een goede regeling moest komen en dat naar
hun oordeel de toepassing zou verminderen of verdwijnen als er een goed
toezicht zou zijn, kon de Tweede Kamer het niet eens worden over de vraag
wat onder dwangmiddelen diende te worden verstaan en werden de inspec-
teurs niet per toepassing geïnformeerd, zoals nu onder de Wet Bopz wel
het geval is. Wel werd in de wet vastgelegd dat elke toepassing van een
dwangmiddel op een verpleegde in een krankzinnigengesticht dagelijks
aantekening moest worden gehouden in een modelregister dat door de Mi-
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nister was vastgesteld. Dit register diende aan elke inspecteur die op be-
zoek kwam en daarom vroeg, voorgelegd te worden. De bezwaren die door
de Tweede Kamer in die tijd werden geuit werden door de toenmalige mi-
nister Heemskerk weerlegd met de volgende opmerking: "Maar wanneer
uit de statistiek later kon aangetoond worden, dat men zoodanige dwang-
middelen kon missen of alleen bij hoogst zeldzame uitzondering noodig
had, dan zou daardoor aan dat ongelukkige deel der menschheid eene wel-
daad bewezen zijn. Ik zou er dus niet gaarne van afzien om door deze re-
gisters van dwangmiddelen een klein statistiekje te verkrijgen"(i). Vanaf
i936 werden de directies verzocht om een afschrift van het register maan-
delijks aan de inspecteur te zenden omdat de inspecteurs niet meer in staat
waren om regelmatig de inrichtingen te bezoeken en de registers in te zien.
Nadat aan het einde van de zeventiger jaren was gebleken dat veel directies
niet meer aan de wettelijke verplichting tot het registeren werd voldaan,
werd de regeling in r978 onder leiding van de eerste vrouwelijke Hoofdin-
specteur, mevr. dr. H.J.A. (Henny) Verhagen nieuw leven ingeblazen. In
r988 werd het register door de Hoofdinspecteur Van Borssum Waalkes
vervangen door het modelregister "Middelen en Maatregelen" dat tot de in-
voering van de Wet Bopz in r994 van kracht was. Daarin moesten zowel de
toepassing van dwangmiddelen bij gedwongen opgenomen patiënten als
bij vrijwillig opgenomen patiënten worden genoteerd.

c. Het register gezinsverpleging. Bij herziening van de tweede Krankzinni-
genwet in r~oq. kreeg de gezinsverpleging een wettelijke basis en bij Ko-
ninklijk Besluit werden in i~23 nadere voorschriften aan deze vorm van
verpleging verbonden. Tot deze voorschriften behoorde de inrichting van
een register volgens een door de Minister van Binnenlandse Zaken en
Landbouw opgesteld model waarin door het bestuur van de inrichting alle
patiënten die gezinsverpleging kregen werden ingeschreven en onder an-
dere ook al hun persoonlijke bezittingen moesten worden aangetekend.

d. Het register inbewaringstellingen. Bij de wijziging van de tweede Krank-
zinnigenwet in r~~o werd ook bepaald dat het gesticht, de inrichting of het
algemeen ziekenhuis waar de inbewaring gestelde werd opgenomen, een
modelregister moest bijhouden waarin een afschrift van de inbewaringstel-
ling werd opgenomen zo lang de betrokkene aldaar verbleef Dit register
diende zowel aan de inspecteur als de officier van justitie ter inzage te wor-
den gegeven. Later werd deze informatie ook schriftelijk verstrekt en in
z~~r werd de informatie in een geautomatiseerd register middelen en
maatregelen bij de Hoofdinspectie opgenomen. Bij de invoering van de
Wet Bopz is dit register opgenomen in het nieuwe systeem Bopzis.

Door samenwerking met de afdeling Sociale Psychiatrie van de Rijksuniversi-
teit Groningen onder leiding van prof.dr. R. Giel en zijn medewerkster, de late-

7g



j. ~-i ET TOEZICHT OP DE GGZ VAN 1ó41 TOT 2005

re hoogleraar en inspecteur in algemene dienst, mevr. dr. G.H.M.M. ( Sieneke)
ten Horn, werd een belangrijke impuls gegeven aan het analyseren en interpre-
teren van de registratiegegevens. Het onderzoek dat door de Geneeskundige
Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid onder leiding van mevr. dr. A.C.
(Ans) de Graaf tot z995 werd uitgevoerd was tot het midden van de tachtiger
jaren vooral epidemiologisch van aard en had zowel betrekking op de gegevens
uit de vier genoemde registers als ook op de suïcidemeldingen ( 951 en de ver-
plichte meldingen van de toepassing van electroconvulsieve therapie ( ~6) die
regulier door de ggz-instellingen en de psychiatrische afdelingen van de aca-
demische en algemene ziekenhuizen moesten worden gedaan. Vanaf het mid-
den van de tachtiger jaren is het onderzoek verbreed naar kwaliteitsonderzoek
en na de totstandkoming van de Inspectie voor de Gezondheidszorg ook aan-
gewend voor onderzoek in de andere onderdelen van de Inspectie.

De laatste tien jaar is van de zorginstellingen veel gevraagd op het punt van re-
gistraties. Dit heeft geleid tot protesten over de administratieve belasting en tot
het streven naar vermindering hiervan (~~). De Kwaliteitswet zorginstellingen
vereist namelijk een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de
kwaliteit van de zorg en verplicht in dit kader tot het systematisch verzamelen
en registreren van gegevens terwijl de Wet Bopz vereist dat de zorginstellingen
gegevens over individuele patiënten vastleggen en melden bij de Inspectie voor
de Gezondheidszorg. Vaak hebben de instellingen zich afgevraagd waartoe
dergelijke gegevensverzamelingen dienden omdat men nooit wat terughoorde
of nooit een overzicht kreeg van de verzamelde gegevens. Hier is verandering
in gekomen door in zooa te starten met de opstelling van openbare jaarover-
zichten uit BOPZIS, kort daarna gevolgd door kwartaaloverzichten die op de
site van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op internet kunnen worden ge-
raadpleegd. Met behulp van enkele parameters die de eigen regio betreffen zo-
als het aantal inwoners en ziekenhuisinformatie (aantal opnamen, aantal ge-
dwongen opnamen, aantal toepassingen van middelen of maatregelen in
noodsituaties etc) kunnen regio's en zorginstellingen nagaan of de toepassing
van vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking zich gunstig of minder gunstig
onderscheiden van de landelijke ontwikkelingen en of er onderwerpen zijn die
in hun regio of hun zorginstelling extra aandacht vereisen. Het is al enige tijd
de bedoeling dat meer analyses worden gepleegd aan de hand van dit unieke
cijfermateriaal dat verzameld wordt in Bopzis. Tot medio aoo5 is het niet ge-
lukt om hiervoor menskracht vrij te maken maar wel zijn inmiddels diverse
onderzoeksinstellingen in de gelegenheid gesteld om de informatie te gebrui-
ken voor nader eigen onderzoek. Ook zijn in aooz de zorginstellingen weder-
om geïnformeerd over hun meldingsplicht en is het belang hiervan nogmaals
beklemtoond (~8).
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3.4 Trends in de ggz en de gevolgen hiervan voor de positie van het toezicht

De geschiedenis van het begin van de negentiende eeuw tot heden geeft reden
om enkele belangrijke conclusies te trekken die onder andere van belang zijn
voor de rol en positie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in de toe-
komst.

De spanning tussen sociale controle en behandelen
Schnabel heeft in een verhandeling over wat in de loop der tijd veranderde en
wat hetzelfde bleef in de psychiatrie (~~) kort samengevat het volgende opge-
merkt: De voorlopers van de psychiatrische ziekenhuizen waren aanvankelijk
weinig meer dan gedwongen en gesloten verblijven voor mensen die een ge-
vaar bleken te zijn voor anderen of voor zichzelf. Zij waren in hoge mate onbe-
rekenbaar in hun gedrag, vielen zonder aanleiding andere burgers aan, sticht-
ten brand, sloegen huisraad kapot of gedroegen zich bij voortduring onzedelijk.
Het was niet zo belangrijk wat de diagnose was, relevant waren vooral de symp-
tomen op grond waarvan zij uiteindelijk opgesloten moesten worden. Het wa-
ren allen mensen die door hun gedrag lieten blijken dat zij de alledaagse orde
niet aankonden, zonder dat dit gedrag kon worden toegeschreven aan boosaar-
dige opzet (criminelen), drankmisbruik of opzettelijke aandachmekkerij. Het
ging om gedrag dat opvallend en opmerkelijk was, onverklaarbaar en onbegrij-
pelijk leek en onredelijk en oninvoelbaar bleef terwijl tegelijkertijd de indruk
bestond dat dit gedrag onvrijwillig, onbeheersbaar en onwillekeurig plaatsvond.
De ander kon er dus niets aan doen maar zijn gedrag was intussen zo onaan-
vaardbaar en oncorrigeerbaar geworden dat de autoriteiten zich verplicht voel-
den om hem op te sluiten. Aanvankelijk ging dit geheel buiten de medici om.
Doordat de psychiatrie zich in toenemende mate ook als behandeldiscipline is
gaan ontwikkelen, komt met regelmaat de vraag naar voren of de sociale con-
trolefunctie van de psychiatrie niet wat al te zeer overschaduwd is geraakt door
de wens tot het behandelen van acute patiënten en het bieden van een veilig
verblijf aan chronische patiënten. Lastige, agressieve of gevaarlijke patiënten
passen niet in dit concept. De sociale controlefunctie is echter de oorspronke-
lijke fiznctie van de psychiatrie en het niet of onvoldoende waarnemen van deze
functie tast de maatschappelijke legitimiteit van de psychiatrie aan. De samen-
leving verwacht van de psychiatrie niet alleen behandeling maar ook bescher-
ming van en tegen patiënten. Dit fenomeen is in de geschiedenis een opvallen-
de constante en verdient permanent de aandacht.

Voornoemde verwachting komt ook tot uitdrukking in de rol van de psychiater
bij gedwongen opnamen en in de criteria voor gedwongen opname in de hui-
dige Wet Bopz maar wordt niet door elke psychiater onderkend en onderschre-
ven. Doordat de ggz-instellingen de laatste dertig jaar opener geworden zijn, de
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instellingen zijn gedeconcentreerd en de patiënten steeds meer gehuisvest
worden in de woonwijken, de criteria voor gedwongen opname zijn aange-
scherpt, behandelaren eigenlijk niet willen opnemen als behandeling geen zin
(meer) lijkt te hebben of niet mogelijk is en de zorg weer meer en meer ambu-
lant aangeboden wordt, wordt psychiatrie weer meer zichtbaar in de samenle-
ving en lopen de spanningen tussen patiënten en medeburgers en tussen de
hulpverleners en de handhavers van de openbare orde weer op. Dit leidt ook tot
kritiek vanuit de kringen van justitie op de ggz. De ggz wordt verweten dat zij
haar taak niet naar behoren uitvoert, de samenleving onvoldoende beschermt
tegen patiënten die een gevaar voor anderen vormen, patiënten te snel hun
vrijheid teruggeven en gedwongen opnamen te kort laten duren. De Inspectie
voor de Gezondheidszorg zal de balans moeten bewaken en beïnvloeden door
steeds opnieuw duidelijk stelling te kiezen en tijdig signalen en adviezen te ge-
ven. Zij moet proberen te voorkomen dat de ernstig gedragsgestoorde ggz-
patiënt (jong en oud) steeds meer of zelfs uitsluitend is aangewezen op justitië-
le voorzieningen. In de Verenigde Staten verblijven momenteel al meer psychi-
atrische patiënten in gevangenissen dan in psychiatrische ziekenhuizen. Daar-
door krijgen zij niet de zorg die hen toekomt en qua rechtspositie worden zij
daardoor achtergesteld of wordt hen onvoldoende recht gedaan. Veel maat-
schappelijk onaanvaardbare gevolgen van gestoord gedrag zijn immers te wij-
ten aan ontijdig ingrijpen, onvoldoende begeleiding, onvoldoende therapie-
trouw, zorgmijdend gedrag en uitstoting.

De grenzen van de acceptatie van afwijkend en gestoord gedrag
De samenleving worstelt door de eeuwen heen met de acceptatie van afwijkend
gedrag en van psychiatrische patiënten (~~). Schnabel heeft terecht opgemerkt
dat de geschiedenis leert dat er altijd mensen geweest zijn die in razernij verke-
ren, diep wanhopig en suïcidaal zijn of tekenen tonen van ontremming, ver-
wardheid of vermindering van de inprenting en het geheugen en zich niet
meer zelfstandig kunnen handhaven. Dit zal zo blijven. Oplossingen zijn ge-
zocht door de inschakeling van familieleden en de opzet van mantelzorg, in ge-
dwongen opname en in bemoeizorg maar steeds opnieuw komt de vraag aan
de orde wat voor de patiënt en zijn omgeving maar ook voor de openbare orde
het beste is. Niet zelden moet worden geconstateerd dat het referentiekader van
de burger die geen patiënt is, daarbij als centraal uitgangspunt wordt gehan-
teerd. Deze burger laat zich bij de beoordeling van de patiënt echter ook leiden
door zijn eigen angst, onwetendheid, wanhopigheid en ergernis over dreigende
agressie, overlast en andere onplezierige bijkomstigheden van gestoord gedrag.
Iemand gedraagt zich niet alleen vreemd, voelt zich ziek of heeft een ziekte
maar hij kan ook `gek' gevonden worden en op dat moment wordt de persoon
niet meer gescheiden van de aandoening. De gevolgen hiervan kunnen drama-
tisch zijn. Het etiket `gek' kan de maatschappelijke positie van de persoon gaan
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Uepalen, een proces van isoleren en uitstoten inzetten en verlies van status en
rechten tot gevolg heUUen. Stigmatisering is moeilijk ongedaan te maken. Dat
is niet het gevolg van kwaadwilligheid of kwade trouw maar een overlevings-
strategie van de samenleving die vreest dat de alledaagse werkelijkheid wordt
doorbroken, de gemeenschappelijke illusie, dat de wereld waarin wij leven in
orde en veilig is, wordt ontzenuwd en die vreest dat fundamentele omgangsre-
gels op de schop gaan. Als afspraken over dergelijke regels niet meer met el-
kaar gemaakt kunnen worden of inen niet langer in staat is zich daaraan te
houden, Ulijkt de wereld toch onvoorspelUaar en onveilig te zijn, wordt de `gek'
als Uron van gevaar gezien en moet hij onder controle gesteld worden. Blijft de
patiënt in te groten getale en met te veel verontrustend, beangstigend en Ue-
dreigend gedrag midden in de samenleving aanwezig dan heeft de gemiddelde
Uurger weinig andere psychologische mogelijkheden om te overleven dan zich
terug te trekken en de ander aan zijn lot over te laten en hem uit te stoten. Dit
versterkt echter de gevoelens van onveiligheid en ondermijnt de basisprincipes
van een samenleving waarin men per definitie op elkaar gericht is, elkaar Uij-
staat en helpt als dit nodig is en waarin ook plaats is voor kwetsbaren en zwak-
ken. Dit verklaart het grote Uelang van de inrichting van een samenleving en
een geestelijke gezondheidszorg, ondersteund door wetgeving, die een goede
Ualans tussen de Uelangen van de individuele patiënt en die van de samenle-
ving als geheel als uitgangspunt kent. Daarnaast gaat dit Ulijvend gepaard met
een worsteling tussen autonomie en wederzijdse afhankelijkheid, tussen eigen
en collectieve verantwoordelijkheid, tussen zelfredzaamheid en gedwongen
zorg. Dit Ulíjft een strijd tussen niet goed verenigbare uitersten en verklaart de
Uewegingen waar de geschiedenis van de psychiatrie aan onderhevig is. Soms
neigt men teveel eenzijdig naar de versterking van de belangen van het indivi-
du, andere tijden naar de versterking van de Uelangen van het collectief. Het is
de taak van de Inspectie om deze Uewegingen nauwlettend te volgen en waar
nodig ontwikkelingen die in het nadeel van het individu zijn (de neiging tot
uitstoting en toepassing van teveel dwang, inperking van de privacy en paterna-
lisme) vroegtijdig te signaleren en - indien mogelijk - te corrigeren. De patiënt
mag immers de toegang tot de samenleving niet ontzegd worden. Hij is er deel
van en de ggz moet hem niet helpen uitstoten maar hem die weg terug helpen
te gaan.

De relatie tussen cure, care en custody
De geschiedenis van de psychiatrie is een permanente herziening van de ver-
houding tussen cure (behandeling en herstel), care (Uejegening en zorg) en
custody (Uescherming en controle). Daar moet het aspect preventie nog aan
toegevoegd worden. Schnabel (~~) heeft opgemerkt dat deze verhouding altijd
uit Ualans is en dat de vernieuwingen in de psychiatrie altijd pogingen zijn een
evenwicht te vinden. Dit is de dynamíek van de psychiatrische geschiedenis en
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zal dit ook zijn van de toekomst van de ggz. Dit wil echter niet zeggen dat er
niets veranderd of verbeterd is. Van bewakingspsychiatrie (custodiaal) veran-
derde de psychiatrie in het begin van de z~e eeuw in bewaarpsychiatrie en na
z85o steeds meer in behandelpsychiatrie met perioden waarin het accent lag op
achtereenvolgens beoordeling (diagnostiek en classificatie), betekenisverlening
(psychoanalyse) en beïnvloeding (ECT, psychofarmaca, gedragstherapie en so-
ciale interventies) terwijl de laatste jaren de begeleiding (leren omgaan met
handicaps) aan belang wint (~~). Deze ontwikkeling laat zien dat niet alleen
nieuwe medische technieken maar ook de visie op de mens en de samenleving
evenals sociologische, agogische, psychologische, filosofische, juridische, ethi-
sche en politieke aspecten van invloed zijn op de ontwikkeling van de ggz.

De verschuiving van intramuraal naar semimuraal, extramuraal en transmuraal
De afgelopen decennia is de verschuiving van intramuraal naar semimuraal,
extramuraal en transmuraal ingezet. Momenteel wordt ruim 8ooro van alle pati-
enten ambulant behandeld. Dit gaat gepaard met circa aoor van de kosten die
aan de ggz besteed worden. Dit is een forse vooruitgang maar de ontwikkelin-
gen in het denken lopen niet gelijk op met de dagelijkse werkelijkheid. Nog
steeds worden de grote ggz-instellingen (instellingen met veel bedden) gezien
als de dominante spelers in de markt van de ggz en wordt nog te vaak gedacht
vanuit een intramurale visie op zorg terwijl de extramurale ggz eigenlijk de
kern van de activiteiten in de geestelijke gezondheidszorg is geworden. Ook de
Inspectie voor de Gezondheidszorg legt in het werkprogramma het accent nog
steeds op de opgenomen patiënten en de intramurale settingen. Dit laatste is
echter verklaarbaar en verdedigbaar omdat de Inspectie vanuit haar missie ge-
richt dient te zijn op de bewaking en bevordering van de meest kwetsbare po-
pulatie en vooral oog dient te hebben voor patiëntenrechten en patiëntveilig-
heid. Toch vraagt de toename van het aantal dak- en thuisloze psychiatrische
patiënten, gedetineerden met een psychiatrische stoornis, zorgwekkende
zorgmijders en andere kwetsbare groepen die op ambulante zorg zijn aange-
wezen en mogelijk niet altijd (op tijd) zorg krijgen, om een heroriëntatie op de
inzet van de inspecteurs.

Het gezag van de Inspectie
De geschiedenis laat het belang van de inbreng van de Inspectie en in het bij-
zonder van een gezaghebbende psychiater als Hoofdinspecteur zien. Zijn rol is
door de jaren heen wezenlijk een andere geweest dan die van de Hoofdinspec-
teur voor de volksgezondheid en de huidige Hoofdinspecteurs voor de openba-
re en curatieve somatische gezondheidszorg. Dit is niet alleen het gevolg van
persoonlijke appreciatie maar veeleer van de specifieke noden die de doelgroep
kent. Door de opheffing van de functie van Hoofdinspecteur voor de Geestelij-
ke Gezondheidszorg en Gehandicaptenzorg in het najaar van aoo5 en het ont-
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breken van een psychiater in de leiding van de toekomstige Inspectie voor de
Gezondheidszorg dreigt de ggz met al haar specifieke kenmerken onvoldoende
aandacht te krijgen. Dit zal vooral de psychiatrische patiënt niet ten goede ko-
men. Daarnaast dreigt een situatie te ontstaan waarin de specifieke kennis en
kunde van een psychiater in de rol ván inspecteur zal verdwijnen omdat de In-
spectie voor de Gezondheidszorg niet langer concurrerende arbeidsvoorwaar-
den biedt. Psychiaters worden aangesteld in de functie van adviseur (zij voeren
daarnaast praktijk) zullen een beperkter takenpakket krijgen en over minder
bevoegdheden beschikken. In beginsel zullen zij niet zelf toezicht houden
maar alleen op verzoek van anders opgeleide inspecteurs worden ingezet. Dit
doet geweld aan het gezag van de Inspectie in het veld.
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4. ANALYSE EN CONCLUSIES DEEL i

In de hoofdstukken z en 3 staan de rol, positie en invloed van het Staatstoezicht
op de geestelijke gezondheidszorg centraal. Het Staatstoezicht op de ggz is
sinds i8q.r achtereenvolgens uitgeoefend door het Staatstoezicht op de Krank-
zinnigen en de Krankzinnigengestichten en - voor een zeer beperkt deel - het
Staatstoezicht op de Volksgezondheid (de Geneeskundige Inspectie van de
Volksgezondheid), de Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksge-
zondheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

In hoofdstuk 3 is op systematische wijze aandacht gegeven aan de ontwikkeling
van het toezicht op de geestelijke gezondheidszorg sinds de invoering van de
Krankzinnigenwet in i8qr. De geschiedenis van het toezicht laat duidelijk zien
dat de Inspectie tot de tachtiger jaren van de vorige eeuw een belangrijke in-
vloed heeft gehad op de inrichting van de zorg. Dit was niet in de laatste plaats
te danken aan de positie en het gezag die de inspecteurs al voor hun benoe-
ming tot inspecteur in het veld hadden verworven. Zij werden vaak pas be-
noemd nadat zij zich als hoogleraar of geneesheer-directeur hadden gemanifes-
teerd met een duidelijke visie op de psychiatrie en~of de geestelijke
volksgezondheid. Daarnaast hadden zij vaak nieuwe initiatieven ontplooid
waardoor het zorgaanbod werd verrijkt of misstanden werden opgeheven.

Sinds de oprichting van de GIGV is de samenstelling van de inspectieteams
veranderd. De beperking van het aantal psychiaters in de functie van inspecteur
heeft gevolgen voor het gezag van de Inspectie in het veld.

Vanaf het einde van de tachtiger jaren zijn daarnaast de verhoudingen tussen
overheid, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en de (organisaties van) patiënten
ingrijpend gewijzigd. De huidige opvattingen over de onderlinge verhoudingen
vinden hun weerslag ín de Kwaliteitswet zorginstellingen en het streven naar
een scheiding tussen beleid en toezicht. De Inspectie heeft zich de laatste twee
decennia door de gewijzigde verhoudingen in toenemende mate moeten be-
perken tot de toezichtfunctie in engere zin. Hoewel de Inspectie nog aantoon-
baar invloed heeft op de ontwikkelingen in de zorg en van haar gezag gebruik
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maakt om ontwikkelingen te stimuleren of af te remmen, zijn door de laatste
Hoofdinspecteurs geen nieuwe initiatieven meer ontwikkeld om het zorgaan-
bod verder uit te bouwen, zoals lange tijd gebruikelijk was. Dergelijke initiatie-
ven liggen nu bij het veld en bij de beleidsdirecties van het Ministerie van
VWS. De Inspectie richt zich nu meer op adviseren, stimuleren, signaleren en
corrigeren. Deze ontwikkeling past in de scheiding tussen beleid, uitvoering en
toezicht en bij een Inspectie op afstand. Hoewel deze positionering voor- en
nadelen heeft, mag de waarde van het onafhankelijk toezicht niet in de waag-
schaal worden gelegd ten gunste van meer invloed op beleid en uitvoering.

De geschiedenis laat ook zien dat de trends in de ggz onderhevig zijn aan een
slingerbeweging. Dit betekent dat onderwerpen in de loop der tijd permanent
of steeds opnieuw aandacht vragen. Dit geldt in het bijzonder de spanning tus-
sen controle en behandelen in een maatschappij die in de tijd wisselend open
staat voor mensen met afwijkend en gestoord gedrag. Zowel de criteria voor als
de toepassing van vrijheidsbeneming, vrijheidsbeperking en dwangbehande-
ling vereisen permanent aandacht van de overheid. Aangezien het hier gaat om
het ingrijpen in fundamentele rechten (recht op autonomie en recht op be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer) is staatstoezicht vereist en mag dit
onderdeel van het toezicht nimmer worden verwaarloosd. De grondrechten zijn
immers het fundament van de rechtstaat.

De ontwikkeling van de Inspectie voor de Gezondheidszorg vanaf r995 tot he-
den, zoals beschreven in hoofdstuk a en de geschiedenis van het toezicht op de
ggz zoals beschreven in hoofdstuk 3, leren dat de toekomst van de Inspectie
voor de Gezondheidszorg als onderdeel van het Staatstoezicht op de Volksge-
zondheid en in het bijzonder de toekomst van het toezicht op de geestelijke ge-
zondheidszorg, zowel bedreigingen kent als kansen biedt.

De kansen worden bepaald door:
a. De monopoliepositie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg door de

toekenning van exclusieve taken en bevoegdheden.
b. De aard en omvang van het aantal handhavingsparagrafen in de wetgeving

en de verplichtingen die elk land dat het EVRM heeft ondertekend, op het
terrein van de volksgezondheid is aangegaan ter voorkoming van schen-
ding van mensenrechten.

c. Het terugtreden van de overheid waardoor meer toezicht is vereist.
d. De onafhankelijkheid van de Inspectie.
e. De ontwikkeling van het beroep van inspecteur en van nieuwe inspectie-

methoden.
f. Het internationale en nationale netwerk van de Inspectie voor de Gezond-

heidszorg.
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g. Het gezag dat de Inspectie in de loop der jaren bij burgers en het veld
heeft opgebouwd en dat door regelmatige, functionele publiciteit kan wor-
den behouden.

De bedreigingen worden bepaald door:
a. De opdeling van het beleidsterrein van het Ministerie van VWS en het toe-

zichtterrein van de [nspectie voor de Gezondheidszorg in cure, care en
volksgezondheid. Deze opdeling doet onvoldoende recht aan de belangen
van de psychiatrische patiënten die zich naar de aard van hun problematiek
wezenlijk onderscheiden van de patiënten met een lichamelijke aandoe-
ning en van de psychogeriatrische patiënten. Toezicht op de patiëntenrech-
ten en op de zorg voor kwetsbare, in hun vrijheid beperkte en vaak onmon-
dige of onvoldoende vaardige patiënten met een stoornis van hun
geestvermogens stelt specifieke eisen aan de inrichting van de zorg en van
het toezicht.

b. Dreigende desintegratie en verwaarlozing van de ggz als essentieel onder-
deel van beleid en toezicht. Dit komt door de opheffing van de directie
GVM van het Ministerie van VWS en het cluster GG van de Inspectie voor
de Gezondheidszorg en de opsplitsing van de taken op dit terrein over
meerdere Directeuren-Generaal (verantwoordelijk voor de coërdinatie van
het beleid), beleidsdirecties (verantwoordelijk voor onderdelen van het be-
leid) en inspectieteams (verantwoordelijk voor het toezicht op onderdelen
van het zorgveld). Daarnaast dreigt deze ontwikkeling door het ontbreken
van een aansprekend boegbeeld met ruime kennis en ervaring op het ter-
rein van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg in de top
van beide organisaties. De ingezette ontwikkelingen moeten nauwlettend
worden gevolgd en de gemaakte keuze moet zo nodig leiden tot tijdige bij-
stelling.

c. De samenstelling van de inspectieteams. Het toezicht op vrijheidsbene-
ming en vrijheidsbeperking vraagt om direct toezicht en om toezichthou-
ders met kennis van de psychiatrie en ervaring in de omgang met psychia-
trische patiënten. Dit criterium moet bij de aanstelling van nieuwe
inspecteurs voor dit veld van de gezondheidszorg centraal staan en er moe-
ten voldoende gezaghebbende psychiaters in de functie van inspecteur be-
schikbaar zijn om de specifieke taken op het terrein van de ggz waar te ma-
ken.

d. Het streven in de kring van de psychiaters, ondersteund door patiëntenor-
ganisaties en koepels, naar wijziging van de wetgeving en naar toezicht op
vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking door toetsingscommissies per
hofressort.

e. De breedte van het takenpakket. De Inspectie moet zich beperken tot de ta-
ken waarin zij uniek is en waarin zij bevoegdheden moet aanwenden die
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aan het Staatstoezicht zijn voorbehouden. Onderzoeken zonder duidelijke
toezichtcomponent kunnen beter worden overgelaten aan onderzoéksorga-
nisaties. Daarnaast zullen de zelfregulatie van het veld (door middel van ac-
creditatie, certificatie en verplichte visitatie), de verwachte toename van de
marktwerking kunnen leiden tot een vermindering van de noodzaak van
preventief toezicht.

f. Het imago van de Inspectie. Regelmatig terugkerende negatieve publiciteit
over de organisatie van de Inspectie en het functioneren van inspecteurs
verzwakt de positie van de Inspectie in het veld en vermindert het vemou-
wen van de burger.

Samenvattende conclusie:
Toezicht is noodzakelijk om de overheidstaken die in het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de Grondwet op het terrein van de
volksgezondheid en de gezondheidszorg zijn vastgelegd, te bewaken en te be-
vorderen. Het grote belang van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (en haar
rechtsvoorgangers) als bewaker van de kwaliteit van de volksgezondheid en de
gezondheidszorg en in het bijzonder van de patiëntenrechten, is in het verle-
den bewezen en moet worden behouden (en op onderdelen worden versterkt).
Dit vereist een heldere missie en een duidelijke visie op toezicht en toezicht-
strategie maar ook een goed geleid, voldoende van mensen en middelen voor-
zien, transparant, kwalitatief hoogwaardig en gezaghebbend apparaat dat zowel
bij de burger, de Minister van VWS als de onder toezicht gestelden groot ver-
trouwen geniet. De organisatie moet permanent bereid zijn tot verandering en
tijdig inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving. De monopoliepositie
mag niet leiden tot gebrek aan veranderingsgezindheid, zelfgenoegzaamheid
en andere effecten die het belang en gezag van de Inspectie als onderdeel van
het Staatstoezicht op de Volksgezondheid kunnen ondermijnen.
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5. GEVRAAGD EN ONGEVRAAGD
ADVISEREN EN I N FORM EREN

Inleiding

Artikel 36 van de Gezondheidswet geeft het Staatstoezicht op de Volksgezond-
heid de taak om gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen en de Mínis-
ter van VWS inlichtingen te verstrekken over hetgeen de inspecteurs ter kennis
is gekomen bij onderzoeken en bij het toezicht op de naleving van wet- en re-
gelgeving. In dit hoofdstuk wordt op enkele aspecten nader ingegaan. Eerst
wordt aandacht besteed aan de onafhankelijkheid van de Inspectie. Daarna
wordt ingegaan op de adviserende rol van de Inspectie bij de beleidsvorming en
bij de beantwoording van vragen van de Tweede Kamer.

5.2 Positie van de Inspectie ten opzichte van de Minister van VWS

De Adviescommissie IGZ heeft in aoor aangegeven dat de IGZ ván de Minis-
ter is maar vóór burgers werkt. Zij moet zich daarbij richten op zorgaanbieders
en op gezondheidsrisico's die zich in de samenleving voordoen en ontstaan (i).
Waar de Minister verantwoordelijk is voor het beleid en de uitvoering, zal de
Inspectie de effecten van dat beleid in haar werk tegenkomen en de Minister
belangrijke informatie kunnen geven over de kwaliteit van de volksgezondheid
en de gezondheidszorg. De Inspectie is niet ingesteld om de Minister naar de
mond te praten of om hem alleen die informatie te verstrekken die hem sterkt
in zijn opvattingen en positie maar om misstanden of verkeerde ontwikkelin-
gen in de gezondheidszorg of de volksgezondheid tijdig te signaleren en zo no-
dig (publiekelijk) aan de kaak te stellen. Ook wanneer deze het gevolg zijn van
het door de Minister gevoerde beleid (i) en de Minister in politiek zwaar weer
kunnen brengen. In de praktijk wordt de onafhankelijke positie van de Inspec-
tie van groot belang geacht maar niet altijd door iedereen goed begrepen. In-
specteurs worden tijdens inspectiebezoeken regelmatig aangesproken op het
beleid van de Minister, zoals beleidsvoornemens, wetgeving of bezuinigingen
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die men in het veld niet ziet zitten of niet uitvoerbaar acht, als ware zij hier zelf
voor verantwoordelijk. Beleidsambtenaren begrijpen de opstelling van de In-
spectie soms evenmin omdat zij primair tot taak hebben de Minister te onder-
steunen en te behoeden tegen kritiek op zijn beleid en politieke beschadiging.
Zij moeten bijdragen aan de versterking van zijn positie en die van het depar-
tement. Buiten de deur is kritiek op de eigen Minister `not done', successen
worden beklemtoond en uitvergroot, beleid wordt uitgedragen en verdedigd en
de betekenis van fouten en mislukkingen wordt geminimaliseerd. Soms pro-
beert men dan ook de Inspectie te bewegen tot een zodanige formulering van
de politiek onwelgevallige bevindingen, conclusies en aanbevelingen dat de
schade beperkt blijft. Hoewel het departement tijdig wordt geïnformeerd en
overleg met het departement niet wordt geschuwd, heeft de Inspectie de positie
om zelf te bepalen wat zij wel of niet rapporteert, concludeert en adviseert.
Daarbij dient de Inspectie haar gezag als onafhankelijke en onpartijdige instan-
tie niet in de waagschaal te leggen.

Om de taak goed waar te kunnen maken is directe politieke bemoeienis met
individuele toezichtactiviteiten en met de conclusies die de Inspectie daaruit
meent te moeten trekken, niet acceptabel. De Inspectie moet zelfstandig en on-
afhankelijk kunnen opereren. Dit betreft zowel de vraag wat wel en niet wordt
onderzocht als de vraag hoe zaken onderzocht worden en welke conclusies en
aanbevelingen of adviezen daaraan verbonden moeten worden. Dit neemt niet
weg dat de Minister regelmatig de toezegging aan de Tweede Kamer doet dat
hij de Inspectie zal verzoeken om nader onderzoek te doen. Dergelijke vragen
worden altijd gehonoreerd mits de vereiste menskracht beschikbaar is en in het
werkplan voldoende geschoven kan worden. Soms zullen al geplande activitei-
ten daarvoor wijken.

Het feit dat de Minister slechts eenmaal in de geschiedenis van het Staatstoe-
zicht gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheden tot het geven van een aan-
wijzing, laat zien dat de gegroeide verhouding voldoende stabiel is en zowel
door de opeenvolgende Ministers als de Hoofdinspecteurs respectievelijk In-
specteur-Generaal van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid is gerespec-
teerd. Dit neemt niet weg dat de Adviescommissie IGZ in zooi tot de conclusie
is gekomen dat de overheid belang heeft bij een goede kwaliteit van zorg maar
ook financier, beleidsmaker en uitvoerder is. Dit zijn rollen die eigen verant-
woordelijkheden en belangen met zich mee brengen. Aangezien de Minister en
de Secretaris-Generaal over meervoudige sturingsmechanismen beschikken
wordt door de Adviescommissie de kans op potentiële afhankelijkheid onwen-
selijk groot geacht. De Adviescommissie heeft dan ook aanbevolen om de zelf
standigheid en onafhankelijkheid beter te borgen (r).
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De Inspectie moet een goede politieke antenne hebben maar is geen politiek
adviesorgaan. Adviezen dienen ook niet gebaseerd te zijn op persoonlijke op-
vattingen van de Inspecteur-Generaal of individuele (hoofd-)inspecteurs maar
op bevindingen uit toezicht. Als naar een onderwerp nog geen onderzoek is ge-
daan of geen actuele informatie beschikbaar is, moet de Inspectie zich onthou-
den van een standpunt en hoogstens een aantal vragen opwerpen die tot na-
denken stemmen, bij kunnen dragen aan de meningsvorming of duidelijk
kunnen maken dat nader onderzoek is vereist alvorens een besluit wordt ge-
nomen. Het beleid op het terrein van de volksgezondheid wordt immers ge-
maakt op het departement in samenwerking tussen de politieke top (Minister
en Staatssecretaris) en de ambtelijke staf (SG en DG's). Zij worden daarin on-
dersteund door de beleidsambtenaren, onderzoeksinstellingen zoals het RIVM,
externe adviesorganen en persoonlijke adviseurs. Zo komt het regelmatig voor
dat de Minister besluit om ingrijpende bezuinigingen door te voeren zonder de
Inspectie vooraf om advies te vragen. Dit is op het terrein van de ggz onder an-
dere gebeurd bij de bezuinigingen in de begroting zooq. op de psychotherapie
en de besluitvorming over de overheveling van een deel van de ggz van de
AWBZ naar de toekomstige zorgverzekeringswet. Het is in zo'n geval niet de
taak van de Inspectie om de belangen van het veld te behartigen maar om te
bezien of het noodzakelijk is - op basis van een inschatting van het risico's op
gezondheidsschade voor de patiënt - te onderzoeken wat de effecten zijn van
het gewijzigde beleid en hierover te rapporteren. Ook kan besloten worden om
signalen uit het veld af te wachten alvorens zelf nader onderzoek te starten of
om gegevens te (doen) monitoren zodat later alsnog belangrijke informatie kan
worden verstrekt. Zo is met de beroepsverenigingen afgesproken dat zij zelf
gegevens verzamelen over de eventuele nadelige effecten van de maatregel be-
treffende de beperking van het aantal psychotherapiesessies.

Hoewel de Inspecteur-Generaal geen deel uitmaakt van de Ambtelijke Staf, is
de positie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg zo verankerd dat de In-
specteur-Generaal in beginsel rechtstreeks toegang heeft tot de bewindslieden
en de adviezen en andere informatie van de [nspectie niet blijven liggen op het
bureau van de DG die het onderwerp in portefeuille heeft en het advies of de
informatie mogelijk niet uitkomt. Ook beschikt de Inspectie over een eigen af
deling voorlichting en communicatie waardoor de publieke media gebruikt
kunnen worden om misstanden aan de kaak te stellen of om te waarschuwen
voor minder gewenste ontwikkelingen, zoals de daling van de vaccinatiegraad
onder kinderen of het gebrek aan gesloten plaatsen in de ggz. Hier wordt veel-
vuldig gebruik van gemaakt. Soms zal het publieke en politieke debat dat daar-
uit kan voortvloeien de Minister steunen, andere keren zal het hem moeilijk
gemaakt worden en zal hij onder politieke druk bereid moeten zijn om zijn
(voorgenomen) beleid alsnog aan te passen of te wijzigen.
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Ook kan de Inspectie onderzoeksresultaten presenteren die aangeven dat op
bepaalde beleidsterreinen dringend geïnvesteerd moet worden of dat wet- en
regelgeving niet goed handhaafbaar is of aanpassing behoeft. Dergelijke bevin-
dingen halen in het algemeen de publiciteit en zijn in de regel gezaghebbend
maar de beslissing om al dan niet tot investeringen, aanpassingen e.d. over te
gaan is voorbehouden aan de Minister.

Dezelfde onafhankelijkheid moet de Inspectie betrachten in de relatie tot de
zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en de patiëntenorganisaties. De Inspectie
moet haar oordeel altijd professioneel autonoom, onpartijdig en eigenstandig
formuleren (r). De Adviescommissie IGZ heeft gewezen op enkele bevindingen
die hier afbreuk aan kunnen doen, zoals een te hechte relatie tussen zorgaan-
bieder en inspecteur, te veel nadruk op advisering, hulp bij het oplossen van
problemen en het bedenken van verbeteringen, een te langdurige betrokken-
heid van de inspecteur bij een zorgaanbieder (sommige inspecteurs hebben
een aantal inspectieobjecten al vele jaren in portefeuille en opereren vrij solis-
tisch, anderen kiezen regelmatig voor een wijziging van hun portefeuille en
opereren meer in tweetallen), informatie-uitwisseling buiten de openbaarheid
om en te grote gevoeligheid voor mogelijk negatieve effecten van rapporten en
publiciteit voor de sector als geheel of van een individuele zorgaanbieder. De
inspecteur moet een zo groot mogelijke zelfstandigheid betrachten en waken
voor vermenging van rollen en belangen. Gedragsregels, intervisie, teamover-
leg, een voorgeschreven werkwijze, kwaliteitstoetsen door de leidinggevenden
en gezamenlijk in plaats van solistisch optreden helpen hem hierbij.

Niet alleen de Inspectie zelf hecht aan de onafhankelijkheid die in deze para-
graaf is beschreven. Ook de leden van de Vaste Commissie voor Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer doen dit. Zij hebben dit bij herha-
ling uitgesproken tijdens het Algemeen Overleg met de Minister van VWS,
onder andere bij de bespreking van het rapport van de Adviescommissie IGZ.
Jaarlijks, nadat de jaarrapportage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is
verschenen, laat de Vaste Commissie zich bovendien bijpraten door de leiding
van de Inspectie buiten de aanwezigheid van de Minister of beleidsambtenaren
om. Dit is vrij uitzonderlijk omdat het parlement in de regel geen rechtstreekse
contacten met onderdelen van overheidsorganen onderhoudt en zich in het al-
gemeen altijd via de Minister laat informeren. Dergelijk overleg beperkt zich op
het beleidsterrein van VWS tot de Inspectiediensten (Inspectie voor de Ge-
zondheidszorg en Inspectie voor de Jeugdzorg) en het R[VM.
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5.3 Toezicht, onderzoek en beleid

Toezicht vormt samen met onderzoek en beleid de drie pijlers van het Ministe-
rie van VWS waar de Minister van VWS een beroep op kan doen. Het is van
groot belang dat de drie verantwoordelijke onderdelen van het Ministerie goed
op de hoogte zijn van het doen en laten van elkaar. Tussen de Inspectie voor de
Gezondheidszorg en het RIVM worden jaarlijks afspraken gemaakt over de
wijze waarop het onderzoeksbudget wordt besteed. Tussen de Inspectie voor de
Gezondheidszorg en het departement vindt geregeld overleg plaats over de in-
vulling van de beleids-toezichtcyclus. Dit laatste heeft tot doel om de activiteiten
van de Inspectie beter af te stemmen op beleidsbeslissingen en de resultaten
van het toezicht beter aan te wenden bij de formulering van nieuw beleid of de
aanpassing van bestaand beleid. Op dit punt kan nog veel verbeterd worden. De
positie van het toezicht is de afgelopen jaren veranderd. Er is minder recht-
streeks contact tussen de bewindslieden en de Inspectie. De invloed van de IGZ
zou ten opzichte van de invloed van het departement in een betere balans ge-
bracht kunnen worden. Verder is het noodzakelijk dat alle beleidsvoorstellen
waarin een rol voor de Inspectie is weggelegd, vooraf worden voorgelegd aan de
Inspectie om zeker te zijn van de haalbaarheid van de voorstellen. Sommige
toezeggingen zijn namelijk niet realistisch en een aantal situaties leent zich
niet voor toezicht terwijl andere situaties vooral voor direct toezicht in aanmer-
king zouden moeten komen. Als voorbeeld van een onhaalbare opdracht kan
worden genoemd het toezicht op vrijheidsbeperkingen bij psychogeriatrische
patiënten en verstandelijk gehandicapten in de thuissituatie (2) en als voor-
beeld van ontbrekend maar noodzakelijk toezicht, het toezicht op de indicatie-
organen die belast zijn met de opname van psychogeriatrische patiënten en
verstandelijk gehandicapten die zich als gevolg van hun stoornis niet (meer)
zelfstandig buiten de instelling kunnen handhaven, geen bezwaar maken tegen
opname maar ook niet in staat zijn hun toestemming te geven (de opname ex
artikel 6o Wet Bopz). Dit toezicht ontbreekt omdat de indicatieorganen geen
zorginstellingen zijn en - ondanks toezeggingen van de voormalig Staatssecre-
taris Vliegenthart en aanzetten daartoe van de beleidsdirecties - het toezicht op
de indicatiestelling nog niet wettelijk is geregeld.

Nu het departement zelf steeds minder professionals in dienst heeft die ruime
kennis hebben van de geneeskunde en ervaring hebben in de praktijk van de
gezondheidszorg, komt regelmatig de vraag aan de orde of de kennis en erva-
ring die bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg aanwezig is door het beleid
niet vaker en beter moet worden aangewend. Mits de inspecteurs zich niet op-
werpen als beleidsambtenaar of belangenvertegenwoordiger van het veld maar
zich beperken tot informeren en adviseren, is dit zeker gewenst en zou dit de
kwaliteit van wet- en regelgeving ten goede kunnen komen. Het risico is echter
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dat de betrokken inspecteur(s) te nadrukkelijk op de stoel van de beleidsmakers
gaan zitten en zich niet beperken tot inhoudelijke advisering maar meedenken
over oplossingen die politiek haalbaar zijn. Zodra inspecteurs medeverant-
woordelijk worden voor het beleid, ontstaat een dilemma. De inspecteur moet
vervolgens namelijk toezicht houden op de uitvoering van het beleid en kan
dan geconfronteerd worden met onwenselijke en schadelijke gevolgen van het
beleid dat hij zelf heeft helpen formuleren. Dit moet worden voorkomen. Ook
hier geldt dat de grenzen bewaakt moeten worden tussen wetgeving, uitvoering
en handhaving.

5.4 Gevraagde adviezen

In het kader van beslissingen inzake de uitvoering van de Wet Ziekenhuis
Voorzieningen (WZV) vraagt het departement onder andere aan de Inspectie
voor de Gezondheidszorg advies met betrekking tot capaciteitsuitbreiding,
bouwinitiatieven en renovatieplannen op het terrein van de ggz.

Gelet op de expertise die noodzakelijk is voor een kwalitatief goede beoordeling
van bouwinitiatieven is de afgelopen jaren besloten om deze advisering door
IGZ te beperken. Op dit ogenblik participeert de Inspectie in de werkgroepen
van het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen waar de eisen worden opge-
steld voor nieuwbouw van de verschillende voorzieningen. Daarnaast adviseert
de Inspectie over verklaringsaanvragen van grote bouwinitiatieven en de bouw
of renovatie van afzonderings- en separeerruimten. De bouwkundige en functi-
onele aspecten kunnen verder beter beoordeeld worden door het College Bouw
Ziekenhuisvoorzieningen dat over de vereiste expertise beschikt. Dit College is
bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over de uitvoering
van de WZV en andere zaken die het doelmatig gebruik van ziekenhuisvoor-
zieningen betreffen. In dit kader doet het College ook regelmatig onderzoek
naar de bouwkundige staat van de voorzieningen.

De eisen die door het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen aan de afzonde-
rings- en separeerruimten worden gesteld, veranderen regelmatig. Vaak kun-
nen instellingen niet aan de nieuwste eisen voldoen omdat zij financieel niet in
staat zijn om de bestaande ruimten periodiek te renoveren en aan te passen aan
de nieuwe eisen. Ook komt het regelmatig voor dat instellingen bij nieuwbouw
of renovatie gebonden zijn aan de binnenmaten van het gebouw, eisen van de
welstandscommissie etc. waardoor het moeilijk is om aan de eisen te voldoen.
De Inspectie beschouwt de verpleging in een afzonderings- of separeerruimte
echter als een vorm van intensieve zorg. Deze moet worden omkleed met vol-
doende waarborgen op het punt van veiligheid, voor zowel de patiënt als de
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medewerkers, communicatie en signalering. Daardoor zijn er voldoende reden
om de bouwkundige en functionele staat van deze ruimten periodiek te onder-
zoeken en noodzakelijke aanpassingen te bevorderen.

In het kader van de Wet Bopz vraagt het departement verder advies bij elk ver-
zoek om een Bopz-aanmerking ten behoeve van (onderdelen van) ggz-
voorzieningen, voorzieningen voor gehandicaptenzorg en verpleeg- en verzor-
gingshuizen. De Inspectie toetst de aanvraag aan een aantal vaste criteria zoals
de aanwezigheid, taken en bevoegdheden van de geneesheer-directeur, de per-
sonele bezetting (voldoende verpleegkundig en medisch personeel), de verde-
ling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de aanwezigheid van
protocollen en richtlijnen, de waarborgen voor een goede externe en interne
rechtspositie, de inrichting van de patiëntenadministratie en de bouwkundige
en functionele staat van de afdeling of instelling. In beginsel wordt een Bopz-
aangemerkte instelling na een jaar bezocht om te toetsen of de implementatie
van wet- en regelgeving voldoende is en de uitvoering van de Bopz-taken op
verantwoorde wijze plaatsvindt.

In het kader van de Wet Bopz is de Inspectie voor de Gezondheidszorg tevens
belast met de registratie van een groot aantal gegevens. Deze informatie wordt
opgeslagen in BOPZIS en periodiek rapporteert de Inspectie hierover aan de
bewindslieden en het veld met het doel om inzicht te geven in de ontwikkelin-
gen in de toepassing van vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking. Zo nodig
wordt expliciet geattendeerd op enkele opvallende of verontrustende bevindin-
gen, zoals het feit dat de laatste paar jaar meer Rechterlijke Machtigingen wor-
den afgegeven dan IBS-en (3).

Daarnaast kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg zowel door de landelijke
overheid als door lagere overheden en door koepelorganisaties, belangenorga-
nisaties, zorgkantoren, zorginstellingen en andere belanghebbenden, onder
wie individuele burgers, advies gevraagd worden over zowel de inrichting van
de zorg als de kwaliteit van de zorg. In dit kader wordt de Inspectie erg vaak ge-
vraagd om deel te nemen aan werkgroepen en cornmissies. De Inspectie is hier
terughoudend in geworden omdat de Adviescommissie IGZ nadrukkelijk heeft
aanbevolen de adviesfunctie te beperken ten gunste van meer handhaving (r).
Vaak beperkt de Inspectie zich tot de rol van waarnemer en meeleeslid. In deze
rol kan kennis genomen worden van de stukken en blijft de Inspectie op de
hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Dit is namelijk de enige rol en positie
waarin de onafhankelijkheid kan worden geborgd. Deze rol is niet altijd ge-
makkelijk want de verleiding is groot om met alle beschikbare kennis en erva-
ríng als volledig lid te participeren en een stempel te drukken op de uitkomst.
Inspecteurs moeten hierin ook worden getraind en gecoached. In beginsel
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dient de inspecteur zich in deze gremia te beperken tot het geven van informa-
tie, het bewaken van de vigerende wet- en regelgeving, het stellen van relevante
vragen die verdieping kunnen geven en~of richting kunnen geven aan het den-
ken en - indien nodig - tot de beoordeling van de handhaafbaarheid van voor-
genomen beleid.

Hetzelfde geldt bij vragen om advies van individuele behandelaren. Niet zelden
proberen behandelaren zich in te dekken tegen eventuele klachten door vooraf
gaande aan de uitvoering van voorgenomen behandelbeleid, bijvoorbeeld de
toepassing van ECT, de inspecteur om advies te vragen. Het is in dergelijke ge-
vallen niet de taak van de inspecteur om als collega op te treden en (een deel
van) de verantwoordelijkheid voor de beslissing over te nemen maar om de be-
handelaar te wijzen op de wetgeving, standaarden, richtlijnen e.d. waar hij bij
het nemen van zijn beslissing rekening mee moet houden. Toch komt het re-
gelmatig voor dat een behandelaar zegt: `ik heb toestemming van de inspec-
teur'. Het verdient aanbeveling om telefonisch gegeven advies over controversi-
ele onderwerpen en potentieel beklagwaardige zaken schriftelijk te bevestigen
zodat over de aard en inhoud van het advies geen enkel misverstand kan be-
staan. Vooraf ingewonnen advies kan de behandelaar ook niet vrijpleiten van
eventuele klachten tenzij de inspecteur in de valkuil is gestapt door een inhou-
delijk advies te geven. In dit laatste geval is de inspecteur degene waartegen een
eventuele klacht zich zal moeten richten.

Een bijzondere vraag aan de Inspectie werd gesteld door de KNMG en betrof de
opstelling van de Inspectie indien inrichtingsartsen van het gevangeniswezen
over zouden gaan tot gedwongen toediening van vocht en voeding bij Volkert
van der G, de moordenaar van Pim Fortuyn. De Inspectie heeft toen expliciet
aangegeven aan welke criteria zij het handelen zou toetsen (q.) waarna de
KNMG de artsen heeft geadviseerd niet mee te werken aan dwangvoeding van
wilsbekwame gedetineerden (5).

5.5 Ongevraagde adviezen en waarschuwingen

Op geleide van verontrustende signalen uit het veld en eigen bevindingen kan
de Inspectie besluiten om de Minister te informeren en te adviseren en eventu-
eel nadere actie te ondernemen. Zo zullen in de regel rapporten van algemeen
toezicht of interventietoezicht die wijzen op verontrustende omstandigheden
aan de Minister worden aangeboden met de vermelding van de acties die de In-
spectie voornemens is in te zetten. Slechts indien geen (tijdige) correctie moge-
lijk blijkt en het tuchtrecht of strafrecht niet van toepassing is, zal de Inspecteur
de Minister verzoeken om zelf in te grijpen en een schriftelijke aanwijzing ex
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artikel ~ van de Kwaliteitswet zorginstellingen te geven ofbestuursdwang toe te
passen.

De Inspectie kan ook besluiten om zelf het veld te informeren en te waarschu-
wen. In de regel gebeurt dit door middel van een circulaire of een brochure die
aan alle relevante beroepsbeoefenaren of zorginstellingen wordt verzonden.
Voorbeelden uit de praktijk zijn de brochures met betrekking tot de meldings-
plicht Wet Bopz (6) en professioneel grensoverschrijdend gedrag (~) en de cir-
culaires naar aanleiding van verbrandingen in de gehandicaptenzorg als gevolg
van onoplettendheid van het personeel en ondeugdelijke thermostaatkranen (8)
en over het gebruik van tilliften (~).

Een andere methode van waarschuwen vormen de publicaties van de Inspectie
in Medisch Contact. De afgelopen jaren is een speciale column van de Inspectie
door de Inspecteur-Generaal en de Hoofdinspecteurs regelmatig geUruikt (ro-
r4) en zijn in Medisch Contact ook artikelen geschreven waarin een waarschu-
wend woord doorklinkt (r5-z~). Daarnaast wordt in de vakliteratuur aan de be-
vindingen uit toezicht regelmatig aandacht gegeven met als doel kwaliteitsver-
betering te stimuleren. Op het terrein van de ggz betrof dit onder andere het
functioneren van de achterwacht (r8), functioneren van de methadonposten
(i~), de aanpak van ADHD (ao), de ontwikkeling van de ziekenhuispsychiatrie
(Zr) en de functie van de geneesheer-directeur zoals bedoeld in de Wet Bopz
(za).

Daarnaast komt het voor dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg op geleide
van signalen of bevindingen tot de conclusie komt dat er nadere afspraken ge-
maakt moeten worden tussen verschillende veldpartijen. Onder dergelijke om-
standigheden kan de Inspectie het initiatief nemen, zoals bij de ontwikkeling
van prestatie-indicatoren, maar ook de partijen bij elkaar brengen en bevorde-
ren dat zij zelf convenanten afsluiten of handreikingen opstellen voor verant-
woorde zorg. Dit laatste is in samenwerking met het College Bescherming Per-
soonsgegevens in aooq. gebeurd naar aanleiding van vragen over de
geheimhoudingsplicht bij de gegevensuitwisseling bij bemoeizorg (z3).

Tot slot kan het voorkomen dat de Inspectie op geleide van signalen uit het veld
de Minister informeert en aangeeft dat zij nadere maatregelen noodzakelijk
acht. Dit betreft in de regel geen ingrijpen bij incidenten maar beleidsmaatre-
gelen die algemeen geldend zijn. Zo heeft de Inspectie zich verontrust getoond
door de bevinding dat sommige gemeenten voor de klinische psychiatrie op
een andere ggz-instelling zijn aangewezen dan voor de ambulante psychiatrie
(voormalige RIAGG-functies). Een identiek verzorgingsgebied voor alle vormen
van ggz-hulpverlening bevordert namelijk de samenwerking en de vereiste ke-
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tenkwaliteit. Ook heeft de Inspectie bij de Minister aangedrongen op de bevor-
dering van geneesmiddelenonderzoek bij kinderen nadat gebleken is dat de
meeste psychofarmaca niet geregistreerd zijn voor deze categorie patiënten.

5.6 De beantwoording van Kamervragen

De beleidsdirecties zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding van de beant-
woording van de Kamervragen. Veel Kamervragen hebben echter betrekking op
calamiteiten in de zorg, data die door IGZ verzameld worden of uitspraken en
rapporten van IGZ. Het komt dan ook regelmatig voor dat een beroep wordt
gedaan op informatie van de IGZ of aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg
gevraagd wordt om medewerking te verlenen aan de opstelling van een concept
antwoord. De bewindslieden zijn zelf verantwoordelijk voor de antwoorden die
op de Kamervragen worden gegeven en moeten de antwoorden eventueel ook
zelf in de Tweede Kamer verdedigen.
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6. KWALITEITSBELEID: ALGEMEEN EN
TH EMATISCH TOEZICHT

6.i Inleiding

Het werk van de Inspectie voor de Gezondheidszorg omvat vier hoofdbestand-
delen: adviseren, algemeen toezicht, thematisch toezicht en interventietoezicht.
In de sectoren geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en psychogeria-
trie wordt daaraan het Bopz-toezicht toegevoegd omdat het toezicht in deze sec-
toren zich niet beperkt tot de toetsing van de randvoorwaarden voor verant-
woorde zorg, zoals genoemd in de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet op
de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Op basis van artikel 63 van de
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen strekt het toezicht
zich ook uit tot de zorg die aan een individuele patiënt wordt verleend (zie ook
hoofdstuk over de geschiedenis van het toezícht op de ggz en het aparte hoofd-
stuk over toezicht op vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking).

Het algemeen en thematisch toezicht inclusief de SGZ (Staat van de Gezond-
heidszorg) hebben tot doel om (delen van) de (organisatie van de) kwaliteit van
de zorginstellingen of het functioneren van vrijgevestigde beroepsbeoefenaren
te toetsen. Op basis van de rapportages worden aanbevelingen gedaan en in
enkele gevallen sancties opgelegd. De geaggregeerde rapportages omvatten uit-
spraken over de stand van de kwaliteit van de zorg in de betreffende sector of
beroepsgroep. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de functie van al-
gemeen en thematisch toezicht bij de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid, de
rol van toezicht, visitatie, accreditatie en certificatie en de ontwikkelingen in het
algemeen en het thematisch toezicht. Apart wordt aandacht besteed aan de
Staat van de Gezondheidzorg (SGZ) en de samenwerking tussen de verschil-
lende toezichthouders. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een impressie van
de belangrijkste bevindingen bij algemeen toezicht.
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6.2 Kwaliteitsbeleid: de rol van toezicht, visitatie, certificatie en accreditatie

Donabedian (r) staat bekend als de grondlegger van het kwaliteitsbeleid. Hij
wees er al in het begin van de zeventiger jaren op dat het bij kwaliteit om een
vergelijking gaat: de mate van overeenkomst tussen de gestelde en de gereali-
seerde doelen of het verschil tussen wat zou kunnen worden bereikt en wat in
werkelijkheid is bereikt. Hij deelde het begrip kwaliteit op in een aantal deelas-
pecten die later ook in de Kwaliteitswet zorginstellingen terug te vinden zijn,
zoals: doeltreffendheid, doelmatigheid, patiëntgerichtheid, beschikbaarheid,
toegankelijkheid, bereikbaarheid en continuïteit van de zorg, deskundigheid en
geschiktheid van de bejegening en veiligheid van middelen en apparatuur ter-
wijl vanuit het standpunt van de patiënt zelfstandigheid (autonomie) en zelfbe-
handeling als belangrijke deelaspecten kunnen worden onderscheiden.
Donabedian onderscheidde de zorgverlening in structuur, proces en uitkomst,
met als achterliggende idee dat als de structuur en het proces aan de te stellen
eisen voldoen, de uitkomst vanzelf goed zou zijn. Vanaf het midden van de
tachtiger jaren is het accent steeds meer komen te liggen op het meten van de
uitkomst (de maat die van belang is voor accreditatie). Het ging immers om het
resultaat van de zorgverlening en dit wordt nog eens versterkt in een toene-
mend marktgeoriënteerde zorg waarin concurrentie wordt nagestreefd en be-
vorderd en waarin patiënten moeten kunnen kiezen bij wie zij de vereiste zorg
halen. Casparie (a) plaatste al in 1~8~ een aantal kanttekeningen bij deze ont-
wikkeling en laat zien dat uitkomsten van zorg niet allemaal `kwaliteitsgevoelig'
zijn maar ook door andere, niet door de zorgaanbieder te beïnvloeden factoren
worden bepaald. Daarnaast geeft Casparie aan dat bij een tekortschieten van de
uitkomst toch ook gekeken moet worden naar proces- en structuurkenmerken
om de oorzaak op te sporen en veranderingen aan te brengen.

In Nederland ontstond in het begin van de zeventiger jaren voor het eerst be-
langstelling voor een systematische en gestructureerde kwaliteitbewaking van
het medisch handelen. Dit leidde in 1~~~ tot de oprichting van het Centraal
Begeleidingsorgaan voor de intercollegiale toetsing (CBO) dat de ziekenhuizen
moest gaan stimuleren en adviseren bij het uitvoeren van kwaliteitsbewakende
activiteiten. Men koos in die tijd als uitgangspunten voor een probleemgerichte
aanpak, vrijwillige deelname van medisch specialisten en medische staven en
de eigen verantwoordelijkheid van de professie. Korte tijd later sloten de huis-
artsen, verpleegkundigen en andere beroepsgroepen zich bij het CBO aan. In
1~8o werd naar aanleiding van deze ontwikkelingen door de regering een eer-
ste nota over de kwaliteitsbewaking in de gezondheidszorg opgesteld. Daarin
was de centrale doelstelling van het kwaliteitsbeleid het bijdragen aan het be-
vorderen van mogelijkheden tot optimale gezondheidszorg voor de gehele be-
volking (3). In de jaren daarna kwam in het kwaliteitsbeleid de verantwoording
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voor het handelen meer centraal te staan. In r~~o heeft de overheid de hoofd-
lijnen van het kwaliteitsbeleid geformuleerd. Gekozen is voor deregulering en
globale wetgeving (4). Daarbij is opgemerkt dat de kwaliteit van de zorgverle-
ning maar in beperkte mate door wetgeving kan worden gedragen. Veel meer
valt te bereiken door de partijen die zelf bij de zorgverlening zijn betrokken.
Hun doen en laten is in feite bepalend voor de kwaliteit van de zorg die de pati-
ent uiteindelijk ontvangt. Het veld zou ook zelf externe en onafhankelijke toet-
sing tot stand moeten brengen, bijvoorbeeld door certificering. Het veld kreeg
zodoende een belangrijke rol bij het formuleren van kwaliteitseisen en het be-
vorderen en bewaken van de zorgverlening. Het overheidsbeleid zou worden
gericht op het stimuleren en ondersteunen van de zelfregulering. Daarnaast
werd vastgesteld dat de overheid via dwingendrechtelijke eisen kwaliteit moet
kunnen bewerkstelligen als in de praktijk onvoldoende kwaliteit wordt geleverd
en dat de overheid er zorg voor diende te dragen dat zorgaanbieders en de door
hen aangewende middelen op kwaliteitsaspecten kunnen worden getoetst.

De ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid zou consequenties hebben voor de rol
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid (4). In het commentaar (5) dat op
de voornemens van de overheid volgde, werd al duidelijk dat terugtreden van de
overheid (minder regelgeving en meer zelfregulering) gepaard moet gaan met
een intensivering van het toezicht. Roscam Abbing (6) geeft aan dat het Staats-
toezicht minder directe wettelijke bemoeienis zal krijgen en zich ook niet moet
bezighouden met normontwikkeling. De Inspectie zou vooral moeten bewaken
dat de beroepsbeoefenaren en zorginstellingen zelf toezien op de kwaliteit van
de (organisatie van de) zorg (`intern toezicht') en zich laten certificeren. Eerst
indien blijkt dat het veld er zelf niet in slaagt tot afdoende kwaliteitsbewaking te
komen, zal het Staatstoezicht actiever moeten optreden maar het adagium werd
'toezicht op afstand', later door Verhoeff, de Algemeen Hoofdinspecteur van de
nieuwe IGZ (i~~s-r999), omgedoopt tot `toezicht op toezicht'. Wel zou het
Staatstoezicht misstanden moeten onderzoeken en aanpakken via het tucht-
recht en moeten rapporteren aan departement, verzekeraar en certificatie-
instituut als zij misstanden zou aantreffen in het functioneren van zorginstel-
lingen. Indien niet voldaan zou worden aan de kwaliteitseisen zouden zowel
privaatrechtelijke als publiekrechtelijke sancties getroffen moeten kunnen wor-
den zoals het intrekken van (deel-)certificaten, korting op tarieven, intrekken
van de overeenkomst met de zorgverzekeraar, verbod om (delen van) functies
uit te oefenen en sluiting van (delen van) instellingen. Deze maatregelen zou-
den voorafgegaan moeten worden door een aantal mogelijkheden van correctie
zoals aanwijzingen, waarschuwingen en boetes. Hoewel het opleggen van boe-
tes door de Inspectie vanaf i~8~ als sancrie al vele malen is geopperd, bestaat
hier tot medio aoo5 nog steeds geen wettelijke basis voor. Op 5 juli aoo5 heeft
de Minister van VWS aangekondigd dat hij het sanctiebeleid van de Inspectie
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voor de Gezondheidszorg wil uitbreiden met een eigen aanwijzingsbevoegd-
heid en bestuurlijke boetes. De planning is dat de noodzakelijke wetswijzigin-
gen in het najaar van zoo6 aan de Tweede Kamer aangeboden worden (~).

In de tachtiger jaren, ruim voor de invoering van de Kwaliteitswet zorginstel-
lingen, was vanuit het NZi (nu onderdeel van Prismant) het project kwaliteit en
doelmatigheid (Kwaldo) gestart waarbij de intramurale zorginstellingen zich
konden laten visiteren door een multidisciplinaire groep medewerkers uit col-
lega-instellingen die alle onderdelen van de organisatie doorliepen en hun be-
vindingen in een rapport vastlegden. De rapporten waren niet openbaar en de
gegevens werden niet in geaggregeerde vorm gerapporteerd maar deze vorm
van visitatie had wel een positief en stimulerend effect op de ontwikkeling van
de algemene psychiatrische ziekenhuizen die aan deze vorm van intercollegiale
toetsing deelnamen. Daarnaast werden door de specialistenverenigingen inter-
collegiale visitaties ingevoerd maar de visitatierapporten waren evenmin open-
baar en zelfs de directies en raden van bestuur van de zorginstellingen waar de
medisch specialist aan verbonden was, kreeg in beginsel geen inzage in deze
rapporten. Aan het eind van de tachtiger jaren werd duidelijk dat voor de toet-
sing van de kwaliteit van de zorginstellingen andere methodieken zouden moe-
ten worden ontwikkeld. Ook werd duidelijk dat sancties nodig zouden zijn om
te voorkomen dat het geheel een te vrijblijvend karakter zou hebben (8). Vanaf
1~~o werd de beleidslijn in belangrijke mate bepaald door het recht op kwalita-
tief verantwoorde zorg (Grondwet, artikel az) en de eis tot het leveren van ver-
antwoorde zorg die voortvloeien uit de overeenkomst tussen arts en patiënt
(Wgbo). Daarnaast werd duidelijk dat aan louter interne kwaliteitsbewaking
(zoals door visitatie) teveel bezwaren kleefden zoals onderlinge bescherming en
versterking van defensieve geneeskunde (~) terwijl destijds de rapporten van
toezichtbezoeken door de Inspectie evenmin openbaar werden gemaakt. Het
streven van de overheid werd dan ook om een zogenaamde `third party'-
certificatie in te voeren door de oprichting van onafhankelijke certificatie-
instituten die zouden moeten voldoen aan de eisen van onpartijdigheid, de
mogelijkheid van beroep, geheirnhouding van persoonsgegevens en open-
baarmaking van conclusies (6).

In 1993 is de Wet Big vastgesteld en in 1~~6 de Kwaliteitswet zorginstellingen.
Deze twee wetten zijn gepresenteerd als een twee-eenheid maar qua opzet sterk
verschillend. De Wet Big is een uitvoerige wet, traditioneel van opzet, waarin
een aantal zaken zeer gedetailleerd is geregeld en waarin weinig ruimte voor
zelfregulatie wordt gelaten terwijl de Kwaliteitswet een moderne, zeer globaal
geformuleerde wet is die veel ruimte voor zelfordening laat. Beide wetten heb-
ben echter tot doel om de kwaliteit van de zorg te handhaven en te verbeteren
(IO) en bieden de Inspectie de mogelijkheid om corrigerend op te treden. Op-

II2



G. ICWALITEITSBELEID: ALGEMEEN EN THEMATISCH TOEZICHT

vallend is echter het gegeven dat de Inspectie geen bevel in de zin van de Wet
Big kan geven aan beroepsbeoefenaren die in dienst van een zorginstelling
werkzaam zijn. Als de raad van bestuur of directie van de zorginstelling bij ern-
stig disfunctioneren van een individuele beroepsbeoefenaar zelf niet ingrijpt,
kan dit tot merkwaardige situaties leiden. Het bevel in de zin van de Kwali-
teitswet zorginstellingen richt zich namelijk niet op het functioneren van indi-
viduele medewerkers maar van de afdeling, het systeem of de voorziening als
zodanig. In dergelijke gevallen zal de Inspectie niets anders resten dan het aan-
spannen van een spoedprocedure bij de tuchtrechter. Tot medio Zoos heeft
zich overigens een dergelijke merkwaardige situatie nooit voorgedaan. In alle
gevallen waarin ernstige twijfel bestond aan het functioneren van een individu-
ele beroepsbeoefenaar hebben de zorginstellingen, al dan niet na signalen van
of overleg met de Inspectie, hun eigen verantwoordelijkheid genomen en de
betreffende medewerker een andere, meer passende functie gegeven, geschorst
(in afwachting van een tucht- of strafzaak) of ontslagen.

A1 voor de invoering van beide voornoemde wetten had het veld een start ge-
maakt met kwaliteitsbeleid. De kwaliteitsconferenties waar belangrijke partijen
in de gezondheidszorg aan deelnamen, de Leidschendamconferenties, zijn in
r~8~ gestart met de formulering van intenties die in r~~o werden omgezet in
afspraken. Het bleek in de praktijk moeilijk om de gemaakte afspraken letter-
lijk te realiseren. Veel afspraken waren weinig realistisch geformuleerd, de
markt was niet doorzichtig en partijen niet gelijkwaardig terwijl van concurren-
tie op kwaliteit nog geen sprake was en de terughoudende opstelling van de
overheid veel onzekerheid teweeg bracht. Wel leidde de eerste evaluatie tot de
conclusie dat de conferenties een forse stimulans hadden gegeven aan de ont-
wikkeling van kwaliteitsbeleid (ii). In i995, vijf jaar nadat de eerste afspraken
waren gemaakt, werd de balans opnieuw opgemaakt (rz,i3). Ongeveer r3r van
de instellingen had een compleet ingevoerd kwaliteitssysteem waarbij de kwali-
teitsbewaking is verankerd in de bedrijfsvoering en de resultaten van invloed
zijn op het beleid terwijl 590~o van de rioo onderzochte instellingen goed op
weg zou zijn met de invoering van een integraal kwaliteitssysteem en zro van
alle instellingen was nog niet begonnen met de voorbereidingen. De verschillen
tussen de instellingen in een zelfde sedor bleken groter dan tussen instellin-
gen van de verschillende sectoren die bij dit onderzoek betrokken waren. Te-
vens bleek de participatie van de patiënten achter te blijven.

Casparie merkte op dat het kwaliteitsbeleid van de aanbieders over het alge-
meen te veel naar binnen was gericht en dat nog te weinig inspanningen ge-
daan waren om externe verantwoording te geven en toetsing van e~cterne partij-
en, zoals de patiëntenorganisaties, te integreren in het eigen beleid. Het
ontbrak tevens aan eenduidige beoordelingsmethoden van kwaliteit. Het be-
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drijfsleven bediende zich van de ISO-normen maar Casparie (rq.) was tot de
conclusie gekomen dat deze normen niet zonder aanpassing in de zorg toege-
past zouden kunnen worden. Gehoopt werd dat de oprichting in r994 van de
Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector (HKZ), een ge-
zamenlijk initiatief van de koepelorganisaties van patiënten, zorgaanbieders en
zorgverzekeraars, daar verbetering in zou brengen (r5). Afgesproken werd dat
de jaren i995-zooo zouden worden besteed aan de verdere invulling van het
begrip `verantwoorde zorg' en aan de ketenzorg (r3).

Inmiddels was duidelijk geworden dat de samenleving grenzen stelt aan de be-
schikbaarheid van middelen voor de financiering van de zorg. Dit dwong tot
discussies over de samenhang tussen kwaliteit en doelmatigheid en een toe-
nemende rationalisering van de zorgverlening op basis van medisch-
wetenschappelijke en economische inzichten. Er kwamen twee bewegingen op
gang, de aandacht voor MTA (medical technology assessment) en de beweging
naar evidence-based medicine. MTA is gericht op een afweging tussen effectivi-
teit, kosten en eventuele maatschappelijke gevolgen van de toepassing van
technologische mogelijkheden. Met evidence-based medicine wordt beoogd de
individuele ervaring van de behandelaar te combineren met de resultaten van
het beste klinische onderzoek bij het oplossen van problemen. Het levert
hulpmiddelen om de litteratuur efficiënt te gebruiken bíj het afwegen van voor-
en nadelen van behandelmogelijkheden in het licht van de specifieke omstan-
digheden waarin de patiënt verkeert en van diens wensen. MTA en evidence-
based medicine zouden de bouwstenen moeten leveren voor de ontwikkeling
van standaarden, protocollen en richtlijnen (r6,r~). In de ggz is de laatste jaren
vooral geïnvesteerd in richtlijnontwikkeling, later gevolgd door de ontwikkeling
van multidisciplinaire richtlijnen (r8-ao). Daarnaast heeft de branche-
organisatie benchmarking geïntroduceerd (ar).

In r~~~ beschreef Walburg (a2) voor het eerst het proces dat moet leiden tot
integrale kwaliteit in de gezondheidszorg met behulp van het model van het
Instituut Nederlandse Kwaliteit, (INK-model). Bij gelegenheid van zijn inaugu-
ratie als hoogleraar en in het voorwoord van zijn boek gaf de toenmalige Minis-
ter van VWS, mevr. dr. E. Borst-Eilers, aan dat het vroegere kwaliteitsbeleid
voornamelijk productgericht was en uitging van een grote hoeveelheid protocol-
len en richtlijnen maar dat het moderne kwaliteitsbeleid zich ook diende te
richten op kwaliteitsmanagement, het proces van zorg.

De Leidschendamconferentie in zooo heeft het accent van het kwaliteitsbeleid
van de landelijke koepelorganisaties verlegd naar de regio's (23). Dit was nood-
zakelijk vanwege de grote afstand tussen de koepels en de werkvloer en de er-
kenning dat op koepelniveau zaken vaak fraaier worden voorgesteld dan ze in
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werkelijkheid zijn. Juist op de werkvloer wordt vaak onderkend hoe weerbarstig
de materie is en hoe moeilijk het is om gemaakte afspraken na te komen. In-
middels was de omslag van op consensus gerichte richtlijnen naar evidence ba-
sed richtlijnen gemaakt en waren door zorginstellingen en koepelorganisaties
allerlei initiatieven genomen die aansloten bij ervaringen uit het bedrijfsleven
zoals de toepassing van Total Quality Management, INK-model, accreditatiesys-
temen, certificatie volgens ISO of HKZ-schema's enzovoort. Het resultaat was
wisselend (24) en erkend werd dat de invoering van kwaliteitssystemen traag
verloopt en de nadruk vooral op de invoering moest komen te liggen. Patiënt-
veiligheid moest het speerpunt worden en het aantal resultaatgeoriënteerde
projecten moest worden beperkt.

In april aooi organiseerde ZON een conferentie over de kwaliteit van de zorg
in de ggz met als doel bruikbare vernieuwing in zorg en preventie te stimule-
ren en het op de juiste wijze gebruiken van de resultaten in de praktijk te be-
vorderen. Bij deze gelegenheid refereerde de Hoofdinspecteur aan het NIVEL-
rapport (z5) over de bevindingen in de sector. Aandacht vroegen vooral het ge-
bruik van input-, proces- en uitkomstindicatoren, gezamenlijke kwaliteitsbewa-
king door ketenpartners, de betrokkenheid van de patiënten bij het kwaliteits-
beleid en het sturen op resultaten en nakomen van afspraken.

In Zooa heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg vastgesteld dat de gege-
vens die tijdens de Leidschendamconferentie in r995 zijn gepresenteerd (rr)
een te rooskleurig beeld van de feitelijke stand van zaken hebben gegeven. In
de Staat van de Gezondheidszorg Zooz wordt geconstateerd dat in aooo niet
meer dan 5oro van de instellingen een integraal werkend kwaliteitssysteem had
(a6). In ZoOi was door de Adviescommissie IGZ, beter bekend als de commis-
sie Abeln (a7), al geconstateerd dat de stand van zaken met betrekking tot de
zelfregulering in de zorg achterbleef bij de verwachtingen en dat het algemeen
toezicht toch weer moest worden versterkt. De commissie was van oordeel dat
vertrouwen in het veld een `gezond' vertrouwen moet zijn en dat de IGZ moet
nagaan of het vertrouwen geschonken kan worden en of het geschonken ver-
trouwen terecht is. Daartoe dient de Inspectie periodiek na te gaan of kwali-
teitsnormen zijn ontwikkeld, of deze passen binnen de kaders die de wet aan-
geeft en of deze in voldoende mate worden toegepast. Een structuur van
systematisch algemeen toezicht is zodoende van cruciaal belang voor het struc-
tureel toezien op de borging van het vertrouwen in de kwaliteit van de sector.
IGZ moet niet alleen nagaan of er kwaliteitsnormen worden opgesteld en wor-
den nageleefd maar ook of zij daadwerkelijk tot kwaliteitsverbetering leiden.
Dit zou het beste kunnen aan de hand van outcome-indicatoren. Goede kwali-
teitssystemen leiden immers niet automatisch tot goede kwaliteit.
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In aooa heeft de HKZ een certificatieschema vastgesteld voor de instellingen
voor geestelijke gezondheidszorg. Dit schema is opgesteld voor algemeen, pre-
ventie en forensisch-psychiatrische instituten (tbs-klinieken) terwijl een adden-
dum is ontwikkeld voor de kinder- en jeugdpsychiatrie. In Zoo4 volgde een cer-
tificatieschema voor de eerstelijnspsychologenpraktijk terwijl een
certificatieschema voor de openbare geestelijke gezondheidszorg in voorberei-
ding is. Indien (een onderdeel van) de zorginstelling aan de eisen voldoet kan
dit leiden tot een HKZ-ISO ~ool-certificaat (z8). De brancheorganisatie van de
zorginstellingen in de ggz en de verslavingszorg, GGZ-Nederland, streeft er
naar dat alle ggz-instellingen binnen enkele jaren zijn gecertificeerd of geac-
crediteerd. Van de ruim IIO ggz-instellingen (exclusief de medisch kinderdag-
verblijven, de medische kinderhuizen, de paaz-en en de vrijgevestigden) be-
schikken er medio aoo5 echter nog slechts enkelen over een dergelijk
certificaat. Er zijn namelijk nog maar II certificaten voor (onderdelen van) or-
ganisaties uitgereikt (in de gehele gezondheidszorg zijn in mei zoo5 al ruim
55o certificaten behaald). Koploper in de ggz is Parnassia, de ggz-instelling voor
Den Haag e.o., met zeven deelcertificaten (a8). Een aantal instellingen heeft
aangekondigd nog in aoo5 de certificatie na te streven.

Er zijn ook instellingen die liever niet kiezen voor HKZ-certificering maar voor
accreditatie. In Nederland is op dit terrein in de somatische zorg vooral het
NIAZ actief. In Zooq heeft DeltaBouman als eerste ggz-instelling een gedeelte
van haar organisatie kunnen laten accrediteren.

6.3 Algemeen toezicht

Het algemeen toezicht richt zich op de periodieke toetsing van de randvoor-
waarden voor verantwoorde zorg en de preventie van vermijdbare risico's op
gezondheidsschade. Bij de vorming van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
per I januari 1995 werd het algemeen toezicht op de geestelijke gezondheids-
zorg in alle zeven regio's verschillend uitgevoerd. In de ene regio lag het accent
op regelmatige bezoeken aan de directies van de grote zorginstellingen waarbij
van beide zijden alle voorkomende zaken aan de orde werden gesteld terwijl
een (verpleegkundig) inspecteur spreekuur voor de patiënten hield en met re-
gelmaat alle separeerkamers bezocht. In een andere regio waren de algemeen
toezicht bezoeken sporadisch, kon de directie of raad van bestuur aangeven wat
besproken zou moeten worden en welke afdelingen zouden worden bezocht.
Hier verliep het regelmatige contact vooral op geleide van bouwadviezen, mel-
dingen van incidenten en meldingen over de toepassing van middelen en
maatregelen of dwangbehandeling. Er was een regio waar patiëntenbesprekin-
gen werden bijgewoond en becommentarieerd en waar de rapportages van de
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suïcides uitgebreid werden nabesproken. Daarnaast was er ook een regio waar
het accent lag op de periodieke uitvoering van een systematisch en uitgebreid
toezichtbezoek waarbij de inspectie de agenda bepaalde en aangaf welke afde-
lingen werden bezocht. Over deze activiteiten werd zeer verschillend gerappor-
teerd, variërend van geen verslag tot notulen die bij de volgende bijeenkomst
gezamenlijk werden vastgesteld of een uitgebreide rapportage die in beginsel
ook toegankelijk diende te zijn voor de patiëntenraad, de medewerkers en de
raad van toezicht. Dit leidde tot zeer wisselende aandacht voor de verschillende
onderdelen van de zorginstellingen. Overal werden met enige regelmaat de ge-
sloten afdelingen bezocht maar de aandacht voor de ouderenpsychiatrie, so-
ciowoningen, verblijfsafdelingen, deeltijdbehandeling, poliklinieken en diverse
schilvoorzieningen was erg wisselend en niet zelden afhankelijk van de interes-
ses van de inspecteurs. Deze grote variatie in werkwijze gaf extern aanleiding
tot klachten maar leidde ook intern tot stevige discussies over de vraag wie de
klant van de Inspectie is:
a. De instelling waar de kwaliteit moet worden bewaakt en bevorderd en die

gebaat is met advies op maat. Dit vereiste een goede werkrelatie tussen in-
stellingsleiding en inspecteur (accounthouderschap) en ging vaak gepaard
met organisatieadviezen, beoordeling van protocollen en richtlijnen, juridi-
sche ondersteuning, uitgebreide voorlichting en intensieve bemoeienis met
de keuze en het invoeringstraject van oplossingen voor prangende proble-
men.

b. De Minister die periodiek informatie wil hebben over de kwaliteit van de
zorg in de sector en minder of niet geïnteresseerd is in de situatie per in-
stelling. Dit vereist meer afstand tot de zorginstellingen en een strakkere,
uniforme aanpak van het toezicht waardoor ook op geaggregeerd niveau
gerapporteerd kan worden.

Het was duidelijk dat de rol en positie van de Inspectie voor de Gezondheids-
zorg aan herijking toe was. Dit is ook bevestigd door de rapporten van de Al-
gemene Rekenkamer (2~) en van de Adviescommissie IGZ (2~). De Inspectie
diende zich minder adviserend en stimulerend en meer handhavend en corri-
gerend op te stellen. Daarbij is duidelijk gesteld dat IGZ van de Minister is,
werkt voor de burger en gericht dient te zijn op de zorgaanbieder (2~). De In-
spectie moet de volksgezondheid bewaken en bevorderen en periodiek op ge-
aggregeerd niveau rapporteren over de kwaliteit van de zorg. De Inspectie is
dus niet de natuurlijke bondgenoot van de zorgaanbieder of de zorgverzekeraar
maar dient te handelen vanuit het perspectief van de burger. Dit laatste bete-
kent niet dat de belangen van individuele burgers worden behartigd maar dat

de Inspectie in het bijzonderl oog moet hebben voor en moet waken over die
aspecten van de zorg waar de burgers (als collectiefl zichzelf onvoldoende of
geen oordeel over kunnen vormen. Deze beleidskeuze betekende dus ook dat
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de Inspectie zich minder als adviseur ofvertrouwenspersoon van de instellings-
leiding ging opstellen. Het kost tijd om alle inspecteurs en alle directies en ra-
den van bestuur van het belang en de consequenties van deze keuze te door-
dringen en een andere werkwijze in te voeren.

Vanaf aooo wordt gewerkt aan een meer uniforme opzet van het toezicht door
middel van een systeem van gefaseerd en gelaagd toezicht. Daarmee wordt ge-
probeerd op basis van schriftelijke informatie per instelling(sonderdeel) inzicht
te verkrijgen in de aard en ernst van de risico's op gezondheidsschade in de
verschillende (onderdelen van de) ggz-instellingen. Op geleide van deze infor-
matie kan een gerichte keuze worden gemaakt welke instellingen en afdelingen
in de tweede fase van het toezicht wel of niet bezocht moeten worden. Waar het
voorheen de gewoonte was om alle instellingen periodiek te bezoeken, betekent
deze herziene werkwijze dat sommige instellingen vaker en anderen aanzien-
lijk minder vaak dan voorheen bezocht zullen worden. Deze werkwijze is op
initiatief van de Inspecteur-Generaal, daartoe geïnspireerd door de eerste resul-
taten met deze wijze van toezicht houden in de algemene ziekenhuizen, vanaf
zoo5 in alle sectoren van de gezondheidszorg leidend geworden.

6.4 De opzet van het algemeen toezicht

Bij de uitvoering van toezicht wordt uitgegaan van een aantal normen die ont-
leend zijn aan (30):
a. Wet- en regelgeving. Dit omvat alle relevante internationale verdragen,

waaronder het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), het
Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (in r~8~ vastgesteld
door de algemene vergadering van de Verenigde Naties), de Grondwet, alle
andere regels van algemeen recht zoals wettelijke voorschriften inclusief
algemene maatregelen van bestuur en de jurisprudentie. Dit betreft zowel
bestuursrecht, civiel recht, strafrecht als tuchtrecht. Daarbij gaat het zowel
om regels die betrekking hebben op de rechten van de patiënt als wettelijke
voorschriften die gesteld worden aan zorginstellingen en als de wettelijke
voorschriften die gesteld worden aan individuele beroepsbeoefenaren. Tot
de invoering van de Kwaliteitswet zorginstellingen behoorden hier ook de
erkenningseisen toe.

b. Vakinhoudelijke technische regels zoals die afgeleid kunnen worden van
de stand van de wetenschap op het vakgebied van de betrokken hulpverle-
ner. Daarbij spelen ook in de praktijk opgedane ervaring en deskundigheid
een rol. De stand van de wetenschap wordt ontleend aan vaklitteratuur
(tijdschriftartikelen en boeken) maar ook aan de hand van rapporten van de
Gezondheidsraad en publicaties zoals het Repertorium, Farmacothera-
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peutisch Kompas en het Geneesmiddelenbulletin. Tot de invoering van de
Kwaliteitswet zorginstellingen behoorden hier ook de referentiekaders en
richtlijnen van de Inspectie toe (zie ook hoofdstuk geschiedenis van het
toezicht op de ggz).

c. Standaarden, protocollen en richtlijnen. Standaarden hebben een dwin-
gend karakter, protocollen en richtlijnen ondersteunen de keuzes van de
hulpverlener en dragen zo bij aan de kwaliteit van de zorg. Deze kunnen
zowel een inhoudelijk als een procedureel karakter hebben en bijdragen
aan het streven naar verdergaande reductie van onzekerheden en weten-
schappelijke onderbouwing van het vak maar ook aan het streven naar
doeltreffend en doelmatig handelen.

d. Beroepscodes en gedragsregels.
e. Specifieke hulpverleningsethische gedragsregels bijvoorbeeld inzake eu-

thanasie en levensbeëindigend handelen bij wilsonbekwame patiënten.

Het systematisch toezicht dat in i~~~ en volgende jaren in de sector ggz is
ontwikkeld en dat tot uitdrukking is gebracht in de geaggregeerde rapporten
over het algemeen toezicht op de (grootschalige) instellingen voor geestelijke
gezondheidszorg (3r), het algemeen toezicht in de tbs-klinieken (3z) en de kin-
der- en jeugdpsychiatrie (33) gaat - naar het voorbeeld van de werkwijze van de
Algemene Rekenkamer - uit van het volgende schema:
a. Aspecten waar tijdens het toezicht aandacht aan besteed wordt.
b. Indicatoren die de basis zijn voor de beoordeling van de verschillende as-

pecten.
c. Vraagpunten die tijdens het toezicht aandacht vereisen.
d. Bronnen (functionarissen en documenten) die bij het onderzoek geraad-

pleegd worden.
e. Normen op basis waarvan het oordeel wordt gevormd.
Deze schema's zijn per onderzoek uitgewerkt en als bijlage in de genoemde
rapporten opgenomen (31-33).

Deze opzet van het toezicht heeft tot gevolg dat al in een vroeg stadium de in-
stellingen verzocht worden om relevante beleidsinformatie (nota's) en mana-
gementinformatie (cijfers) aan te leveren en zet ook de instellingen aan het
werk. Niet zelden blijkt men op geleide van de vragen naar informatie in de
tussenliggende periode al begonnen te zijn met het plegen van reparatiewerk-
zaamheden en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Ook komt het voor
dat instellingen op basis van informatie van collega-instellingen die al eerder
bezocht zijn, al hebben gestreefd naar verdere completering van de informatie,
aanpassing van protocollen e.d. Hier is geen enkele bezwaar tegen, het gaat
immers niet om een competitie waarin alle instellingen gelijke kansen moeten
krijgen op het predikaat 'de beste' maar om een permanent proces van verbete-
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ring van de kwaliteit van de (organisatie van de) zorg. Elke prikkel die daartoe
kan bijdragen mag worden benut. De verkregen informatie wordt door de in-
specteurs vooraf bestudeerd en mede op basis hiervan wordt een selectie ge-
maakt van aandachtspunten die in de verschillende gesprekken die tijdens het
toezichtbezoek worden gevoerd, aandacht moeten krijgen.

Op de dag van het toezichtbezoek, worden 6-8 gesprekken gevoerd, variërend
van o.5-i.5 uur elk. In de regel wordt gesproken met:
a. De raad van bestuur of directie van de instelling.
b. De patiëntenraad.
c. Een vertegenwoordiging van de behandelstaf.
d. Een of enkele behandelteams.
e. Een ofenkele kwaliteitscommissies.
Deze gesprekken dienen enerzijds om aanvullende informatie te verwerven en
anderzijds om na te gaan ofwetgeving, beleid, protocollen e.d. bekend zijn, zijn
geïmplementeerd en worden nageleefd. Tevens wordt nagegaan of interne do-
cumenten periodiek worden geëvalueerd, bijgesteld en geactualiseerd.

Daarnaast wordt door middel van een willekeurige steekproef dossieronderzoek
gedaan en wordt een bezoek gebracht aan een onderdeel van de organisatie zo-
als de medische dienst, de separeerunit, de arbeidsafdeling of een klinische af
deling. Het bezoek wordt afgesloten met een korte terugblik op het verloop van
de dag en de vermelding van de eerste indruk. De bevindingen worden per in-
stelling onder vermelding van de norm waaraan is getoetst, schriftelijk gerap-
porteerd. Soms zal een concept verslag van bevindingen eerst aan de instelling
worden voorgelegd met het verzoek eventuele feitelijke onjuistheden te melden
zodat het definitieve verslag met conclusies en aanbevelingen op correcte be-
vindingen is gebaseerd. Na de toezending van het definitieve verslag met be-
vindingen, overwegingen en conclusies, eventueel aangevuld met aanbevelin-
gen, krijgen de zorginstellingen het verzoek om binnen een vastgestelde
termijn een plan van aanpak toe te zenden waaruit blijkt hoe en binnen welke
termijn zij de noodzakelijk geachte verbeteracties zullen uitvoeren.

Tijdens een enkel bezoek treffen de inspecteurs zodanig slechte omstandighe-
den aan dat zij de leiding van de zorginstelling dringend adviseren om een on-
derdeel van de instelling buiten gebruik te stellen (onderzoekskamer, separeer-
of afzonderingskamer) tot de vereiste aanpassingen of noodzakelijk renovaties
zijn doorgevoerd. Tot op heden is in deze sector een indringend gesprek altijd
voldoende gebleken en was het niet nodig om hier het middel van het bevel,
zoals geregeld in artikel ~ lid 4 van de Kwaliteitswet zorginstellingen, voor aan
te wenden.
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Slechts indien het plan van aanpak niet aan de eisen voldoet en er binnen rede-
lijke termijn geen overeenstemming bereikt kan worden over de door te voeren
verbeteringen of deze veranderingen niet tijdig worden gerealiseerd, zal de In-
spectie voor de Gezondheidszorg zich beraden op de vraag of de Minister van
VWS geadviseerd moet worden gebruik te maken van het zware middel van de
aanwijzing uit de Kwaliteitswet zorginstellingen (artikel 7 lid I). Sinds de invoe-
ring van de Kwaliteitswet zorginstellingen is dit in de sector ggz tweemaal ge-
beurd. In beide gevallen betrof dit forse samenwerkingsproblematiek tussen
een algemeen psychiatrisch ziekenhuis en een RIAGG. De Minister van VWS
heeft beide keren besloten om een bemiddelaar aan te stellen. De eerste inter-
ventie heeft achteraf bezien niet het gewenste resultaat opgeleverd en heeft ge-
leid tot de situatie dat de betrokken RIAGG onderdeel is geworden van een an-
dere grote GGZ-instelling dan waar de patiënten uit de regio primair op
aangewezen zijn. Deze opmerkelijke stap kon door de overheid niet worden
voorkomen omdat de wet- en regelgeving hierin niet voorziet. De tweede inter-
ventie met behulp van een aanwijzing (34) heeft meer resultaat opgeleverd. Dit
is te danken aan de meer gedetailleerde opdracht die na intensief en construc-
tief overleg met het zorgkantoor, de provincie en het departement, op voorstel
van de Inspectie in de aanwijzing is opgenomen en die onder leiding van een
door de Minister aangewezen onafhankelijke procesbegeleider is uitgevoerd.

Hoewel de Inspectie aanvankelijk zelf erg huiverig was voor het openbaar ma-
ken van de gegevens per instelling en het eventueel aangeven van een ranglijst
waaruit blijkt welke instelling het beter doet dan een andere, is deze huiver na
enkele goede ervaringen, onder andere in de forensische psychiatrie (tbs-
klinieken) en de openbare gezondheidszorg (GGD-en), verdwenen. Inmiddels
is door de Minister van VWS besloten dat in de toekomst alle gegevens over in-
dividuele zorginstellingen en beroepsbeoefenaren actief openbaar gemaakt zul-
len worden (35).

Vanaf eind aooo werkt de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan de ontwikke-
ling van een systeem van gelaagd en gefaseerd toezicht. Deze ontwikkeling is in
zool gestart in de sector verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en thuiszorg
(VVT) en kort daarna uitgebreid tot een aantal andere sectoren, waaronder de
sector geestelijke gezondheidszorg ( 36). Na een aanloopfase wordt beoogd om
in zoo5 deze toezichtstrategie in alle inspectieprogramma's in te voeren. De
aanleiding hiertoe is de noodzaak om op efficiënte en uniforme wijze toezicht
te houden op een groot aantal inspectiepunten met een relatief kleine formatie.
Hoewel de ontwikkeling van het inspectieformulier voor de sectoren VVT, ge-
handicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg niet identiek is aan de ont-
wikkeling van prestatieindicatoren voor de algemene ziekenhuizen, wordt ge-
streefd naar een synthese van beide methodieken. De nadruk ligt daarbij op het
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verwerven van inzicht in de uitkomsten van de behandeling en de zorg en op
het verminderen van risico's op de gezondheidsschade die de patiënten in de
betreffende setting kunnen lopen. Aanzienlijk minder dan voorheen richt de
Inspectie zich met deze werkwijze op het verbeteren van de kwaliteit van de
zorg en het stimuleren van de invoering van kwaliteitssystemen.

Het hoofddoel van het gelaagd en gefaseerd toezicht is de bevordering van een
veilige, doeltreffende, doelmatige en patiëntgerichte zorg met behulp van een
effectieve en efficiënte toezichtstrategie. Bijkomende voordelen zijn onder an-
dere de keuze voor een inzichtelijke en navolgbare methode van werken, de ge-
lijke beoordeling van de bevindingen, de keuze voor openbaarheid van gege-
vens, een proportionele belasting van de zorgaanbieders, de mogelijkheid om
per type zorginstellingen of beroepsbeoefenaren op geaggregeerd niveau te
rapporteren en een effectieve inzet van medewerkers. Hiermee wordt in be-
langrijke mate tegemoet gekomen aan de verwachtingen van de Minister en de
inspectieobjecten. De methode kent echter ook een aantal nadelen en risico's.
Zo zijn de registratiesystemen van de zorgaanbieders nog niet allemaal inge-
steld op het leveren van de vereiste gegevens, wordt in het veld zwaar getild aan
de administratieve belasting die het verzamelen en invullen van de gegevens
oplevert, missen zorgaanbieders de persoonlijke aandacht en de periodieke be-
zoeken die niet alleen als controle gezien werden maar vaak ook als stimulans
dienden om veranderingen door te voeren en bestaat het risico dat feitelijk on-
juiste of sociaal wenselijke informatie wordt verstrekt of `moeilijke' patiënten
worden geweerd. Op termijn zal bekeken moeten worden of deze wijze van
werken aan de eisen voldoet en ongewenste effecten tot een minimum kunnen
worden beperkt.

De methode van gelaagd en gefaseerd toezicht kent drie fasen:
a. De eerste fase waarin informatie wordt verzameld en geordend. Per type

inspectie-object (zorginstelling, bedrijf of vrijgevestigde beroepsbeoefenaar)
wordt een risicoprofiel opgesteld waarin de aspecten beschreven zijn die
kunnen duiden op risicovolle situaties. Deze worden vertaald in prestatie-
indicatoren (zoals gestart in de sector ziekenhuizen) of in risico-indicatoren
(zoals gestart in de sector VV'f) die worden gedefinieerd in of na overleg
met het veld en die jaarlijks kunnen worden uitgebreid en bijgesteld. Op
basis van de informatie die verkregen wordt uit de digitale vragenlijst, zo
mogelijk aangevuld met informatie uit meldingen en incidenten, wordt een
risico-inschatting gemaakt en wordt bepaald welke inspectie-objecten het
hoogste risico leveren op gezondheidsschade of onvoldoende verantwoorde
zorg. De meting van het risico vindt niet plaats aan de hand van absolute
getallen maar aan de hand van een relatieve norm, bijvoorbeeld de ioor
laagst scorende instellingen.
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b. De tweede fase is gericht op het oordelen. In deze fase gaat de Inspectie ter
plaatse na of de eerder gemaakte risico-inschatting correct is. De Inspectie
meldt haar bevindingen en stelt de zorgaanbieder of het bedrijf in de gele-
genheid om verbeteringen door te voeren en zodoende de risico's te ver-
minderen. Eventueel volgt een follow-up bezoek om de verbeteringen te
controleren.

c. De derde fase is gericht op handhaving. Dit is slechts aan de orde als de
verbeteractiviteiten niet het gewenste effect hebben of het toezichtobject

niet meewerkt. Ook kan handhaving aan de orde zijn als een calamiteit op-

treedt of een verontrustend signaal wordt ontvangen. In deze fase ver-
scherpt de Inspectie het toezicht en worden krachtige beïnvloedingsstrate-
gieën aangewend zoals de openbaarheid van de bevindingen en actief
mediabeleid. In deze fase kan ook gekozen worden voor juridische stappen
zoals het indienen van een tuchtklacht, het verzoek aan de Minister om een
aanwijzing te geven, het geven van een bevel, het initiëren van een recall-
procedure (dit betreft de productsector), het opstellen van een proces-
verbaal of het doen van aangifte van een vermeend strafUaar feit bij het
Openbaar Ministerie.

De gelaagdheid van het toezicht betreft de taakverdeling tussen de medewer-
kers. Meer dan voorheen zullen inspectiemedewerkers (bureaumedewerkers op
MBO en HBO-niveau) worden belast met het verzamelen, selecteren en orde-
nen van informatie en de monitoring van gegevens. Daarnaast zullen de in-
specteurs meer worden ingezet op geleide van de vereiste kennis en ervaring
dan op basis van het principe dat iedereen in beginsel dezelfde werkzaamheden
kan verrichten en alle voorkomende werkzaamheden doet binnen zijn of haar
subregio. De inspecteurs zullen wel accounthouder (aanspreekpunt) blijven van
een aantal inspectie-objecten. Dit betekent echter niet dat zij de enige zijn die
het object bezoeken en beoordelen. Het streven is daarnaast nadrukkelijk ge-
richt op het scheiden van rollen die niet altijd goed verenigbaar zijn, zoals het
scheiden van het preventief en repressief toezicht (37).

In de eerste fase van het toezicht (de administratieve fase) zijn vooral inspec-
tiemedewerkers actief, in de tweede en derde fase komt het accent van de werk-
zaamheden meer te liggen bij de inspecteurs.

De eerste resultaten van het gelaagd en gefaseerd toezicht in de algemene zie-
kenhuizen hebben al veel publiciteit gekregen (3g-45). in zowel de vakbladen
als de publieke media. De resultaten van het gelaagd en gefaseerd toezicht in de
sector WT hebben bij sommige instellingen geleid tot intensiever toezicht.
Daarnaast zijn via ZonMw projecten gestart die gericht zijn op het vergroten
van de transparantie door de ontwikkeling van prestatie-indicatoren en infor-
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matie over de (kwaliteit van de) zorg en zorgverzekering, gericht op de burger
of zorggebruiker (q.6). Dit is noodzakelijk omdat de bestaande informatie nog
onvoldoende aansluit bij de behoeften van de burger. Deze is namelijk niet al-
leen geïnteresseerd in uitkomsten van zorg maar ook in bejegening, voorlich-
ting, de hotelfunctie, de bereikbaarheid met openbaar vervoer, de bezoekuren
etc. Daarnaast maakt onderzoek duidelijk dat goed geïnformeerde patiënten
'best practice' kunnen bevorderen (47).

Het gelaagd en gefaseerd toezicht stuit binnen de sector ggz nog op forse weer-
stand. Een aantal instellingen is van oordeel dat het accent teveel ligt op veilig-
heid en effectiviteit en op de uitkomst van zorgprocessen. Het directe contact
tussen de inspecteur en de patiënten en hulpverleners wordt node gemist. Het
gaat in deze sector namelijk niet alleen om de uitkomst of het resultaat maar
heel belangrijk is ook de manier waarop naar resultaat wordt gestreefd. Niet al-
leen de methode maar ook de relatie tussen patiënt en hulpverlener zal in be-
langrijke mate de uitkomst bepalen. De bejegening en in het bijzonderl de om-
gang met macht in een ongelijkwaardige relatie, de toepassing van drang en
dwang en de uitwerking van patiëntenrechten kunnen niet goed via deze me-
thode worden getoetst. Daarvoor is aanwezigheid op de werkvloer en direct
contact met patiënten noodzakelijk. De vrees bestaat dat deze toezichtmetho-
diek zal leiden tot een inspectie op afstand in een sector waar de geschiedenis
heeft geleerd dat nabijheid van de inspectie van groot belang is voor de bewa-
king van de patiëntenrechten en de woon- en leefomstandigheden van kwetsba-
re patiënten. Het veld geeft inmiddels duidelijk aan dat er meer dialoog met de
koepel, de zorgaanbieders, beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties is ver-
eist om te bezien wat nodig is om met een klein aantal inspecteurs, waaronder
een zeer gering aantal psychiaters, toch adequaat toezicht te houden op de ggz.
Het blijft een permanente uitdaging om te worstelen met de vraag: doen wij de
goede dingen en doen wij deze dingen goed?

6.5 Indicatorenontwikkeling in de ggz

De American Psychiatric Association (APA) heeft een task force ingericht voor
de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de ggz ( 48). Ook in Nederland
is een proces op gang gekomen waarbij de beroepsgroep, de Nederlandse Ver-
eniging voor Psychiatrie (NVvP), en de branche-organisatie, GGZ Nederland,
zijn gestart met de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. Daarbij heeft de
NVvP aangegeven dat het proces aan moet sluiten bij de ontwikkeling van de
Diagnose Behandel Combinaties ( DBC's). In opdracht van GGZ-Nederland
heeft het Trimbosinstituut een rapport "klinische uitkomstindicatoren in de
ggz en verslavingszorg" ( q.~) opgesteld maar hier is vanuit de beroepsgroep veel
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bezwaar tegen ingebracht. Hierop heeft het bestuur van de NVvP besloten om
het initiatief te nemen tot de ontwikkeling van een set uitkomstindicatoren in
nauwe samenhang met de ontwikkeling van de DBC's en in samenwerking
met GGZ-Nederland en het NIP. Dit moet uitmonden in de multidisciplinaire
richtlijn "Uitkomstindicatoren in de psychiatrie" (50). In beginsel is dit de aan-
pak die het beste aansluit bij de rolverdeling die afgesproken is tijdens de
Leidschendamconferenties over de ontwikkeling van de kwaliteit. De overheid
(beleid en toezicht) moet faciliteren en stimuleren maar de beroepsgroepen,
patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en brancheorganisaties moeten zelf de
kwaliteitsindicatoren ontwikkelen, evalueren, vervangen, aanvullen en bijstel-
len. De zorgaanbieders moeten hierover regelmatig publiceren en de uitkom-
sten zelf gebruiken voor de verdere verbetering van de kwaliteit van de (organi-
satie van de) zorg. De Inspectie moet toezien op zowel de deelname aan dit
proces als de uitkomsten en na eigen onderzoek waar nodig tijdig ingrijpen om
(verdergaande) schade te voorkomen.

Het belang van sectorspecifieke kaders is inmiddels onderkend. Langdurige
zorg is immers iets anders dan spoedeisende hulp of kortdurende behandeling.
Voor de langdurige zorg heeft het NIVEL (5r) in aooq. het rapport "Risico indi-
catoren voor de langdurige zorgverlening" opgesteld waarin ook voor de lang-
durige ggz zeer bruikbare indicatoren zijn vermeld.

6.6 Samenwerking tussen toezichthouders

Nederland Ueschikt over een groot aantal toezichthouders en veel instellingen
zijn van oordeel dat de grote (administratieve) belasting die deze diensten zo-
wel door de toezending van vragenlijsten als bezoeken voor hen betekenen,
moet worden teruggedrongen. De huidige maatschappelijke opinie is: minder
regels, minder bureaucratie, maar ook streng als het moet, verantwoordelijk-
heid terugleggen bij de samenleving (horizontalisering en zelfregulering) etc.
Onder invloed van de maatschappelijke opinie wordt in het SG-beraad en IG-
beraad (samenwerkingsorgaan van alle toezichthouders van het Rijk) nagedacht
over de voor- en nadelen van samenvoeging van toezichtsorganen en over-
dracht van taken waardoor men binnen een sector met minder toezichthouders
te maken heeft.

Op dit moment kunnen instellingen onder andere te maken hebben met de In-
spectie voor de Gezondheidszorg, de Voedsel en Waren Autoriteit, de Arbeids-
inspectie, de Belastingdienst, de VROM-inspectie, de Onderwijsinspectie, de
Brandweerinspectie, de NMA en de Zorgautoriteit i.o. Elke toezichthouder
heeft momenteel zijn eigen systeem van gegevensverwerking, -beheer en
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-opslag, zijn eigen werkwijze en inspectiecultuur (meer of minder repressief
optreden, meer of minder adviserend en stimulerend optreden, wel of geen ac-
counthouderschap etc.), taakgebonden bevoegdheden en verschillende sanctie-
mogelijkheden. De afgelopen jaren is deze tendens onderkend en wordt ge-
streefd naar meer samenwerking en afstemming. Ook wordt gezamenlijk
nagegaan hoe de toezichtlast kan worden beperkt en de efficiency en effectivi-
teit van het toezicht kunnen toenemen, de inspectieresultaten beter gebruikt
kunnen worden voor het realiseren van beleidsdoelen en wet- en regelgeving
moet worden aangepast om samenwerking en gegevensuitwisseling mogelijk
te maken. De verwachting lijkt gewettigd dat het toezicht de komende jaren een
forse verandering zal ondergaan zonder haar onafhankelijkheid ten opzichte
van het beleid op te hoeven geven.

Ook is in het kader van het project 'De Andere Overheid' het initiatief genomen
om te komen tot benchmarking tussen twaalf inspectiediensten van de ver-
schillende ministeries met als doel inzicht te krijgen in de primaire processen
en de wijze waarop kwaliteitsborging is georganiseerd. In de tussentijd neemt
de bilaterale samenwerking tussen toezichthouders toe en worden projecten
georganiseerd waar meerdere inspecties bij betrokken zijn en wordt de moge-
lijkheid van participatie in audits, visitaties en kortlopende stages bij andere
diensten aangemoedigd.

De verwachting is dat het kabinet in het najaar van zoo5 een kaderstellende vi-
sie op toezicht zal presenteren.

6.7 Thematisch toezicht

Naast het algemeen toezicht heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg de
methode van thematisch toezicht ontwikkeld waarbij het doel is om onderdelen
van de (organisatie van de) zorg diepergaand te onderzoeken. Dit kan zowel
gaan om een belangrijk sectoroverstijgend onderwerp, zoals de ICT in de zorg,
maar ook om sectorspecifieke onderwerpen. Vaak hebben deze activiteiten ech-
ter niet het karakter van toezicht met het doel handhaving maar meer het ka-
rakter van inventariserend onderzoek met het doel om na te gaan hoe zaken in
de sector zijn geregeld.

De keuze van de onderwerpen is in beginsel oneindig. Ook nu de IGZ gekozen
heeft voor vier speerpunten: patiëntveiligheid, productveiligheid, patiëntenrech-
ten en volksgezondheid, blijft de keuze van onderwerpen complex en zijn er
nog steeds erg veel aspecten die voor nader onderzoek in aanmerking kunnen
komen. Vaak wordt ingespeeld op de actualiteit of specifieke kennis en belang-
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stelling van inspecteurs of worden dergelijke onderzoeken ingesteld op geleide
van bijzondere bevindingen tijdens algemeen of interventietoezicht. Inmiddels
is duidelijk dat als op de actualiteit wordt ingespeeld, een groot risico bestaat
dat gelijktijdig ook onderzoeksinstellingen zich op het onderwerp richten of dat
het departement - zonder nader overleg met de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg - dergelijk onderzoek door derden laat verrichten. Met het oog op de
kosten (inzet van mensen en middelen) van dergelijk onderzoek en de belas-
ting van de instellingen moet dit worden vermeden.

De uitkomsten van inventariserende onderzoeken kunnen wel zeer verontrus-
tend zijn en aanleiding geven tot initiatieven van het departement of de bran-
cheorganisatie om onderwerpen op de agenda te zetten en meer aandacht te
geven. Dit is op het terrein van de ggz onder andere gebeurd met de bevindin-
gen uit geaggregeerd algemeen en thematisch toezicht over de geneesmidde-
lenvoorziening in de kinder- en jeugdpsychiatrie, de vrijheidsbeperkingen in de
kinder- en jeugdpsychiatrie, de bouwkundige en functionele staat van de sepa-
reer- en afzonderingsruimten en de somatische zorg in de geestelijke gezond-
heidszorg.

De laatste jaren hebben de thema's die nader onderzocht zijn vaak een mix van
verkennend, inventariserend en handhavend onderzoek. De Adviescommissie
IGZ heeft echter niet alleen aangegeven dat het algemeen toezicht meer syste-
matisch en in hogere frequentie uitgevoerd moet worden maar ook dat het
thematisch toezicht minder centraal moet komen te staan (a~). In beginsel
moet IGZ zich beperken tot haar core-business. Hiertoe behoren alleen die ac-
tiviteiten waar de wettelijke bevoegdheden van de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg voor noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld de bevoegdheid tot inzage in het
dossier van alle psychiatrische patiënten, zoals geregeld in artikel 63 Wet Bopz.
Alle andere typen onderzoeken kunnen het beste worden overgelaten aan gere-
nommeerde onderzoeksinstellingen zoals het RIVM, TNO, NIVEL, NIZW en
Trimbos Instituut of aan vakgroepen van Universiteiten. Zij zijn daar beter toe
geëquipeerd en kunnen dergelijk werk in de regel ook effectiever en doelmati-
ger uitvoeren.

6.8 De Staat van de Gezondheidszorg

In 1995 is besloten om de hoofdlijnen van het beleid van het Ministerie van
VWS te enten op vier relevante rapportages:
a. Het Jaaroverzicht Zorg (JOZ) van het departement.
b. De Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) van het RIVM.
c. De Staat van de Gezondheidszorg (SGZ) van IGZ.
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d. De Staat van de Gezondheidsbescherming ( SGB) van de toenmalige In-
spectie Gezondheidsbescherming, nu onderdeel van de Voedsel en Waren
Aurotiteit (VWA).

De SGZ had tot doel om eenmaal per vijf jaar een overzicht te geven van de
kwaliteit en toegankelijkheid in de zorg, daarbij inbegrepen de in de zorg toe-
gepaste genees- en hulpmiddelen. In r~~~ heeft de Inspectie aan het verzoek
van de Minister kunnen voldoen (Sz). Uit de SGZ i~~~ blijkt dat het ggz-veld
tot i~~6 belangrijke eerste stappen had gezet in de ontwikkeling van kwali-
teitsbeleid. Kwaliteitsdocumenten op deelgebieden en eerste toetsingsinstru-
menten werden aangetroffen maar nog nergens was een integraal kwaliteits-
systeem operationeel. De systemen werden daarnaast veelal instellingsgericht
opgezet waardoor aanpassingsproblemen ontstonden bij samenwerking en fu-
sies. Door de veelheid van fusies die in de negentiger jaren in de ggz aan de or-
de was en de noodzaak van samenwerking (ketenkwaliteit), dreigde de ontwik-
keling zelfs te stagneren (5a).

De opzet van de SGZ in deze vorm bleek niet alleen de eerste keer maar ook de
laatste keer te zijn. Het rapport is zeer lezenswaardig en omvat veel informatie
maar bevat aanzienlijk meer gegevens uit onderzoek van derden dan van IGZ
zelf. Dit was te wijten aan de werkwijze die tot dan gangbaar was binnen IGZ.
De destijds gangbare werkwijze is in dit hoofdstuk beschreven voor de sector
ggz maar week in de andere sectoren hier niet sterk van af. Daarnaast was dit te
wijten aan een gebrekkige toegankelijkheid van data waardoor geaggregeerde
gegevens moeilijk te achterhalen waren. Uitgaande van de ontwikkelingen op
dit gebied in andere kennisintensieve organisaties, zijn deze ontwikkelingen bij
de overheid en dus ook bij [GZ sterk achtergebleven. Hoewel in informatiever-
werking en databeheer de afgelopen jaren veel wordt geïnvesteerd, is dit bij
IGZ nog steeds een zwak punt. Dit bemoeilijkt de mogelijkheid om op elk
moment, bijvoorbeeld naar aanleiding van vragen van het departement (het be-
leid) of de Tweede Kamer, actuele en betrouwbare informatie uit inspectiebe-
vindingen op geaggregeerd niveau te verstrekken. Modern informatiebeleid
vereist meer aandacht voor permanente monitoring van gegevens, meer des-
kresearch (veel informatie kan al uit andere bronnen worden geput), gesyste-
matiseerde verslaglegging en automatisering op basis van een standaard be-
grippenlijst, heldere werkafspraken en voldoende discipline bij alle
medewerkers om de vereiste gegevens tijdig en adequaat aan te leveren en in te
voeren.

Inmiddels is duidelijk dat veel instanties op hoofdlijnen dezelfde informatie
willen hebben en dat de administratieve belasting van de zorgaanbieders te
groot is. Dit leidde in juni zoo3 in de sector VVT tot het Convenant Maat-
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schappelijke Verantwoording (53). De aangesloten partijen, onder wie het Col-
lege Tarieven Gezondheidszorg, Prismant, het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, de zorgkantoren en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben zich
verplicht tot de samenstelling van een set vragen (verantwoordingsinformatie)
die door de zorgaanbieders jaarlijks moeten worden beantwoord en die zijn
vastgelegd in één document waaruit de verschillende toezichthouders, finan-
ciers en beleidsmakers de voor hen noodzakelijke gegevens kunnen destilleren.
Als dit wordt gerealiseerd wordt een forse vermindering van de administratieve
lastendnzk verwacht. Dit uitstekende initiatief wordt inmiddels ook voor andere
sectoren nader uitgewerkt.

Na r997 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg besloten om niet langer te
streven naar een rapport dat de ontwikkelingen op alle terreinen in de gehele
zorg omvat maar naar onderwerpgerelateerde rapporten. Dit resulteerde in-
middels in drie nieuwe SGZ-rapporten (a6, 54~ 55) over kwaliteitsborging in
zorginstellingen, ketenzorg bij chronisch zieken en patiëntveiligheid bij de toe-
passing van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. In zoo5 wordt de
publicatie verwacht van een SGZ-rapport over de openbare gezondheidszorg en
in zoo6 over de patiëntenrechten.

6.g Belangrijke bevindingen bij algemeen toezicht

De geaggregeerde rapporten van algemeen toezicht in de ggz laten zien dat de
volgende onderwerpen extra aandacht behoeven:

a. De visie van de zorginstelling. Naast de missie is een omschreven visie op
zorg noodzakelijk. Daarin moeten de randvoorwaarden voor verantwoorde
zorg zijn vastgelegd. De visie moet daarnaast als leidraad dienen voor stra-
tegische keuzes en de ontwikkeling van zorgproducten en zorgprogram-
ma's. Ook moet de visie richting geven aan de gewenste opbouw van de
formatie, de na- en bijscholing van zittend personeel en de inrichting van
het kwaliteitsbeleid.

b. De relatie tussen de functionele en de hiërarchische lijn in de organisatie.
Veel instellingen scheiden deze twee lijnen en kiezen niet voor integraal
management (56). Leiding geven aan professionals is echter ingewikkeld
(57~5g) en werken met een matrixstructuur is moeilijk. Het primair proces
dient centraal te staan en moet door het management worden gefaciliteerd
en ondersteund maar niet zelden heeft de beroepsbeoefenaar meer last dan
gemak van het management. Instellingen zijn steeds zoekende naar de
juiste balans tussen aandacht voor de inhoud en het management (59). Ra-
den van bestuur en directies hebben vaak meer oog voor de bedrijfsvoering
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dan voor de inrichting en ontwikkeling van het primair proces. Vakgroepen
en kwaliteitscommissies worden vanuit het management vaak niet vol-
doende bevorderd en ondersteund door voor deze activiteiten tijd vrij te
maken in de roosters van de medewerkers, secretariaat te organiseren en-
zovoort. Zij komen ook niet overal goed tot ontwikkeling. Dit heeft tot ge-
volg dat niet optimaal gebruik wordt gemaakt van de aanwezige kennis en
kunde, intercollegiale toetsing ontbeekt, eenheid van denken en taal onvol-
doende wordt bevorderd en veel professionals te solitair werkzaam zijn.
Kennismanagement is anno aoo5 echter een vereiste (60) om als instelling
optimaal te kunnen functioneren en kwalitatief hoogwaardige zorg te leve-
ren.

c. De aandacht van het management voor de dagelijkse gang van zaken. Door
de grootschaligheid van de instellingen ontstaan gemakkelijk e~ctra mana-
gementlagen in de organisatie en een kloof tussen management en hulp-
verleners. Beide geledingen kennen hun eigen werkelijkheid en houden
zich bezig met onderwerpen die ogenschijnlijk niets met elkaar van doen
hebben maar in de praktijk elkaar wederzijds moeten beïnvloeden en niet
los van elkaar gezien mogen worden. De behoeften van de patiënt en de
hulpverlener moeten bij het management bekend zijn en voldoende aan-
dacht krijgen en het management mag niet te ver voor de troepen uit lo-
pen. Het management heeft immers tot taak het primair proces te facilite-
ren en te ondersteunen. Plannen van het management moeten daarnaast
uitgevoerd worden. Veranderen kan echter alleen met medewerking van de
hulpverleners (6i). Een organisatie waar de medewerkers hun baas niet
kennen en omgekeerd en waar de kloof tussen top en werkvloer of tussen
managers en hulpverleners te groot is, wordt beroofd van haar bezieling
(6z). Hierdoor zal de ontwikkeling van de organisatie stagneren. Hulpver-
leners willen namelijk werken in een organisatie op menselijke maat (63).

d. De implementatie van beleid en de aandacht voor de beleidscyclus. Be-
leidsmakers, zowel bij de overheid als de zorginstellingen realiseren zich
vaak onvoldoende dat het veel moeilijker is draagvlak voor een besluit te
creëren, een plan tot uitvoering te brengen en de effecten van een besluit
periodiek te evalueren op basis waarvan beslissingen bijgesteld kunnen
worden, dan het schrijven van een goede nota en het nemen van een be-
sluit hierover. Men klaagt vaak over de stroperigheid waarmee beleid wordt
doorgevoerd maar slechts zelden gaan beslissingen gepaard met een (door-
dacht) implementatieplan waardoor de plannen niet of onvoldoende landen
op de werkvloer en in het veld. Het komt dan ook regelmatig voor dat de
Inspectie moet constateren dat nieuwe wetten, beleidsvoornemens, vastge-
stelde nota's en protocollen en dergelijke bij de medewerkers niet bekend
zijn of geruime tijd na de beslissing nog niet zijn geïmplementeerd. Mana-
gers kunnen verontwaardigd zijn als zij horen dat dit het geval is maar zij
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zullen de oorzaak in de regel bij zichzelf en hun stijl van opereren moeten
zoeken. Ook komt het met enige regelmaat voor dat beleidsmakers nieuwe
plannen ontwerpen omdat de vorige niet werken zonder precies te weten
waarom dit het geval is. Dit leidt in de regel wel tot een nieuw besluit (vol-
gens de medewerkers `het zoveelste besluit' of `de zoveelste reorganisatie')
maar niet altijd tot een beter besluit en zonder implementatieplan zal ook
dit besluit waarschijnlijk een stille dood sterven. Daarnaast blijkt dat nieu-
we medewerkers vaak onvoldoende worden ingewerkt en zodoende rele-
vante documenten, afspraken e.d. niet kennen. Deze aspecten verdienen
aanzienlijk meer aandacht van het management en vergen geruime kennis
van veranderkunde (56,61).

e. De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Vooral
sinds de invoering van de Wet Big is het noodzakelijk dat goede functieom-
schrijvingen bestaan waarin de onderscheiden taken, verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden goed zijn vastgelegd en corresponderen met de des-
kundigheidsgebieden die voor de verschillende disciplines in de wet zijn
vastgelegd. De randvoorwaarde voor verantwoorde zorg is immers zorg die
geleverd wordt door hulpverleners die zowel bevoegd als bekwaam zijn.
Daarnaast is het noodzakelijk dat de onderlinge afstemming goed is ge-
borgd en iedereen weet wanneer men (minimaal) de ander moet informe-
ren en raadplegen of verantwoordelijkheden moet overdragen.

f. Het werken met standaarden, richtlijnen en protocollen. Standaarden,
richtlijnen en protocollen hebben niet tot doel om een vorm van `kook-
boekgeneeskunde' te introduceren, zoals sceptici vaak beweren, maar om
het handelen van de beroepsbeoefenaren te ondersteunen en te baseren op
`the state of the art'. Daarnaast helpen zij fouten te voorkomen en het risico
op gezondheidsschade aan de patiënt te reduceren.

g. Beroepsbeoefenaren moeten wennen aan het werken met standaarden,
richtlijnen en protocollen. Er bestaat enige weerstand tegen het feit dat zij
niet langer op consensus zijn gebaseerd waarbij men zelf invloed kon heb-
ben op de totstandkoming maar meer en meer `evidence based' zijn en
door expertgroepen worden ontworpen. Het management moet het gebruik
stimuleren en vakgroepen aanmoedigen om `evidence based' zorgpro-
gramma's te ontwikkelen en te implementeren.

h. Het functioneren van de kwaliteitscommissies. De MIP-commissie, de ge-
neesmiddelencommissie, de commissie middelen en maatregelen, de arbo-
commissie en andere kwaliteitsbewakende en -bevorderende commissies
krijgen vaak onvoldoende aandacht en worden slechts zelden gecobrdi-
neerd terwijl de uitkomsten van hun werk op elkaar afgestemd zouden
moeten zijn. Zij zouden de input moeten leveren voor de evaluatie en ver-
betering van de kwaliteit van de (organisatie van de) zorg. Zo kan er sprake
zijn van een groot aantal incidenten waarbij medewerkers klappen oplopen
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en patiënten vaak moeten worden afgezonderd of gesepareerd als gevolg
van een ondeugdelijk medicatiebeleid of de inzet van onvoldoende ervaren
personeel.

i. De ketenkwaliteit. In het bijzonder in de regio's waar geen fusie van APZ,
RIAGG en RIBW heeft plaatsgevonden wordt weinig aandacht gegeven aan
de onderlinge afstemming van zorgprogramma's, medicatievoorschriften
e.d. en komt het regelmatig voor dat diagnostische onderzoeken worden
overgedaan, informatie-uitwisseling bij opname en ontslag niet voldoende
is of te laat plaatsvindt en de continuïteit van zorg in gevaar is. Ook de af-
stemming met de ie lijn vraagt in veel regio's nog extra aandacht.

j. Het geneesmiddelenbeheer en de geneesmiddelendistributie. In de psychi-
atrie vormen de fouten bij de geneesmiddelendistributie en valincidenten
vaak de belangrijkste aanleiding voor een MIP-melding. Toch krijgen het
geneesmiddelenbeheer en de geneesmiddelendistributie vaak nog onvol-
doende aandacht. Het komt nog geregeld voor dat onvoldoende gekwalifi-
ceerde medewerkers voor het uitdelen van medicatie verantwoordelijk zijn
of onduidelijk is welk geneesmiddel wordt gegeven omdat een andere me-
dewerker het geneesmiddel op een eerder tijdstip heeft uitgezet en geen
gebruik wordt gemaakt van het EAV-systeem. Ook komt het nog regelmatig
voor dat verouderde geneesmiddelen in de medicijnkasten worden aange-
troffen, geneesmiddelen die in een koelkast bewaard moeten worden in de
medicijnkast zijn opgeborgen, geneesmiddelen onbeheerd in het kantoor
van de verpleging worden aangetroffen en de uitgifte van geneesmiddelen
niet wordt afgetekend zodat later niet duidelijk is wie de geneesmiddelen
heeft uitgezet en wie ze heeft uitgedeeld enz. Rond dit aspect van de zorg
kan nog veel verbetering worden bereikt.

k. De dossiervorming en het dossierbeheer. Op veel plaatsen worden nog si-
tuaties aangetroffen waar geen richtlijn voor dossiervorming is opgesteld,
medewerkers dossiers slecht bijhouden, de verschillende disciplines eigen
schriftjes bijhouden e.d. waardoor een integraal dossier wordt gemist en
veel informatie dubbel aanwezig is of ontbreekt. Ook worden door de aan-
tekeningen van sommige disciplines niet bewaard conform de richtlijnen
van de Wgbo en de Wet Bopz. Mogelijk dat de ontwikkeling van het elek-
tronisch patiënten dossier hier verbetering in zal brengen.
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7. I NTERVENTI ETOEZICHT

7.i Inleiding

Naast de advisering en het algemeen en thematisch toezicht vormt het inter-
ventietoezicht een Uelangrijk en Uoeiend onderdeel van de werkzaamheden van
de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Veel inspecteurs ervaren dit onderdeel
als het meest uitdagende deel van hun werk omdat Uij interventietoezicht vaak
een groot Ueroep gedaan wordt op de eigen kennis van en ervaring in de ge-
zondheidszorg en op het analyserend vermogen van de inspecteur(s). De varia-
tie in onderwerpen is groot en het is niet alleen van Uelang om een melding
goed uit te zoeken en te Ueoordelen maar ook om dwarsverbanden te leggen
tussen de diverse meldingen zodat tijdig signalen kunnen worden afgegeven
over mogelijke tekortkomingen in kwaliteitssystemen die de instelling zelf nog
niet had opgespoord. Dit Uelang geldt niet alleen de Uetreffende instelling maar
ook andere, vergelijkbare instellingen. In het laatste geval wordt een circulaire
opgesteld waarin Uesturen van instellingen of Ueroepsbeoefenaren worden ge-
waarschuwd voor mogelijke tekortkomingen of fouten in procedures of syste-
men.

In dit hoofdstuk wordt aandacht Uesteed aan de klachtbehandeling, de Uehan-
deling van meldingen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de scheiding
tussen toezicht en handhaven, de M[P en het 'Ulamefree' melden, de suïcide-
meldingen, de meldingen in de ggz-sector en enkele veel voorkomende onder-
werpen die extra aandacht van het management of de Ueroepsbeoefenaren be-
hoeven. Aan de ultieme consequenties van een melding, de start van een
tuchtzaak of een voordracht Uij het College van Medisch Toezicht, worden apar-
te hoofdstukken Uesteed.

7.z Klachtbehandeling

Tot de invoering van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) in augustus
r~~5 (i-5) konden patiënten met hun klachten over het functioneren van zorg-
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instellingen of van individuele beroepsbeoefenaren bij de Inspectie terecht (6-
8). Voor de klachtbehandeling beschikte de Inspectie over een Leidraad klacht-
onderzoek Staatstoezicht op de Volksgezondheid uit r~88. Dit leidde tot een
procedure van hoor- en wederhoor die werd afgesloten met een beoordeling
van de gegrondheid van de klacht. Daarnaast leidde de procedure tot eventuele
adviezen aan de betrokken instelling of beroepsbeoefenaar met als doel de ver-
betering van de kwaliteit van (de organisatie van) de zorg te bevorderen. Bij de
invoering van de Wkcz is besloten dat klachten worden behandeld door de be-
treffende klachtencommissies en dat tegen beslissingen van de klachtencom-
missies geen beroep openstaat bij de Inspectie of de rechter. Er werd ook afge-
zien van een beroepsprocedure op provinciaal niveau, zoals sommigen hadden
voorgesteld. Dit besluit heeft in de loop der tijd veel vragen opgeroepen en tot
onvrede geleid (~-r5).

De klagers trekken bij herhaling de onafhankelijkheid van de klachtencommis-
sies in twijfel en soms acht een klachtencommissie zich niet bekwaam om de
(complexe) klacht te behandelen waardoor de klager zich in de kou voelt staan.
Een enkele keer acht de klachtencommissie zich niet bevoegd om een klacht af
te handelen omdat gelijktijdig een clairn tot schadevergoeding is ingediend of
al een tuchtzaak tegen een van de betrokken beroepsbeoefenaren is gestart. Het
komt ook voor dat de klachtencommissie erg lang doet over de afhandeling van
een klacht of het advies van de klachtencommissie door de aangeklaagde zorg-
instelling of beroepsbeoefenaar niet als bindend wordt ervaren en deze nalaat
om maatregelen te treffen. Tot slot moet ook gewezen worden op het feit dat
het regelmatig voorkomt dat de gegeven of noodzakelijke zorg de verantwoor-
delijkheid van meerdere instellingen of beroepsbeoefenaren betreft en dat de
verschillende hulpverleners niet altijd allemaal bij dezelfde klachtencommissie
zijn aangesloten. Dit kan leiden tot onvrede omdat de klachtencommissie zich
dient te beperken tot de beoordeling van klachten die de aangesloten instelling
of beroepsbeoefenaar betreffen en van samenwerking bij ketenproblematiek
tussen klachtencommissies van verschillende zorginstellingen of beroepsgroe-
pen nog nauwelijks sprake is.

In menig opzicht wijkt de behandeling van klachten volgens de Wkcz nadruk-
kelijk af van de behandeling van klachten ex artikel4r Wet Bopz (zie hoofdstuk
over vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking).

Naast ontevreden klagers bestaat ook de indruk dat het aantal tuchtklachten
groter is dan bij een adequate lokale klachtbehandeling nodig zou zijn. Veel
tuchtklachten van particulieren worden ingediend zonder voorafgaande klacht-
behandeling door de bevoegde klachtencommissie(s) of uit onvrede over het
functioneren van de klachtencommissies. Daarnaast worden zij door de Regio-
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nale Tuchtcolleges na een langdurige behandeltermijn niet ontvankelijk of niet
gegrond bevonden. Dit bevordert het vertrouwen van de burger in de gezond-
heidszorg en het toezicht op de gezondheidszorg niet.

Een derde gevolg van de invoering van de Wkcz betreft het feit dat de Inspectie
voor de Gezondheidszorg op afstand is geplaatst en het zicht wordt onthouden
op de inhoud van de klachten (6,~). De Inspectie is vaak niet op tijd op de hoog-
te van klachten die mogelijk kunnen duiden op structurele tekortkomingen in
het functioneren van beroepsbeoefenaren of van de kwaliteitssystemen van de
zorginstelling. De instellingen zijn verplicht om jaarlijks zorg te dragen voor
een openbaar verslag waarin het aantal en de aard van de klachten wordt ver-
meld. Daarin moet ook mededeling worden gedaan over de uitkomst van de
klachtbehandeling en de maatregelen die de zorginstelling naar aanleiding van
uitspraken van de klachtencommissie heeft getroffen. Toch zijn de eisen die
aan het jaarverslag worden gesteld zodanig beperkt dat ze niet goed bruikbaar
zijn voor de beoordeling van het functioneren van de instelling.

Niet zelden komt het voor dat er door instellingen drempels worden opgewor-
pen voor de patiënten die een klacht willen indienen. Zo wordt klachtenbemid-
deling door een medewerker van de instelling of soms zelfs door een lid van de
directie of de raad van bestuur noodzakelijk geacht alvorens een klacht kan
worden ingediend. Dit verklaart mogelijk de afwezigheid van klachten of het
geringe aantal klachten in sommige zorginstellingen. De houding tegenover
klachtbehandeling is ook zeer verschillend. Een deel van de directies en raden
van bestuur ervaart de behandeling van klachten als een gratis advies dat kan
bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de (organisatie van de) zorg,
anderen zien klachten echter als een beschuldiging en het oordeel van de klach-
tencommissie als een terechtwijzing. Zij staan niet open voor suggesties die
kunnen leiden tot verbeteringen maar stellen zich defensief op en tonen zich
gekrenkt door de klacht of de uitspraak op de klacht. Het aantal klachten is dan
ook geen betrouwbare indicator voor de kwaliteit van de zorg. In enkele instel-
lingen hebben de klachtencommissies een goede reputatie waardoor patiënten
en hun verwanten sneller en gemakkelijk klagen en zich gehoord voelen. Dit
leidt tot mond-op-mond reclame en kan leiden tot een opvallend groot aantal
klachten. Het is van belang om meer zorgen te hebben over instellingen die
trots zijn op het ontbreken van of het hebben van een gering aantal klachten.

Inmiddels is de Wkcz geëvalueerd. Bij de eerste evaluatie in Zooo moest ge-
constateerd worden dat het klachtrecht minder succesvol werkte dan de bedoe-
ling was (r6). Een belangrijke conclusie is dat het respect dat de klachtencom-
missie afdwingt afhankelijk is van de bereidheid om kwaliteitsverbeteringen in
de organisatie door te voeren. Andere belangrijke conclusies zijn (r6) dat goede
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klachtbehandeling aansprakelijkheid kan voorkomen en dat de Inspectie meer
alert moet zijn op de wijze waarop in de kwaliteitsjaarverslagen die de instel-
lingen op basis van de Kwaliteitswet zorginstellingen moeten opstellen, aan-
dacht wordt gegeven aan het gevolg dat aan de klachtbehandeling wordt gege-
ven. In de Kwaliteitswet staat in artikel 5 lid ac immers dat de instelling
verplicht is om aan te geven welk gevolg zij heeft gegeven aan klachten en mel-
dingen over de kwaliteit van de zorg. [n de praktijk gebeurt dit nauwelijks.

In i~~8 kwam de vraag aan de orde of de Inspectie wel voldoende informatie
ontvangt. In het bijzonder de inspecteurs die belast waren met het toezicht op
de curatieve somatische zorg hadden de indruk dat de informatiestroom door
de nieuwe wetgeving opdroogde. De Gezondheidswet was immers op r januari
r~~8 zodanig gewijzigd dat de Inspectie alleen nog toezicht houdt op de nale-
ving van wettelijke voorschriften als een wet de inspectie daarmee nadrukkelijk
belast en de Wkcz en de Kwaliteitswet zorginstellingen plaatsten de Inspectie
op afstand (i~). De ervaringen in de sector ggz waren minder negatief. Er
kwam op basis van de wettelijke verplichtingen en gegroeide verhoudingen
tussen instelling en Inspectie nog steeds veel informatie binnen. Wel is de
vraag aan de orde gesteld of de Inspectie altijd, tijdig en voldoende inzichtelijk
wordt geïnformeerd over alle situaties die als bedreigend voor de kwaliteit van
de zorg moeten worden aangemerkt (i8). In i~~8 heeft de Inspectie voor de
Gezondheidszorg in de jaarrapportage gemeld dat zij er voorstander van is om
de Wkcz zo te wijzigen dat alle klachten in eerste instantie bij de Inspectie
moeten worden ingediend. Na kennis te hebben genomen van de inhoud van
de klacht zou de klacht voor afhandeling worden doorgestuurd naar de betrok-
ken klachtencommissie. Dit voorstel leidde tot fors commentaar, onder andere
omdat deze werkwijze de beoogde laagdrempeligheid van de klachtbehandeling
verder zou ondermijnen (r~). Het kernprobleem 'hoe komt de Inspectie aan
voldoende informatie over structurele fouten en misstanden in de zorg' werd
door Legemaate echter wel onderkend en reëel bevonden (r~). Hij gaf de aanzet
tot nadere discussie over de vraag hoe de eenduidigheid en consistentie van de
wettelijke inspectietaken kan worden bevorderd en welke bevoegdheden en in-
strumenten nodig zijn om de taken goed te kunnen uitoefenen. Hij bepleitte in
het kader van de evaluatie van de gezondheidswetgeving de inspectietaken uit
de verschillende wetten niet per wet maar juist in onderlinge samenhang te be-
zien. Inmiddels zijn de bevoegdheden van de Inspectie geregeld in Hoofdstuk
V van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoewel Legemaate in zijn commentaar op de jaarrapportage volledig gelijk
had, is nog lang geworsteld met het kernprobleem. Pas in april aoo5 zijn zoda-
nige wijzigingen in de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wkcz doorgevoerd
dat vanaf i~ juni aoo5 melding bij de Inspectie verplicht is van alle calamiteiten
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en van klachten en meldingen van seksueel misbruik. Hier is een langdurige
discussie aan vooraf gegaan waarbij in het bijzonder de KNMG bezwaar had
tegen de voorgestelde versterking van de rol van de Inspectie in de Wkcz. Dit is
al begonnen bij de evaluatie van de Wkcz (i~). De regering stelde vier maatre-
gelen voor:
a. Een wettelijke verplichting voor zorgaanbieders om ernstige en~of structu-

rele problemen aan de [nspectie te melden (aanpassing Kwaliteitswet zorg-
instellingen).

b. Een aanpassing van de Wkcz die inhoudt dat klachtencommissies zaken
die een onmiddellijke oplossing vergen maar waarbij de zorgaanbieder het
laat afweten, onder de aandacht van de Inspectie te brengen.

c. Het toevoegen van een bepaling aan de Wkcz betreffende aanwijzingen
omtrent de inhoud van het jaarverslag inzake de klachtencommissie, ter
vergroting van het informatieve gehalte daarvan.

d. De Inspectie wordt nadrukkelijk belast met het toezicht op de uitvoering
van de Wkcz.

De KNMG is van mening dat het accent op de eigen verantwoordelijkheid van
de zorgaanbieder moet liggen en dat de zorgaanbieder de plicht heeft om ern-
stige situaties aan de Inspectie te melden (r~). Legemaate vreesde een onge-
wenste en verwarrende dubbelrol van de inspecteur en zag in zijn commentaar
de klachtencommissie een verlengstuk worden van de Inspectie (zo). Dit zou
naar het oordeel van Legemaate het gevolg worden van de wijziging van de
meldingsmogelijkheid van klachtencommissies in een meldingsplicht. De kri-
tiek van Legemaate richtte zich op de volgende punten:
a. De voorgestelde meldingsplicht in de Wkcz doorbreekt de systematiek van

de Kwaliteitswet waarin is vastgelegd dat de zorgaanbieder zelf de verant-
woordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van de zorg en de verbetering
daarvan. De verantwoordelijkheden van de klachtencommissies en de
zorgaanbieder zouden door elkaar kunnen gaan lopen en de zorgaanbieder
zou zijn verplichting kunnen gaan verzaken.

b. Door de meldingsplicht krijgt de klachtencommissie een onwenselijke
combinatie van functies. Enerzijds een zorgvuldige en vertrouwenwekken-
de wijze van klachtbehandeling, anderzijds het fungeren als verlengde arm
van de Inspectie.

c. De wettelijke omschrijving van de meldingsplicht is vaag en ontoereikend.
Het voorstel spreekt van `ernstige klachten' waaronder worden verstaan
klachten over situaties waarin een patiënt schade heeft opgelopen of die
wijzen op structurele tekortkomingen.

d. Onduidelijk blijven voorts wanneer moet worden gemeld (onmiddellijk na
ontvangst van de klacht of pas nadat de reactie van de zorgaanbieder op de
uitspraak van de klachtencommissie is ontvangen), wat te doen bij twijfel
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over de ernst van de klacht, hoe om te gaan met de privacy en de mogelijke
toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur.

e. Klachtencommissies hebben zelf niet om een meldingsplicht gevraagd en
menen te kunnen volstaan met een meldingsmogelijkheid.

De behoefte aan een laagdrempelige en minder formele wijze van klachtbe-
handeling wordt ondergraven. Aangeklaagde beroepsbeoefenaren zullen niet
meer frank en vrij spreken als de geheimhoudingsplicht van de klachtencom-
missies komt te vervallen (r~) en dit kan zeer nadelig uitpakken op de effectivi-
teit van de procedure en dus voor het klachtrecht van de patiënt.

Plokker reageerde hierop (ar) door te stellen dat er sprake blijft van gescheiden
taken en verantwoordelijkheden. Na de melding van ernstige klachten die moe-
ten worden gezien als een signaal over het niveau van de zorgverlening, zal de
Inspectie een eigen onderzoek doen waarbij geen sprake is van klachtafhande-
ling maar van een onderzoek naar een misstand in de zorg. Gelet op de twijfels
bij patiënten naar de onafhankelijkheid van de klachtencommissies kan de
meldingsplicht het vemouwen in de klachtenprocedure naar het oordeel van
Plokker juist bevorderen (zr). Uiteindelijk hebben de KNMG en andere be-
roepsorganisaties bij de Eerste Kamer bepleit om het wetsvoorstel te verwerpen
(zz) omdat zij van oordeel zijn dat de meldingsplicht de positieve effecten van
het klachtrecht teniet zal doen. Door de kritiek besloot de Eerste Kamer het
wetsvoorstel aan te houden tot de regering via een nieuw wetsvoorstel de meld-
plicht had afgezwakt (z3). Het nieuwe wetsvoorstel dat in december zoo4 is in-
gediend kent twee inperkingen op de oorspronkelijke meldingsplicht. De eerste
inperking is dat de meldingsplicht alleen betrekking heeft op een `klacht over
een ernstige situatie met een structureel karakter'. Hiermee worden klachten
bedoeld die wijzen op een structurele situatie van onverantwoorde zorg. De
tweede inperking is dat de meldplicht alleen geldt in gevallen waarin de
zorgaanbieder die door de klachtencommissie over de ernstige situatie is geïn-
formeerd, nalaat daaraan iets te doen. Dit wetsvoorstel is in april aanvaard en
op i~ juni zoo5 van kracht geworden.

Dergelijke langdurige trajecten bij de ontwikkeling en aanpassing van wetten
zijn niet ongebruikelijk. Gelukkig is niet altijd nieuwe wetgeving nodig om ver-
anderingen door te voeren en bestaat ook niet bij alle politici de neiging om al-
les in wetten te willen regelen. Zo heeft een groot aantal organisaties uit diverse
zorgsectoren in aooq. een richtlijn gepresenteerd die een laagdrempelige en pa-
tiëntgerichte klachtopvang en klachtafhandeling wil bewerkstelligen. Deze
richtlijn richt zich ook op de omgang met klachten en het gebruik van klachten
ter verbetering van de kwaliteit van de zorg (24).
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Inmiddels doet zich wel de vraag voor op welke wijze het aantal ongegronde
klachten bij de tuchtcolleges kan worden teruggedrongen. Het is raadzaam om
toch een vorm van hoger beroep in het klachtrecht in te stellen. Dit kan op pro-
vinciaal en op landelijk niveau worden georganiseerd. In het laatste geval zou
dit een taak van een aparte eenheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
kunnen zijn.

7.3 Behandeling van meldingen door de Inspedie voor de Gezondheidszorg

De Leidraad Klachtonderzoek uit r~88 is in r~~6 vervangen door de Leidraad
Onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar aanleiding van
meldingen (z5). De Minister van VWS heeft In het voorwoord bij de Leidraad
aangegeven dat de Inspectie de taak heeft om toe te zien op de naleving van
wettelijke voorschriften op het terrein van de volksgezondheid. Daarnaast moet
de Inspectie de kwaliteit van de gezondheidszorg bewaken. Hoewel de Inspec-
tie geen taak meer heeft bij de behandeling van klachten kan zij ook door de
burger op het spoor gezet worden van mogelijke misstanden in de zorg en daar
eigen onderzoek naar doen. In principe kan elke burger of rechtspersoon bij de
IGZ melden. Dit betreft dus niet alleen de patiënten of hun vertegenwoordigers
en de zorginstellingen of producenten van geneesmiddelen en medische
hulpmiddelen maar ook andere rechtspersonen zoals patiëntenraden, patiën-
tenvertrouwenspersonen, ondernemingsraden, regionale of landelijke samen-
werkingsorganen, journalisten en burgers die zelf (nog) geen gebruik maken
van de zorg, waaronder ook medewerkers van instellingen en bedrijven. De
melding moet in beginsel schriftelijk worden gedaan en met vermelding van de
afzender. Anonieme meldingen worden wel als signaal opgevat maar in het al-
gemeen niet behandeld. De melding kan betrekking hebben op:
a. Het functioneren van de patiëntenzorg of de kwaliteitsborging van een aan-

bieder van zorg op wie de IGZ toezicht uitoefent.
b. Het functioneren van beroepsbeoefenaren op het terrein van de gezond-

heidszorg op wie de Inspectie toezicht uitoefent.
c. Een product of apparaat dat toepassing vindt in de gezondheidszorg of de

zelfzorg, of het handelen van het bij dat product of apparaat betrokken be-
drijf.

Het cluster GGZ ontvangt met enige regelmaat ook meldingen over rapporta-
ges of het functioneren van psychologen en pedagogen van de Raad voor de
Kinderbescherming of organen en instellingen die belast zijn met de voogdij,
arbeids- en organisatiepsychologen e.d. Het functioneren van deze beroeps-
groepen behoort nadrukkelijk niet tot het domein van de Inspectie voor de Ge-
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zondheidszorg tenzij zij onderzoek doen naar of rapporteren over de gezond-
heid van personen.

Een melding wordt alleen nader onderzocht als er voldoende redenen zijn die
wijzen op een situatie die voor de algemene veiligheid of gezondheid een ern-
stige bedreiging kan betekenen, de Kwaliteitswet zorginstellingen of de Wet
Big onvoldoende wordt nageleefd of het belang van een goede gezondheidszorg
in het geding is. Tot dit laatste kan nader onderzoek behoren naar een casus die
veel publiciteit krijgt of aanleiding geeft tot vragen van de Tweede Kamer. In
dergelijke gevallen wordt onderzoek gedaan om eventuele onnodige publieke
onrust zo snel mogelijk de kop in te drukken en het vertrouwen van de burger
in de gezondheidszorg niet onnodig te schaden.

De Inspectie onthoudt zich van onderzoek als de melding betrekking heeft op
een eenmalige gebeurtenis die niet van structurele betekenis is voor de kwali-
teit van de zorg, als de melding betrekking heeft op zaken die al onderwerp van
onderzoek zijn geweest en als de melding betrekking heeft op een gebeurtenis
die zich langer dan twee jaar geleden heeft voorgedaan. Dit stuit bij individuele
burgers die zich ernstig benadeeld voelen door een hulpverlener regelmatig op
fors onbegrip. Duidelijk is dat in deze situaties de nadelen gevoeld worden van
het ontbreken van de mogelijkheid van een hoger beroep bij klachtbehande-
ling.

Hoewel de Leidraad een werkwijze voorschrijft, zijn bij de uitvoering van een
onderzoek in de praktijk twee werkwijzen gangbaar. In de ene situatie leggen
de inspecteurs hun bevindingen per gesprek voor aan de verschillende ge-
sprekspartners, waaronder de aangeklaagde medewerkers van een zorginstel-
ling of de individuele beroepsbeoefenaar, met het verzoek om eventuele feite-
lijke onjuistheden in het verslag te corrigeren. De inspecteur zal op basis van
alle vastgestelde gespreksverslagen een geaggregeerde rapportage met bevin-
dingen en conclusies opstellen en toezenden aan de betrokken instelling en be-
roepsbeoefenaren. In de andere situatie zullen de inspecteurs een geaggregeerd
verslag van bevindingen voor correctie op feitelijke onjuistheden voorleggen
aan de betrokken zorginstelling of beroepsbeoefenaar alvorens de conclusies te
formuleren. De keuze voor de werkwijze wordt in belangrijke mate bepaald
door de aard van de melding en de inhoud en het doel van het onderzoek. Deze
keuze is vooral van belang als verwacht wordt dat personen of de organisatie(s)
baat hebben bij eenduidige en op elkaar afgestemde verklaringen terwijl tegen-
strijdige verklaringen zijn afgegeven of inedewerkers vrezen voor nadelige ge-
volgen als de informatie tot personen herleidbaar is.
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Bij onderzoek op verzoek van het Openbaar Ministerie zal de Inspectie zich be-
perken tot de correctie van gespreksverslagen op eventuele feitelijke onjuisthe-
den en zal de geaggregeerde rapportage alleen aan het Openbaar Ministerie
worden gezonden. Het OM bepaalt of de betrokkenen inzage krijgen in (delen
van) de rapportage en op welk moment van het onderzoek dit gebeurt.

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg en in de visie op toezicht geven aan-
leiding om de Leidraad uit z~~6 te herzien. Dit is impliciet ook al in aooo ge-
adviseerd door de Adviescommissie IGZ (z6). Hoewel het optreden bij calami-
teiten een belangrijke taak is en blijft, pleit de Adviescommissie voor een
fundamentele heroriëntatie op het type calamiteiten waarop de Inspectie wel of
niet ingaat, de prioritering ervan, het management van de inzet en de relatie
naar de overige taken. Inmiddels bestaat het voornemen om de meldingen mee
te nemen bij de beoordeling van inspectieformulieren en prestatieindicatoren
zodat op basis van zoveel mogelijk relevante informatie kan worden bepaald of
op een melding nader onderzoek vereist.

De laatste jaren heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg fors geïnvesteerd
in een eenduidige werkwijze bij de afhandeling van meldingen. Hiertoe is een
procedure opgesteld en vastgelegd in een protocol (a]) en zijn de afhandelings-
brieven gestandaardiseerd. Het uitgangspunt is dat de zorgaanbieder vanuit
zijn eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de (organisatie van de)
zorg in beginsel eerst eigen onderzoek doet, zo nodig stelt de inspecteur aan-
vullende vragen en wordt op basis van de verkregen informatie besloten of de
zorgaanbieder voldoende maatregelen heeft getroffen om herhaling te voorko-
men dan wel nader eigen onderzoek wordt gedaan. Dit laatste zal zeker aan de
orde zijn als het vermoeden bestaat op strafbare feiten, ernstige tekortkomin-
gen in de kwaliteit van zorg of overtreding van de tuchmormen en kan uitmon-
den in aangifte bij het Openbaar Ministerie, een bevel of aanwijzing op basis
van de Kwaliteitswet zorginstellingen, een bevel op basis van de Weg Big of een
tuchtzaak.

Inmiddels is besloten om de registratie van meldingen te verbeteren zodat niet
alleen kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn over het aantal klachten e.d. Ook
zal een verbeterde registratie de mogelijkheid bieden om bij de afhandeling van
de meldingen vorige, vergelijkbare meldingen te betrekken en onderlinge ver-
banden te leggen zodat enerzijds de eenduidigheid in de afwikkeling wordt be-
vorderd en anderzijds eventuele trends sneller kunnen worden opgespoord en
gesignaleerd.

Om oorzaken van medische fouten op te kunnen sporen, is gekozen voor de
PRISMA-Medisch Incident Analyse methodiek die door Van der Schaaf is ont-
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wikkeld (a8,2~). PRISMA staat voor Prevenrion and Recovery Informarion Sys-
tem for Monitoring and Analyses. Het doel is om diepgaandere analyses uit te
voeren dan bij een traditionele foutenanalyse (`person approach') het geval is en
die zich in de regel uitsluitend richt op de gebeurtenissen die direct vooraf
gaande aan het incident hebben plaatsgevonden. De PRISMA-methode heeft
tot doel om een kwantitatieve database op te bouwen van incidenten en pro-
cesafwijkingen, waaruit conclusies zijn te trekken over optimale maatregelen
om herhaling te voorkomen. Incidenten worden daartoe in drie stappen geana-
lyseerd, te weten:
a. De beschrijving van een incident in de vorm van een oorzakenboom.
b. De basisoorzaken die door middel van 'a' zijn opgespoord, worden via een

model van technische, organisatorische en menselijke faalfactoren (het
Eindhoven Classificatie Model) geclassificeerd.

c. Met behulp van een classificatie~actiematrix wordt periodiek een PRISMA-
profiel, bestaande uit de oorzaken van een groot aantal incidenten dat be-
trekking heeft op hetzelfde onderwerp, bijvoorbeeld medicatieveiligheid,
geïnterpreteerd in termen van de meest effectieve verbetermaatregelen.

Een eerste pilot heeft laten zien dat bij de traditionele benadering vaker werd
geconcludeerd dat vooral menselijke factoren hadden geleid tot de medische
fouten. De PRISMA-methode laat zien dat veel vaker ook technische en organi-
satorische faalfactoren een rol spelen bij het optreden van medische fouten. Op
basis van de uitkomsten kunnen meer gerichte maatregelen worden genomen
om nieuwe incidenten te voorkomen en de patiëntveiligheid te verbeteren.

7.4 Scheiding tussen toezicht en handhaven

A1 voor de komst van de huidige Inspecteur-Generaal is de vraag gesteld of een
scheiding moet worden gemaakt tussen toezicht en handhaving (30). De Ad-
viescommissie heeft hier in zooi nadrukkelijk voor gepleit en ook bij andere
Inspecties, w.o. de Inspectie voor het Onderwijs, is dit het geval. Deze schei-
ding is van groter belang nu de Inspectie enerzijds optimaal wil worden geïn-
formeerd en anderzijds niet te veel kan en wil gedogen en moet voldoen aan de
vraag van de samenleving om vaker sancties toe te passen. Daarbij wordt niet
alleen gedacht aan de traditionele sancties zoals tuchtzaken, aanwijzigen en be-
velen maar ook aan een systeem waarin boetes kunnen worden opgelegd (3i).

Bij de voorbereiding van de reorganisatie van de Inspectie in zoo5 is besloten
om een speciale eenheid voor opsporing en handhaving op te zetten (3a). Het
doel is om de taken tussen inspecteurs die belast zijn met het toezicht (preven-
tie) en de inspecteurs die belast zijn met handhaving te scheiden. Dit besluit
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stuit in de kringen van de inspecteurs op weerstand omdat velen van oordeel
zijn dat de verschillende taken goed door dezelfde persoon uitgevoerd kunnen
worden en dat dit de openheid tussen toezichthouder en onder toezicht gestel-
de niet negatief beïnvloedt. Medio aoo5 is nog onduidelijk hoe de splitsing ín
taken wordt doorgezet. Wel is duidelijk dat in alle gevallen waarin handhaving
(sancties) aan de orde is, een jurist bij de behandeling van de casus betrokken
moet worden. In de ggz-sector is dit overigens de afgelopen jaren in alle regio's
al het geval geweest.

7.5 De meldingen incidenten patiëntenzorg en `blamefree' melden

Op r april i~~6 heeft de Minister van VWS het Besluit eisen voor erkenning
van ziekenhuizen ingetrokken omdat de Kwaliteitswet zorginstellingen in wer-
king trad. In dit Besluit stond de verplichting dat elk ziekenhuis diende te be-
schikken over een FONA of MIP-commissie (33). Sindsdien is een dergelijke
commissie overigens nog steeds van belang maar nu als onderdeel van het kwa-
liteitssysteem van de zorginstelling. De leiding van de zorginstelling moet im-
mers op grond van de eisen die in de Kwaliteitswet zorginstellingen zijn ge-
formuleerd, permanent bezig zijn met de evaluatie en verbetering van de
kwaliteit van de (organisatie van de) zorg. Het begrip FONA (fouten, ongevallen
en bijna-ongevallen of'near accidents'), is in r97o geïntroduceerd door de Na-
tionale Raad voor de Volksgezondheid (de voorganger van de Raad voor de
Volksgezondheid en Zorg) en is later omgedoopt in MIP (meldingen inciden-
ten patiëntenzorg). Met de instelling van deze commissies is beoogd om van
fouten te leren en de kwaliteit van de (organisatie van de) zorg te verbeteren.
Poelman (34) noemt vier taken voor deze commissies:
a. Onderzoek naar de toedracht van individuele gebeurtenissen en de wijze

waarop dergelijke gebeurtenissen kunnen worden voorkomen;
b. Geven van advies over preventieve maatregelen om herhaling te voorko-

men;
c. Verstrekken van informatie aan de direct bij de gebeurtenis betrokken me-

dewerkers zodat zij er lering uit kunnen trekken;
d. Verstrekken van advies aan de directie of raad van bestuur opdat de zie-

kenhuisleiding kan bepalen of de Officier van Justitie en~of de Regionaal
Inspecteur moet worden geïnformeerd.

Centraal in de opdracht van MIP-commissies staat de vraag of de ongewenste
gebeurtenis of de onjuiste handeling vermijdbaar is en niet of er sprake is van
verwijtbaarheid. Daarnaast werd spoedig duidelijk dat vaak alleen op basis van
een reeks van vergelijkbare incidenten conclusies kunnen worden getrokken
over technische en systeemfouten en dat het zodoende van groot belang is om
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alle incidenten te melden. De praktijk leerde echter dat met name de artsen,
psychologen en psychotherapeuten slechts zelden melden en dat de meeste
meldingen van de verpleegkundigen aflcomstig zijn (33). In veel gevallen gaven
de stafleden aan dat zij niet melden uit angst voor de gevolgen of incidenten
alleen in kleine kring bespraken. Naar aanleiding hiervan is door de Inspectie
gewaarschuwd voor:
a. De kans op verdoezeling van fouten.
b. De grote kans op herhaling omdat men de ziekenhuisorganisatie als geheel

onvoldoende heeft geïnformeerd en onvoldoende preventieve maatregelen
zijn getroffen om herhaling te voorkomen.

c. Een verkeerde vorm van collegialiteit die gemakkelijk aanleiding kan geven
tot een sfeer waarin men elkaar de hand boven het hoofd houdt ten nadele
van het algemeen belang, de kwaliteit van de zorg.

Bij de invoering van de FONA-commissies is bepaald dat de dossiers van deze
commissie geen onderdeel uitmaken van het patiëntendossier en ook niet over-
legd worden aan de Inspectie. De leden van de commissies hebben een ge-
heimhoudingsplicht (34.-36). Bij een MIP-commissie gaat het ook niet om de
vraag wie verantwoordelijk is voor de betrokken handelwijze maar om de han-
delwijze zelf. Deze wijze van werken zal niet leiden tot sancties maar richt zich
op preventie (37). Zodra de Inspectie voor de Gezondheidszorg door een direc-
tie of raad van bestuur wordt geïnformeerd over een calamiteit, zal de Inspectie
zo nodig zelf onderzoek doen. Dit kan bij gebleken grove onkunde, ernstige na-
latigheid of onachtzaamheid of een vertrouwensondermijnend karakter van het
handelen of nalaten hiervan tot een tuchtklacht en bij een ernstige wetsoveme-
ding tot strafvervolging leiden. Op deze wijze wordt voorkomen dat hulpverle-
ners beducht zijn om de MIP-commissie te informeren.

Inmiddels moet geconcludeerd worden dat niet alle medewerkers van zorgin-
stellingen meldingsbereid zijn en dat een beroep op hun morele verplichting
niet voldoende is (33). Nog steeds bestaat bij veel beroepsbeoefenaren de angst
om te melden en ondermelding is hier het gevolg van. Dit zien wij ook bij de
discussie rond de meldingsplicht bij toepassing van euthanasie ( 3g-45). De ef
fectiviteit van deze commissies wordt dan ook in twijfel getrokken (46,47).
Touw ( 46) heeft in r~~o al gewezen op de noodzaak van registratie die pro-
bleemsignalering en -bewaking mogelijk moet maken. In feite sluit dit goed
aan bij de eisen die daarna zijn vastgelegd in de Kwaliteitswet zorginstellingen.
Bekker c.s. bevestigen de problemen met de MIP in Zoo4 en aoo5 nogmaals
en zij geven aan dat de MIP in dertig jaar nooit volwassen geworden is als ge-
volg van misverstanden over de verwachtingen, doelstelling en werkwijze
Í47.4g). Zij bepleiten een andere werkwijze om de patiëntveiligheid te bevorde-
ren en hebben daartoe het TRIAS-model ( transparant risicobeheersing- en in-
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cidentenanalysesysteem) voor patiëntveiligheid uitgedacht (49) waarbij de ver-
antwoordelijkheid voor de analyse en afhandeling dicht bij de werkvloer wordt
gelegd. Zij maken onderscheid tussen klachten van patiënten of hun verwanten
enerzijds en meldingen van medewerkers in de patiëntenzorg van `near' mis-
sers (meevallers), incidenten en calamiteiten anderzijds. De laatste categorie
meldingen worden afhankelijk van de aard en inhoud van de melding langs
een verschillend spoor aangepakt. In het UMCU is een risicomatrix ingevoerd
waarin de kans op optreden en de ernst van de gevolgen tegen elkaar worden
afgezet (50) en op geleide waarvan wordt bepaald of de melding op ziekenhuis-,
divisie- of afdelingsniveau worden afgehandeld. Daarnaast gebruiken zij de
"Incident Decision Tree' van de British National Patient Safety Agency (NPSA)
om te bepalen of er sprake is van systeemfalen of van verwijtbaarheid van een
individu. In dit laatste geval moeten de meldingen worden voorgelegd aan de
raad van bestuur en past de meldingsprocedure niet. De meldingscommissies
werken met Systematische Incident Reconstructie en -Evaluatie (SIRE), een
Nederlandse vertaling van Root Cause Analysis, de in Angelsaksische landen
meest gebruikte methode om incidenten in de zorg te analyseren. Inmiddels is
onderzoek gestart om te bekijken of SIRE ook leidt tot verbetering van de pati-
entveiligheid.

De laatste jaren wordt onderkend dat de patiëntveiligheid ter discussie staat en
dat het in Nederland ontbreekt aan systematisch onderzoek naar de veiligheid
van de patiëntenzorg, het aantal incidenten en het vóórkomen van onbedoelde
schade (5r). Schellekens en Blijham menen dat het noodzakelijk voor dit on-
derzoek is dat het onderwerp uit de `blame and shame'-sfeer wordt gehaald. Als
zorgverleners zich bedreigd voelen melden ze namelijk niet en worden regi-
straties onbetrouwbaar. Het gaat erom een cultuur van vertrouwen en veilig-
heid te scheppen waarin melden, onderzoeken en verbeteren tot de normale
praktijk behoren (5i). Zij presenteerden naar Angelsaksisch voorbeeld een vier
punten plan en bepleitten:
a. Eigen epidemiologisch onderzoek zodat niet langer uitgegaan hoeft te wor-

den van cijfers uit het buitenland.
b. De instelling van een deskundigencommissie die onderzoek doet naar de

geleerde lessen in zowel binnen- als buitenland.
c. Het opdoen van ervaring met een `blamefree reporting system' met als doel

leren en verbeteren. Dit kan bijdragen aan een cultuurverandering die leidt
tot meer openheid, vertrouwen en transparantie en tot actie gericht op
structurele verbeteringen.

d. Doen wat we al weten. Als voorbeeld noemen zij het bevorderen van de
medicatieveiligheid waar al veel over bekend is.
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In zijn reactie op het pleidooi van Schellekens en Blijham stelt de Inspecteur-
Generaal (5z) dat de groeiende claimcultuur en juridisering de openheid van
beroepsbeoefenaren afremt en dat er situaties zijn waarin sprake is van een zo-
danige verwijtbaarheid dat na onderzoek door de Inspectie en doorgeleiding
naar de tuchtrechter toch een sanctie aan de orde kan zijn. Hij wijst er op dat
niet alleen het belang van de dokter in het geding is maar ook het belang van de
patiënt die bij het optreden van schade het slachtoffer is. De Inspecteur-
Generaal noemt als opklimmende reeks van verwijtbaarheid: onervarenheid,
onkunde, nalatigheid, verwaarlozing, roekeloosheid en bewuste overtreding van
wettelijke eisen.

Inmiddels heeft de afdeling neonatologie van de Isalaklinieken in Zwolle op-
zien gebaard en navolging gekregen met een patiëntveiligheidscommissie waar
hulpverleners hun fouten veilig kunnen melden. Met dit initiatief is het veilig-
heidsbewustzijn toegenomen. Ook in dit project is aansluiting gezocht met de
PRISMA Medisch Incident Analyse methodiek (53). Shell-topman Willems
heeft in november aoo4 in het kader van het project `Sneller Beter' van het
Ministerie van VWS gepleit voor de introductie in alle ziekenhuizen van een
systeem van veilig melden (54).

In zijn reactie op de roep om in navolging van Denemarken `blamefree' mel-
den wettelijk te regelen stelt Legemaate (55~56) dat voor een systeem van veilig
melden zeker iets te zeggen is maar dat de informatieplicht in de richting van
de patiënt dan ook moet worden aangescherpt. Uit het artikel van Molendijk
c.s. blijkt dat op de afdeling neonatologie slechts een zeer beperkt deel van de
meldingen heeft geleid tot informatieverstrekking aan de ouders (53). Een ver-
gelijkbare ontwikkeling doet zich ook in de Verenigde Staten en in Engeland
voor waar een tijdige en volledige openheid van de arts wordt vereist tegenover
de patiënt zodra fouten zijn gemaakt. Naast een procedure voor veilig melden
met als doel kwaliteitsverbetering pleit Legemaate er voor dat ook de patiënt op
juiste wijze wordt geïnformeerd in het kader van de informatieplicht van de
hulpverlener. Dit zijn gescheiden verantwoordelijkheden met elk hun eigen
doel, middel en resultaat. Daarbij blijft het van belang te beseffen dat het een
goed recht van de patiënt is en blijft om op geleide van de verkregen informatie
te besluiten tot het indienen van een klacht, een tuchtklacht of een claim om
schadevergoeding (55)-

Wettelijke regelingen of niet, 'blamefree' melden of niet, het blijft de verant-
woordelijkheid van de hulpverlener om in de ongelijkwaardige relatie met de
patiënt altijd maximale openheid te betrachten, ook als hij vermijdbare of ver-
wijtbare fouten heeft gemaakt. Indien de patiënt er later achterkomt dat er fou-
ten zijn gemaakt en hij schade heeft opgelopen, is het vernouwen blijvend ge-
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schaad en zullen de negatieve gevolgen, zoals negatieve publiciteit, een tucht-
zaak en~of schadevergoeding, niet gering zijn en niet zelden moeilijker be-
heersbaar zijn.

7.6 Su'icidemeldingen

In het midden van de tachtiger jaren heeft de Geneeskundige Inspectie voor de
Geestelijke Volksgezondheid afspraken gemaakt met de toenmalige koepels
van de GGZ-instellingen over de melding van alle suïcides en alle suïcidepo-
gingen met een ernstig en~ofblijvend letsel als gevolg van alle patiënten die bíj
hen in behandeling zijn. Het uitgangspunt was dat verwijzing naar de ggz tot
doel heeft om een suïcide te voorkomen en dat suïciderapportages een goed
aangrijpingspunt vormen om de kwaliteit van de geboden (organisatie van de)
zorg te beoordelen. Vergelijkbare afspraken zijn met de huisartsen, de vrijge-
vestigde psychiaters, psychologen en psychotherapeuten en de schilvoorzienin-
gen nooit gemaakt waardoor niet bekend is hoeveel suïcideslachtoffers op het
moment van de suïcide al dan niet in zorg zijn. Wel is bekend dat jaarlijks circa
i5oo mensen zelfmoord plegen (57) en zijn epidemiologische gegevens bekend
over de kans op suïcide bij diverse ernstige psychiatrische ziektebeelden zoals
schizofrenie en stemmingsstoornissen (58). De laatste jaren neemt zelfmoord
toe onder personen van 4o tot 6o jaar terwijl het aantal zelfdodingen onder
jongeren en ouderen afneemt (57). Tweederde van de zelfmoordenaars is man
en woont vooral in de grotere gemeenten. De methode van de zelfdoding is in
de loop van de jaren harder geworden (57,59-6r). Onder mannen heeft in aoo4
circa 5ooro zich verhangen, gebruikte circa a5o~o een overdosis medicijnen en
sprong circa rroro voor de trein. De resterende groep van r4oro sprong van hoog-
te, verdronk zich of gebruikte een wapen of een andere methode, zoals land-
bouwgif Onder vrouwen heeft in zoo4 eenderde zich verhangen en sprong
ook circa iroro voor de trein (57) terwijl vrouwen door de jaren heen vaker ge-
bruik maken van een overdosis medicijnen.

In de ggz wordt regelmatig discussie gevoerd over de vraag of suïcide te voor-
komen is en over de vraag of gedwongen opname nodig is bij zelfmoordpro-
blematiek (62-64). Sommigen menen dat opname zelfs kan leiden tot een toe-
name van het aantal suïcides (6i). Tot op heden is het algemeen uitgangspunt
dat het de plicht van de hulpverlener is om in te grijpen, eventueel met een
dwangmaatregel, als er sprake is van suïcidaliteit bij een behandelbare stoornis.
Slechts in een beperkt aantal situaties is het wettelijk toegestaan en verant-
woord dat een hulpverlener in de ggz medewerking verleent aan een verzoek
om zelfdoding. De criteria daarvoor zijn door wetgeving en jurisprudentie dui-
delijk geworden. Het moet gaan om een weloverwogen, vrijwillig tot stand ge-
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komen beslissing van een wilsbekwame patiënt met een duurzaam, ondraag-
lijk, ernstig en uitzichtloos lijden. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
heeft in haar richtlijn (65,66) gewezen op de risico's van overdracht en tegen-
overdracht. Veel motieven en gevoelens die de patiënt oproept bij de psychiater
kunnen een rol spelen bij de beslissing om al dan niet hulp bij zelfdoding te
verlenen. De richtlijn noemt de volgende voorbeelden (65):
a. De beslissing om hulp bij zelfdoding te verlenen kan voortkomen uit het

motief dat de behandelaar zich zo goed in de situatie kan verplaatsen. Dit is
een gevaarlijk argument, omdat het kan samenhangen met de eigen angst
voor aftakeling, eenzaamheid en ziekte.

b. De angst voor de eigen dood kan een open bespreking van een doodswens
in de weg staan.

c. De doodswens van de patiënt kan een strijdpunt worden in de behandelre-
latie.

d. Een psychiater kan besluiten hulp bij zelfdoding te verlenen om zichzelf te
verlossen van gevoelens van machteloosheid en hulpeloosheid, resulterend
in het gevoel tenminste iets actiefs aan het lijden te hebben kunnen doen.

e. Irrationele reddersfantasieën van de hulpverlener daarentegen kunnen een
rol spelen bij het weigeren van hulp bij zelfdoding. Nogal wat hulpverle-
ners zien suïcide als hun persoonlijk falen.

De beslissing om hulp te verlenen bij zelfdoding moet door een psychiater dan
ook niet alleen worden genomen maar mede zijn gebaseerd op een second
opinion van een onafhankelijke andere psychiater die de patiënt ook zelf heeft
onderzocht. Nader onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat de houding van
veel psychiaters in Nederland ten aanzien van hulp bij zelfdoding liberaal is
maar dat een grote tenzghoudendheid in acht genomen wordt in de uitvoering
ervan (6~). Op basis van de suïcidemeldingen zijn er geen aanwijzingen dat
hier de afgelopen tien jaar forse veranderingen in zijn opgetreden.

Chabot meent dat enkele obstakels adequate hulp aan patiënten die vragen om
hulp bij zelfdoding in de weg staan (68). Hij noemt:
a. Het stigma dat de psychiater faalt als een suïcide slaagt. Het vestigt de aan-

dacht op het feit dat doodsverlangens van patiënten veel psychiaters zoda-
nig zwaar op de maag liggen dat zij het de patiënt die hierover wil praten
moeilijk maken.

b. Het feit dat psychiaters door het machtswoord van een dwangopname het
risico proberen te keren. Dreiging met opname zou een belangrijke reden
kunnen zijn voor patiënten om niet openlijk over hun concrete plannen of
fantasieën te spreken.

Tholen heeft op het artikel van Chabot gereageerd met de stelling dat dilem-
ma's vooral kunnen ontstaan als de psychiater voor zichzelf niet duidelijk heeft
ofhij de hulp nu wel of niet mag ofwil verlenen (6~).
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In het artikel van Chabot wordt de suggestie gewekt dat de Inspectie bij de be-
oordeling van suïcidemeldingen uitgaat van falen van de hulpverleners (68).
Dit is niet juist. De Inspectie zal altijd uitgaan van de vraag of in het belang van
de patiënt verantwoord is gehandeld. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht
besteed aan:
a. De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
b. De tijdige inschakeling van de psychiater.
c. De narekenbaarheid van de diagnostiek.
d. De gekozen behandelinterventies en geboden zorg.
e. De bescherming van de patiënt en de wijze waarop dit is uitgevoerd.
f. Het nakomen van afspraken.
g. De zorg voor de nabestaanden.
h. De wijze waarop de suïcide aan medepatiënten is meegedeeld en de maat-

regelen die getroffen zijn om crisissituaties rond hen te voorkomen.
i. De teamevaluatie.
j. De consequenties die op afdelings- of instellingsniveau worden getrokken.

Jaarlijks gaat het om een groot aantal suïcidemeldingen (zie tabel i). De versla-
gen van de teambesprekingen die volgen op een suïcide zijn in de regel uitge-
breid en geven meestal een goed beeld van de diagnostiek en de geboden be-
handeling en zorg. Vaak zijn ze al door de geneesheer-directeur of een
suïcidecommissie beoordeeld en roepen zij geen aanvullende vragen op. Ande-
re keren is het noodzakelijk een aantal aanvullende vragen te stellen of eigen
aanvullend onderzoek te doen. Dit laatste is vooral noodzakelijk als de informa-
tie die de zorginstelling heeft toegestuurd niet overeenkomt met de informatie
die de Inspectie uit andere bron heeft ontvangen, bijvoorbeeld van de nabe-
staanden of van een andere hulpverlener. In een enkel geval heeft de Inspectie
het onderzoek heropend nadat nieuwe informatie uit de kring van de nabe-
staanden was ontvangen. In slechts één casus heeft de melding en het aanvul-
lende onderzoek de afgelopen tien jaar voor de Inspectie aanleiding gegeven tot
het starten van een tuchtzaak.

In een groot aantal gevallen zijn op geleide van de informatie die de [nspectie
heeft ontvangen en eventueel aanvullend eigen onderzoek aanbevelingen ge-
daan die tot doel hebben bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van
de (organisatie van de) zorg. Enerzijds kan aanbevolen worden om de diagnos-
tiek of de gekozen behandelwijze nog eens te evalueren. Dit zal bijvoorbeeld
het geval zijn als de inspecteur op basis van de verkregen informatie tot de con-
clusie komt dat zaken over het hoofd zijn gezien, mogelijk onjuist zijn geïnter-
preteerd of interventies zijn gepleegd die niet aansluiten bij de díagnostiek
(keuze medicatie of de indicatie voor psychotherapie of non-verbale werkvor-
men). Anderzijds betreft het meer concrete aanbevelingen, bijvoorbeeld met
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betrekking tot de personele bezetting, de verdeling van taken, verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden of de inrichting van de nazorg aan de nabestaan-
den. Ook moet soms gewezen worden op de wenselijkheid van een suïcidepro-
tocol waarin aandacht gegeven wordt aan de procedure die gevolgd moet
worden na een suïcide en het informeren van en de nazorg voor de nabestaan-
den van de patiënt. In dit protocol moet ook aandacht gegeven worden aan het
informeren en begeleiden van de medepatiënten, de factoren die tot een reeks
van suïcides kunnen leiden (zoals de ideatie van de daad of de dader door pati-
enten die ook met suïcidale gedachten rondlopen) en de reactie op de suïcide
van de medewerkers, de inschakeling van externe hulp om de impact van de
suïcide te verwerken en de coaching van de betrokken medewerkers (~o).

Jaar Aantal
suïcides

APZ~RIAGG
GGZ-instelling

Algemeen of
Acad.Ziekenhuis

Verslavingszorg Andere voor-
zieningen

zooo 443 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

2ooi 375 z67 33 5 70
2ooz 56z 453 54 7 48
2003 5~~ 409 46 2 54
zoo4 648 5z~ '~ 50 9 67

Tabel i: Aantal suicidemeldingen in de jaren 2ooo-zoo4, uitgesplitst naar type ggz-instelling
(bron: jaarrapportages IGZ)

De meldingen van ernstige suïcidepogingen zijn niet in deze tabel verwerkt
maar in tabel a.

Inmiddels is steeds meer bekend over de voorspelbaarheid van suïcidale gedra-
gingen en de factoren die bij suïcidaliteit een rol spelen (~z-73). Een aantal hier-
van wordt echter vaak onvoldoende aandacht gegeven. Aandachtspunten op ba-
sis van de suïcidemeldingen zijn:
a. De psychiater wordt door andere behandelaren regelmatig niet of niet tijdig

bij de behandeling van suïcidale patiënten betrokken. Vaak ontbreekt het
aan een protocol waarin is vastgelegd onder welke omstandigheden andere
hulpverleners zoals de sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen
en psychotherapeuten, de psychiater minimaal in moeten schakelen en een
deel van hun verantwoordelijkheid voor de behandeling moeten overdra-
gen.

b. In een aantal gevallen wordt diagnostiek gepleegd door disciplines die hier-
voor op basis van hun opleiding de vereiste deskundigheid missen, blijkt de
diagnostiek onvoldoende aandacht te hebben gekregen, wordt op basis van

154



]. ~NTERVENTIETOEZICHT

onvoldoende onderzoek geclassificeerd en is de psychiater niet bij onder-
zoek en diagnostiek betrokken terwijl hij soms wel medicatievoorschriften
ondertekent zonder de patiënt ooit zelf gezien te hebben. Deze gang van
zaken is onzorgvuldig en onverantwoord.

c. Afzonderen en separeren van suïcidale patiënten dient tot een minimum
beperkt te blijven. Als dit al plaatsvindt, heeft begeleide afzondering of se-
paratie de voorkeur maar dit wordt slechts zelden toegepast. Het aanbieden
en onderhouden van contact dient bij suïcidale patiënten in de begeleiding
centraal te staan. Afzonderen en separeren kunnen namelijk angst en ge-
voelens van niet-begrepen worden, eenzaamheid en verlating oproepen
waardoor de suïcidaliteit toe kan nemen of in daden kan worden omgezet.

d. Afzonderen en separeren (en fuceren) dient gepaard te gaan met permanent
of frequent toezicht en regelmatig direct contact tussen de patiënt en de
verpleegkundigen. Bij herhaling is gebleken dat cameratoezicht alleen on-
voldoende is.

e. De verpleging van patiënten met de diagnose depressie met psychotische
kenmerken vraagt in de acute fase regelmatig om hand-in-hand begelei-
ding (zeer intensieve vorm van verpleging waarbij vaak één-op-één verple-
ging noodzakelijk is) wat nog slechts zelden wordt gegeven.

f. Bij stemmingsstoornissen verbetert de motoriek vaak eerder dan de stem-
ming waardoor de kans op suïcide tijdelijk kan toenemen. Vooral bij de pa-
tiënten met een depressie met psychotische kenmerken en een fors ge-
remde motoriek, moet men alert zijn op het optreden van een raptus (een
plotselinge aanval van angst en wanhoop die vaak gepaard gaat met een
heftige bewegingsstorm waarbij de patiënt zichzelf of anderen beschadigt).

g. Depressies na een psychotische episode bij schizofrenie vergen alertheid
omdat patiënten in deze fase niet zelden tot ziekte-inzicht komen en een
inschatting maken over hun toekomst. Dit kan leiden tot de conclusie dat
het leven niet langer de moeite waard is om geleefd te worden. In deze fase
is intensieve begeleiding noodzakelijk.

h. Een deel van de depressieve patiënten blijkt een relatief lage dosering anti-
depressiva te gebruiken zonder dat de ratio hiervan door bloedspiegelon-
derzoek is onderbouwd. Dit roept vragen op over onderbehandeling.

i. Regelmatig bestaat onvoldoende zicht op het gebruik en het verzamelen
van medicatie. Dit is in een klinische setting en zeker bij suïcidale patiën-
ten niet verantwoord en dus ongewenst.

j. Ambulante patiënten blijken regelmatig over teveel medicatie te beschik-
ken omdat tussen de eerste en tweede lijn onvoldoende afstemming plaats-
vindt over de vraag wie de medicatie voorschrijft.

k. Belangrijke factoren die vooral bij ambulante patiënten en patiënten in
deeltijdbehandeling bijdragen aan een suïcide zijn sociale factoren: het le-
ven zonder partner, geen werk of zinvolle dagbesteding, geen of een ge-
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brekkig sociaal netwerk, lichamelijke gebreken die de mobiliteit beperken
en het zelfstandig bestaan bedreigen. Ook kan een te groot beroep op de
competenties van de patiënt een belangrijke rol spelen. Opgelet moet wor-
den of de patiënt de belasting aankan en niet gekweld wordt door een -
door de stoornis mede bepaalde en mogelijk slechts tijdelijke - ondraaglij-
ke realiteit.

1. Belangrijke factoren die tijdens een opname lijken bij te dragen aan het op-
treden van een suïcide zijn onder andere: gebrek aan autonomie en drei-
gende verdere inperking van de autonomie, verandering van setting, een
confronterende gebeurtenis in het eigen leven (bijvoorbeeld: partner zegt
echtscheiding aan) of op de afdeling (bijvoorbeeld: de suïcide van een me-
depatiënt), tegenvallende behandelresultaten, niet toestaan van verlof of
ontslag bij gedwongen opgenomen patiënten, verandering van behandelaar
en tijdelijke afwezigheid wegens ziekte of vakantie van een vemouwde be-
handelaar.

m. De nazorg na opname en de behandelcontinuïteit. Het verdient aanbeve-
ling om de nazorg door de behandelaar te laten doen die ook verantwoorde-
lijk is voor de klinische behandeling. Als dit niet mogelijk is, verdient het
aanbeveling om een patiënt al tijdens de opname in contact te brengen met
de nazorginstantie zodat de patiënt altijd weet op wie hij kan terugvallen in
noodsituaties. Personen zijn in dergelijke omstandigheden belangrijker
dan instellingen.

n. De dossiervorming en de correspondentie met de verwijzer en de na-
zorginstantie. Regelmatig worden nieuwe behandelaren vooraf niet of on-
volledig geïnformeerd bij de doorverwijzing of overplaatsing en worden
huisartsen verrast door de plotselinge terugkeer van de opgenomen patiënt.
Dít kan leiden tot misverstanden, discontinuïteit in de behandeling of gaat
vaak gepaard met onbekendheid met de afspraken die door de behandelaar
zijn gemaakt. Kennistekort kan leiden tot verkeerde beslissingen. Ook
komt het voor dat de patiënt wacht op een oproep van de nazorginstantie
terwijl de nazorginstantie wacht op het moment waarop de patiënt zelfcon-
tact legt. Dit moet worden voorkomen.

7.7 Meldingen in de GGZ-sedor

In combinatie met de suïcidemeldingen (tabel i) en de meldingen in de foren-
sische zorg (zie hoofdstuk toezicht op de justitiële inrichtingen) is door de in-
specteurs van het cluster geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg de
afgelopen jaren het grootste aantal meldingen ontvangen en behandeld. Een
uitsplitsing over de sectoren is niet mogelijk gebleken. Het relatief grote aantal
meldingen staat in vergelijking tot het aantal meldingen uit de somatische cu-
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ratieve zorg in geen verhouding tot de omvang van het veld en het aantal be-
roepsbeoefenaren dat in deze sectoren werkzaam is maar hangt nauw samen
met de aard van de problematiek en de zorg die in deze sectoren aan de orde is.

laar Niet-blijvend

letsel

Blijvend

letsel

Over-

lijden

Uiteindelijk

letsel

onduidelijk

Geen letsel Gevolg

onbekend

Totaal

aantal

meldingen

zooo Onbekend Onbekend 54 Onbekend Onbekend onbekend 497
zooi 4z io 3z 93 zz3 i8 4i8
Zoo2 54 i4 66 ii8 z55 54 56i

Zoo3 56 io 66 9z i85 z5 434
2~4 4i 5 57 ioo z56 ~5 474

Tabel 2: Overzicht van het aantal meldingen in de geestelijke gezondheidszorg en de gehandi-
captenzorg in de jaren zooo-zoo4 met vermelding van de afloop (bron: jaarrapportages IGZ).

In de jaarrapportages zijn de diverse meldingen en calamiteiten in deze twee
sectoren nader beoordeeld op de faalfactoren, uitgesplitst naar organisatori-
sche, relationele, persoonlijke, zorginhoudelijke en materiële faalfactoren, on-
voorziene complicaties en het ontbreken van duidelijke faalfactoren. Deze cij-
fers zijn hier niet vermeld omdat de criteria voor de indeling niet voldoende
helder zijn en recent onderzoek met de PRISMA-methode heeft uitgewezen dat
de gegevens herzien moeten worden (28).

Aangezien een relatief groot aantal meldingen uit aooz pas in zooz is afge-
handeld, kan worden geconcludeerd dat het aantal meldingen in deze twee sec-
toren relatief stabiel is en dat ook de opgaven van het type letsel dat wordt opge-
lopen weinig variatie kent. Het grote aantal meldingen met onbekend letsel
hangt samen met het feit dat mogelijk psychisch letsel vaak niet wordt vermeld
of niet kan worden vastgesteld. Dit is onder andere het geval bij de meldingen
van seksuele intimidatie in de relatie tussen hulpverlener en patiënt, tussen pa-
tiënten onderling en tussen patiënten met derden. De jaarrapportages van de
Inspectie voor de Gezondheidszorg laten zien dat dergelijke meldingen vooral
uit de sector gehandicaptenzorg komen (~q.).

Op basis van de inventarisatie van alle meldingen uit één regio (Regio Zuid-
Holland~Zeeland in de periode aooi-aoo3) is vastgesteld dat de meldingen uit
de ggz-sector vooral betrekking hebben op:
a. Problemen in de samenwerking tussen eerste en tweede lijn of tussen in-

stellingen, onder andere tussen ggz-instelling en algemeen ziekenhuis, tus-
sen de ggz en de verslavingszorg én tussen de RIAGG en de politie(-arts).

Iï7



DEEL 2: DE WERKWIJZE VAN DE INSPECTIE OP HET TERREIN VAN DE GGZ EN DE

FORENSISCHE ZORG

b. Gebrekkige overdracht van informatie bij verandering van afdeling, instel-
ling of behandelaar (niet, onvolledig of te laat) ofonjuiste of onvolledige in-
formatieverstrekking bij klachten, incidenten en calamiteiten. Een belang-
rijk aandachtspunt vormt hierbij de dossiervorming en de bewaarplicht die
ook geldt voor verpleegkundige aantekeningen.

c. Onvoldoende of niet tijdige beschikbaarheid van de vereiste hulpverlening
inclusief bemoeizorg. Dit geldt ook de tijdige opname met 7xaq. uurs bege-
leiding van een patiënt die in deeltijdbehandeling is of in een sociowoning
verblijft.

d. Onduidelijkheid over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en be-
voegdheden. Dit kan zowel de leden van een multidisciplinair team betref
fen als de verantwoordelijkheidsverdeling tussen een behandelaar en een
consulent of tussen een behandelaar in opleiding en zijn supervisor of zijn
achterwacht. Soms ontbrak het beroepsbeoefenaren in opleiding aan een
supervisor. Dit komt vooral voor onder Gz-psychologen in opleiding en ba-
sisartsen die niet in opleiding zijn.

e. Lange wachttijden voor behandeling. Dit geldt in het bijzonder de psycho-
therapie en andere specifieke behandelvormen maar soms ook de periode
tussen het eerste consult en de feitelijke start van de behande-
ling~begeleiding.

f. Het ontbreken van lichamelijk onderzoek bij opname of onjuiste interpre-
tatie van bevindingen bij aanvullend onderzoek (afwijkingen in laboratori-
umuitslagen, op EEG, CT-scan of de inhoud van de brieven van andere spe-
cialisten).

g. Onvoldoende beschikbaarheid van hulponderzoek (laboratorium, ECG).
h. Onvoldoende periodieke evaluatie van bloedspiegels, nierfunctie e.d. bij

langdurig gebruik van lithium ofeen andere stemmingsstabilisator.
i. De inhoud van het behandelprogramma. Dit betreft onder andere de indi-

catiestelling voor onderdelen van het behandelingsplan, de aard en omvang
van de dagbesteding (met name tijdens de avonden en weekenden), deel-
name aan zorgprogramma's en frequente uitval van programmaonderdelen
zonder dat adequate vervanging wordt geregeld.

j. Geen of onvoldoende gebruik van richtlijnen van de Nederlandse Vereni-
ging voor Psychiatrie en het Nederlands Huisartsen Genootschap.

k. Niet tijdige opname op eigen verzoek of op verzoek van de omgeving, on-
der andere bij hernieuwde psychotische decompensatie of bij verregaande
maatschappelijke teloorgang.

1. Onbegeleid verlof of het ontbreken van overleg bij verlof onder voorwaar-
den.

m. Overplaatsingsproblematiek.
n. Vermissing van patiënten.
o. Gedwongen ontslag of schorsing van de behandeling.
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p. Bewust of onbewust schenden van de geheimhoudingsplicht.
q. Agressieve incidenten tussen patiënt en medewerker of tussen patiënten

onderling.
r. Seksueel misbruik van patiënten onderling.
s. Professioneel grensoverschrijdend gedrag van een medewerker.
t. Brandstichting en andere incidenten met een strafrechterlijk karakter.
u. Vermoeden op niet-natuurlijk overlijden exclusief suïcides, waaronder het

overlijden tijdens separatie of fixatie of als gevolg van bevriezing, verwaar-
lozing of niet onderkend somatisch lijden.

v. Fouten in de medicatieverstrekking of het -beheer en de ontvreemding van
medicijnen.

w. De methadonverstrekking tijdens opname.
x. Gebruik van slecht onderhouden of niet deugdelijke medische hulpmidde-

len.
y. De besmettingsrisico's van medepatiënten of personeel door bloedcontact

of een infectieuze aandoening zoals TBG Hepatitis, Herpes zoster, salmo-
nellosen, tropische ziekten, huidziekten (in het bijzonder bij ernstig ver-
vuilde patiënten) en geslachtsziekten. Daarnaast vereist het voorkomen van
legionellabesmetting in het drinkwater aandacht.

z. Organisatorische problematiek zoals een bestuurlijke crisis, personeelsge-
brek, tijdelijke sluiting van onderdelen van de organisatie en dergelijke.

Voorgaande opsomming is niet compleet maar geeft wel aan welke onderwer-
pen in een ggz-instelling voldoende aandacht moeten krijgen en waarvoor
soms een protocol of interne richtlijn raadzaam of noodzakelijk is.
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8. TOEZICHT OP VRI J H EI DSBEN EM I NG
EN -BEPERKING

8.i Inleiding

Het afgelopen decennium is in Nederland veel aandacht besteed aan de patiën-
tenrechten en is een groot aantal wetten dat deze rechten nader regelt, in wer-
king getreden. Dit betreft onder andere enkele onderdelen uit het Burgerlijk
Wetboek, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (de
Wgbo), de civiel rechterlijke bescherming door middel van onderbewindstelling
en curatele en de Wet op het mentorschap. Daarnaast zijn patiëntenrechten in
enkele aparte wetten geregeld zoals de Wet bijzondere opnemingen in psychia-
trische ziekenhuizen (de Wet Bopz), de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (de
Wkcz) en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (de Wmcz). Aan-
gezien het toezicht op vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking een belangrijk
onderdeel vormt van het werk van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in de
sector ggz en over de uitleg van wet- en regelgeving vaak veel verwarring be-
staat, wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de verhouding tussen de
Wgbo en de Wet Bopz, de klachtenregeling in de Wet Bopz, het toezicht op de
toepassing van de Wet Bopz, de ontwikkelingen rond vrijheidsbeneming en
vrijheidsbeperking, de toepassing van vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming
en enkele belangrijke thema's die samenhangen met de Wet Bopz. Het hoofd-
stuk wordt afgesloten met een korte schets van de te verwachten ontwikkelin-
gen rond de Wet Bopz.

8.2 De verhouding Wgbo-Wet Bopz

In beginsel is de Wgbo van toepassing op alle sectoren van de gezondheidszorg
inclusief de Bopz-aangemerkte afdelingen en instellingen en beperkt de Wet
Bopz zich tot de in- en externe rechtspositie van de gedwongen opgenomen pa-
tiënten in de psychiatrie, psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg.
In de praktijk blijkt de toepassing van de Wgbo in deze drie sectoren echter veel
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aanleiding te geven tot vragen en knelpunten en is de relatie tussen beide wet-
ten niet altijd duidelijk (r-q.). De eerste Evaluatiecommissie Bopz gaf in r~~6 al
aan dat een betere afstemming tussen beide wetten noodzakelijk en mogelijk
is. Bij de tweede evaluatie van de Wet Bopz is geadviseerd om het veld te in-
formeren over de verhouding tussen beide wetten en de mogelijkheden en be-
perkingen van beide wetten waar het gaat om dwangtoepassing en vrijheidsbe-
perkende maatregelen. Dat dit thema actueel is blijkt wel uit het feit dat niet
alle Arrondissementsrechtbanken de Wet Bopz op gelijke wijze interpreteren
(5) en dat er veel verwarring bestaat rond de vraag of een vertegenwoordiger bij
een wilsonbekwame psychiatrische patiënt nu wel of geen plaatsvervangende
toestemming voor opname en behandeling kan geven. Ook bestaat er verwar-
ring rond de vraag of vrijheidsbeperkingen en de toepassing van dwang bij een
vrijwillig opgenomen patiënt mogelijk zijn.

Het uitgangspunt in het recht is dat de patiënt, nadat hem voldoende voorlich-
ting is gegeven en overeenstemming is bereikt (informed consent), expliciet
moet instemmen met zijn behandeling en met eventuele opname. Voor kinde-
ren in de leeftijd van ra-r6 jaar moet volgens de Wgbo dubbele toestemming
worden gegeven; door het kind zelf en door zijn ouders of voogd, in de Wet
Bopz is dit niet vereist maar in de praktijk zal wel naar overeenstemming met
zowel het kind als de ouders ofvoogd worden gestreefd. Bij kinderen tot iz jaar
en bij wilsonbekwame patiënten vanaf r2 jaar die in het concrete geval niet in
staat zijn tot een redelijke waardering van hun belangen, kan voor een behan-
deling of een opname plaatsvervangende toestemming worden gegeven door de
ouders of voogd van het kind of door een wettelijke vertegenwoordiger, zijn
gemachtigde of een naaststaande (echtgenoot, partner, levensgezel, ouder,
kind, enz.) van de meerderjarige. Als de patiënt zich onder dergelijke omstan-
digheden verzet, kan de verrichting alleen plaatsvinden als zij kennelijk nodig
is om ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen. Indien de behandelaar van
oordeel is dat het verzet op oneigenlijke argumenten is gebaseerd, bijvoorbeeld
wegens onredelijke angst, kan hij - eventueel na intercollegiaal overleg - tot
handelen overgaan als hij van oordeel is dat zijn handelen voortvloeit uit de al-
gemene opvattingen over de zorg van een goed hulpverlener (6). In noodsitua-
ties waarin geen uitstel geduld wordt en tijd voor het vragen van plaatsvervan-
gende toestemming ontbreekt, kan zonder toestemming van de patiënt of diens
vertegenwoordiger tot handelen worden overgegaan omdat anders ernstig na-
deel voor de patiënt moet worden gevreesd. Dit is onder andere het geval bij
ernstige verkeersongevallen, acuut hartfalen en een toestand van bewusteloos-
heid. Veronderstelde of impliciete toestemming kan worden aangenomen waar
het gaat om verrichtingen die niet van ingrijpende aard zijn. Dit is het geval
wanneer de geestelijke of lichamelijke integriteit van de patiënt niet of nauwe-
lijks in het geding is (6). De wettelijke regeling laat zodoende enige ruimte voor
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nadere invulling van de begrippen expliciete en impliciete toestemming en de
wetgever ging er van uit dat hieraan via zelfregulering verder invulling aan zou
worden gegeven. Wilsbekwame psychiatrische patiënten vanaf iz jaar kunnen
slechts worden opgenomen met hun instemming of inet een Bopz-maatregel.

Schriftelijke wilsverklaringen waarin de patiënt behandeling onder bepaalde
omstandigheden weigert, moeten worden gerespecteerd mits de arts zeker is
van het feit dat de patiënt deze wilsverklaring heeft opgesteld in een situatie
waarin hij tot een redelijke waardering van zijn belangen in staat was. Een
briefje bij een patiënt die in coma verkeert na inname van medicijnen met het
doel zich te suïcideren, kan, in een acute situatie waarin het niet mogelijk is om
overleg te plegen met de huisarts of een andere hulpverlener die de patiënt
kent en die de wilsverklaring op zijn merites kan beoordelen, voor een arts die
de patiënt niet kent toch een reden zijn om te handelen. Dit zal steeds een las-
tige afweging zijn en het is niet uitgesloten dat de patiënt nadat hij is opge-
knapt alsnog besluit om de handelwijze te laten toetsen door de tuchtrechter of
de civiele rechter.

Van belang is tevens te onderkennen dat de Wgbo niet alleen betrekking heeft
op het handelen van artsen en tandartsen maar ook op 'aanpalende handelin-
gen' van verpleegkundigen en verzorgenden. Onder 'handelingen op het gebied
van de geneeskunde' verstaat de wet namelijk 'het in het kader daarvan verple-
gen en verzorgen van de patiënt en het overigens rechtstreeks ten behoeve van
de patiënt voorzien in de materiële omstandigheden waaronder die handelin-
gen worden verricht'. Het handelen van andere disciplines valt slechts onder de
Wgbo als de activiteiten gericht zijn op hulpverlening en dus van toepassing
zijn op de gezondheidstoestand van de patiënt. Zo zullen begeleiding bij de
aanvraag van een uitkering, het zoeken van een woning en vrijwilligerswerk
niet onder de Wgbo vallen en de meeste werkzaamheden van de pedagoog, de
psycholoog, de vaktherapeuten en de sociaal psychiatrisch hulpverleners wel.

Voorgaande neemt niet weg dat de wetgever naast de Wgbo, een lex generalis,
besloten heeft om de Wet Bopz, een lex specialis, op te stellen waarin het verzet
van de patiënt meer gewicht wordt toegekend omdat het in deze wet gaat om
kwetsbare patiënten waarbij vrijheidsbeneming en~of vrijheidsbeperkingen aan
de orde moeten zijn. Dit zijn ingrepen in de fundamentele vrijheden van een
burger zoals geregeld in het EVRM en in onze Grondwet die bij toepassing met
extra voldoende waarborgen omkleed moeten zijn en alleen mogen worden
toegepast als híer een wettelijke basis voor bestaat.

Vrijheidsbeperking wordt in de regel als minder ingrijpend opgevat dan vrij-
heidsbeneming (~). In de Wet Bopz is bepaald dat een gedwongen opname
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slechts plaats kan vinden nadat een arts de patiënt heeft beoordeeld. Hij moet
tot de conclusie gekomen zijn dat er sprake is van een stoornis van de geest-
vermogens en van (dreigend) gevaar voor de patiënt zelf, voor anderen of voor
de algemene veiligheid van personen of goederen. Daarnaast moet hij tot de
conclusie gekomen zijn dat het gevaar voortvloeit uit de stoornis. Het begrip
'gevaar' was aanvankelijk niet nader uitgewerkt maar inmiddels is in de wet het
begrip `gevaar' op basis van rechterlijke uitspraken verder ingevuld (8) Ook
moet de arts van oordeel zijn dat het gevaar niet op een andere, minder ingrij-
pende, wijze door personen of instellingen buiten het psychiatrisch ziekenhuis
kan worden afgewend en dat de patiënt geen blijk geeft van de nodige bereid-
heid zich te laten opnemen. In aoo3 is de wet uitgebreid met de voorwaardelij-
ke machtiging met een geldigheidsduur van maximaal zes maanden die de pa-
tiënten die door hun stoornis gevaar kunnen veroorzaken, de mogelijkheid
biedt om buiten het psychiatrisch ziekenhuis te verblijven mits aan gestelde
voorwaarden wordt voldaan. Tevens heeft het parlement ingestemd met de in-
voering van een observatiemachtiging (Wet Bopz artikel iq.h) die de mogelijk-
heid moet bieden om iemand gedurende maximaal drie weken gedwongen op
te nemen. Deze opname heeft tot doel na te gaan of de patiënt lijdt aan een
stoornis van zijn geestvermogens en of deze stoornis gevaar voor betrokkene
zelf veroorzaakt. Deze machtiging is dus niet van toepassing bij gevaar gericht
op derden of gevaar voor personen en goederen in het algemeen. Er mag pas
tot gedwongen opname met een observatiemachtiging worden overgegaan als
er sprake is van een ernstig vermoeden op een stoornis en op gevaar en als het
vermoeden bestaat dat er een causaal verband tussen beide bestaat. A1 voor de
vaststelling van de wet heeft de Inspectie gewezen op de bezwaren tegen deze
observatiemachtiging (~). Inmiddels heeft het Hof van Straatsburg naar aanlei-
ding van het Varbanov-arrest (5) bepaald dat vrijheidsbeneming in beginsel al-
leen kan gebeuren op basis van een geneeskundige verklaring van een psychia-
ter. Het lastige van deze wet is dat de Wet Bopz, in tegenstelling tot de Wgbo,
eigenlijk geen patiëntenwet is maar een opnamewet. De wet is daarnaast geënt
op de situatie in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw en onvol-
doende toegesneden op de veranderde praktijk (meer extramurale en transmu-
rale zorgarrangementen, ambulante bemoeizorg, andere opvattingen over au-
tonomie enzovoort). Om in te spelen op deze veranderingen en de wensen van
het veld zijn inmiddels enkele oneigenlijke elementen zoals de voorwaardelijke
machtiging en (binnenkort) een regeling voor zelfl~eschikking aan de Wet Bopz
toegevoegd. Een ander probleem is dat de sleutelbegrippen uit de wet zoals
`wilsbekwaamheid', `verzet', `stoornis van de geestvermogens' en 'instemming
niet of onvoldoende zijn gedefinieerd' waardoor de wet wisselend wordt geïn-
terpreteerd en in sommige situaties onvoldoende wordt benut (8). Mede hier-
door wordt soms ten onrechte teruggevallen op de Wgbo.

r68



ó.ÍOEZICHTOPVRIfHEIDSBENEMING EN -BEPERKING

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft bij de interpretatie van de wetten
altijd de stelling ingenomen dat de patiëntenrechten voldoende moeten worden
gerespecteerd en moeten zijn geborgd. Daarbij dient de wet niet primair het
belang van de hulpverlener (die zo min mogelijk administratieve rompslomp
wil hebben) maar van de patiënt. Deze opstelling heeft tot gevolg dat enkele
uitgangspunten in het toezicht worden gehanteerd:
a. Toepassing van middelen of maatregelen en van dwangbehandeling is bij

psychiatrische patiënten alleen toegestaan in een Bopz-aangemerkte afde-
ling of instelling. Indien dergelijke maatregelen in het belang van de pati-
ent en uit het oogpunt van patiëntveiligheid ook elders moeten worden toe-
gepast, moet dit zorgvuldig gebeuren en kan dit in beginsel alleen een
overbruggingsperiode betreffen met als argument `nood breekt wet'. Dit
betreft bijvoorbeeld een periode waarin men in afwachting is van een over-
plaatsing naar een Bopz-aangemerkte voorziening. A1 in aooo heeft een
werkgroep, onder voorzitterschap van Smeets, Hoofdinspecteur GGOT,
aangegeven dat aanvullende wetgeving vereist is voor de toepassing van
middelen of maatregelen in niet-Bopz-aangemerkte instellingen en in de
thuissituatie (ro). In juni zoo5 heeft de Staatssecretaris van VWS aangege-
ven hoe zij zich een dergelijke regeling voorstelt (ir). Vooralsnog is er ech-
ter geen wettelijke basis voor de toepassing buiten de Bopz-aangemerkte
afdelingen en instellingen.

b. Toepassing van middelen of maatregelen en van dwangbehandeling is bij
psychiatrische patiënten alleen toegestaan als hun rechtspositie is be-
schermd door een IBS of een Rechterlijke Machtiging. Indien dergelijke
maatregelen noodzakelijk zijn bij een vrijwillig opgenomen patiënt, moet
alsnog een IBS of RM worden aangevraagd. Het is bekend dat sommige
rechtbanken van oordeel zijn dat dit niet noodzakelijk is zolang de patiënt
niet voornemens is de instelling te verlaten. Door het ontbreken van een
dergelijke maatregel wordt de patiënt echter ook een essentieel klachtrecht
onthouden, zoals dit is geregeld in artikel q i van de Wet Bopz.

c. Toepassing van middelen of maatregelen en van dwangbehandeling vereist
toezicht. De wet regelt geen verplichte meldingen bij de Inspectie van toe-
passing op vrijwillig opgenomen patiënten en voorziet evenmin in een ver-
plichte registratie van toepassingen van middelen of maatregelen met in-
stemming van de patiënt (in de praktijk ontbreekt vaak instemming maar
betekent dit meestal dat de patiënt zich niet of niet al te heftig of slechts
kortdurend heeft verzet). Hierdoor ontbreekt het in de regel aan zowel in-
als extern toezicht.

d. Toepassing van vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking vereist onder-
steuning van de patiënt. In de sector ggz is dit bij gedwongen opgenomen
patiënten geregeld door de toevoeging van een advocaat. Bij de toepassing
op vrijwillig opgenomen patiënten ontbreekt echter dergelijke ondersteu-
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ning. Wel kunnen alle opgenomen patiënten in de ggz een beroep doen op
de patiëntenvemouwenspersoon (pvp). Tot op heden is de pvp echter nog
niet beschikbaar voor ambulante patiënten, ook niet voor patiënten met een
Voorwaardelijke Machtiging.

e. Toepassing van middelen of maatregelen moet altijd tot doel hebben om
(dreigend) gevaar af te wenden en mag in het kader van een gedwongen
opname op grond van de Wet Bopz nooit plaatsvinden als straf voor onge-
wenst gedrag.

f. Toepassing van middelen of maatregelen en dwangbehandeling vereist een
speciaal behandelingsplan dat alleen gericht is op het wegnemen van het
gevaar dat de aanleiding vormde tot de gedwongen opname (ia) en waarin
een duidelijke beëindigingsstrategie is opgesteld en wordt uitgevoerd.

g. Klachten over de toepassing van vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking
moeten op basis van artikel 4i Wet Bopz onafhankelijk en onbevooroor-
deeld worden behandeld. Daarbij moeten de regels van ons recht worden
gerespecteerd. Dit betekent dat beide partijen over dezelfde informatie
moeten kunnen beschikken, partijen zich moeten kunnen laten bijstaan,
partijen in beginsel in elkaars aanwezigheid worden gehoord, de patiënt als
de behandelaar de mogelijkheid van hoor en wederhoor moet worden ge-
boden en de beslissing onderbouwd moet zijn.

Onder de volgende omstandigheden zijn zowel de Wgbo als de Wet Bopz van
toepassing bij gedwongen opgenomen patiënten:
a. Als de Wet Bopz (de lex specialis) zaken niet regelt, wordt automatisch te-

ruggevallen op de Wgbo (lex generalis). Dit geldt bij voorbeeld het recht op
informatie (artike1448 Wgbo).

b. Bij somatische problematiek. De Wet Bopz regelt in artikel 38 namelijk al-
leen de opstelling van een behandelingsplan dat erop gericht is de stoornis
zo te verbeteren dat het gevaar op grond waarvan de patiënt gedwongen in
het ziekenhuis moet verblijven, wordt weggenomen. Indien de patiënt
daarnaast bijvoorbeeld lijdende is aan diabetes of een acute aandoening
krijgt waar onmiddellijk ingrijpen is vereist, is de Wgbo van toepassing. Bij
wilsonbekwaamheid zal op basis van artikel 465 en q.66 van de Wgbo zo
nodig besloten moeten worden tot een gedwongen behandeling van deze
aandoening.

In sommige gevallen worden aan de hulpverlener stringentere eisen gesteld in
de Wet Bopz dan in de Wgbo. Dit vereist extra aandacht van de hulpverleners.
Het gaat met name om de wijze waarop de patiënt wordt geïnformeerd bij op-
name (artikel 36 Wet Bopz), de vastlegging en bewaartermijn van gegevens (ar-
tikel 56 Wet Bopz) en de toekenning van verlof en ontslag (artikel 45-So Wet
Bopz). In andere gevallen geeft de Wet Bopz meer ruimte dan de Wgbo. Dit
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geldt niet alleen de toepassing van middelen of maatregelen en van dwangbe-
handeling maar ook de overdracht van patiëntengegevens (artikel 5 Besluit pa-
tiëntendossier Bopz) en het informeren van derden bij verlof en ontslag (artikel

45-5o Wet Bopz).

Een knelpunt vormt de categorie kinderen tot Iz jaar. In beginsel is de Wet
Bopz op deze categorie niet van toepassing tenzij opname noodzakelijk wordt
geacht om gevaar voortvloeiend uit de stoornis van de geestvermogens af te
wenden en (één van) de ouders zich hiertegen verzet(ten). Op deze categorie
patiënten worden echter ook vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast en de-
ze patiënten kunnen zich ook verzetten tegen behandeling. De Inspectie heeft
bij de kinder- en jeugdpsychiatrie maximale openheid over de gang van zaken
bepleit en de koepelorganisatie aangemoedigd tot het opstellen van een richtlijn
fysieke inperking (13).

Uit voorgaande blijkt dat `wilsbekwaamheid' een belangrijk sleutelbegrip is bij
de beslissing of de Wgbo dan wel de Wet Bopz van toepassing is. In beginsel
moet de behandelaar voorafgaande aan elk onderzoek en elke behandeling de
vraag beantwoorden of de patiënt voldoende in staat is tot een redelijke waarde-
ring van zijn belangen terzake de betreffende zorgvraag. Dit begrip is echter
niet gemakkelijk te definiëren en zodanig concreet te maken dat iedereen hier
hetzelfde onder verstaat en met dit begrip op gelijke wijze omgaat. In de prak-
tijk wordt onder hulpverleners en juristen nog wel eens de stelling gehoord dat
iedereen wilsbekwaam is zolang hij instemt met de voorstellen die de hulpver-
lener hem doet. Dit is een wijze van redeneren die veel rompslomp en extra
overleg met de vertegenwoordiger kan voorkomen maar die geen recht doet aan
de belangen van de patiënt. Nadat in 1994 door de Ministeries van Justitie en
VWS een handreiking voor de beoordeling van wilsbekwaamheid is opgesteld
(Iq.) heeft de KNMG in aoo4 een stappenplan gepubliceerd voor de vaststelling
van beslisvaardigheid of wilsbekwaamheid (15-1~). Cruciaal is het uitgangspunt
dat iedereen voor wilsbekwaam moet worden gehouden tot het tegendeel komt
vast te staan. Van wilsonbekwaamheid is sprake in alle gevallen waarin de pati-
ent niet in staat is de gegeven informatie te begrijpen en te waarderen en dus
ook niet om op grond van een afweging van die informatie tot een beslissing te
komen. Dit kan het gevolg zijn van beperkte verstandelijke vermogens of de-
mentering maar ook van een ernstige psychiatrische stoornis zoals autisme,
een psychose ofeen ernstige depressie.

Een tweede sleutelbegrip dat nader aandacht vereist, is de vraag welke patiën-
ten nu wel en welke niet voor gedwongen opname in aanmerking kunnen ko-
men. In de toelichting op de Wet Bopz (5) is nadrukkelijk aangegeven dat het
hebben van een geestesstoornis nog niet betekent dat iemand wilsonbekwaam
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is en~of een gedwongen opname moet volgen. Gedwongen opname is alleen
aan de orde als de aandoening het (gevaarlijke) gedrag van betrokkene beheerst.
De wetgever heeft aangegeven dat persoonlijkheidsstoornissen onder specifieke
omstandigheden weliswaar met gevaar gepaard kunnen gaan, zoals bij veel tbs-
gestelden tijdens hun delict het geval is, maar dat dit niet wil zeggen dat de pa-
tiënt het willoos werktuig van zijn stoornis is. Hij wordt in de regel minstens
voor een belangrijk deel verantwoordelijk gehouden voor het gevaar dat hij ver-
oorzaakt (heeft). Anders wordt het als bij deze patiënten gelijktijdig ook een
ernstige As I-stoornis (bijvoorbeeld een psychose of affectieve stoornis) volgens
het classificatiesysteem DSM IV wordt aangetroffen. Dezelfde redenering
wordt gevolgd bij verslaafden aan alcohol of drugs. Zij zijn zelf verantwoorde-
lijk voor het feit dat zij naar het middel hebben gegrepen en hadden de moge-
lijke gevolgen vooraf moeten overzien maar er kan een toestand ontstaan waar-
in voelen en gericht handelen ernstig zijn gestoord waardoor alsnog
dwangopname kan volgen. Over deze categorie patiënten zijn de meningen
overigens niet eensluidend en op basis van nieuwe inzichten hebben enkele
vertegenwoordigers van de instellingen in de regio Rijnmond een Richtlijn
ontwikkeld (18). De praktijk leert dat veel van deze patiënten met een ernstige
persoonlijkheidsstoornis en~of een verslaving zich voortijdig aan een vrijwillige
opname onttrekken. Enerzijds voorziet de wetgever na het plegen van een mis-
daad in de mogelijkheid van verplichte ambulante of klinische behandeling (tbs
met of zonder verpleging, opname op basis van artikel 37 Wetboek van Straf
recht of strafopschorting onder de voorwaarde van behandeling), anderzijds
kunnen in het bijzonder verslaafden zich met een Machtiging op eigen verzoek
(artikel 32-34 Wet Bopz) laten opnemen zonder dat er sprake hoeft te zijn van
direct gevaar, voortkomend uit de stoornis van de geestvermogens.

Het sleutelbegrip `gevaar' is op basis van jurisprudentie aanzienlijk meer uit-
gewerkt (8). Het moet niet alleen een aanzienlijk onheil betreffen maar de kans
op verwezenlijking moet ook reëel aanwezig zijn. Toch hoeft het gevaar niet al
te zijn gebleken, zoals velen denken. Ernstig dreigend gevaar kan eveneens
aanleiding zijn voor een opname met IBS als het gevaar onmiddellijk aan de
orde is of voor een opname met RM na beoordeling door de rechter, als het ge-
vaar zich op langere termijn dreigt voor te doen. De wetgever onderscheidt drie
typen gevaar:
a. Gevaar voor de veroorzaker zelf.

Daarbij gaat het om suïcidaliteit, automutilatie, sociale en maatschappelij-
ke ondergang, zelfverwaarlozing verwaarlozing van ziekte of aandoening,
terugval met als gevolg een verminderde kans op genezing (behande-
lingsnoodzaak), opwekking van agressie bij anderen of ander gevaar voor
zichzelf.

b. Gevaar voor een of ineer personen.
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Daarbij gaat het om fysiek gevaar voor anderen, psychisch gevaar voor an-
deren of overlast (bijvoorbeeld omdat men 's nachts wakker gehouden
wordt door aanhoudend gerommel van de patiënt), stalken of verwaarlo-
zing van een ander die aan de zorg van de patiënt is toevertrouwd.

c. Gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen.
Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn als een patiënt door zijn handelen
(bv. vergeetachtigheid of verwardheid) het risico veroorzaakt op brand of
ontploffing. Ook kan hier sprake van zijn als een patiënt als gevolg van
zijn stoornis (meestal een psychose of een intoxicatie) een bedreiging
vormt voor personen die hij slechts bij toeval ontmoet.

Ontbreekt dergelijk gevaar dan is alleen opname met instemming van de wils-
bekwame patiënt mogelijk.

Het vierde sleutelbegrip in de Wet Bopz betreft het 'verzet'. Als de patiënt
wilsonbekwaam is, neemt in beginsel de vertegenwoordiger op basis van artikel
q6S van de Wgbo de rechten en bevoegdheden over en moet hij zich gedragen
als een `goed vertegenwoordiger' en de patiënt zoveel mogelijk bij de besluit-
vorming betrekken. De hulpverlener moet op zijn beurt de beslissingen van de
vertegenwoordiger volgen tenzij zij in strijd zijn met de `zorg van een goed
hulpverlener'. Een bijzondere situatie doet zich echter voor als de patiënt lij-
dende is aan een stoornis van zijn geestvermogens en niet in kan stemmen
met opname of zich verzet tegen de opname of behandeling. De vertegenwoor-
diger is dan niet bevoegd om over de vrijheidsbeneming en -beperking of de
vereiste dwangbehandeling te beslissen. Bij de invoering van de Wet Bopz werd
onder verzet verstaan elke vorm van verbaal of nonverbaal bezwaar tegen de
voorgenomen interventie. Dit is in de praktijk een fors probleem, enerzijds
omdat het moeilijk is om aan de weigering betekenis toe te kennen als het ziek-
tebeeld in ogenschouw genomen wordt, anderzijds omdat het gedrag van de
patiënt erg snel kan wisselen en snel kan omslaan. Te denken valt aan de psy-
chogeriatrische patiënt die dagelijks eníge malen aan de deur rammelt en naar
buiten wil gaan omdat hij zijn al lang overleden moeder wil gaan opzoeken of
een psychotische patiënt die van oordeel is dat hem geen medicijnen maar een
dodelijk gif zal worden toegediend. In de praktijk van veel psychogeriatrische
instellingen en instellingen voor verstandelijke gehandicapten wordt aan het
getoonde verzet slechts betekenis gehecht als dit verzet aan een aantal eisen
voldoet. Men opteert voor de visie dat het moet gaan om feitelijk en consistent
gedrag. Het is namelijk ondoenlijk om vele malen een procedure voor het ver-
krijgen van een IBS in gang te zetten en even vaak de procedure na enkele mi-
nuten of uren weer af te blazen omdat de patiënt niet langer persisteert in zijn
verzet. Deze spanning tussen theorie en praktijk vraagt om duidelijker regelge-
ving en heldere criteria. Verzet van een wilsbekwame psychiatrische patiënt
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dient echter altijd gerespecteerd te worden en hij kan alleen opgenomen en be-
handeld worden als daar termen voor aanwezig zijn in de Wet Bopz.

In zoo5 is door de Hoge Raad (i~) een einde gemaakt aan alle onduidelijkheid
rond het vijfde sleutelbegrip 'instemming'. A1 bij de behandeling van de wets-
wijziging in de Wet Bopz heeft de Hoofdinspecteur gewezen op het feit dat
voor de 'paraplumachtiging' geen instemming van de patiënt met de voorwaar-
den voor verlof vereist is maar dat de nieuwe voorwaardelijke machtiging, die
de buitenwettelijke paraplumachtiging zou moeten vervangen, de eis stelt dat
de patiënt met de voorwaarden instemt. Ook is door Hoofdinspecteur gewezen
op de tekortkomingen in de wettekst inzake de observatiemachtiging (~). In
aoo4 heeft de Tweede Kamer dit probleem opnieuw aangekaart en is de wet-
tekst inzake de observatiemachtiging aangepast (zo). In de discussie over het
kabinetsstandpunt Wet Bopz is duidelijk geworden dat de instemming met de
voorwaarden alvorens een voorwaardelijke machtiging kan worden afgegeven
en voorwaardelijk ontslag kan worden verleend door de Minister van VWS niet
expliciet werd vereist. Hij vond het voldoende dat er bij de behandelaar ver-
trouwen was dat de patiënt zich aan de voorwaarden zou houden (zr,za). De
Hoge Raad heeft echter bepaald dat zonder wilsbekwame toestemming geen
voorwaardelijke machtiging kan worden verstrekt. De uitspraak van de Hoge
Raad versterkt de rechtspositie van de patiënt maar zal de toepassingsmoge-
lijkheden van deze maatregel aanzienlijk beperken. Inmiddels heeft de Minis-
ter aangekondigd met een wetswijziging te komen (z3).

Eerder is opgemerkt dat een onderscheid kan worden gemaakt tussen vrij-
heidsbeneming en vrijheidsbeperkingen en dat deze laatste ingreep minder
wettelijke waarborgen vereist dan de vrijheidsbenemíng. Voornoemd onder-
scheid is echter niet absoluut maar altijd gradueel. Het gaat immers altijd om
de vraag of de vrijheidsbeperkingen in de gegeven situatie toch de facto niet tot
vrijheidsbeneming leiden. Artikel 5 van het EVRM regelt de verschillende vor-
men van vrijheidsbeneming zoals de gedwongen opname en de onmogelijk-
heid om een afdeling of instelling te verlaten. De Hoge Raad heeft bepaald dat
vrijheidsbeneming aan de orde is als er zodanige ruimtelijke en sociale beper-
kingen worden opgelegd dat de concrete situatie die van een gedetineerde doet
naderen (z4). Vrijheidsbeperkingen zijn niet alleen onder de Wet Bopz te
rechtvaardigen maar in een aantal situaties - in het bijzonder als zij lichamelij-
ke aandoeningen, ongevallen of onverantwoord handelen van een wilsonbe-
kwame patiënt helpen voorkomen - ook onder de vigeur van de Wgbo. Te den-
ken valt dan niet aan afzondering en separatie of risicovolle fixaties maar wel
aan het kortdurend fixeren tijdens het geven van injecties, het gebruik van een
diepe stoel waardoor de patiënt niet zonder hulp kan opstaan en door het op-
staan zonder hulp het risico loopt te vallen, het gebruik van signaleringssyste-
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men waardoor duidelijk is dat een patiënt 's nachts zijn kamer verlaat of de af
deling of instelling dreigt te verlaten zonder daarvoor toestemming te hebben
verkregen en zonder dat eventuele begeleiding is geregeld. Ook kan gedacht
worden aan het gebruik van belmatjes of een gesloten deur om dwalen van de
patiënt en het risico op ongevallen te voorkomen (bijvoorbeeld als de voordeur
uitkomt op een drukke straat). Dergelijke maatregelen zijn te beschouwen als
onderdelen van de zorgplicht en passen bij de zorg van een goed hulpverlener.
Voor de invoering van de Wet Bopz werden dergelijke maatregelen aangeduid
als 'beschermende maatregelen' en ook in de curatieve somatische zorg zijn
dergelijke maatregelen zeer gebruikelijk. In de psychiatrie zijn met uitzonde-
ring van de ouderenpsychiatrie en de zorg voor verstandelijke gehandicapten
echter weinig situaties denkbaar waarin vrijheidsbeperkingen zonder Bopz-
maatregel aan de orde kunnen zijn zonder in strijd te handelen met de inten-
ties van de wetgever.

8.3 De klachtregeling in de Wet Bopz

De Wet Bopz voorziet in een speciale klachtenregeling (ex artikel 4r) die is
ontwikkeld naast het klachtrecht zoals dit is vastgelegd in de Wkcz (z5). Deze
klachtenregeling onderscheidt zich van de algemene klachtenregeling op een
aantal belangrijke punten, zoals:
a. De aard van de klachten. Deze klachtencommissie beperkt zich tot de be-

handeling van klachten inzake gedwongen opgenomen patiënten die ge-
richt zijn tegen de toepassing van dwangbehandeling, middelen of maat-
regelen in het kader van een noodsituatie, vrijheidsbeperkingen in en om
het ziekenhuis (controle poststukken, beperkingen op het ontvangen van
bezoek, beperkingen in het recht op bewegingsvrijheid in en rond het zie-
kenhuis, beperkingen in het recht op vrij telefoonverkeer) en tegen niet-
toepassing van het overeengekomen behandelingsplan.

b. De persoon van de klager. Niet alleen de patiënt of diens vertegenwoordi-
ger is bevoegd om een klacht zoals omschreven onder `a' in te dienen
maar in beginsel kan ook elke andere in het ziekenhuis verblijvende pati-
ent dit doen.

c. De samenstelling van de klachtencommissie. De commissie moet zodanig
zijn samengesteld dat te allen tijde een deskundige en zorgvuldige beslis-
sing op de klacht is gewaarborgd en tevens moet zijn gewaarborgd dat aan
de behandeling van de klacht niet wordt deelgenomen door een persoon
tegen wiens beslissing of besluit de klacht is gericht. De commissie bestaat
uit minimaal drie personen onder wie een onafhankelijke voorzitter die
niet werkzaam is in of voor de ggz-instelling, een jurist en een psychiater.
Eventueel kan de voorzitter tevens jurist of psychiater zijn zodat nog een
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nader aan te wijzen derde persoon aan de commissie kan worden toege-
voegd. Dit kan zowel een hulpverlener zijn, bijvoorbeeld een verpleegkun-
dige die veel ervaring heeft met de toepassing van middelen of maatrege-
len, ofeen ervaringsdeskundige.

d. De bevoegdheid om een beslissing te schorsen. De commissie is bevoegd
om in afwachting van de behandeling van de klacht de beslissing waarte-
gen de klacht is gericht te schorsen. Dit zal niet snel het geval zijn bij de
toepassing van afzondering of separatie, wel bij het voornemen een
dwangbehandeling te starten.

e. De vastgestelde behandeltermijn. Een klacht wordt binnen twee weken na
ontvangst behandeld. Deze termijn kan tot vier weken uitlopen als de be-
slissing op het moment van indiening van de klacht geen gevolg meer
heeft of dit gevolg binnen de eerste twee weken na ontvangst van de klacht
is komen te vervallen.

f. De betrokkenheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De commis-
sie geeft kennis van de beslissing op de klacht aan de inspecteur. Daar-
naast kan de klager aan de inspecteur schriftelijk vragen om een verzoek-
schrift in te dienen bij de rechter ter verkrijging van de beslissing van de
rechter op de klacht. Dit kan indien de commissie niet tijdig een beslissing
heeft genomen of indien de beslissing van de commissie inhoudt dat de
klacht niet gegrond is. De inspecteur moet binnen twee weken aan dit ver-
zoek voldoen tenzij hij de klager kennelijk niet ontvankelijk acht. Het ver-
zoekschrift van de inspecteur moet met redenen omkleed zijn en de in-
specteur moet van zijn eigen zienswijze blijk geven. Hiermee treedt de
inspecteur buiten de grenzen van de algemeen geldende bevoegdheden en
vormt hij zich een inhoudelijk oordeel op basis waarvan de rechter een be-
slissing moet nemen. In dit uitzonderlijke geval kan het rechtmatig optre-
den van de inspecteur tot een tuchtklacht leiden die voor verdere behande-
ling in aanmerking komt (zie hoofdstuk over het tuchtrecht). Als de klacht
echter afkomstig is van iemand anders dan de patiënt, hoort de inspecteur
eerst de patiënt om vast te stellen of deze bezwaar heeft tegen het uitlok-
ken van een rechterlijke uitspraak. Als de patiënt bezwaar heeft, kan de in-
specteur alleen aan het verzoek gevolg geven als hij daartoe gewichtige re-
denen heeft. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de patiënt het met de
klacht eens is maar erg angstig is voor repercussies van de zijde van het
personeel als de klacht wordt doorgezet terwijl er naar het oordeel van de
inspecteur voldoende redenen zijn om te klagen. Daarnaast kan de inspec-
teur op basis van artikel 4z Wet Bopz op eigen initiatief een klacht bij de
rechter indienen inzake situaties waarin de patiënt zich tegen de behande-
ling verzet maar niet in staat is om zelf te klagen.

g. De toegankelijkheid van de rechter. Als de inspecteur niet bereid is om het
verzoekschrift bij de rechter in te dienen of de patiënt geen gebruik wil
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maken van de tussenkomst van de inspecteur, kan de patiënt ook zelf een
verzoek indienen bij de rechter om een beslissing te krijgen op zijn klacht.
In deze gevallen kan de rechter overigens besluiten de inspecteur zelf om
advies te vragen alvorens zijn beslissing op de klacht te nemen.

Over de toegankelijkheid van de rechter is de afgelopen jaren veel te doen. In
een aantal arrondissementen wordt namelijk griffierecht geheven als een pati-
ent zelf wil klagen terwijl deze kosten komen te vervallen als de inspecteur dit
doet. De griffierechten kunnen door de patiënt nauwelijks opgebracht worden
als het inkomen van de patiënt zich beperkt tot de geldende zak- en kleedgeld-
regeling en als de sociale dienst niet bereid is om de kosten voor haar rekening
te nemen. Dit leidt soms tot een onnodig beroep op de inspecteur. De Inspectie
voor de Gezondheidszorg heeft bij herhaling gepleit voor een kostenloze be-
handeling van dergelijke klachten zodat de toegankelijkheid van de rechter in
dergelijke gevallen voor alle gedwongen opgenomen patiënten optimaal is ge-
waarborgd. Het gaat hier immers niet over klachten van algemene aard maar
om klachten over de inperking van fundamentele rechten.

Ondanks veel protesten van de zijde van de beroepsbeoefenaren, kunnen be-
handelaren niet in beroep tegen uitspraken van de klachtencommissie (a6).
Deze beslissing van de regering hangt samen met de ongelijkheid in de relatie
tussen hulpverlener en patiënt en het feit dat de uitspraak op de klacht nooit
betrekking heeft op de hulpverlener maar altijd op de behandeling, verpleging,
bescherming, verzorging of rechtspositie van de patiënt. Als een klachtencom-
missie de getroffen maatregel niet passend acht en de behandelaar zich in de
uitspraak van de klachtencommissie niet kan vinden omdat hij vreest dat enig
gevaar voortkomend uit de geestesstoornis alsnog zal blijken, moet hij in over-
leg treden met de geneesheer-directeur en moet zo nodig een nieuwe beoorde-
ling door een onafhankelijke psychiater plaatsvinden. Mogelijk dat gewijzigde
omstandigheden of een betere onderbouwing van de noodzakelijk geachte
maatregel de toepassing alsnog rechtvaardigt. Als dit niet het geval is, moet hij
de geneesheer-directeur verzoeken om de behandelverantwoordelijkheid over
te mogen dragen aan een collega die zich wel in de beslissing van de klachten-
commissie kan vinden.

Inmiddels kan geconstateerd worden dat de periode waarin de Wet Bopz van
kracht is, het aantal klachten ex artikel qr beperkt is gebleven. Het aantal kla-
gers varieert de afgelopen 5 jaar van 8q.-r54 per jaar maar het aantal staat in
schril contrast tot het aantal gedwongen opnamen en de toepassingen van
middelen of maatregelen en dwangbehandeling.
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Jaar Aantal klagers ex
art. 4i Wet Bopz

Aantal klacht-
gronden

Aantal klachtgronden
voorgelegd aan de
rechter

Aantal klacht
(-onderdelen) door
rechter gegrond
verklaard

iooo io6 i5S z7 6
200~ 96 onbekend 5 z
zoo2 84 io3 4 z
2~3 ~ 34 i 57 zO 5
Zoo4 i54 zo6 iz i

Tabel i: Aantal klagers, klachtgronden, klachtgronden voorgelegd aan de rechter en door rech-
ter gegrond verklaard in de periode zooo-zoo4 (bron: Insight en BOPZIS).

Op geleide van de meldingen van de klachtencommissies komt de Minister tot
de conclusie dat de klachtencommissies in het algemeen zorgvuldig handelen
en de rechterlijke macht niet bovenmatig wordt belast (zz). Eerder waren Teijs-
sen en Legemaate (a~) tot de conclusie gekomen dat de regeling van het klacht-
recht zowel door patiënten als door hulpverleners overwegend positief wordt
beoordeeld. Zij gaven aan dat het bestaan van de klachtenprocedure `dwingt' tot
het e~cpliciteren van motieven en overwegingen, hetgeen de zorgvuldigheid en
acceptatiegraad van de besluitvorming ten goede komt.

8.4 Het toezicht op de toepassing van de Wet Bopz

Na de invoering van de Wet Bopz heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg
aanvankelijk veel energie gestoken in de voorlichting en de invoering van de
wet gestimuleerd. Daarbij is vooral aandacht geschonken aan de randvoorwaar-
den voor verantwoorde toepassing van de eisen die de Wet stelt. Belangrijke
onderwerpen zijn daarbij gebleken:
a. De positie binnen de leiding van de organisatie en de feitelijke invulling

van de functie van geneesheer-directeur inclusief de mandaatregeling bij
vervanging en bij uitvoering van onderdelen van deze taak door plaatsver-
vangers.

b. De kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de personele bezetting van
de afdeling of instelling die een Bopz-aanmerking heeft.

c. De bouwkundige en functionele staat van de separeer- en afzonderings-
kamers.

d. De zorgvisie en de maatregelen die gericht zijn op preventie van de toe-
passing van dwang.

e. De uitwerking van de zorgvisie in protocollen die zowel de procedures als
de uitvoering van dwangtoepassing regelen.
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f. De besluitvorming toepassing middelen of maatregelen en dwangbehan-
deling.

g. De uitvoering van de zorg bij de toepassing van middelen of maatregelen
en dwangbehandeling.

h. De evaluatie van toepassingen van middelen of maatregelen en dwangbe-
handeling.

i. De aandacht voor beëindigingsstrategieën en de ontwikkeling van alterna-
tieven voor de toepassing van dwang.

j. De interne toetsingssystematiek: de rol van de geneesheer-directeur en de
plaats en functie van de Má~M-commissie.

k. De voorlichting aan patiënten en familieleden over de gedwongen opna-
me, dwangtoepassing en vrijheidsbeperkingen.

1. De huisregels die niet meer beperkingen mogen inhouden dan noodzake-
lijk is voor een goed verloop van het programma.

m. De regelingen voor voorwaardelijk verlof en voorwaardelijk ontslag en de
uitvoering hiervan.

n. De inrichting van de patiëntenadministratie en het functioneren van het
meldingenverkeer met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

o. De na- en bijscholing van het personeel en de wijze waarop het beleid van
de instelling wordt aangepast aan jurisprudentie en wetswijzigingen.

p. De dossiervorming en de wijze waarop de toepassing van vrijheidsbeper-
kingen en dwangtoepassing worden verantwoord.

De geaggregeerde bevindingen bij algemeen toezicht zijn vastgelegd in enkele
rapporten (z8-3o). In aoo3 heeft de Inspectie in de sector ggz nader thematisch
onderzoek gedaan naar de huisregels en de beperkingen van individuele rech-
ten, het voorwaardelijk ontslag en de preventie van dwangtoepassing. De be-
vindingen van deze onderzoeken zijn samen met het onderzoek naar de bouw-
kundige en functionele staat van de afzonderings- en separeerkamers in de
gehandicaptenzorg gepresenteerd tijdens het congres `ro jaar Wet Bopz' en
samengevat in een rapport (3r). Voor een juiste toepassing van fixatiemateriaal
kan in dit verband ook gewezen worden op twee onderzoeken die in de andere
sectoren waar de Wet Bopz van toepassing is, zijn uitgevoerd. Het betreft ener-
zijds de risico's bij het gebruik van de Zweedse band in de gehandicaptenzorg
(3a), anderzijds de veiligheidsrisico's bij het gebruik van bedden, bedhekken en
fixatiemateriaal in de verpleeghuizen (33).

Naast de aandacht voor de kwaliteit van de zorg bij dwangopnamen en dwang-
toepassingen zoals bedoeld in de Kwaliteitswet zorginstellingen, is ook aan-
dacht gegeven aan de toepassing van de Wet Bopz bij individuele patiënten.
Aanvankelijk zijn zowel de criteria voor een opname met IBS, de toepassing
van middelen en maatregelen en de toepassing van dwangbehandeling getoetst.
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In de loop der tijd is de toetsing beperkt tot de wettelijke verplichting ex artikel
38 Wet Bopz, inhoudende, de toetsing van dwangbehandelingen en is jaarlijks
bepaald aan welke categorie toepassingen extra aandacht wordt besteed. Daarbij
kan gedacht worden aan de langdurige toepassingen, de gelijktijdige toepassing
van meerdere interventies onder dwang, de meest kwetsbare groepen zoals de
oudere patiënten en jongeren in de kinder- en jeugdpsychiatrie, de patiënten
waarbij frequente of langdurige separatie aan de orde is enzovoort. De selectie-
criteria die per jaar worden vastgesteld, worden niet openbaar gemaakt om
verminderde aandacht voor de andere groepen patiënten te voorkomen. In
zoo4 kon door de Minister worden gemeld dat in aoo3 na selectie zz~ dwang-
behandelingen zijn getoetst door een bezoek aan de patiënt in de instelling, ge-
sprekken met de verantwoordelijke behandelaar en de betrokken verpleegkun-
digen en dossieronderzoek. Bij ~ooro van alle toetsingen bleek zowel de
besluitvorming als de uitvoering zorgvuldig te hebben plaatsgevonden (az).
Toch bleek nog onvoldoende aandacht te worden besteed aan beëindigingsstra-
tegieën, interne toetsing, het vragen om een second opinion bij de beoordeling
van de wilsbekwaamheid en voor de aanvang van de dwangtoepassing en de
tijdige toezending van de meldingsformulieren aan de Inspectie zodat eventu-
eel externe toetsing kan plaatsvinden (34).

Een knelpunt bij individuele beoordelingen blijft voorts de basisdiscipline van
de toetsende inspecteurs. Naast kennis van de wettelijke kaders is vooral kennis
van en ervaring in de psychiatrie noodzakelijk om goed te kunnen beoordelen
of een dwangbehandeling noodzakelijk is en deze goed wordt uitgevoerd.
Daarnaast is het van belang dat de inspecteur met gezag oordeelt. Dit is het
beste geborgd als hij zich niet identificeert met het probleem of de rol van de
behandelaar maar ooit zelf inet dit bijltje heeft gehakt en zodoende de dilem-
ma's waarvoor het behandelteam wordt gesteld, goed kan invoelen en zich hier
zelfstandig een oordeel over kan vormen.

8.5 De ontwikkelingen rond vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking

De Wet Bopz is in r994 van kracht geworden. Hier is een lange parlementaire
behandeling aan vooraf gegaan die al in de zestiger jaren is begonnen. In de
Wet Bopz is de omslag gemaakt van het 'bestwilcriterium' naar het 'gevaarscri-
terium'. Dit leidde tot forse reacties en sterk uiteenlopende standpunten. Bak-
ker (35) kwam tot de conclusie dat ten onrechte niet opnemen van de niet-
gemotiveerde patiënt erger is dan ten onrechte opnemen, omdat ten hele dwa-
len nu eenmaal slechter is dan ten halve keren. Offerhaus (36) stelde daar te-
genover het oude adagium: in dubio abstine. Dwangopneming heeft een aantal
gevolgen en een deel daarvan is irreversibel. Daarnaast is het voorspellen van

180



ó.ÍOEZICHT OP VRIJHEIDSBENEMING EN -BEPERKING

gevaar moeilijk en bleek uit Amerikaans onderzoek, waarbij er verschil van
mening bestond tussen de arts en de rechtbank over de noodzaak om een ge-
dwongen opname voort te zetten en nadat de rechtbank de patiënt uit behande-
ling had ontslagen en de patiënt werd gevolgd, dat psychiaters meer anti-sociaal
gevaarlijk gedrag voorspelden dan optreedt. Offerhaus kwam tot de conclusie
dat indien zoveel onzekerheid heerst binnen het beslissingsproces de psychia-
ter alleen kan voldoen aan het eigen gevoel van verantwoordelijkheid wanneer
hij ten aanzien van elke individuele situatie duidelijk kan argumenteren dat de
gedwongen opneming een verbetering van de situatie van de betrokkene zal be-
tekenen. Cohen Stuart (37) stelde dat miskenning van de eigen toestand bij vrij
veel patiënten voorkomt. Hij wees op de tegenstrijdigheid dat de sterkst ge-
stoorde mensen vaak het minste inzicht hebben in hun ziek-zijn en daardoor
de meeste weerstand tegen hun behandeling hebben maar nochtans de meest
intensieve behandeling nodig hebben om de weg naar een gezond bestaan te
vinden. De `extra schade' die de dwangmaatregel inhoudt, is naar zijn oordeel
slechts een tijdelijke `schade' die de kans op herstel, beveiliging en verbetering
biedt en die daarom uit humaniteitsoverwegingen volstrekt aanvaardbaar is in
een menselijke samenleving die haar medeburgers niet eenzaam, of ver-
vreemd, of gestoord, of gebrekkig, of angstig, of zíek wil laten verkommeren.
Hij vreesde dat talloze stille lijders die geen vlieg ooit kwaad zullen doen door
de ínvoering van de Wet Bopz prijs zouden worden gegeven aan verwaarlozing
en veronachtzaming die door humane 1~e-eeuwers werd herkend en bestreden
en dat aan talloze psychiatrische patiënten de kans op behandeling zou worden
onthouden. Hoekstra (38) wees in zijn commentaar op de uitspraken van Co-
hen Stuart op het feit dat in de westerse samenleving sinds de invoering van de
Krankzinnigenwet een belangrijke accentverschuiving heeft plaatsgevonden in
die zin dat in de tachtiger jaren meer het accent wordt gelegd op individualiteit
en individu en minder op het zijn van een onderdeel van een groter geheel. Dit
was al tot uitdrukking gekomen in de mensenrechten en in onze Grondwet en
het zou logisch zijn dit ook tot uitdrukking te brengen in de nieuwe Wet Bopz.

Nadat het wetsvoorstel op geleide van de aanbevelingen van de Commissie Van
Dijk (39) en het Winterterparrest (q.o) in het begin van de tachtiger jaren was
aangepast, was de kritiek evenmin van de lucht. Krul-Steketee verdedigde de
komst van de Wet Bopz maar wees ook op veel fouten in de wet (q.I,4a) terwijl
Cohen Stuart zich beklaagde over het feit dat de psychiatrische hulp in een ju-
ridisch dwangjak werd gestopt (q.3). Hoewel hij steekhoudende kritiek had, on-
der andere op het feit dat de wet het wantrouwen in de behandelaar institutio-
naliseert, ging hij in zijn kritiek zover dat hij de vraag opwierp of psychiaters
hun werk kunnen en zelfs mogen verrichten bínnen de kaders van de Wet
Bopz. Hij stelde dat het vrije burgerrecht van patiënten onevenwichtig en on-
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deskundig, en dus onwijs, wordt ontwikkeld ten koste van het fundamentele
recht op de beste zorg voor hun behandeling.

Jenner wees op de pseudologica die doorklinkt in het eerste lid van artikel 38
van de Wet Bopz (44). In dit artikel wordt aangegeven dat de behandelaar over-
eenstemming moet zien te bereiken met de gedwongen opgenomen patiënt
over diens behandelingsplan. De wetgever veronderstelt hier dat de geestver-
mogens van de patiënt toereikend zijn om zo'n gesprek te kunnen voeren als
volwaardige gesprekspartner. De patiënt werd kort daarvoor echter opgenomen
omdat diens geestvermogens onvoldoende werden geacht om te beoordelen
wat er met hem moet gebeuren. Tevens plaatst Jenner kanttekeningen bij de
voorspellende waarde van gevaar en het grote risico dat uit onderzoek blijkt op
vals positieve voorspellingen (mensen die op verkeerde gronden en dus onno-
dig onvrijwillig zijn opgenomen).

, , ,. ~.
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invloed zijn op de beroepsuitoefening en naar zijn oordeel handelingsonmacht
introduceren. Dit leidde tot commentaar van mr. Willems die protesteerde te-
gen de neiging van een arts om zich boven de wet te plaatsen (46). [n r~87 er-
kende Stolk de noodzaak van rechtsbescherming maar gelijktijdig wees hij eni-
ge malen op de ongewenste gevolgen van rechtsbescherming in de psychiatrie
(48,49). Dit leidde enerzijds tot instemming (50) en anderzijds tot een stevige
reactie van mr. Willems die hem misplaatst fulmineren tegen het gevaarscrite-
rium verweet (5r) wat door Stolk niet erg kon worden gewaardeerd (Sz).

Naast voornoemde artikelen verscheen in de loop der jaren ook het resultaat
van gedegen wetenschappelijk onderzoek. Zo deed de historica Gemma Blok
onderzoek naar de blijvende betekenis van de Nederlandse antipsychiatrie (53).
Laurs naar de rechtsbescherming voor in psychiatrische ziekenhuizen opge-
nomen patiënten (54) en Hanneke van de Klippe naar dwangtoepassing na on-
vrijwillige psychiatrische opname (55). In aooo promoveerde de verplegingswe-
tenschapper Lendemeijer in Utrecht op een onderzoek naar besluitvorming
rond afzondering en separatie (56) en in aoo3 de jurist Dijkers op het doen en
laten in de Bopz-machtigingsprocedure 157). Daarnaast deden Arends (58) en
Frederiks (59) de laatste jaren belangwekkend onderzoek naar de rechtspositie
van psychogeriatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten.

Bij de invoering van de Wet Bopz constateerde Legemaate dat deze wet een
voorbeeld is van de juridisering van de gezondheidszorg (60). Eerder was al
duidelijk geworden hoe huiverig sommigen daarvoor waren (43,48). Legemaate
stelde dat sommige nieuwe rechtswaarborgen mogelijk wel eens een contra-
produktief effect zouden kunnen hebben. Zo zou de introductie van de moge-
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lijkheid voor de patiënt om bij de rechter in beroep te gaan tegen de intrekking
van verlof ofvoorwaardelijk ontslag ertoe kunnen leiden dat het ziekenhuis ver-
lof of voorwaardelijk ontslag minder snel verleent. Ook gaf hij aan dat het wel
eens enige tijd zou kunnen duren alvorens de nieuwe begrippen en criteria
zouden zijn uitgekristalliseerd en dat de eigenlijke doelstelling van de Wet
Bopz, de verbetering van de rechtspositie van de patiënt, gemakkelijk in het ge-
drang kan komen door de ingewikkeldheid van de wet en de aanzienlijke ad-
ministratieve belasting die de wet met zich brengt (60). Kortmann (6r) wees op
de effecten van de antipsychiatrie die in deze wet herkenbaar zijn zoals de on-
gerijmde aversie tegen het bestwilprincipe en het feit dat de balans tussen zelf
beschikking en recht op toegang tot de gezondheidszorg ten gunste van het
eerste is verschoven. Hij meende dat in de loop van de lange parlementaire be-
handeling van de wet onvoldoende rekening gehouden is met de veranderde
opvattingen over het ziektebegrip in de psychiatrie en hij stelde zich de vraag of
de Bopz op dit punt niet al een anachronisme is. In een ander artikel (6z) gaat
Kortmann nader in op de professionele dilemma's en de risico's van defensieve
geneeskunde die gekenmerkt wordt door 'niet doen, omdat het niet mag, van-
wege het ontbreken van gevaar'. Hij kwam tot de conclusie dat een offensief
antwoord meer op zijn plaats is `weldoen, omdat dit in het belang van de pati-
ent is'. Dwang is in zijn visie meer gerechtvaardigd naarmate de ziekte het
vermogen van de patiënt autonoom te functioneren ernstig heeft aangetast en
door de behandeling ervan de patiënt beter van zijn recht op zelfbeschikking
gebruik kan maken. Deze opvatting heeft de afgelopen tien jaar aan steun ge-
wonnen (8).

Bij de invoering van de Wet Bopz stond de praktijk echter nog ver af van de
rechtspositionele voorschriften die met de Wet worden beoogd (63) Dwangtoe-
passing zou na een gedwongen opname een uitzondering moeten zijn. In de
praktijk had echter minstens de helft van de gedwongen opgenomen patiënten
te maken met dwangmaatregelen of dwangbehandeling, op vrijwel alle afdelin-
gen werden vrijheidsbeperkingen toegepast, met vorige behandelaars werd
nauwelijks overleg gevoerd alvorens een behandelingsplan werd opgesteld,
schriftelijke informatie ontbrak en nog lang niet alle ziekenhuizen beschikten
over een klachtenreglement terwijl de bestaande klachtenregelingen zouden
moeten worden aangepast (63).

De invoering van de wet stuitte niet alleen op kritiek en scepsis. Velen hoopten
dat de dwang in de psychiatrie zou worden teruggedrongen tot 'een hulpmiddel
om contact met de cliënt te forceren' en dat deskundigheidsmacht de patiënt
tot goede besluitvorming zou kunnen brengen (6q.). Anderen zagen in dat op
het terrein van het terugdringen van dwang nog een hoop te verbeteren viel
maar zij betwijfelden of de regel- en wetgeving daartoe de beste middelen zijn.
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Timmerman (65) stelde in zijn proefschrift 'Strikte naleving van de wet Bopz
houdt vaak de patiënt ziek, de familie radeloos, de dokter machteloos en de ju-
risten aan het werk'. Van Ginneken (66) zag echter veel voordelen en beklemde
nogmaals dat in de hoofdregel in de nieuwe wet is dat dwangbehandeling niet
is toegestaan. Tholen (6~) gaf aan dat systematische verslaglegging en evalua-
tie, inzichtelijk voor de patiënt niet alleen gezien hoeven te worden als lastige
wettelijke verplichtingen, Het geven van voorlichting en het overleg over het
behandelingsplan kunnen naar zijn oordeel een belangrijk middel zijn om de
autonomie, de wilsbekwaamheid en de werkrelatie te verbeteren en de wettelijk
verplichte behandelingsplannen zouden de ontwikkeling van protocollen kun-
nen bevorderen. Wel merkte hij op dat de uitleg van het criterium 'ernstig ge-
vaar' bij de aanvang van dwangbehandeling relevant zou zijn voor de psychia-
trische praktijk.

Al enkele jaren na de invoering van de Wet Bopz werd in de jurisprudentie
~t,,;~Pt;;l~ dzr hot ~o.~~~.~.-..}erium niet zo strak wordt gehanteerd als velen- ,- o- . --------
vooraf vreesden (68) en mede op verzoek van de bewindslieden wees de In-
spectie de beroepsbeoefenaren op het feit dat zij soms een te beperkte interpre-
tatie gaven aan het gevaarscriterium waardoor de patiënt de vereiste zorg ont-
hielden (~). Kortmann (68) gaf aan dat respect voor de zelfbeschikking een
belangrijke voorwaarde is voor de arts-patiëntrelatie en bijdraagt aan de thera-
pietrouw van de patiënt maar dat in morele dilemma's tussen respect voor au-
tonomie en handelen om bestwil voor de patiënt, de wet een keuze voor het
laatste niet in de weg mag staan. Deze tendens heeft zich doorgezet. De laatste
jaren dreigt de klepel weer naar de andere kant door te slaan. De criteria voor
dwangopneming en dwangbehandeling worden afgezwakt. In meerdere krin-
gen bestaat de wens om de scheiding tussen dwangopneming en dwangbehan-
deling op te heffen, zoals dit ook in een aantal andere landen het geval is (6~).

8.6 De toepassing van vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking

Inmiddels neemt jaarlijks het aantal gedwongen opnamen forse toe en ook de
toepassing van middelen en maatregelen en dwangbehandeling neemt toe (ta-
bel a). Dit hangt niet alleen samen met de toename van het aantal opnamen
van patiënten met een stoornis van de geestvermogens (~o). Factoren als de
mogelijkheden van de hulpverleners om vroegtijdig te signaleren en te interve-
niëren, de personele bezetting die beperkingen kent als het gaat om alternatie-
ve vormen van hulpverlening, de neiging in de samenleving om minder te ge-
dogen en weer eerder in te grijpen en de aandacht voor preventie spelen hier
ook een rol van betekenis.
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laar Aantal opnamen
met IBS in de ggz

Aantal opnamen
met RM in de ggz

Aantal meldingen tce-
passing middelen of
maatregelen bij
noodsituatie in de ggz

Aantal meldingen
dwangbehande-
ling in de ggz

zooo 6z68 3909 4335 i837
2ooi 67zo 449~ 4z89 ~998
zooz 686i 4839 43~7 i96z
zoo3 6884 6740 4806 i898
soo4 7283 7754 5~03 ~996

Tabel 2: Aantal gedwongen opnamen en de gemelde toepassingen van dwang tijdens opname
in de periode zooo-zoo5 (7i).

Nader onderzoek (~a) heeft inmiddels uitgewezen dat er waarschijnlijk meer
dwang wordt toegepast dan uit tabel i blijkt. De onderzoekers komen tot een
schatting van circa a5.ooo toepassingen per jaar. Enerzijds heeft dit te maken
met ondermelding en het gegeven dat toepassing van middelen en maatregelen
met instemming van de patiënt niet hoeft te worden gemeld bij de Inspectie.
Anderzijds heeft dit te maken met het feit dat de instelling per patiënt slechts
eenmaal bij de Inspectie hoeft te melden dat bij dwangopname middelen en
maatregelen of dwangbehandeling wordt toegepast en niet bij elke interventie
of bij elke wijziging in de aard van de interventie(s). Wel vereisen de gegevens
uit dit onderzoek extra aandacht want het is niet aannemelijk dat zoveel patiën-
ten (57,~ or van het aantal geregistreerde toepassingen in twaalf instellingen)
zonder protest akkoord gaan met de toepassing van middelen of maatregelen.
Mogelijk dat de begrippen drang en dwang niet overal identiek worden gehan-
teerd en dat het begrip `verzet' interpretatieproblemen geeft.

Ook is al langer bekend dat de toepassing van dwang in de verschillende ggz-
instellingen en de verschillende regio's sterk verschilt (73,8). Een retrospectief
onderzoek van Hovens c.s. (74) roept veel interessante vragen op voor vervolg-
onderzoek. Met name het feit dat na drie jaar nog steeds eenderde van de ge-
dwongen opgenomen patiënten behandeld wordt met een machtiging.

Het feit dat het aantal machtigingen het aantal ibs-en inmiddels heeft overnof
fen vormt voor 03, het onderzoekscentrum GGZ Rijnmond, de aanleiding om
in aoo5 op basis van informatie uit BOPZIS, het registratiesysteem van de
overheid dat door de Inspectie wordt beheerd, en in samenwerking met de
zorginstellingen en de arrondissementsrechtbanken in de drie regio's met een
casusregister een onderzoek te starten naar de gevaarscriteria die voor de afgif-
te van steeds meer machtigingen worden genoemd.
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8.7 Enkele thema's die samenhangen met de toepassing van de Wet Bopz

In dit hoofdstuk is al aangegeven dat de wetgeving aan vernieuwing toe is en
dat het van groot belang is om de afstemming tussen de Wgbo en de Wet Bopz
beter te regelen. In het hoofdstuk over de forensische zorg is aangegeven waar-
om dit laatste ook geldt voor de Beginselenwetten en de Wet Bopz.

Het hoofdstuk over de geschiedenis laat zien dat er sprake is van een slinger-
beweging tussen aanhalen en uitstoten van mensen met onbegrepen deviant
gedrag, tussen autonomie en dwangtoepassing en tussen het belang van het
individu en van de samenleving. Niet de ontwikkelingen in het vakgebied, zoals
nieuwe psychofarmaca, of ontwikkelingen in de organisatie van de ggz, zoals
de deconcentratie en kleinschalige voorzieningen, liggen daaraan ten grondslag
maar maatschappelijke ontwikkelingen.

In i~~~ is door de Minister van VWS, naar aanleiding van het signaal van de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (75), al advies gevraagd aan de Raad voor de
Volksgezondheid ~ Zorg over de mogelijkheid van ambulante dwangbehande-
ling. Dit advies (~6) is samen uitgebracht met een achtergrondstudie (~~) waar-
in aandacht gegeven wordt aan de dwangtoepassing in de klinische ggz-setting,
ambulante dwangbehandeling, zelff~inding in de ggz, mogelijkheden om toe-
passing van drang en dwang te voorkomen of terug te dringen, en de aanzet tot
een ethisch toetsingskader voor de toepassing van drang en dwang in de ge-
zondheidszorg.

Het advies van de RVZ (~6) past in de tijdgeest van de negentiger jaren en stelt
dat dwang zo terughoudend mogelijk in de hulpverlening moet worden toege-
past. Elke inbreuk op de autonomie dient in verhouding te staan tot het te be-
reiken doel en moet met het voor de betrokkene minst ingrijpende middel ge-
beuren. Over drang is volgens de RVZ het laatste woord nog niet gezegd. Dit
thema in de hulpverlening moet naar haar oordeel worden geproblematiseerd
met het doel terughoudendheid bij de toepassing ervan te waarborgen, dwang
te voorkomen en de zorg voor sommige groepen mensen te verbeteren. De
raad pleit wel voor drang die dwang kan vervangen. Voor de zorgwekkende
zorgmijders bepleitte de RVZ in de regel geen dwang maar meer laagdrempe-
lige zorgverlening waarbij "verleiden tot vertrouwen" centraal staat. Ook pleit
de RVZ voor experimenten met wilsverklaringen, zelfUinding (zonder dit juri-
disch te regelen) en het honoreren van verzet waar beveiliging voldoende is.
Met betrekking tot de ambulante dwangbehandeling stelde de RVZ dat farma-
cotherapeutische en preventieve ambulante dwangbehandeling moeten worden
afgewezen. Wel was de RVZ voorstander van ambulante dwang `als nazorg',
zoals dit later haar uitwerking kreeg in de paraplumachtiging en van een voor-
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waardelijke RM waarbij de patiënt medicijnen en een casemanager zou moeten
accepteren.

Inmiddels wordt al jaren gestreefd naar een wettelijke verankering van de zelf
binding (~8,~~). Daarnaast staat het honoreren van het verzet tegen behande-
ling waar `beveiliging' voldoende is om het gevaar dat tot de opname aanleiding
gaf, volop ter discussie omdat een langdurige dwangopname niet proportioneel
wordt geacht waar dwangbehandeling in beginsel tot een zodanige verbetering
in de toestand van de patiënt kan leiden dat het gevaar ook buiten de inrichting
is afgewend en ontslag kan volgen.

De discussie over drang en dwang is opgepakt. Hoewel autonomie bij het ma-
ken van keuzen en het nastreven van doelen het ideaal is, kunnen bij psychia-
trísche patiënten dwang en drang (tijdelijk) noodzakelijk zijn om de autonomie
te herkrijgen of om het gevaar voor de patiënt zelfof anderen af te wenden. Dit
zal met name aan de orde komen bij een verdere toename van de extramurali-
sering en vermaatschappelijking van de zorg voor psychotici, de toename van
het aantal dak- en thuislozen en van verslaafden met een psychische stoornis
en de toename van het aantal zorgwekkende zorgmijders en `verkommerden en
verloederden'. Berghmans (~~) merkt terecht op dat bij afname van vrijwillig-
heid en keuzevrijheid drang en dwang in een continuum aan de orde zijn. Ook
bij drang kan de betrokkene tot een zodanige keuze worden gebracht dat de ge-
geven toestemming moreel niet valide kan worden geacht. De patiënt zal im-
mers geen echte vrije keuze hebben als het alternatief voor instemming ex-
treem onaantrekkelijk is. Dit zal onder andere het geval zijn bij
dwangdreigingen en dwangaanbiedingen waarbij de middelen die de hulpver-
lener kan inzetten (zijn macht om 'beloften' waar te maken en `beloningen' en
`straffen' aan te wenden) van groot belang zijn. Dergelijke situaties doen zich
regelmatig voor, zowel in de reguliere ggz als in de forensische psychiatrie.

Berghmans (~~) noemt een aantal criteria voor de vraag of de interventie bij
toepassing van drang en dwang aanvaardbaar is, te weten:
a. Het schadebeginsel: vooraf moet een inschatting worden gemaakt van de

schade die door de interventie kan optreden bij de patiënt zelf enJof ande-
ren. In beginsel dient schade te worden voorkomen.

b. Het wilsbekwaamheidsbeginsel: voorafgaande aan elke toepassing van
dwang en drang dient de wilsbekwaamheid van de patiënt te worden vast-
gesteld en moet zo nodig overleg met de vertegenwoordiger worden ge-
voerd.

c. Het proportionaliteitsbeginsel: het waarschijnlijke goed dat met de inter-
ventie wordt bereikt overtreft het waarschijnlijke kwaad van noninterventie
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en het goed dat door de interventie wordt bereikt overtreft het kwaad van
de interventie.

d. Het respectbeginsel: de interventie sluit zoveel als mogelijk aan bij de
waarden van de betrokken patiënt.

e. Het autonomiebeginsel: interventie beoogt autonomie te herstellen of
maakt in ieder geval zo min mogelijk inbreuk op de nog aanwezige ver-
mogens tot autonomie.

f. Het doelmatigheidsbeginsel: de waarschijnlijkheid waarmee het doel door
de interventie wordt beoogd.

g. Het beginsel van het minst restrictieve alternatief. Het beginsel stelt gren-
zen aan de mate van ingrijpendheid en het invasieve karakter van drang-
en dwanginterventies. Relevante aspecten van restrictieve interventies zijn
de onomkeerbaarheid, het teweegbrengen van pijn en lijden, vrijheidsbe-
perking, aantasting van persoonlijke integriteit en aantasting van zelfres-
pect.

Door Verkerk c.s. (80) is aangegeven dat de toepassing van drangvarianten om
een ethische rechtvaardiging vraagt. Zij hebben daartoe een gevalsbeschrijving
geanalyseerd met de structuurtheorie van Giddens. Deze analyse geeft aan hoe
betekenisgeving, normen en machtsrelaties de geestelijke gezondheidszorg
structureren en de toepassing van drang bepalen. Zo bleken behandelaren wel
te reflecteren op hun handelingen maar niet op hun machtspositie. Daarnaast
ging de aandacht vooral uit naar de zorgbehoefte die rechtstreeks voortvloeide
uit de psychiatrische stoornis en waren andere zorgbehoeften daaraan onderge-
schikt, waardoor de patiënt zich mogelijk niet geholpen kan voelen. Ook bleken
de medewerkers onvoldoende te reflecteren op hun onderlinge posities en op-
vattingen zoals de vraag welke machtsverhoudingen de visies van sommige
hulpverleners doorslaggevend deden zijn terwijl de visies van anderen slechts
een beperkte plaats innamen.

De Gezondheidsraad (8r) heeft in zoo4 een rapport uitgebracht over de zorg
voor niet-opgenomen acute psychiatrische patiënten. In dit rapport wordt ge-
meld dat er jaarlijks circa zq.ooo mensen met ernstige psychiatrische proble-
men zijn die geen contact hebben met de hulpverlening. De Gezondheidsraad
stelt dat de wet- en regelgeving een rol spelen in het gebrek aan aansluiting
tussen patiënten en zorg doordat respect voor de autonomie steeds meer cen-
traal zijn komen te staan. De keerzijde is echter verwaarlozing en ontoeganke-
lijkheid van noodzakelijke zorg. De wetswijzigingen hebben wel een deel van
de kloof tussen zorgbehoefte en zorgaanbod gedicht maar zij pleit voor een be-
tere balans tussen vrijheid op zelfbeschikking en recht op zorg om verwaarlo-
zing, verloedering en verkommering te voorkomen. Daarnaast zijn actieve be-
nadering en bemoeizorg nodig met soms als enig doel het leggen en behouden
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van contact of het bieden van praktische hulp. Dit kan bijdragen aan een verbe-
tering van de kwaliteit van leven. Pas daarna kan eventueel aan behandeling
gedacht worden. De Gezondheidsraad stelt de vraag of bij de herziening van de
Wet Bopz de scheiding tussen dwangopname en dwangbehandeling wel ge-
handhaafd moet worden. De feitelijke en morele onderbouwing voor dwangop-
name is immers in veel gevallen dat behandeling noodzakelijk is. De Gezond-
heidsraad pleit voor een wettelijk verankerd continuum van mogelijkheden
voor klinische en ambulante behandeling, van bemoeizorg en overreding via
drang naar dwang. Legemaate (8a) geeft aan dat in de politieke discussie over
dwangtoepassing in de psychiatrie overwegingen inzake het verlenen van goede
zorg aan patiënten die dat nodig hebben en overwegingen betreffende het te-
gengaan van door patiënten veroorzaakte overlast door elkaar heen lopen. Hij
pleit er voor om deze overwegingen zoveel mogelijk te scheiden omdat de legi-
timatie van psychiatrische interventies, zeker als het om dwang gaat, beter
kunnen worden gezocht in zorgmotieven dan in overlastmotieven. De Hoofd-
inspecteur onderschrijft deze zienswijze en heeft bij herhaling gewaarschuwd
voor de nadelige gevolgen van de vermenging van beide discussies (8,i~). In
zijn reactie op de tweede evaluatie van de Wet Bopz en voornoemd advies van
de Gezondheidsraad (ar) merkt de Minister wel op dat er grenzen zijn aan wat
er met dwang kan worden bereikt. Hij attendeert op het volgende:
a. Niet elke stoornis is behandelbaar. Gedwongen opnames zonder behande-

ling zullen dus niet verdwijnen;
b. Behandeling onder dwang kan ook een averechts effect hebben: mensen

kunnen zich van de zorgverlening afwenden omdat zij door de toegepaste
dwang het vernouwen in de hulpverleners verliezen. Dwangtoepassing is
een maatregel die het behandelklimaat en de vertrouwensrelatie tussen
hulpverlener en patiënt ernstig onder druk kan zetten;

c. De werking van dwang is tijdelijk: zodra dwangbehandeling wordt ge-
staakt, kan er sprake zijn van terugval ofvan een ernstig risico daarop.

In aoo4 stelden Liégeois en Eneman (83) dat zorg in situaties waarin overleg
niet meer mogelijk is en de arts en de patiënt elkaar niet meer wederzijds kun-
nen informeren en motiveren en samen streven naar consensus, drie criteria
vríjheidsbeperking en dwang kunnen rechtvaardigen. Dit betreft: onvoldoende
wilsbekwaamheid van de patiënt, dreiging van ernstige schade aan de gezond-
heid, integriteit of het zorgklimaat en een proportionele verhouding tussen de
ernst van die schade en de graad van vrijheidsbeperking.

Ook is langzaam maar zeker doorgedrongen dat eenzame opsluiting door mid-
del van afzondering of separatie een laatste middel of maatregel in een noodsi-
tuatie moet zijn. Na een vrijwillig gekozen opsluiting rapporteerden Veldhoen
en Van Ree (84) in r~8o over hun ervaringen. Van Ree beschreef later de ge-
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volgen van isolatie (85,86). Hij wees op het feit dat sociale en emotionele depri-
vatie kunnen leiden tot paranoide denkbeelden en emotionele stoornissen in de
zin van agressiviteit (prikkelbaarheid) en depressiviteit. Door de geringe con-
tactmogelijkheden kan ook angst ontstaan. Sensorische en perceptuele depriva-
tie kunnen aanleiding geven tot ernstige waarnemingsstoornissen zoals illusies
en hallucinaties. Daarnaast wees Van Ree op de gevolgen van de combinatie
van psychofarmaca en de vaak bijkomende bewegingsbeperking zoals de ontre-
geling van de orgaanhomoiostasis, waaronder hypotensie met renale beschadi-
ging of cardiale problematiek als gevolg. Ook klagen patiënten na isolatie over
extreme uitputting. Het is niet zonder reden dat separatie van ouderen verbo-
den is. Liégeois (8~) gaf in i~~6 een ethische beschouwing over het afzonderen
van psychiatrische patiënten. Afzonderen is in zijn visie verantwoord indien er
een proportionele of redelijke verhouding is tussen de onderliggende waarden
bij het afzonderen: de bewegingsvrijheid, de privacy, de fysieke en psychische
integriteit en de keuzevrijheid. Inmiddels hebben ook meerdere patiënten aan-
gegeven hoe vreselijk zij dergelijke maatregelen vinden. Zij hebben vaak het
gevoel niet begrepen en in de steek gelaten te worden. Zij hebben de indruk
aan het kortste eind te trekken en niet te weten waar ze aan toe zijn. Zij voelen
zich opgesloten, niet serieus genomen en ontdaan van hun waardigheid terwijl
zij hun boosheid hierover nauwelijks kunnen uiten zonder dat dit een verlen-
ging van hun verblijf in de afzonderings- of separeerkamer tot gevolg heeft
(88). Vrijlandt en Lendemeijer (8~) geven aan dat het kind met het badwater
wordt weggegooid als zonder meer wordt gestreefd naar de vermindering van
dwangtoepassing. Veel te lang is dwangtoepassing alleen maar als onwenselijk
aangemerkt en daarmee is de echte aandacht hiervoor verdwenen. Dit bleek
ook tijdens de behandeling van de tuchtzaak die de Inspectie heeft aangespan-
nen na een fixatie met dodelijke afloop (~o). Vrijlandt en Lendemeijer beplei-
ten de inrichting van een psychiatrische intensive care bij elke ggz-instelling en
een vergroting en borging van kennis, vaardigheden, fysieke en organisatori-
sche omstandigheden en de gerichtheid op de individuele keuzes van de pati-
enten en hun naasten. De Hoofdinspecteur heeft deze visie op de toepassing
van separatie en andere middelen en maatregelen van harte onderschreven en
heeft de herinvoering bepleit van begeleide afzondering en separatie bij patiën-
ten die angstig en suïcidaal zijn (~r).

Nederland onderscheidt zich van het buitenland als het gaat om het grote aan-
tal toepassingen van afzondering en separatie. Herhaaldelijk wordt deze prak-
tijk door buítenlanders als onverantwoord en zelfs als barbaars bestempeld
(8~). Dit is pas laat tot de meeste beroepsbeoefenaren doorgedrongen. [n
sommige andere landen is separatie inmiddels obsoleet of verboden. Daar
wordt veel eerder medicatie toegepast, beschikt men bij onrust en agressie over
meer personeel waardoor hand-in-hand begeleiding mogelijk is of schakelt
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men de familie in om bij de patiënt te zijn tijdens fixatie. De afgelopen vijf jaar
is door een aantal ggz-instellingen nadrukkelijk geprobeerd om de toepassing
van dwangmaatregelen terug te dringen. Na de formulering van kwaliteitscrite-
ria hebben zij 'best practices' ontwikkeld die een cultuurverandering tot stand
hebben gebracht (~2). De auteurs signaleren vier verschuivingen in de cultuur
van de zorginstellingen, te weten:
a. Van beheersing naar onderhandeling. Overleg en onderhandeling met de

patiënt staan meer centraal.
b. Van reactief naar preventief. Crisissignaleringsplannen, het aanbieden van

meer dagactiviteiten en structuur, de invoering van rustkamers en pauzes
in de programma's en verbetering van het therapeutisch klimaat helpen
mee aan het voorkomen van incidenten.

c. Van standaardbehandeling naar een persoonsgerichte werkwijze.
d. Van acontextueel naar omgevingsgericht. De groep, familie en belangrijke

anderen worden betrokken bij de zorg.
De geschetste ontwikkelingen vormen de basis voor afname en - waar nodig -
een meer zorgvuldige toepassing van drang en dwang, een verbetering van de
leefbaarheid op de afdeling en in de instelling en voor de ontwikkeling van al-
ternatieven voor separatie en afzondering (~a).

Het grote risico bij de toepassing van vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking
op zo'n grote schaal als dit momenteel in de ggz gebeurt, is de gewenning. In
beginsel moeten dergelijke ingrijpende maatregelen de gemoederen blijvend
bezig houden en moet steeds opnieuw de vraag gesteld worden of dit voorko-
men had kunnen worden en of er geen minder ingrijpende alternatieven zijn
om het (dreigend) gevaar af te wenden. Dit vereist een actieve geneesheer-
directeur die zich van zijn unieke positie en zijn verplichtingen tegenover zo-
wel de patiënt (bewaker van zijn rechtspositie en van het therapeutisch klimaat
in de instelling) als de samenleving (uitvoerder van de Wet Bopz inclusief de
bescherming van de samenleving) voldoende bewust is (93,94) en die onder
beroepsgenoten gezag geniet. Dit vergt ook voldoende voorlichting voor patiën-
ten en hun verwanten, een open relatie met de patiëntenraad, de pvp, advoca-
ten en de rechtbank en een systeem van voldoende intercollegiaal en multidis-
ciplinair overleg, periodieke evaluatie, supervisie en interne toetsing (MázM-
commissie), ruim gebruik van de mogelijkheden van 'second opinion' bij in-
grijpende beslissingen en bij de langerdurende toepassing van dwang.

Tot slot moet worden vermeld dat de toepassing van middelen en maatregelen
of dwangbehandeling niet zonder risico op gezondheidsschade is voor de pati-
ent. De Inspectie heeft instellingen en beroepsbeoefenaren bij herhaling gewe-
zen op de risico's op lichamelijke beschadiging en zelfs dodelijke afloop bij on-
zorgvuldige of ondeskundige fixatie, onvoldoende direct toezicht, een slechte
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bouwkundige en functionele staat van de ruimten bij afzondering en separatie
en onvoldoende lichamelijk onderzoek voor en observatie na de toediening van
dwangmedicatie.

8.8 De toekomst van de Wet Bopz

Na een periode van voorbereiding en parlementaire behandeling die bijna 30
jaar heeft geduurd, is in januari 1~~q, de Wet bijzondere opnemingen in psy-
chiatrische ziekenhuizen in werking getreden. De invalshoek die in deze wet is
gekozen, is niet het toezicht op voorzieningen maar het toezicht op de zorg die
verleend wordt aan personen met een geestesstoornis, waar zij ook verblijven.
Toch wordt de Wet Bopz inmiddels algemeen beschouwd als een opnamewet.
Van Veldhuizen (95) benadrukt dat de noodzaak van opname de huidige wet-
structuur bepaalt, de wet de patiënt beschermt tegen de behandelaar maar ge-
lijktijdig de arts verbiedt om wel te doen, het gevaarscriterium tot meer separe-
ren leidt, gevaar op de afdeling tot verlamming leidt en slechts ontslag als enige
sanctie mogelijk is in situaties waarin grenzen gesteld moeten worden. Onder
behandelaren bestaat veel kritiek op het feit dat de Wet Bopz geen behandelwet
is en onvoldoende toepassingsmogelijkheden biedt buiten de Bopz-aangemerk-
te afdelingen en instellingen (~6). Daarnaast bestaat onder juristen de kritiek
dat de structuur en opzet van de wet de laatste jaren geweld wordt aangedaan
door nieuwe toevoegingen en amendementen zoals de observatiemachtiging,
de buitenwettelijke paraplumachtiging en de zelfUinding. Hierdoor wordt de
interpretatie en toepassing van de wet steeds ingewikkelder en het risico op on-
bekendheid met de wettelijke vereisten en het bewust negeren van de wettelijke
vereisten groter. Dit laatste vindt met name plaats in de psychogeriatrie en de
verstandelijk gehandicaptenzorg onder het mom 'deze wet is niet voor onze
sectoren geschreven, biedt de patiënten onvoldoende bescherming en is niet
uitvoerbaar'. Bij de behandeling van de wijzigingen in de Wet Bopz in zooa
meldde de toenmalige Minister dat zij op korte termijn wilde streven naar een
wet die de patiënt volgt, ongeacht zijn verblijfplaats en juridische positie. Dit
voornemen klonk velen als muziek in de oren maar dergelijke wetgeving is zo-
danig complex en moeilijk uitvoerbaar dat een dergelijke wet vooralsnog niet
kan worden verwacht.

Inmiddels blijft de ggz worstelen met de balans tussen bemoeizorg en respect
voor de autonomie van de patiënt (~~) en met de toepassing van enerzijds de
Wgbo en anderzijds de Wet Bopz (~6,~8). Vanuit meerdere organisaties is in-
middels bij de Tweede Kamer gepleit voor een behandelwet (~~). De ideeën die
daarbij worden gepropageerd (95) zijn gebaseerd op de ontwikkelingen in an-
dere landen, waaronder Schotland, Canada, Australië en de Scandinavische

IC~2



ó. ÍOEZICHT OP VRIf HEIDSBENEMING EN -BEPERKING

landen. In Schotland is in aoo3 een nieuwe Mental Health Act ingevoerd waar-
in verschillende vormen van dwang mogelijk zijn alvorens tot een `Compulsory
Treatment Order' met een looptijd van maximaal zes maanden, wordt besloten.
De uitgangspunten van het Schotse systeem zijn:
a. Reciprociteit. Een maatschappij die dwingt, verplicht zich tot zorg en soci-

ale support.
b. Participatie. De patiënt verblijft - mits mogelijk - in de samenleving en

participeert in de vaststelling van het behandelproces en de aard van de
dwangmaatregel.

c. Respect voor de omgeving. Familie en andere relevante personen uit de
omgeving worden zoveel mogelijk bij de behandeling en begeleiding inge-
schakeld.

d. De keuze voor de minst restrictieve maatregel of behandeling en omge-
ving.

e. Profijtbeginsel. Interventies moeten profijt hebben voor de patiënt die
zonder dwang niet (meer) haalbaar is.

In dit systeem kan een senior verpleegkundige iemand twee uur in verzekering
stellen {holding) alvorens een arts komt, kan een arts besluiten tot een spoed-
opname van maximaal ~z uur, kan een psychiater besluiten tot een dwangop-
name van maximaal z8 dagen en kunnen ook ambulante dwangmaatregelen
worden getroffen. Bij elke dwangmaatregel zijn alle gebruikelijke medische be-
handelmodaliteiten toegestaan. Alleen bij afwijkend beleid (ECT of extreem
hoge doseringen psychofarmaca) is een second opinion verplicht en moet de
Mental Health Tribunal de casus beoordelen. De Mental Health Tribunal be-
staat uit drie personen waaronder een jurist (voorzitter), een arts (bij voorkeur
een psychiater) en een derde persoon (vertegenwoordiger uit de kring van de
patiënten of een andere ggz-deskundige) en vervangt de rechtbank.

De nieuwe behandelwet in Nederland zou gericht moeten zijn op behandeling
en zorg en de gesignaleerde tekorten in de Wet Bopz en de Beginselenwet ver-
pleging ter beschikkinggestelden (die de dwangbehandeling slecht regelt) en de
samenhang tussen beide wetten moeten ondervangen (95). De voorstanders
van deze nieuwe wet pleiten voor de volgende uitgangspunten (95):
a. Niet het gevaarscriterium maar aanmerkelijk nadeel moet het centrale cri-

terium zijn.
b. Niet zo lang wachten tot het gevaar zodanig is toegenomen en geen andere

mogelijkheid dan een dwangopname meer in de rede ligt maar een - zo
nodig - dwingend opgelegde stepped care benadering die in beginsel am-
bulant wordt uitgevoerd.

c. Kiezen voor de minst restrictieve en minst ingrijpende interventie.
d. Oordeelsbekwaamheid meer aandacht geven en eerder de vertegenwoor-

diger inschakelen.
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e. Meer aandacht voor de maatschappelijke inbedding van de patiënt en de
omgeving, als het mogelijk is, inschakelen bij de behandeling en begelei-
ding.

f. Rechtsgang waarin niet de opname en het gevaar maar behandeling en
zorg centraal staan.

g. Instellen van een driemanschap (jurist, psychiater en derde persoon) ver-
gelijkbaar met de Mental Health Tribunal in Schotland die `in gesprek'
met de patiënt, de arts, de familie en de advocaat de redelijke mate~vorm
van dwang bepalen (globaal behandelingsplan) en het verloop monitort.
Dit driemanschap vervangt gedeeltelijk de rechtbank. De rechter komt er
alleen nog aan te pas voor de behandeling van klachten in hoger beroep
(vergelijkbaar met de huidige artikel4i procedure).

h. Gefaseerde dwangtoepassing: Spoedprocedure gericht op dwangbehande-
ling ter afwending van gevaar, Observatiemachtiging gericht op ambulante
of klinische diagnostiek en de taxatie van de oordeelsbekwaamheid maar
nog zonder dwangbehandeling, Behandelingsmachtiging die dwangbe-
handeling toestaat en een aparte Opnamemachtiging voor die gevallen
waarin ambulante behandeling niet mogelijk is.

i. De Behandelingsmachtiging legt de behandeling en zorg dwingend op
maar deze wordt in beginsel ambulant uitgevoerd. De dwang (bijvoorbeeld
de toediening van medicatie onder dwang) wordt niet thuis uitgevoerd.
Daarvoor wordt de patiënt, desnoods onder dwang, naar de polikliniek ge-
haald. De patiënt moet meewerken anders volgt alsnog opname met be-
handeldwang.

j. De Opnamemachtiging zou de instelling ook mogelijkheden moeten bie-
den die de orde en veiligheid in de inrichting bevorderen zoals bloed- en
urinecontroles, ruimte voor grenzenstellende sancties, inperkende afde-
lingsregels e.d.

Vanuit het perspectief van veel behandelaren die de Wet Bopz alleen willen uit-
voeren als ze gelijktijdig mogen behandelen en behandeling (nog) zinvol geacht
wordt waardoor de opname niet alleen de samenleving beschermt maar ook
perspectief voor de patiënt kan bieden, is de voorgestelde wetswijziging zeer
aantrekkelijk. Toch blijft het de vraag of op deze wijze voldoende recht wordt
gedaan aan de patiëntenrechten en in het bijzonder aan het fragiele evenwicht
tussen het recht op autonomie en het recht op zorg. Een nadere studie waarin
alle betrokken partijen participeren en een nadere toets aan het EVRM en de
Nationale wetgeving zal dit moeten uitwijzen.

Inmiddels kunnen in de Wet Bopz nog de nodige wijzigingen worden doorge-
voerd zonder in strijd te handelen met het EVRM en de Nationale wetgeving.
Zo moet het mogelijk zijn om de administratieve lastendruk voor de instellin-
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gen te verminderen door de huidige verplichte meldingen nog eens tegen het
licht te houden en te beoordelen op nut en noodzaak. Als op onderdelen de
meldingsplicht blijft bestaan, moet het duidelijk zijn wat er van overheidswege
mee gebeurt, wat wel en niet getoetst wordt etc. In een aantal situaties kan de
meldingsplicht vervallen en in andere situaties kan mogelijk een instellingsre-
gister volstaan. Landelijke richtlijnen en protocollen van de beroepsverenigin-
gen kunnen bijdragen aan een meer uniforme toepassing en een betere benut-
ting van de wet. Daarnaast kan de artikel 6o procedure mogelijk vervallen. Het
EVRM vereist namelijk alleen een wettelijke grondslag voor opname als er
sprake is van verzet. Alle artikel 60 opnames zijn in beginsel gebaseerd op het
feit dat de patiënt niet expliciet instemt maar ook geen bezwaar heeft. De ver-
vangende toestemming zoals geregeld in de Wgbo zou ook voor deze bijzonde-
re opnemingen moeten kunnen gelden. Ook voor de toepassing van middelen
of maatregelen en vrijheidsbeperkingen in de inrichtingen verdient het aanbe-
veling om na te gaan wanneer volstaan kan worden met plaatsvervangende toe-
stemming en wanneer er sprake is van verzet waardoor altijd rechtsbescher-
ming door middel van een IBS of RM is vereist (ook als de patiënt eerder
opgenomen is). Daarnaast moet bekeken worden of kan worden volstaan met
een instellingsregister waarin alle toepassingen (bij zowel gedwongen als vrij-
willig opgenomen patiënten) van middelen of maatregelen, dwangbehandeling
en vrijheidsbeperkingen moeten worden geregistreerd. Dit register zou aan een
aantal specificaties moeten voldoen zodat de gegevens online doorgegeven
kunnen worden aan de [nspectie voor de Gezondheidszorg en kunnen worden
opgenomen in BOPZIS.

Een apart vraagstuk dat hier niet wordt behandeld, behelst de (on)wenselijkheid
van aparte wetgeving voor de psychogeriatrie en de verstandelijk gehandicap-
tenzorg.
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g. TOEZICHT OP DE ZORG I N DE
JUSTITIELE INRICHTINGEN

9.i Inleiding

Tot eind i~~~ hield de Inspectie voor de Gezondheidszorg enige afstand tot de
justitiële inrichtingen: de tbs-klinieken, de justitiële jeugdinrichtingen en de
penitentiaire inrichtingen. De tbs-klinieken en de justitiële jeugdinrichtingen,
bestaande uit zowel jeugdbehandel- als jeugdopvanginrichtingen, zijn deels
particuliere inrichtingen die voor de uitvoering van hun taak een contract heb-
ben gesloten met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van
Justitie en voor een ander deel rijksinrichtingen die hiërarchisch vallen onder
DJI en waarvan de Minister van Justitie dus functioneert als de bestuurder. De
justitiële inrichtingen zijn vanaf aoo3 uitgebreid met enkele speciale voorzie-
ningen waaronder de uitzetcentra en de tijdelijke noodopvang drugskoeriers.
Het algemeen toezicht op de kwaliteit van de zorg in deze voorzieningen vond
tot r~~~ vooral plaats door medewerkers van het Ministerie van Justitie zelf.
Daarnaast is het toezicht op de justitiële jeugdinrichtingen (met uitzondering
van de gezondheidszorg en het functioneren van Big-geregistreerde beroeps-
beoefenaren) opgedragen aan de toenmalige Inspectie Jeugdhulpverlening en
Jeugdbescherming, de huidige Inspectie Jeugdzorg. De Inspectie voor de Ge-
zondheidszorg beperkte zich in deze inrichtingen tot voor kort tot de afhande-
ling van meldingen van incidenten en calamiteiten en de meldingen genees-
kundige handelingen onder dwang.

De Inspectie Jeugdzorg onderscheidt zich van de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg door haar positie binnen de overheid, de wetgeving op basis waarvan
zij toezicht houdt en haar sanctiemogelijkheden. Deze Inspectie maakt name-
lijk geen deel uit van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Zij houdt lou-
ter toezicht op basis van de Wet op de Jeugdzorg en daarin is geen toegang tot
de tuchtrechter geregeld. Deze Inspectie werkt onder de gezamenlijke verant-
woordelijkheid van de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van VWS en
in nauwe afstemming met de provinciale overheden en de besturen van de vier
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grote steden, die in belangrijke mate medeverantwoordelijk zijn voor dit be-
leidsterrein.

Het Ministerie van Justitie en in het bijzonder haar agentschap, de Dienst Jus-
titiële Inrichtingen (DJI), is verantwoordelijk voor de uitvoering van sancties
(straffen en maatregelen die door de strafrechter zijn opgelegd) inclusief de
medische zorg die daar geboden moet worden of daar, zoals in de tbs-klinieken,
naast de beveiliging van de samenleving, centraal staat. Tot de medewerkers
van DJI behoren ook enkele artsen die voor i999 weliswaar de titel van Ge-
neeskundig Inspecteur hadden maar die niet over dezelfde wettelijke bevoegd-
heden beschikten als de inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Zij konden slechts gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en hadden geen
mogelijkheden om directies, die verantwoordelijk zijn voor de algemene gang
van zaken op geneeskundig gebied, en individuele beroepsbeoefenaren, die
verantwoordelijk zijn voor de individuele gezondheidszorg, te corrigeren.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft zich lange tijd beperkt tot de be-
handeling van klachten en meldingen van patiënten en tot onderzoek naar ca-
lamiteiten omdat de omgang tussen de Ministers en de departementen bepaald
werd door een non-interventiebeleid.

Voor r~~~ waren er al wel enkele activiteiten op initiatief van de Inspectie voor
de Gezondheidszorg ondernomen. In r995 had de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg aandacht gevraagd voor de toegenomen zorgbehoefte van psychisch
gestoorde gedetineerden in het gevangeniswezen. Dit resulteerde in een onder-
zoek onder verantwoordelijkheid van beide Ministers dat geleid heeft tot de uit-
breiding van het aantal bijzondere zorg plaatsen in het gevangeniswezen, een
procedurevoorstel voor doorplaatsing van psychisch gestoorde gedetineerden
naar de ggz en een forse uitbreiding van de forensische capaciteit in de regulie-
re ggz (uitbreiding capaciteit forensisch psychiatrische afdelingen). Deze capa-
citeitsuitbreiding had tot doel de doorstroming van justitiële inrichtingen naar
de ggz te verbeteren (r). Ook maakte de Inspectie voor de Gezondheidszorg als
adviserend lid deel uit van een onderzoeksteam dat door de Minister van Justi-
tie was ingesteld naar aanleiding van drie suïcides en twee ernstige suïcidepo-
gingen binnen het tijdsbestek van enkele maanden in de PI Noordsingel in
Rotterdam. Dit onderzoek resulteerde in aanbevelingen met betrekking tot de
organisatie, de samenstelling en de functieprofielen van de medische en psy-
chosociale staf, de bijscholing van de penitentiair inrichtingswerkers en een
pleidooi voor een professionele patiëntenzorg op de Intensieve Begeleidings
Afdeling, de IBA (a). Daarnaast heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg in
r~~~ onderzoek gedaan naar de kwaliteitsaspecten van de gezondheidszorg in
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de penitentiaire inrichtingen (3) op basis waarvan DJI in aoo3 een uitgewerkte
gezondheidszorgvisie heeft gepresenteerd (q.).

g.z Van toezicht op afstand naar direct toezicht

In de zomer van r~~~ is de gangbare omgangscultuur doorbroken door de
Hoofdofficier van Justitie te Groningen die naar aanleiding van onderzoek van
de rijksrecherche naar een aantal klachten van verpleegden over professioneel
grensoverschrijdend gedrag door enkele medewerksters van de dr. S. van Mes-
dag Kliniek, de Inspectie voor de Gezondheidszorg verzocht om nader onder-
zoek te doen naar de kwaliteit van de zorg in deze kliniek (5). De geruchtma-
kende rapportage die naar aanleiding van dit onderzoek is opgesteld (6,~,8),
was voor de Minister van Justitie, mr. A.H. Korthals, reden om in te grijpen (~)
en de Inspectie voor de Gezondheidszorg als externe onafhankelijke toezicht-
houder te verzoeken om alle tbs-klinieken aan een vergelijkbaar onderzoek te
onderwerpen. De geaggregeerde bevindingen van de inspectiebezoeken aan al-
le tbs-klinieken zijn vastgelegd in een rapport (ro). Bij enkele klinieken gaven
de toezichtbezoeken aanleiding tot de nodige publiciteit en forse maatregelen
(ri,rz,r3). De Minister van Justitie verzocht de Inspectie voor de Gezondheids-
zorg naar aanleiding van de bevindingen bij de eerste bezoekronde om het toe-
zicht te continueren en periodiek te herhalen. De Hoofddirecteur van de Direc-
tie Justitiële Inrichtingen nam mede naar aanleiding van de bevindingen van
de Inspectie voor de Gezondheidszorg het besluit om de functie van Genees-
kundig Inspecteur af te schaffen en de functies van de eigen medische dienst
om te vormen tot advies- en kwaliteitsbevorderende functies. Dit besluit sloot
aan bij de opvatting dat toezicht onafhankelijk moet zijn georganiseerd.

Nadat het toezicht op de tbs-klinieken vorm gekregen had, is het toezicht uitge-
breid tot de andere justitiële inrichtingen. Dit gebeurde naar aanleiding van de
aard en inhoud van de meldingen uit de penitentiaire inrichtingen en de pro-
blemen die het gevolg waren van de gecombineerde opname in de jeugdinrich-
tingen van jongeren op basis van enerzijds een strafrechtelijke titel en ander-
zijds een civiele maatregel. Dit resulteerde in aoo3 in rapporten met betrekking
tot het herhaalde algemeen toezicht op de tbs-klinieken (iq.), de Forensische
Observatie en Begeleidingsafdeling van de Penitentiaire Inrichtingen Over-
Amstel in Amsterdam (r5) en een systematisch overzicht van de bevindingen
bij toezicht op de toepassing van geneeskundige handelingen onder dwang
(z6). In aooq volgde de rapportage over het algemeen toezicht op de forensisch
psychiatrische klinieken (FPK's) en -afdelingen (FPA's) die onderdeel uitma-
ken van de reguliere ggz-instellingen maar nauw met de justitiële voorzienin-
gen moeten samenwerken (i~). Begin zoo5 werd het rapport over de kwaliteit
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van de medische zorg in de justitiële jeugdinrichtingen gepubliceerd (r8). In
zoo5 volgt een systematisch onderzoek naar de kwaliteit van de zorg in de pe-
nitentiaire inrichtingen inclusief het Pieter Baan Centrum en zullen enkele
sectoren opnieuw bezocht worden om te bezien wat de aanbevelingen uit de
eerdere bezoekronde aan verbeteringen hebben opgeleverd en om een nieuwe
beoordeling te geven over de kwaliteit van de (organisatie van de) zorg. Ook de
genoemde rapporten gaven aanleiding tot publiciteit en tot plannen van aanpak
die tot doel hebben de kwaliteit van de (organisatie van de) zorg verder te verbe-
teren. Daarnaast hebben de inspecteurs die belast zijn met het toezicht op de
openbare gezondheidszorg de afgelopen jaren enkele malen gerapporteerd over
toezicht op de asielzoekerscentra en de uitzetcentra (r~,ao,zi).

g.3 Specifieke wetgeving

De directies en hulpverleners in de justitiële voorzieningen zijn voor de kwali-
teit van de zorg niet alleen gehouden aan de algemeen geldende wetgeving op
het terrein van de gezondheidszorg, zoals de Wet op de geneeskundige behan-
delingsovereenkomst, de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet op de Be-
roepen in de Individuele Gezondheidszorg. Zij hebben ook te maken met de
specifieke wetten en regelingen die op deze voorzieningen van toepassing zijn.
Daarin zijn enkele uitzonderingsbepalingen met betrekking tot de medezeg-
genschap, het klachtrecht, het recht op inzage in en afschrift van dossiers op-
genomen. Daarnaast kennen deze wetten en regelingen enkele specifieke bepa-
lingen die alleen van toepassing zijn op de situatie in deze voorzieningen, zoals
de toepassing van geneeskundige handelingen onder dwang. Het gaat hierbij
om de volgende specifieke wetten en regelingen:
a. De Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en het Reglement

verpleging ter beschikking gestelden, beide van toepassing op de gang van
zaken in de tbs-klinieken.

b. De Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en het Reglement justitiële
jeugdinrichtingen.

c. De Penitentiaire beginselenwet en de Penitentiaire maatregel, beide van
toepassing op de gang van zaken in de huizen van bewaring en de gevan-
genissen.

d. De Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers.

Daarnaast zijn nog een aantal regelingen van toepassing die het grote verschil
in beheersingsmogelijkheden bepalen tussen de ggz-instellingen en de justitië-
le voorzieningen. Binnen de reguliere ggz-instellingen is immers de enige
sanctie op het niet nakomen van afspraken of gebrek aan medewerking aan de
behandeling, ontslag. De regelingen die van toepassing zijn op de tbs-klinieken
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hebben betrekking op urineonderzoek, afzondering en separatie, toepassing
mechanische middelen, de persoonlijke verblijfsruimte en de toepassing van
geweld. Bij de toepassing van deze regelingen is het criterium niet alleen ge-
vaar, voortvloeiend uit de stoornis van de geestvermogens, maar vooral gedrag
dat de orde en veiligheid in gevaar brengt. Afhankelijk van de instellingscultuur
wordt hier meer of minder vaak gebruik van gemaakt en ligt het accent in wis-
selende mate op beheersing of behandeling.

g.q Specifieke aspecten van de zorg in justitiële inrichtingen

In veel opzichten wijkt de situatie in de justitiële inrichtingen afvan de situatie
in de samenleving en in de reguliere zorginstellingen. Iedereen die in deze in-
richtingen verblijft, zit er omdat hem een straf is opgelegd door de strafrechter
of kinderrechter óf op grond van een OTS-maatregel (maatregel van onder toe-
zicht stelling van minderjarigen) van de civiele rechter en is op grond van deze
beslissingen in zijn vrijheid beperkt. In dit hoofdstuk zullen enkele specifieke
aspecten die deze typen instellingen kenmerken, aan de orde komen en van
kanttekeningen worden voorzien.

~.q.~ De visie op zorg

DJI gaat er van uit dat de kwaliteit van de zorg in de huizen van bewaring en
gevangenissen (de penitentiaire inrichtingen), de tbs-klinieken en de jeugdop-
vang- en behandelinrichtingen zoveel mogelijk gelijk moet zijn aan de kwaliteit
van de zorg die men buiten deze inrichtingen krijgt. Hoewel de Inspectie voor
de Gezondheidszorg het standpunt huldigt dat elke patiënt, ongeacht sekse, ras
en geloof en eventuele andere sociale, financiële of juridische aspecten waar-
onder de bijzondere rechtspositie en verblijfplaats, dus ook de patiënt die in
voorlopige hechtenis verblijft of veroordeeld is tot gevangenisstraf of een tbs-
maatregel, in beginsel dezelfde kwaliteit van de zorg moet krijgen, is het duide-
lijk dat de zorg voor deze patiënten aan enkele beperkingen onderhevig is. De-
ze beperkingen dienen echter niet voort te vloeien uit verminderde aandacht
voor de gezondheid of bezuinigingen maar uitsluitend samen te hangen met
de beveiliging van de samenleving en het voorkomen van vluchtgedrag. De in-
richtingen zullen op grond van hun primaire opdracht, de beveiliging van de
samenleving, en de bijzondere rechtspositie van de patiënten bij de noodzaak
van prioriteitstelling altijd het veiligheidsbelang voorop stellen. In de volgende
paragrafen wordt dit nader geïllustreerd.
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g.4.z De vr~e artsenkeuze en de medische zorg

De beperking in zijn bewegingsvrijheid betekent ook dat de burger die een straf
of maatregel is opgelegd en daardoor in één van de genoemde inrichtingen
verblijft, beperkt is in zijn vrije artsenkeuze en de keuze om andere hulpverle-
ners te raadplegen. Vaak kan hij alleen de inrichtingsarts raadplegen nadat zijn
situatie is beoordeeld door de penitentiaire inrichtingswerker of een verpleeg-
kundige en zij - in het bijzonder tijdens de avonden, nachten en weekenden -
met de inschakeling van de arts akkoord zijn gegaan. Ook zal de afweging ge-
maakt worden of de hulp dringend nodig is of kan wachten tot na de beëindi-
ging van de straftermijn. Dit laatste geldt vooral kortgestraften die in een peni-
tentiaire inrichting verblijven.

Daarnaast bestaat de regel dat gedurende de perioden van nachtelijke inslui-
ting, als er weinig personeel aanwezig is, de deur niet geopend mag worden.
Als de dienstdoende personeelsleden situaties aantreffen waarin zij zien dat
iemand gewond is of anderszins hulp behoeft of als zij een situatie niet ver-
trouwen, moet eerst toestemming verkregen worden van de directie van de in-
richting en van de Dienst Justitiële Inrichtingen, alvorens de deur geopend
mag worden. Deze maatregel beperkt de mogelijkheden van intensieve obser-
vatie en regelmatig contact met de betrokken patiënt. Het komt dan ook voor
dat de patiënt - ook onder cameratoezicht - bij uitsluiting dood in zijn kamer
of in de separeer- of isoleercel wordt aangetroffen. Steeds opnieuw roept dit de
vraag op of de regels goed zijn gehanteerd en de keuzen die gemaakt moeten
worden tussen veiligheid en verantwoorde zorg zorgvuldig zijn overwogen en
voldoende zijn beargumenteerd.

Voor bezoek aan de afdeling spoedeisende hulp, een ziekenhuisopname of een
bezoek aan een polikliniek of een andere hulpverlener is de toestemming van
de algemeen directeur en - onder specifieke omstandigheden, zoals bijvoor-
beeld bij gedetineerden die vluchtgevaarlijk zijn - de toestemming van het de-
partement, vereist. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen en zal de
vereiste hulp enige tijd uitstellen. Consultatie van hulpverleners buiten de in-
richting en opname in een ziekenhuis moeten namelijk vaak onder begeleiding
gebeuren. De begeleiding moet worden opgeroepen en is niet altijd ter plaatse
beschikbaar terwijl soms ook nog aanvullende veiligheidsmaatregelen noodza-
kelijk zijn. Dit laatste geldt met name in situaties waarbij het gaat om zeer
(vlucht)gevaarlijke personen die in detentie verblijven of een tbs-maatregel op-
gelegd hebben gekregen en de situaties waarin gevreesd wordt dat de patiënt
door middel van een actie door zijn handlangers tijdens het vervoer naar het
ziekenhuis of tijdens het verblijf in het ziekenhuis bevrijd zou kunnen worden.
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In al deze gevallen gaat veiligheid van anderen boven de gezondheid van de pa-
tiënt.

Een aantal inrichtingen biedt de mogelijkheid om tijdens het verblijf gebruik te
maken van reguliere gezondheidszorgvoorzieningen zoals het consultatiebu-
reau voor alcohol en drugs of de ambulante sector van de regionale ggz-
instelling. Soms houden zij spreekuur in de inrichting of participeren zij in
specifieke zorgprogramma's. Vaak sluiten de inrichtingen ook contracten met
lokale hulpverleners om op afroep beschikbaar te zijn of om periodiek (meestal
wekelijks) één of ineer spreekuren in de inrichting te houden. Veel inrichtin-
gen beschikken daartoe over een goed geoutilleerde medische dienst inclusief
praktijkruimten voor de huisarts, tandarts, fysiotherapeut e.d.

De gedetineerde of tbs-gestelde kan op eigen initiatief een hulpverlener van
buiten de inrichting vragen hem in consult te zien en een behandeladvies te
geven. De inrichtingsarts is echter niet verplicht om de adviezen van de betrok-
ken hulpverlener(s) over te nemen en op te volgen. Ook kan het voorkomen dat
uit veiligheidsoverwegingen een operatie in het penitentiair ziekenhuis wordt
verricht terwijl de patiënt met een niet aan de inrichting verbonden arts over-
eengekomen is dat de operatie in een particulier ziekenhuis zou plaatsvinden.
Daarnaast is het de afgelopen jaren in veel penitentiaire inrichtingen voorge-
komen dat gedetineerden die op voorschrift van het CAD of de polikliniek van
een ggz- of een verslavingszorginstelling, methadon gebruikten, het gebruik
onmiddellijk moesten staken omdat de methadon aldaar niet werd verstrekt.
Inmiddels heeft de Gezondheidsraad over de behandeling van drugverslaafde
gedetineerden een rapport uitgebracht (az) en is op basis van dit rapport door
het Ministerie van Justitie een circulaire opgesteld (z3) die de Inspectie voor de
Gezondheidszorg als "the state of the art" heeft aangemerkt (a4). Dit betekent
dat de inhoud van de circulaire tot norm is verheven.

9-4.3 De klachtbehandeling

Justitiële inrichtingen zijn met uitzondering van de tbs-klinieken geen zorgin-
stellingen en zij beschikken geen van allen over een klachtencommissie in de
zin van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Klachten worden in beginsel
afgehandeld volgens de regels van het klachtrecht zoals dit in de Beginselen-
wetten is vastgelegd. Deze klachten worden gericht tegen het hoofd van de in-
richting en kunnen zowel betrekking hebben op de bejegening als op de zorg-
plicht. Dit betekent dat de maandcommissaris of de voltallige commissie van
toezicht, die elke inrichting op basis van een wettelijke verplichting heeft inge-
steld, kennis neemt van door gedetineerden en verpleegden mondeling of
schriftelijk naar voren gebrachte grieven en zo nodig bemiddelt tussen betrok-
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kene en het hoofd van de inrichting die bij grieven altijd mede optreedt na-
mens zijn medewerkers. De bemiddelingsprocedure bevat een aantal waarbor-
gen zoals het hoorrecht en het recht op een schriftelijk en gemotiveerd verslag
van de bevindingen van de commissie. Naast de mogelijkheid van bemiddeling
bestaat een beklagprocedure waarin beslecht wordt over geschillen tussen de
gedetineerde of verpleegde enerzijds en de inrichting anderzijds. Omdat be-
middeling de voorkeur geniet, kan de voorzitter van de beklagcommissíe de
behandeling van de grief schorsen als hem bijvoorbeeld gebleken is dat nog
onvoldoende overleg tussen de gedetineerde of verpleegde en de betrokken
medewerker(s) heeft plaatsgevonden. Het toepassingsbereik van de beklagrege-
ling is door de Minister van Justitie echter ingeperkt om de mogelijk schadelij-
ke uitwerking van juridisering van geschillen op de verpleging te voorkomen en
om al te frequent gebruik van het beklagrecht tegen te gaan (z5). Beklag is uit-
drukkelijk uitgesloten tegen de wijze waarop het hoofd van de inrichting een
gestelde zorgplicht betracht. Dit betekent dat de gedetineerde of verpleegde niet
beschikken over het klachtrecht zoals dit in de reguliere zorg geldend is. Zij
zullen zodoende eerder en vaker hun klacht aan het Regionaal Tuchtcollege
voorleggen. Dit is geen gewenste ontwikkeling.

Veel meldingen van gedetineerden en verpleegden die de Inspectie voor de Ge-
zondheidszorg bereiken, hebben betrekking op de kwaliteit van de zorg, het
zorgaanbod, persoonlijke bejegening en de beperkingen in hun mogelijkheden
om hulpverleners te consulteren. De bemiddeling bij het oplossen van deze
klachten wordt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg meestal overgelaten
aan de medisch adviseurs van DJI die aan het hoofd van de inrichting advies
kunnen uitbrengen. In een enkel geval doet de Inspectie voor de Gezondheids-
zorg eigen onderzoek. In de geaggregeerde rapportages van de bezoeken aan de
tbs-klinieken is duidelijk aangegeven dat de Inspectie zich op het standpunt
stelt dat geïndiceerde zorg is geboden. Dit betreft onder andere de psychothe-
rapie in de tbs-klinieken waarvan het aanbod en het aantal zittingen in beginsel
niet mogen afwijken van het aanbod in de reguliere klinische ggz. Eigen on-
derzoek vindt vooral plaats als er redenen zijn om te vermoeden dat er sprake is
van een ernstige of een structurele tekortkoming in het zorgaanbod van de be-
treffende inrichting of in het functioneren van een individuele beroepsbeoefe-
naar. Vaak kunnen dan alsnog de geconstateerde problemen in goed overleg
worden opgelost.

Op z juni aoo5 heeft de kantonrechter in Groenlo echter uitspraak gedaan op
een klacht over het feit dat in een tbs-kliniek geen klachtencommissie conform
de Wkcz aanwezig is. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de Wkcz ook van
toepassing is op klachten van tbs-patiënten voor zover zij hun klacht niet op
grond van de Beginselwet kunnen indienen. De rechter overweegt daarbij: "....
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dat op zichzelf juist is dat TBS-patiënten op basis van de BVT hun beklag kun-
nen doen. Echter deze regeling bevat een limitatieve opsomming van beslissin-
gen van de zorginstelling waarover kan worden geklaagd. Weliswaar is deze op-
somming in de jurisprudentie opgerekt, maar over bejegening door personeel
van de zorginstelling kan op grond van de Bvt niet worden geklaagd. De Wkcz
kent deze mogelijkheid wel.......". De betreffende tbs-kliniek is door de kanton-
rechter bevolen om artikel z Wkcz na te leven. Inmiddels is de kliniek in hoger
beroep gegaan. Mocht de uitspraak ongewijzigd gehandhaafd blijven dan bete-
kent dit dat alle tbs-klinieken voortaan over een klachtencommissie moeten be-
schikken naast de bestaande beklagcommissie (a6) of de functie en werkwijze
van de bestaande beklagcommissie moeten aanpassen.

9-4-4 De toepassing van geneeskundige handelingen onder dwang

Op basis van de genoemde specifieke wetten en regelingen zijn de justitiële in-
richtingen in tegenstelling tot de reguliere ggz-instellingen niet gehouden om
de toepassing van fixatie, insluiting in de eigen kamer, afzondering, separatie
ofisolatie (dit laatste komt in de reguliere ggz niet voor) bij de Inspectie voor de
Gezondheidszorg te melden. Ook hoeven zij niet elke toepassing van een ge-
neeskundige handeling onder dwang te melden. Dit laatste is namelijk niet no-
dig als de maatregel getroffen wordt in het belang van de orde en veiligheid in
de inrichting. Deze maatregel moet echter wel worden gemeld als deze het ge-
volg is van gevaar voortvloeiend uit een stoornis van de geestvermogens. Bij
maatregelen ter bevordering van de orde en veiligheid in de inrichting, met uit-
zondering van de toediening van medicatie onder dwang, is de betrokkenheid
van en beoordeling door een arts niet vereist.

In de praktijk is het echter niet altijd goed mogelijk om het onderscheid tussen
ongewenst gedrag en stoornis goed te maken. Dit kan tot gevolg hebben dat
mensen (langdurig) worden ingesloten, gesepareerd of geïsoleerd zonder dat
hen gelijktijdig - eventueel onder dwang - noodzakelijke behandeling wordt
gegeven met alle gevolgen van dien voor hun psychische gesteldheid en het
contact met derden. Dit heeft ook tot gevolg dat de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg hiervan niet altijd in kennis is gesteld zodat zij niet tijdig tot toetsing
van de situatie kan overgaan. Bij nadere toetsing kan blijken dat de betrokkene
lijdende is aan een stoornis van de geestvermogens die behandeling (vooral
medicatie) vereist met als doel het gevaar te verminderen en de maatregel te
beëindigen. Het is immers ongewenst en vanuit het oogpunt van goed hulpver-
lenerschap ook onjuist om alleen het veiligheidsaspect voor ogen te hebben.
Het gevaar kan aanzienlijk zijn beperkt als separatie of isolatie plaatsvindt maar
niet zelden zal beëindiging van deze maatregel onmogelijk zijn als niet ook de
oorzaak van het gevaar, de stoornis, is behandeld.
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Vooral voor de zorginstellingen (tbs-klinieken en justitiële jeugdbehandelin-
richtingen) pleit de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor procedures die
vergelijkbaar zijn met de procedure bij de toepassing van middelen of maatre-
gelen in een reguliere ggz-instelling, inhoudende dat in alle gevallen een be-
oordeling van de patiënt door een arts (bij voorkeur een psychiater) plaatsvindt
alvorens tot dergelijke maatregelen wordt overgegaan of - als de maatregel
geen uitstel duldt - zo spoedig nadat de maatregel is aangevangen.

In de penitentiaire inrichtingen verblijven daarnaast ook steeds meer personen
die niet alleen afgestraft moeten worden maar gelijktijdig ook lijdende zijn aan
een psychiatrische stoornis, een persoonlijkheidsstoornis en~of een verslaving.
Meestal vallen zij op door hun afwijkend, agressief en~of aandachtvragend ge-
drag maar het is soms toch ingewikkeld om te bepalen of er sprake is van een
stoornis in engere zin. Een goede medische beoordeling wordt niet zelden be-
moeilijkt door gebrek aan ziektebesef en ziekte-inzicht en een geringe bereid-
heid van de patiënt om mee te werken aan anamnese en onderzoek. Hierdoor
ontbreekt ook vaak relevante informatie uit de voorgeschiedenis, vooral betref
fende eerdere contacten met de reguliere ggz, (gedwongen) opnamen in het
verleden, gevaar dat betrokkene vanuit zijn stoornis al eerder heeft veroorzaakt,
medicatiegebruik enzovoort. Vanuit het oogpunt van goed hulpverlenerschap
en met het oog op de risico's die dergelijke patiënten en ook anderen kunnen
lopen zodra zij weer op vrije voeten zijn en de structuur van de inrichting mis-
sen, is ook hier een psychiatrische beoordeling vaker noodzakelijk.

De Beginselenwetten moeten in die zin aangepast worden dat bij elke nood-
zaak tot plaatsing in een separeer- of isoleercel direct een arts wordt geconsul-
teerd. Daarnaast zal de Inspectie voor de Gezondheidszorg regelmatig moeten
toetsen of de getroffen maatregelen samenhangen met de psychische toestand
van de betrokkene, de maatregelen vanuit het oogpunt van gevaar, voortvloei-
end uit de stoornis van de geestvermogens, nodig zijn en voldoen aan de crite-
ria van proportionaliteit en subsidiariteit, de besluitvorming die tot de interven-
tie heeft geleid zorgvuldig heeft plaatsgevonden en de uitvoering voldoet aan de
eisen van verantwoorde zorg. Samenwerking met de Inspectie voor de Sanctie-
toepassing van het Ministerie van Justitie, is daarbij aangewezen.

9.4.5 De invloed van ingr~pende vr~heidsbeperking

Penitentiaire inrichtingen zijn primair bedoeld om verdachten in afwachting
van hun berechting te huisvesten en gedetineerden hun straf uit te laten zitten.
Het regiem dat in deze inrichtingen wordt gehanteerd wordt bepaald door de
Minister van Justitie. Door een toename van het aantal gedetineerden en vooral
van het aantal verstandelijk beperkten, psychiatrische patiënten en verslaafden,
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een toename van het aantal uren waarin iemand moet worden ingesloten, de
invoering van meerpersoonscellen en de noodzakelijke bezuinigingen die ge-
volgen hebben voor het aanbod van arbeid, onderwijs, vorming, recreatie enzo-
voort, neemt de aandacht voor de persoon van de gedetineerde af. Deze maat-
regel kan gezondheidsschade veroorzaken en de kans op onvoldoende of niet
tijdige onderkenning van somberheid, angst, eenzaamheid, suïcidaliteit, depri-
vatie en psychotische decompensatie doen toenemen. Dit kan leiden tot een
toename van mensen die niet detentiegeschikt zijn. Deze ontwikkeling vergt
zowel training van de penitentiair inrichtingswerkers op vroegsignalering van
voornoemde symptomen als een optimale inzet van de psycholoog, de mede-
werkers van de medische dienst en de psychiaters van de forensisch psychiatri-
sche dienst. Deze ontwikkeling zal naar verwachting ook leiden tot een toene-
mend beroep op de reguliere geestelijke gezondheidszorg en de gehandicapten-
zorg om detentieongeschikte personen op te nemen.

~.q.6 Behandelen in onvrijheid

De maatregel van tbs heeft tot primair doel om de maatschappij te beschermen
tegen de gevaarlijkheid van de verpleegde voor de veiligheid van anderen en de
algemene veiligheid van personen en goederen zoals het tegengaan van vlucht,
de voorkoming van nieuwe ernstige strafbare feiten en de bescherming van
slachtoffers en potentiële slachtoffers. Anderzijds is de maatregel ook gericht
op behandeling met het doel voornoemd gevaar zodanig terug te brengen dat
het verantwoord is dat de verpleegde in de maatschappij kan terugkeren. Een
belangrijk eerste probleem in dit proces is het motiveren van de patiënt. Vaak
wijzen zij elke verantwoordelijkheid voor het eigen doen en laten af, inclusief
het strafbare feit waarvoor zij gestraft en opgenomen zijn. Om hier verandering
in te brengen is het noodzakelijk dat de behandelaar binnen de grenzen van de
wet en voldoende rekening houdend met de primaire doelstelling van de maat-
regel, over voldoende ruimte beschikt om de patiënt te laten oefenen met
nieuw aangeleerd gedrag. Dit begint binnen de muren van de gesloten inrich-
ting maar dit moet op enig moment ook buiten de inrichting plaats kunnen
vinden. Het verlenen van vrijheden is namelijk nodig om de noodzakelijke en
in de kliniek getoonde gedragsveranderingen te toetsen onder andere en moei-
lijkere omstandigheden en om mogelijkheden te bieden tot e~cperimenteren
met nieuwe situaties en het veranderde gedrag. Zowel de behandelaar als de
verpleegde krijgt hierdoor inzicht in de mate van verandering die heeft plaats-
gevonden en in de mogelijkheden en beperkingen van de verpleegde. Het toe-
kennen van vrijheden geeft tevens de mogelijkheid om spanning te reguleren
en om te ervaren onder welke omstandigheden de spanning toe- of afneemt.
Alleen op deze wijze kan worden bepaald ofop enig moment sprake is van een
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voldoende en stabiele verandering in het gedrag en van voldoende verminde-
ring van het risico op recidive.

De kans van slagen ligt enerzijds aan de mogelijkheden en beperkingen van de
verpleegde en zijn bereidheid om verantwoordelijkheid voor zijn daden te dra-
gen en zich in te zetten voor de behandeling, anderzijds ook in het therapeu-
tisch milieu en de kwaliteit van de behandeling die hem in de kliniek worden
aangeboden. Het milieu kan grote gelijkenis vertonen met het gevangenismili-
eu dat gekenmerkt wordt door repressie gericht op het beheersen van de situa-
tie en dat gepaard gaat met insluitingen en andere sancties. De kans op succes-
volle motivatie en behandeling is onder deze omstandigheden niet groot. Het is
niet uitgesloten dat onder deze omstandigheden een afstandelijke en soms vij-
andige sfeer tussen de verpleegden en de medewerkers bestaat en dat mede-
werkers uitgesproken sceptisch zijn over de mogelijkheden tot aanpassing
en~of verandering. Een dergelijke attitude staat een therapeutische relatie in de
weg. Dergelijke repressieve milieu's kweken weerstand en roepen vaak agressie
op. Een andere mogelijkheid is het milieu zoveel mogelijk te benutten en op
vergelijkbare wijze in te richten als het supportieve of sociaaltherapeutische mi-
lieu zoals dit in een therapeutische gemeenschap en in diverse afdelingen voor
klinische psychotherapie gebruikelijk is (Z~,z8). Hierin staat respect voor de
ander centraal, bestaat een gedoseerd therapeutisch optimisme en kunnen be-
veiliging en behandeling prima hand in hand gaan (2~).

Binnen de tbs-klinieken bestaat vaak onduidelijkheid over de mogelijkheden
van dwangbehandeling zoals die in de Wet Bopz expliciet zijn geregeld. Aange-
zien een tbs-gestelde niet gelijktijdig een Bopz-maatregel kan krijgen en zijn
psychische toestand op gelijke wijze dwangbehandeling kan vereisen, heeft de
Inspectie voor de Gezondheidszorg al in aooo gepleit voor een zodanige aan-
passing van de Beginselenwet dat naast de toepassing van een geneeskundige
handeling onder dwang (in beginsel vergelijkbaar met de toepassing van mid-
delen ofmaatregelen in een noodsituatie in de reguliere ggz) ook de toepassing
van dwangbehandeling mogelijk moet zijn (ro). In enkele klinieken is men hier
al toe overgegaan. In de meeste gevallen betreft het patiënten met paranoïde
toestandsbeelden met uiteenlopende etiologie. Dit heeft zowel geleid tot min-
der separaties, bekorting van de separaties als een positieve beïnvloeding van
het afdelingsklimaat omdat er minder sprake is van dreigend gedrag.

Bij ernstige incidenten, zoals de onttrekking aan begeleid verlof, gevolgd door
een ernstig misdrijf, komt het regelmatig voor dat van alle verpleegden van de
betreffende tbs-kliniek alle verloven worden ingetrokken. Dit besluit wordt ge-
waardeerd door de samenleving die er op moet kunnen rekenen dat de maatre-
gel van tbs goed en zorgvuldig wordt uitgevoerd maar dit besluit heeft ook ge-
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volgen voor de behandeling en de resocialisatie van alle andere verpleegden die
aan de onttrekking geen enkel deel hebben. Dergelijke beslissingen gaan ook
gepaard met forse risico's op escalatie van opgehoopte spanning en frustratie in
de kliniek en moeten dan ook zo snel mogelijk weer worden opgeheven. Steeds
opnieuw moet de vraag gesteld worden of de getroffen maatregel proportioneel
is en slechts een of enkele dan wel alle patiënten moet treffen. De Raad voor de
Strafrechttoepassing stelt dat verlof alleen mag worden ingetrokken als een tbs-
er daar zelf aanleiding toe geeft en niet als `de waan van de dag dreigt te zege-
vieren'. De Raad is tevens van oordeel dat tbs-ers die resocialiseren een vorm
van vrijheid hebben verworven 'die hen niet naar willekeur valt af te nemen'
(30)-

g.q.7 Interpersoonl~ke bei'nvloeding: de toepassing van drang en dwang

De verhoudingen tussen patiënten en gedetineerden enerzijds en medewerkers
van de justitiële inrichtingen anderzijds worden gekenmerkt door diverse vor-
men van interpersoonlijke beïnvloeding 13i). Naast rationele overreding waarbij
geen gebruik gemaakt wordt van druk of dwang, komt het regelmatig voor dat
de communicatie een manipulatief karakter krijgt en men de instemming van
de ander wil hebben door opzettelijk en gecalculeerd druk uit te oefenen. Bij
dwang worden dusdanig sterke middelen gebruikt om een bepaalde handeling
of keuze uit te lokken dat het onredelijk is te veronderstellen dat enig persoon
niet zo zou handelen. Dwang kan de vorm van een aanbod hebben of van een
dreiging. Zo kan verlof worden toegekend mits de patiënt instemt met het ge-
bruik van een libidoremmer (aanbod) of kan kamerarrest door de patiënt wor-
den geaccepteerd bij de dreiging met separatie of isolatie (dreiging). Daarnaast
kan dwang ook worden toegepast zonder aanbod of dreiging, bijvoorbeeld in
situaties waarin zonder waarschuwing vooraf wordt besloten tot gedwongen
medicatie, separatie of fi~catie (3i).

De doelgroep van de voorzieningen, de vaak gebrekkige motivatie voor behan-
deling, de aard van de voorzieningen en de vele sanctiemogelijkheden die wet-
en regelgeving bieden, vereisen veel aandacht voor de wijze waarop patiënten
en gedetineerden worden bejegend en in het bijzonder voor de omgang met
macht en onmacht in een regiem dat sterk eenzijdig wordt bepaald. De inter-
pretatie en de toepassing van de wet- en regelgeving en de toepassing van sanc-
ties kunnen leiden tot een erg repressief klimaat dat een sterke wij-zij-cultuur
en bijbehorende onderlinge achterdocht en vijandigheid bevordert en dat van-
uit behandelinhoudelijk oogpunt contraproductief is. Zo kan een patiënt voor
de keuze worden gesteld tussen een gedwongen vrijheidsbeperking (insluiting
op de eigen kamer of in een separeerkamer) en instemming met een door de
medewerkers noodzakelijk geachte vrijheidsbeperking (verblijf op de eigen
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kamer of afdelingsarrest). Ook kunnen aan de toekenning van verlof voorwaar-
den worden gesteld, zoals het gebruik van libidoremmers. Deze voorwaarden
laten in feite geen vrije keuze toe en dergelijk beleid moet in beginsel als
dwang worden opgevat omdat het alternatief, geen verlof en ontslag, een ex-
treem onaantrekkelijk gevolg zal hebben. Een permanente discussie over
dwang en drang in de tbs-klinieken en jeugdinrichtingen is aangewezen omdat
een goede balans tussen regelgeving in het belang van de orde en veiligheid
enerzijds en behandelruimte anderzijds vereist is en om de omgang met macht
en onmacht zorgvuldig en ethisch verantwoord te doen plaatsvinden.

~.q.8 Professioneel grensoverschrijdend gedrag

Meldingen over professioneel grensoverschrijdend gedrag komen in de tbs-
klinieken relatief vaker voor dan in de ggz-instellingen. Dit betreft zowel integ-
riteitsvraagstukken zoals het meenemen van verboden voorwerpen voor patiën-
ten (mobiele telefoon, pornobanden of -blaadjes, drugs e.d.) als het aangaan
van relaties. Bij het aangaan van relaties gaat het vrijwel altijd over vrouwelijke
medewerkers die een relatie aanknopen met één van de verpleegden. Dit is
vanuit het oogpunt van de verpleegden niet verwonderlijk aangezien de vrou-
welijke medewerkers vaak de enige vrouwen zijn die de doorgaans jonge ver-
pleegden ontmoeten en de betrokken mannen vaak vanuit hun persoonlijk-
heidsstoornis een charmant maar indringend beroep kunnen doen op de
reddingsfantasieën en andere (onbewuste) behoeften van de medewerkers. Een
enkele maal moet worden geconstateerd dat de medewerkster na een aanvanke-
lijk ogenschijnlijk onschuldige 'faux pas' (noemen van de achternaam of noe-
men van de uitgaansgelegenheid waar ze vaak komt of de straat of de wijk waar
ze woont) in grote problemen komt als de verpleegde haar tijdens verlof buiten
de instelling opzoekt. Soms kan zij zich ernstig onder druk gezet voelen en kan
zij worden aangezet tot onvrijwillig seksueel verkeer of onrechtmatige gedra-
gingen. Hoewel het vaak de verpleegde is die de relatie probeert aan te knopen,
gaat de wetgeving toch (ook) uit van de strafUaarheid van dergelijk gedrag van
de medewerker en zal de medewerker, mits BIG-geregistreerd - ook tuchtrech-
terlijk op het gedrag kunnen worden aangesproken.

Daarnaast worden medewerkers in deze voorzieningen geconfronteerd met
verpleegden met zeer ernstige persoonlijkheidsstoornissen die door hun ge-
drag een team kunnen 'splitten' en volledig kunnen ontwrichten. Deze consta-
teringen maken het noodzakelijk dat in alle klinieken zeer professioneel geïn-
vesteerd wordt in voldoende intervisie en supervisie van het personeel (alle
disciplines). Professioneel gedrag moet namelijk aangeleerd worden en kan
ook door gebeurtenissen in het eigen leven, zoals problemen in de eigen rela-
tie, verlies van een partner, onvrede met de situatie op het werk of in het gezin

2~6



9. TOEZICHT OP DE ZORG IN DE JUSTITIELE INRICHTINGEN

en dergelijke, (tijdelíjk) minder adequaat worden uitgevoerd. Zo is het bekend
dat mannelijke beroepsbeoefenaren op middelbare of oudere leeftijd vaker door
de tuchtrechter worden aangesproken op professioneel grensoverschrijdend
gedrag dan jonge medewerkers met weinig ervaring.

~.q.g Longstay in de tbs-kliniek

Een relatief groot aantal patiënten is binnen een maximum periode van zes jaar
tbs-verpleging nog niet zodanig veranderd dat een veilige terugkeer in de sa-
menleving mogelijk is. Naar schatting 42oro van de populatie binnen de tbs-
klinieken heeft volgens onderzoek van het WODC blijvend controle en toezicht
nodig (32). Soms is dit het gevolg van hardnekkig verzet tegen elke vorm van
behandeling of onvoldoende motivatie. In een groot aantal gevallen is dit echter
het gevolg van de aard van de psychopathologie die aan het risico op recidive
ten grondslag ligt, de kwaliteit van de geboden behandeling of de beschikbare
kennis en ervaring die nodig zijn om de behandeling voldoende resultaat op te
laten leveren. De Minister van Justitie stelt zich op het standpunt dat in deze
gevallen behandeling moet worden gestaakt en de verpleegde moet worden
overgeplaatst naar een aanzienlijk goedkopere longstay-afdeling. Voor deze in-
grijpende maatregel die zowel onder de patiënten als de hulpverleners tot forse
beroering leidt (i4), bestaat geen wettelijke basis. Ook vanuit het oogpunt van
verantwoorde zorg moet deze maatregel voor een deel van de patiënten worden
afgewezen. Verpleegden die geen ziektebesef en ziekte-inzicht hebben maar
lijdende zijn aan ernstige psychopathologie, zoals veel psychotici en patiënten
met een frequent recidiverende of moeilijk behandelbare bipolaire stemmings-
stoornis, en de patiënten die bereid zijn (alsnog) hulp te ontvangen, hebben
niet alleen recht op zorg als daarmee de maatregel van TBS kan worden beëin-
digd maar ook op basis van het eenvoudige gegeven dat zij patiënt zijn en op
grond van de AWBZ dit recht op zorg kunnen doen gelden. Dit recht hebben
zij ook als de stoornis hardnekkig aanhoudt en moeilijk te beïnvloeden is of ge-
paard gaat met instabiliteit en onvoldoende vooruitgang. Het alternatief is na-
melijk levenslange opsluiting in een tbs-kliniek zonder enig perspectief op be-
eindiging van de maatregel en het risico op onderbehandelen. De ingrijpende
maatregel van een blijvende tbs-verpleging moet zo min mogelijk van toepas-
sing verklaard worden. Steeds zal moeten worden bekeken of een minder in-
grijpende maatregel, eventueel een langdurige gedwongen opname in een ggz-
instelling, alsnog tot de mogelijkheden behoort. Het vereiste zorgaanbod zal
qua omvang en intensiteit per patiënt kunnen verschillen. Het is echter nodig
om steeds opnieuw te bekijken wat nodig is om hun toestand niet verder ach-
teruit te laten gaan en wat kan gebeuren om in hun toestand verbetering te
brengen. Dit laatste geldt ook als aan een blijvende opname in een tbs-kliniek
niet ontkomen kan worden. Daarnaast kunnen ook veranderingen in hun per-
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soonlijke omstandigheden, zoals het vorderen van de leeftijd, herstelde familie-
contacten e.d. óf in het behandelaanbod, zoals nieuwe zorgprogramma's en
behandelmethodieken, nieuwe medicatie e.d., de patiënt en zijn perspectief op
beëindiging van de maatregel ten goede komen. Dit laatste betreft onder andere
de patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis en in de toekomst
mogelijk ook patiënten die een seksueel delict gepleegd hebben en nu vaak
blijvend opgenomen moeten zijn omdat hun stoornis nog niet goed te behan-
delen is en de kans op recidive als te hoog wordt ingeschat.

g.4.~o Het dossier

Tijdens de reguliere inspectiebezoeken en bij onderzoek naar aanleiding van
meldingen geneeskundige handelingen onder dwang en calamiteitenonder-
zoek is de Inspectie voor de Gezondheidszorg met grote regelmaat gestuit op
ernstíge tekortkomingen in de dossiervorming (io,rq.). Patiëntendossiers moe-
ten niet alleen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die in de betreffende
Beginselenwet zijn genoemd maar moeten ook voldoen aan de eisen die in de
reguliere gezondheidszorg algemeen geldend zijn. Dit betekent onder andere
dat de dossiers voldoende inzicht moeten geven in het verloop van de behande-
ling en de interventies die door de verschillende disciplines zijn uitgevoerd.
Ook is bij een geneeskundige handeling onder dwang dezelfde zorgvuldigheid
in de besluitvorming nodig als in de reguliere ggz bij de toepassing van midde-
len of maatregelen en moet in het dossier altijd terug te vinden zijn waarom
een arts (psychiater) besluit dat een geneeskundige handeling onder dwang
noodzakelijk is, wanneer die is toegepast, welke alternatieven zijn overwogen,
waarom minder ingrijpende alternatieven zijn afgewezen en welk effect de
maatregel heeft gehad. In december aoo4 heeft het Regionaal Tuchtcollege
Amsterdam (33) een uitspraak gedaan waaruit de conclusie moet worden ge-
trokken dat ook een psychiater die werkzaam is in een tbs-kliniek een zorgvul-
dig en inzichtelijk dossier dient bij te houden en zich niet kan beperken tot
samenvattende zesmaandelijkse aantekeningen zoals de Beginselenwet voor-
schrijft. De waarnemingen en conclusies die in brieven, waaronder de verlen-
gings- en beëindigingsadviezen voor de rechtbank, worden opgenomen dienen
te kunnen worden herleid tot aantekeningen in het dossier. Inmiddels is door
het Regionaal Tuchtcollege Zwolle (34) eveneens vastgesteld dat de dossier-
plicht uit de Beginselenwet dient te worden aangevuld met de dossierplicht zo-
als die in de kringen van de beroepsbeoefenaren gebruikelijk is en voortvloeit
uit de verplichtingen die in de Wgbo zijn vastgelegd. De uitspraak tegen een
psychiater geeft aan dat in het medisch dossier een expliciete vermelding van
informatie en toestemming vereist is en het medisch dossier toegankelijke in-
formatie dient te bevatten omtrent de overwegingen van de behandelaars ter
zake het behandelplan en de behandelaanpak. Hiertoe behoren ook de argu-
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menten om geen interventies te plegen als daar mogelijk wel een indicatie voor
bestaat (in de betreffende casus betrof dit maatregelen om regressie tijdens se-
paratie tegen te gaan). Tegen deze uitspraak is beroep ingesteld. Het Centraal
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg moet zich hier nog over uitspreken.

9.5 Geraadpleegde bronnen
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zorg, Rapport Rotterdam Airport Uitzetcentrum, Den Haag: Inspectie
voor de Gezondheidszorg zoo4.
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In hoofdstuk 5-~ staat de werkwijze van de Inspectie op het terrein van de ggz
en de forensische zorg centraal en is nagegaan welke bevindingen kunnen bij-
dragen aan de preventie van vermijdbare en verwijtbare fouten, incidenten en
calamiteiten. De werkwijze betreft zowel de adviesfunctie, het algemeen en
thematisch toezicht, het interventietoezicht als het toezicht op de inperking van
fundamentele grondrechten zoals aan de orde is bij de vrijheidsbeneming, vrij-
heidsbeperking en de toepassing van dwang.

De ontwikkelingen in de werkwijze zoals die in de hoofdstukken 5-~ zijn be-
schreven laten zien dat de Inspectie in toenemende mate door inspecteurs zelf
gekozen methoden van werken achter zich laat en dat het toezicht steeds meer
zodanig wordt ingericht dat de onder toezicht gestelde kan rekenen op een lan-
delijk uniforme wijze van werken. Dit gaat gepaard met een toenemende trans-
parantie in het optreden van de Inspectie. Dit is van belang voor het gezag van
de Inspectie en bevordert rechtsgelijkheid.

Het afgelopen decennium is het accent verschoven van voornamelijk adviseren,
stimuleren en meedenken naar meer en eerder signaleren en corrigeren. De
afstand tussen de Inspectie en de zorginstellingen is daardoor groter geworden
en de verhoudingen zijn zakelijker geworden. Dit is een ontwikkeling die past
in de huidige tijdgeest.

De rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg als adviseur van de Minister
van VWS, zoals vastgelegd in de Gezondheidswet, krijgt onvoldoende inhoud
en wordt onvoldoende benut doordat veel ingrijpende beleidsbeslissingen en
wetswijzigingen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en de foren-
sische psychiatrie zonder voorafgaand overleg met of advies van de Inspectie
worden genomen. Dit kan leiden tot Uesluiten die nadelige effecten op de kwa-
liteit van de zorg hebben. Ook kan dit tot gevolg hebben dat wetten of wetswij-
zigingen niet of onvoldoende handhaafbaar zijn.
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Het algemeen toezicht levert een aantal belangrijke aandachtspunten op. Deze
aandachtspunten betreffen zowel de organisatie van de zorg (proces- en struc-
tuurkenmerken) als de inhoud van de zorg en kunnen door zorginstellingen en
beroepsbeoefenaren worden benut bij hun streven naar vermindering van de
kans op vermijdbare en verwijtbare fouten, incidenten en calamiteiten in de
zorg.

De Inspectie inspecteert vanuit het perspectief van de patiënt~de burger. Dit
doel wordt nog onvoldoende bereikt omdat de Inspectie de opvattingen van de
burger en de patiëntenraden van de zorginstellingen nog niet betrekt in de eer-
ste fase van het gelaagd en gefaseerd toezicht. De Inspectie moet een verster-
king van de rol van de burger in de ontwikkeling van de gezondheidszorg, zoals
bedoeld in de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet medezeggenschap cli-
enten zorginstellingen, met kracht stimuleren.

Bij de keuze voor gelaagd en gefaseerd toezicht mag niet voorbij worden ge-
gaan aan de specifieke opdracht die de Inspectie voor de Gezondheidszorg op
basis van artikel 63 Wet Bopz tegenover de gedwongen opgenomen patiënten
in psychiatrische ziekenhuizen en justitiële inrichtingen heeft. Dit betekent dat
het directe, individuele toezicht een belangrijke plaats moet behouden naast het
gelaagd en gefaseerd preventief toezicht.

Thematisch toezicht behoort slechts tot de core-business van de Inspectíe voor
de Gezondheidszorg als voor de uitvoering van het onderzoek specifieke in-
spectiebevoegdheden noodzakelijk zijn. In alle andere gevallen moet de Inspec-
tie dergelijk onderzoek overlaten aan gerenommeerde onderzoeksinstellingen.

Het interventietoezicht is gebaat met de invoering van de PRISMA-methode
zodat eerder en meer aandacht uit kan gaan naar organisatorische en techni-
sche aspecten die bijdragen aan het ontstaan van incidenten en calamiteiten.
De uitkomsten van interventietoezicht verdienen de aandacht van zorgaanbie-
ders en beroepsbeoefenaren omdat zij een groot aantal leerpunten omvatten
die kunnen bijdragen aan het voorkomen van vergelijkbare fouten, mislukkin-
gen en incidenten.

Het klachtrecht schiet op een aantal onderdelen tekort waardoor de burger niet
voldoende vemouwen kan hebben in het rechtssysteem. Vertrouwen in het
rechtssysteem vereist toegang tot de rechter als fundamentele rechten in het
geding zijn zoals bij vrijheidsbeneming, vrijheidsbeperking en de toepassing
van dwang. Daarnaast vereisen klachten een volledig onafhankelijke beoorde-
ling en de invoering van de mogelijkheid van hoger beroep op uitspraken van
de klachtencommissies.
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Op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg heeft de Inspectie voor de
Gezondheidszorg er in de periode r995-aoo5 naar gestreefd om met zo min
mogelijk correctie in de vorm van aanwijzingen, bevelen en tuchtzaken, maxi-
maal effect te behalen. De toenemende openheid over de toepassing van sanc-
ties dient het algemeen belang en heeft een preventief effect. De lessen die uit
onderzoek naar de meldingen van incidenten en calamiteiten worden getrok-
ken, kunnen aan de beoogde preventie een nieuwe impuls geven.

Nadat de laatste decennia het kwaliteitsbeleid in het toezicht centraal heeft ge-
staan, is het accent in het toezicht de afgelopen jaren aan het verschuiven rich-
ting patiënt- en productveiligheid en bijbehorend risicomanagement. De tijdige
onderkenning en vermindering van risico's op gezondheidsschade staat daarbij
centraal. Voor de geestelijke gezondheidszorg mag het hier echter niet bij blij-
ven. Bewaking van patiëntenrechten en de toepassing van drang en dwang is
voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische psychiatrie minstens zo
belangrijk en blijft van de overheid nadrukkelijk aandacht vergen.

Het toezicht op de rechtsbescherming van de patiënten waarbij vrijheidsbene-
ming, vrijheidsbeperking en dwangbehandeling aan de orde zijn, staat onder
druk. Het grote aantal toepassingen van dwangbehandeling en middelen of
maatregelen laat het niet toe om elke toepassing gedurende of na afloop van de
interventie zorgvuldig te toetsen. De Inspectie heeft de keuze gemaakt om aan-
dacht te geven aan het kwaliteitsbeleid van de zorginstellingen op het terrein
van de toepassing en uitvoering van de Wet Bopz. Daarnaast wordt steek-
proefsgewijs de toepassing van dwangbehandeling getoetst aan de eisen die de
wetgever hieraan stelt. Deze laatste keuze is ingegeven door gebrek aan mens-
kracht maar vermindert de rechtsbescherming van de gedwongen opgenomen
patiënt, zoals dit beoogd is bij de invoering van de Wet Bopz.

Het toezicht op de justitiële inrichtingen kent andere en specifieke aandachts-
punten dan het toezicht op de reguliere ggz-instellingen. Deze aandachtspun-
ten vloeien voort uit de rechtspositie van de patiënt die in een justitiële inrich-
ting verblijft, de gespannen relatie tussen vrijheidsbeneming en behandeling
en de specifieke aspecten die bij de toepassing van drang en dwang aan de orde
zijn. In deze sector ontwikkelt het toezicht zich tegendraads en wel van toezicht
op afstand naar meer direct toezicht. In hoofdstuk ~ wordt op basis van onder-
zoek naar de toezichtbevindingen in deze sector een aantal aandachtspunten
genoemd die van zorgaanbieders en beroepsbeoefenaren in de justitiële inrich-
tingen extra aandacht vergen. Dit geldt in het bijzonder voor de toepassing van
drang en dwang.
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Doordat drang en dwang meer dan in reguliere zorginstellingen aan de orde
zijn in de justitiële inrichtingen, is daar het individueel toezicht op de naleving
van wet- en regelgeving zodanig Uelangrijk dat hier niet volstaan kan worden
met het steekproefsgewijs toetsen van toepassingen van dwang.

Het grote aantal aandachtspunten dat in de verschillende hoofdstukken wordt
genoemd leidt tot de conclusie dat in de zorginstellingen nog onvoldoende sys-
tematisch intern toezicht wordt uitgeoefend en het risico op gezondheidsscha-
de aan de patiënt en imagoschade van de instelling nog niet voldoende worden
gemanaged. Sinds de invoering van de Kwaliteitswet zorginstellingen is Ue-
paald dat de zorgaanUieder zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de (or-
ganisatie van de) zorg. In aoo5 is ook bepaald dat vanaf z januari aoo6 toe-
zichtsbevindingen niet langer anoniem worden gepubliceerd (zie inleiding).
Het voorkomen van fouten, incidenten en calamiteiten en van zowel gezond-
heidsschade aan de patiënt als imagoschade aan de instelling vereist niet alleen
vertrouwen in de medewerkers maar ook gericht beleid, voldoende aandacht
voor implementatie van Uesluiten, protocollen en richtlijnen, uitvoering van het
(Uehandel)Ueleid overeenkomstig de gemaakte afspraken en "the state of the
art" als intern toezicht. Het intern toezicht moet worden uitgevoerd onder ver-
antwoordelijkheid van de raad van Uestuur en de geneesheer-directeur in de zin
van de Wet Bopz en kan op onderdelen door hen worden gedelegeerd of ge-
mandateerd aan kwaliteitscommissies en aangewezen functionarissen. Certifi-
cering of accreditatie en visitatie zijn niet voldoende en niet langer kan het oor-
deel van externe toezichthouders worden afgewacht. Elke zorgaanbieder moet
actiefhet interne toezicht organiseren en de raad van toezicht moet dit stimule-
ren en dient hierop toe te zien overeenkomstig de uitgangspunten van Good
Health Care Governance.

Het laatste decennium heeft het kwaliteitsbeleid in de zorg centraal gestaan.
Het is wrang te moeten constateren dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg
zelf niet zodanig op orde is dat zij op het terrein van certificering het voorbeeld
heeft kunnen geven. Net als in het veld vaak het geval is, heeft de fusie van de
Inspecties, die in r995 is gestart, veel energie gekost en is de aandacht te lang
en te veel vooral intern gericht geweest. Ook heeft door de fusieperikelen de
ontwikkeling van uniforme werkwijzen en toezichtinstrumentarium de eerste
tijd niet voldoende aandacht gekregen. Er zijn de laatste jaren echter belangrij-
ke ontwikkelingen gaande om het toezicht meer te uniformeren, te systemati-
seren en te objectiveren en de kwaliteit van het toezicht te vergroten. De In-
spectie voor de Gezondheidszorg zal nu op korte termijn op certificeerbaar
niveau georganiseerd moeten zijn.
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Geconcludeerd moet worden dat het ontbreekt aan evaluatieonderzoek en een
wetenschappelijk verantwoorde risicoanalyse op grond waarvan bepaald wordt
hoe mensen en middelen worden ingezet. Deze omissie moet worden be-
schouwd als een bedreiging voor de kwaliteit van het toezicht. Deze constate-
ring kan echter ook als kans worden aangemerkt en leiden tot het creëren van
een meer wetenschappelijk fundament voor de ontwikkeling van het toezicht.
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ii. DE ONTWIKKELING EN TOEPASSING
VAN H ET TUCHTRECHT

ii.i Inleiding

Naast het bevel uit de Wet Big beschikt de Inspectie voor de Gezondheidszorg
over de mogelijkheid om het professioneel (nalaten van) handelen van indivi-
duele beroepsbeoefenaren die BIG-geregisteerd zijn te laten toetsen door de
tuchtrechter en om bevindingen die wijzen op mogelijke strafi~are feiten ter
beoordeling voor te leggen aan het Openbaar Ministerie (OM). Het OM kan
eventueel besluiten een strafzaak te starten. In dit hoofdstuk worden de ont-
wikkeling, het doel, de procedure en de maatregelen van het tuchtrecht be-
schreven en wordt stilgestaan bij de verwachtingen die de burger en de be-
roepsbeoefenaar van het tuchtrecht hebben. Daarnaast wordt ingegaan op de
rol en positie van de inspecteur in het tuchtrecht en op de mogelijkheid om
klachten tegen de inspecteur bij de tuchtrechter in te dienen. Het hoofdstuk
wordt afgesloten met enkele kanttekeningen bij het huidige tuchtrecht. Het
volgende hoofdstuk gaat nader in op de bevindingen in het tuchtrecht en de
lessen die hieruit getrokken kunnen worden door zowel beroepsbeoefenaren
als inspecteurs.

ii.2 De ontwikkeling van het tuchtrecht

Het tuchtrecht is ontwikkeld naast het strafrecht en het burgerlijk recht omdat
zij te weinig mogelijkheden bieden om beoefenaren van "vertrouwensberoe-
pen" juridisch aan te spreken als zij naar het oordeel van klager(s) in hun func-
tioneren tekortschieten. Er is immers vaak geen sprake van opzet en veel klach-
ten betreffen ook geen feiten die strafUaar zijn gesteld. De behandelings-
overeenkomst is daarnaast vooral gebaseerd op de verplichting om een
inspanning te plegen die voldoet aan de professionele standaard en deze ga-
randeert geen resultaat. Het kenmerk van "vertrouwensberoepen" is dat zij
diensten leveren waaraan dringend behoefte bestaat, waarvoor specifieke ken-
nis en vaardigheden vereist zijn en waarvan de hulpvrager of de patiënt in de
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regel niet goed in staat is om zelf te beoordelen of de geleverde diensten van
een behoorlijk ofeen verantwoord niveau zijn. De hulpvrager of patiënt is in de
regel gedwongen zich tot hen te wenden en zich in vertrouwen aan hen over te
geven. Hij mist immers meestal zelf de kennis en het inzicht om de ziekte
waaraan hij lijdt vast te stellen en om aan te geven wat de meest geschikte ma-
nier is om daarvan te genezen of om de klachten te verminderen. De patiënt is
zodoende in een ongelijkwaardige en afhankelijke positie van zijn hulpverle-
ner(s). Gezien de relatief grote mate van vrijheid van de hulpverlener om naar
eigen inzichten te handelen enerzijds en de behoefte van de patiënt aan zijn
diensten anderzijds, moeten er waarborgen bestaan dat de geleverde diensten
van een voldoende kwaliteit zijn. Deze waarborgen zijn sinds r993 in Neder-
land voor de beroepen in de gezondheidszorg geregeld in de Wet op de Beroe-
pen in de individuele gezondheidszorg (Wet Big). In dezelfde wet is tevens voor
acht beroepsgroepen het tuchtrecht geregeld. Dit zijn de artsen, tandartsen,
apothekers, verloskundigen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen,
verpleegkundigen en psychotherapeuten. Het belangrijkste criterium waar een
beroepsgroep aan moet voldoen om onder het tuchtrecht te vallen is de mate
waarin de patiënt gezien de aard van de behandeling afhankelijk is van de be-
roepsbeoefenaar.

ii.3 Het doel van het tuchtrecht

Het tuchtrecht heeft een ander oogmerk dan het strafrecht en het burgerlijk
recht. Het strafrecht is er voor om hulpverleners te veroordelen die zich schul-
dig hebben gemaakt aan gedragingen die in het Wetboek van Strafrecht straf
baar zijn gesteld. Daarnaast moet daarbij vaststaan dat de beroepsbeoefenaar de
verweten gedraging moedwillig heeft gepleegd. Dit kan bijvoorbeeld het geval
zijn bij seksueel grensoverschrijdend gedrag of het toedienen van een dodelijk
geneesmiddel door een andere beroepsbeoefenaar dan een arts, met de intentie
euthanasie te plegen (in dit geval is er sprake van moord). In de praktijk is het
strafrecht voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg echter van geringe
betekenis. Enerzijds omdat veel (ethisch) laakbaar gedrag niet strafbaar is ge-
steld, anderzijds omdat van veel laakbare gedragingen niet is vast te stellen dat
zij moedwillig zijn gepleegd.

Het burgerlijk recht is er in eerste instantie voor om de rechten van de partijen
die voortvloeien uit een overeenkomst (in de gezondheidszorg betreft dit met
name de geneeskundige behandelingsovereenkomst zoals geregeld in de Wet
op de geneeskundige behandelingsovereenkomst of Wgbo) te beschermen. De
patiënt die van oordeel is dat de hulpverlener een wanprestatie heeft geleverd
kan hiervoor bij de burgerlijke rechter genoegdoening eisen. De rechter kan
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bepalen dat de hulpverlener alsnog aan zijn verplichtingen jegens de patiënt
moet voldoen of dat de hulpverlener aan zijn patiënt een schadevergoeding
moet betalen. Burgerlijk recht is onder andere van toepassing op het toestem-
mingsvereiste, de informatieplicht, de dossierplicht, de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en de aansprakelijkheid bij fouten en ongevallen als
gevolg van de praktijkuitoefening.

Het tuchtrecht heeft niet genoegdoening van de patiënt als oogmerk. Het doel
van het tuchtrecht is het algemeen belang dat de samenleving heeft bij een
goede beroepsuitoefening in de gezondheidszorg. Dit betekent dat moet kun-
nen worden opgetreden tegen beroepsbeoefenaren die in zorg tekortschieten
om herhaling te voorkomen en andere patiënten niet onnodig aan te grote risi-
co's op gezondheidsschade bloot te stellen. Het tuchtrecht dient dus primair
het algemeen patiëntenbelang en niet het belang van het individu. Van ge-
noegdoening voor de individuele patiënt of diens nabestaande(n) is in het
tuchtrecht in de regel dan ook geen sprake.

ii.4 Twee soorten tuchtrecht

Nederland kent in de gezondheidszorg twee soorten tuchtrecht, het vereni-
gingstuchtrecht en het publiekrechtelijke tuchtrecht zoals dit geregeld is in de
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet Big). Door de
ontwikkeling van tuchtrecht en de uitbreiding van het aantal beroepsgroepen
waarop het tuchtrecht in de gezondheidszorg betrekking heeft, raakt het belang
van het verenigingstuchtrecht steeds meer op de achtergrond. Voor de be-
roepsgroepen die niet als zodanig geregistreerd zijn volgens artikel 3 van de
Wet Big en van wie de titel geen bescherming geniet volgens artikel 4 van de
Wet Big, is intern verenigingstuchtrecht echter nog de enige mogelijkheid om
een beroepsbeoefenaar die geen strafbare handelingen verricht maar wel af
wijkt van hetgeen van de beroepsbeoefenaar verwacht mag worden, "the state
of the art", te laten corrigeren. Dit geldt onder andere voor psychologen, peda-
gogen en maatschappelijk werkers.

~~.q.~ Het verenigingstuchtrecht

Het verenigingstuchtrecht heeft tot doel de interne handhaving van de be-
roepscodes en gedragsregels waar beroepsbeoefenaren, die tot de betreffende
beroepsgroep behoren, zich aan te houden hebben en die zijn neergelegd in
normen en voorschriften.
Beroepscodes (i,a,3) hebben tot doel interne zelfregulering te bevorderen en de
professie gestalte te geven en een zekere autonomie te geven. De patiënt weet
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wat hij van een beroepsbeoefenaar van de betrokken beroepsgroep mag ver-
wachten en de beroepsbeoefenaar weet hoe hij zich moet gedragen om lid te
kunnen zijn en blijven van de betrokken beroepsvereniging. Beroepscodes be-
vatten ethische beginselen en praktische normen die gelden ten opzichte van
collegae, patiënten en anderen. Zij zijn meestal als plichten van de beroepsbe-
oefenaar geformuleerd. Vanaf de negentiger jaren is de tendens om de plichten
van de beroepsbeoefenaar te herformuleren als rechten van de patiënt. Dit
komt onder andere tot uitdrukking in de Wet op de geneeskundige behande-
lingsovereenkomst uit r994, ingevoerd in r995, en de Wet op de beroepen in-
dividuele gezondheidszorg uit r993 die in i~~~ van kracht is geworden. Ge-
dragsregels kunnen worden gezien als uitwerking van de in de code
neergelegde normen en beginselen; zij geven meer concreet aan welke gedra-
gingen van een beroepsbeoefenaar worden verwacht (g.). De oudste bekende
beroepscode is de eed van Hippocrates (5).

Verenigingstuchtrecht wijkt op onderdelen af van het publiekrechtelijk tucht-
recht. Dit betreft enerzijds de klagers die ontvankelijk zijn in hun klacht en de
tuchtnormen, anderzijds de maatregelen die een lid-beroepsbeoefenaar kunnen
worden opgelegd. Zo kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg in de regel
geen klacht indienen bij een vereniging omdat alleen de benadeelde bevoegd is
tot klagen. Dit belemmert de mogelijkheid om in het algemeen belang te han-
delen. Daarnaast kan - in tegenstelling tot het huidige publiekrechtelijke tucht-
recht - het verenigingstuchtrecht aangegrepen worden om geschillen te be-
slechten tussen beroepsbeoefenaren. Dit kan zowel gaan over de
samenwerking in maatschappen of huisartsengroepen en de overdracht van
praktijken als geschillen waarbij beroepsbeoefenaren `onder andermans duiven
schieten' en bijvoorbeeld tijdens de waarneming patiënten van elkaar overne-
men. De maatregelen van het verenigingstuchtrecht zijn minder ingrijpend
dan die van het publiekrechtelijk tuchtrecht aangezien uitspraken van het vere-
nigingstuchtrecht slechts betrekking hebben op het lidmaatschap van het be-
trokken lid van de beroepsvereniging en niet van toepassing zijn op beroepsbe-
oefenaren die geen lid van de betreffende beroepsvereniging zijn. Een
beroepsbeoefenaar kan door deze tuchtrechter niet worden geschorst in zijn
beroepsuitoefening en evenmin kan het verenigingstucht bepalen of zijn in-
schrijving in het Big-register moet worden doorgehaald. Wel kan in een enkel
geval het verenigingstuchtrecht de beroepsbeoefenaar, bijvoorbeeld de arts,
naast de berispíng of schorsing de opdracht geven tot herstel van het gedane
onrecht. Het zal duidelijk zijn dat dergelijke tuchtmaatregelen in de regel meer
impact hebben op de beroepsbeoefenaar die lid is van een beroepsgroep met
een hoge organísatiegraad, zoals de artsen en apothekers, dan een beroeps-
groep met een zeer lage organisatiegraad.
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~~.4.s Het publiekrechtel~ke tuchtrecht voor de gezondheidszorg

Oorspronkelijk was het publiekrechtelijk tuchtrecht voor artsen, tandartsen,
apothekers en vroedvrouwen geregeld in de Medische Tuchtwet uit i~a8. Drie
omstandigheden konden leiden tot een tuchtrechtelijke maatregel:
a. de beroepsbeoefenaar heeft het vertrouwen in de stand van de beroeps-

groep ondermijnd,
b. de beroepsbeoefenaar is nalatig geweest waardoor ernstige schade is ont-

staan voor een persoon waarvoor de beroepsbeoefenaar is ingeschakeld of
aan wie hij raad of bijstand verleent.

c. de beroepsbeoefenaar heeft bij de uitoefening van zijn beroep blijk gegeven
van grove onkunde.

Vanaf i~~~ is het tuchtrecht zoals geregeld in de Wet Big van kracht geworden
en gelijktijdig is de Medische Tuchtwet ingetrokken. Het nieuwe tuchtrecht
heeft niet alleen betrekking op de vier beroepsgroepen die in de Medische
Tuchtwet zijn genoemd maar ook op de verpleegkundigen, de psychotherapeu-
ten, de gezondheidszorgpsychologen en de fysiotherapeuten. De eerste norm
uit de Medische Tuchtwet is niet meer terug te vinden in de huidige tuchtwet-
geving. In de huidige wetgeving staat niet de ondermijning van het vertrouwen
in de stand maar verantwoorde zorgverlening centraal. De eerste tuchtnorm in
de Wet Big betreft zodoende het tekortschieten in zorgvuldigheid van de hulp-
verlener. De tweede tuchtnorm betreft gedragingen die niet door de eerste
norm worden bestreken maar niettemin in strijd zijn met het algemeen belang
en die verband houden met een goede uitoefening van de individuele gezond-
heidszorg. Als voorbeelden worden in de wetsgeschiedenis genoemd: het in het
openbaar doen van uitlatingen door een persoon die daarbij te kennen geeft dat
hij een beschermde titel geniet (arts, psychotherapeut etc.) waarbij ten onrechte
een bepaalde vorm van verlening van gezondheidszorg in een kwaad daglicht
wordt gesteld en waardoor bij het publiek ten onrechte onrust wordt gewekt,
het tekortschieten in zorg ten aanzien van personen die bloed of weefsel ten
behoeve van transplantatie afstaan, het niet toelaten van een beroepsbeoefenaar
tot een waarnemingsregeling waardoor een goede hulpverlening in gevaar
komt en het frauderen ten opzichte van ziektekostenverzekeraars (6).

Het tuchtrecht zoals geregeld in de Wet Big kan worden gezien als een onder-
deel van een stelsel van regels dat tot doel heeft een verantwoord niveau van be-
roepsuitoefening te handhaven. Andere belangrijke onderdelen van dit stelsel
zijn de regeling van opleidingen en deskundigheidsgebieden, de titelbescher-
ming, de regeling over voorbehouden handelingen en de bevoegdheden, de
strafUepalingen en de mogelijkheid om maatregelen wegens ongeschiktheid op
te leggen (~). Het publiekrechtelijk tuchtrecht biedt twee mogelijkheden:
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a. Het opleggen van maatregelen aan beroepsbeoefenaren die in hun be-
roepsuitoefening tekort geschoten zijn.

b. Het formuleren van "beroepsethiek" door het doen van uitspraken die voor
de gehele beroepsgroep en voor allen die bij de beroepsuitoefening betrok-
ken zijn, van belang zijn.

Tuchtcolleges hebben zodoende niet alleen een corrigerende taak. Ook kunnen
zij aangeven wat wel en niet van beroepsbeoefenaren in bepaalde situaties ver-
wacht mag worden.

ii.5 Procedure tuchtrecht voor de gezondheidszorg

Vergeleken met het strafrecht en het burgerlijk recht is het tuchtrecht toegan-
kelijker voor de patiënt omdat aan de procedure minder eisen worden gesteld
en de kosten die aan de procedure verbonden zijn minder hoog hoeven te zijn.
Dit laatste zal echter afhankelijk zijn van de vraag of de klager zich laat bijstaan
door een juridisch adviseur of een advocaat. De patiënt (rechtstreeks belang-
hebbende) of diens vertegenwoordiger, de partner van de patiënt, zijn ouders,
zijn wettelijk vertegenwoordiger of andere bloed- of aanverwante kan een klacht
bij het Regionaal Tuchtcollege indienen over het handelen of nalaten van een
beroepsbeoefenaar dat maximaal ro jaar daarvoor heeft plaatsgevonden. Andere
personen ofinstanties die bevoegd zijn om een klacht in te dienen zijn een col-
lega beroepsbeoefenaar die door de omstandigheden rechtstreeks belang heeft
bij de klacht (bijvoorbeeld omdat hij zelf zijn werk niet goed kan doen), de op-
drachtgever van de aangeklaagde (bijvoorbeeld de supervisor), de raad van be-
stuur of directie van de zorginstelling waar betrokkene werkzaam is, het zorg-
kantoor of de ziektekostenverzekeraar waar de beroepsbeoefenaar bij inge-
schreven is en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De klacht moet worden ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege van de regio
waar de woonplaats (niet de plaats waar het beroep wordt uitgeoefend) van de
betrokken beroepsbeoefenaar onder valt. Indien de klager niet bekend is met
het huisadres van de betrokken beroepsbeoefenaar of om andere redenen zijn
klacht aan het verkeerde adres richt, zal het Regionaal Tuchtcollege dat de
klacht ontvangt, de klacht doorsturen naar het aangewezen Regionaal Tuchtcol-
lege. Klachten tegen in het buitenland woonachtige beroepsbeoefenaren die in
Nederland de praktijk uitoefenen en tegen Nederlandse beroepsbeoefenaren
die in het buitenland woonachtig en werkzaam zijn, kunnen worden ingediend
bij het Regionaal Tuchtcollege in Den Haag.

Aan de formulering van de klacht zijn geen vormvereisten verbonden. Wel
moet de brief waarin de klacht wordt aangegeven helder weergeven tegen welk
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handelen of nalaten van handelen en tegen welke beroepsbeoefenaar de klacht
zich richt en waar en wanneer dit heeft plaatsgevonden. De secretaris van het
Regionaal Tuchtcollege zal de aangeklaagde beroepsbeoefenaar van de klacht in
kennis stellen. Daarna begint het vooronderzoek waarin het materiaal wordt
verzameld op basis waarvan het Regionaal Tuchtcollege de terechtzitting kan
houden. Dit begint met het feit dat de aangeklaagde in de gelegenheid wordt
gesteld om binnen een aangegeven periode een verweerschrift in te dienen. De
klager kan op zijn beurt reageren op het verweerschrift (repliek) waarna de
aangeklaagde nog eenmaal kan reageren op hetgeen klager heeft aangevoerd
(dupliek). Het Regionaal Tuchtcollege sluit deze fase van vooronderzoek af inet
een zitting die geleid wordt door de secretaris of een lid van het Regionaal
Tuchtcollege die zelf niet aan de zitting van het voltallige college zal deelne-
men. Tijdens deze zitting worden beide partijen in staat gesteld om de klacht
respectievelijk het verweer toe te lichten. Zowel in de fase waarin de stukken
worden gewisseld als tijdens de zittingen van het Regionaal Tuchtcollege kun-
nen klager en aangeklaagde zich laten bijstaan door deskundigen die zij zelf
uitkiezen. Tevens kunnen zij tijdens de zitting van het Regionaal Tuchtcollege
- mits tijdig aangekondigd - getuigen laten horen door het tuchtcollege en door
beide procespartijen. Ook hebben beide partijen het recht op inzage in alle
stukken die door de wederpartij zijn overlegd. Op dit laatste punt is een uitzon-
dering. De patiënt krijgt zelf geen inzage in stukken waarbij de privacy van
derden in het geding is. Dit inzagerecht kan wel worden verleend aan een ge-
machtigde die zelf arts of advocaat is omdat zij over een wettelijk geregelde ge-
heimhoudingsplicht beschikken. Na de afronding van het vooronderzoek wordt
besloten of de klacht verder behandeld moet worden of zonder nadere zitting
kan worden afgedaan. Dit laatste is onder andere het geval als klager niet ont-
vankelijk is of niet meer heeft gereageerd op het verweerschrift dan wel te ken-
nen heeft gegeven genoegen te nemen met het verweer dat de beroepsbeoefe-
naar heeft gevoerd of om andere reden liever van verdere procedure af te willen
zien. Het Regionaal Tuchtcollege kan echter bepalen dat in het laatste geval de
procedure toch wordt doorgezet en een terechtzitting volgt omdat naar haar
oordeel het algemeen belang dit vereist. Tijdens de terechtzitting die in de regel
openbaar is, krijgen de klager en de aangeklaagde de gelegenheid om de klacht
respectievelijk het verweer toe te lichten, zal het College de mogelijkheid benut-
ten om partijen en de eventueel ingeschakelde getuigen en deskundigen aan-
vullende vragen te stellen en wordt de zitting afgesloten met de mogelijkheid
voor beide partijen om een pleidooi te (laten) houden. Daarbij krijgt de aange-
klaagde partij het laatste woord. Bij zeer complexe zaken kan het Regionaal
Tuchtcollege besluiten om ook zelf een of ineer deskundigen in te schakelen.
Deze deskundigen krijgen tijdens de zitting als eersten de gelegenheid om hun
advies dat al voor de zitting in het bezit van beide partijen is, toe te lichten ter-
wijl zowel het College als beide partijen in de gelegenheid zijn om een nadere
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toelichting op het advies te vragen. Ook kan het Regionaal Tuchtcollege in uit-
zonderlijke gevallen de zitting schorsen met als doel aanvullende informatie of
een deskundigenadvies in te winnen alvorens de zitting voort te zetten. Na af
loop van de zitting trekt het College zich terug in de Raadkamer waar zij be-
paalt of een of ineer klachtonderdelen gegrond zijn en aan de beroepsbeoefe-
naar wel of niet een maatregel moet worden opgelegd. De beslissing wordt
binnen twee maanden na de zitting in het openbaar uitgesproken tenzij de be-
handeling achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden. De beslissing moet
worden gemotiveerd en schriftelijk worden vastgelegd. Beide partijen krijgen
een afschrift van de beslissing toegestuurd.

Als een klacht niet ontvankelijk wordt verklaard of partijen zich niet kunnen
vinden in de beslissing, zijn zij in de gelegenheid om binnen dertig dagen na-
dat de uitspraak openbaar geworden is, hoger beroep aan te tekenen bij het
Centraal Tuchtcollege in Den Haag. Aldaar volgt dezelfde procedure met dien
verstande dat dan alleen een schriftelijke ronde van klagen en verweer wordt
doorlopen en de voorfase niet wordt afgerond met een vooronderzoek. Tot
i~~~, onder het regiem van de Medische Tuchtwet, diende beroep tegen het
niet-ontvankelijk of ongegrond zijn van de klacht en tegen de lichtere maatrege-
len zoals de waarschuwing en berisping bij het Centraal Medisch Tuchtcollege
en tegen de zwaardere maatregelen zoals schorsing en ontzegging bij het Ge-
rechtshof. Daarna kon eventueel cassatie bij de Hoge Raad worden aange-
vraagd. Dit betekende dat destijds de bezwaren tegen de zwaardere maatrege-
len niet door een combinatie van juristen en collega-beroepsbeoefenaren maar
door drie rechters van het Gerechtshof werden beoordeeld.

Naast de betrokken partijen kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg beslui-
ten om in het algemeen belang, ook als zij zelf niet de indiener van de klacht in
eerste aanleg was, beroep aan te tekenen tegen de uitspraak in eerste aanleg.
Dit komt een enkele maal per jaar voor, in het bijzonder als de klager en het
Regionaal Tuchtcollege niet bekend waren met feiten en omstandigheden die al
eerder aan de orde zijn geweest in het contact tussen Inspectie en beroepsbeoe-
fenaar en die als extra belastend voor de beroepsbeoefenaar moeten worden
aangemerkt. Ook kan dit voorkomen als de beslissing naar het oordeel van de
Inspectie mogelijk nadelige gevolgen voor het algemeen belang, de volksge-
zondheid of de gezondheidszorg, zal hebben.

Hoger beroep wordt door de inspecteur aangetekend als een uitspraak op een
klacht van de Inspectie in eerste aanleg (gedeeltelijk) niet gegrond bevonden
wordt en de Inspectie zich hiermee niet kan verenigen. Ook zal de inspecteur
hoger beroep aantekenen als de Inspectie van oordeel is dat de argumentatie
van het Regionaal Tuchtcollege in het algemeen belang herziening behoeft zo-
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dat voorkomen wordt dat de uitspraak tot algemeen aanvaarde en naar het oor-
deel van de Inspectie onjuiste opvattingen en~of gedragingen in de kring van
de beroepsbeoefenaren zal leiden. Daarnaast kan de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg hoger beroep aantekenen tegen uitspraken van de Regionale Tucht-
colleges als zij in eerste aanleg zelf geen partij is maar wel meent dat correctie
van de uitspraak in het algemeen belang is vereist. In beginsel zal de Inspectie
geen beroep aantekenen als de maatregel naar haar oordeel aan de lichte kant is
maar het Regionaal Tuchtcollege de klacht wel gegrond heeft verklaard en aan-
sluitend een maatregel oplegt. Het komt ook zelden voor dat de inspecteur tij-
dens een tuchtzaak gericht om een maatregel vraagt. In de regel wordt volstaan
met het verzoek de klacht gegrond te verklaren en een passende maatregel op
te leggen. Uitzonderingen op deze regel betreffen vooral beroepsbeoefenaren
die aangeklaagd worden voor grove overnedingen van de tuchtnorm(en) en re-
cidivisten.

Hoewel de Wet Big beoogt te bevorderen dat de procedure Uinnen een redelijke
termijn wordt afgerond en door partijen (in de praktijk is dit vooral de aange-
klaagde partij) niet nodeloos wordt vertraagd, duurt een tuchtprocedure in eer-
ste aanleg in de regel toch meer dan r jaar en zal ook de procedure in hoger be-
roep vaak meer dan r jaar in beslag nemen (8). Om te voorkomen dat zaken die
geen uitstel dulden worden vemaagd, is in de Wet voorzien in een spoedproce-
dure en in de mogelijkheid om voorlopige maatregelen op te leggen die meteen
ingaan en waarvan de werking niet wordt opgeschort door in hoger beroep te
gaan bij het Centraal Tuchtcollege. De spoedprocedure moet schriftelijk en be-
argumenteerd worden aangevraagd door de Inspectie voor de Gezondheids-
zorg.

Bezwaar tegen de beslissing in hoger beroep is in beginsel niet mogelijk. Op
deze regel zijn echter vier uitzonderingen (~):
a. Op initiatief van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad kan "cassatie in

het belang der wet" worden ingesteld. Dit kan leiden tot een andere uit-

spraak.
b. Partijen kunnen vragen om "revisie" of herziening van het vonnis als, na-

dat de beslissing onherroepelijk geworden is, alsnog blijkt dat er omstan-
digheden waren die tot een afwijkende beslissing zouden hebben geleid als
zij tijdig bekend waren geworden.

c. De beroepsbeoefenaar die een zware maatregel is opgelegd kan om "gratie"
verzoeken waardoor de beslissing bij koninklijk besluit ongedaan gemaakt
kan worden.

d. Als tegen de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege in beroep gegaan is
bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het
Hof tot de conclusie komt dat in strijd gehandeld is met het Europees Ver-
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drag voor de Rechten van de Mens, kan de beslissing van het Centraal
Tuchtcollege niet in stand blijven en zal alsnog herziening plaatsvinden.

tt.6 Maatregelen tuchtrecht voor de gezondheidszorg

Als de klacht geheel of op onderdelen gegrond wordt verklaard en zodanig
zwaar wordt bevonden dat de betrokken beroepsbeoefenaar een maatregel moet
worden opgelegd, kan in oplopende mate van zwaarte een waarschuwing, be-
risping, boete, schorsing van de registratie als beroepsbeoefenaar, gedeeltelijke
ontzegging van het recht als geregistreerde het beroep uit te oefenen of doorha-
ling van de registratie worden opgelegd.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een beroepsbeoefenaar die zich al voor
de uitspraak van het Tuchtcollege vrijwillig uit het register heeft laten uitschrij-
ven, de maatregel op te leggen van ontzegging van het recht om opnieuw in het
register te worden ingeschreven. Deze maatregel is van belang gebleken omdat
onder de vigeur van de Medische Tuchtwet beroepsbeoefenaren zich opnieuw
konden vestigen nadat zij tijdens de behandeling van de tuchtzaak vrijwillig
hadden aangegeven de praktijkvoering te zullen staken. De tuchtrechter zag
dan geen reden meer om de tuchtzaak te vervolgen en tot de oplegging van een
maatregel over te gaan. Nadat zij de praktijk weer hadden opgepakt was hervat-
ting van de tuchtzaak echter niet meer mogelijk vanwege het algemeen aan-
vaarde, maar in deze gevallen ongewenste, "ne bis in idem"-beginsel. Onder
het huidige tuchtrecht zal ook na vrijwillige uitschrijving na een ernstig inci-
dent de klacht behandeld worden omdat niet de situatie op het moment van
behandeling van de klacht maar het moment van de gedraging of het nalaten
van handelen waar de klacht zich op richt, bepalend is voor de vraag of behan-
deling van de klacht plaats moet vinden (~).

De waarschuwing is de lichtste maatregel en heeft een corrigerende en voor-
lichtende strekking. De beroepsbeoefenaar kan een berisping of zwaardere
maatregel opgelegd krijgen als hem een ernstig verwijt treft. De boete kent een
maximum van 5.00o euro. Indien de maatregel van schorsing wordt opgelegd,
zijn er twee opties. De beroepsbeoefenaar kan voorwaardelijk worden geschorst
of onvoorwaardelijk. In beide gevallen duurt de maatregel maximaal i jaar. Als
de beroepsbeoefenaar voorwaardelijk is geschorst kan hij zijn titel blijven voe-
ren en de praktijk voortzetten mits hij zich houdt aan de gestelde (beperkende)
voorwaarden. Als dit niet het geval blijkt te zijn, zal de voorwaardelijke schor-
sing alsnog worden omgezet in een onvoorwaardelijke schorsing. Bij een on-
voorwaardelijke schorsing mag de beroepsbeoefenaar gedurende de periode
van schorsing zijn titel niet gebruiken. In deze periode is de beroepsbeoefenaar
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ook niet bevoegd om zijn briefpapier waarop zijn titel vermeld staat, te gebrui-
ken, moet hij elke verwijzing naar zijn beschermde beroepstitel (titel op prak-
tijkbord) nalaten en mag hij - indien van toepassing - zijn receptenpapier niet
gebruiken. Hij mag in deze periode niet deelnemen aan de diensten in de
waarneemgroep en hij moet - indien hij de praktijk gedurende deze periode
niet sluit of laat waarnemen - zijn patiënten van de maatregel en de conse-
quenties daarvan op de hoogte stellen. De maatregel van schorsing heeft name-
lijk tot gevolg dat hij gedurende de periode van schorsing niet zelfstandig voor-
behouden handelingen mag uitvoeren en geen handelingen mag verrichten die
op basis van andere wetten dan de Wet Big aan de beroepsgroep voorbehouden
zijn. Gedacht kan worden aan het uitschrijven en ondertekenen van recepten,
het opstellen van geneeskundige verklaringen, het nemen van beslissingen
over de toepassing van middelen of maatregelen in het kader van een noodsitu-
atie, enzovoort. Daarnaast mogen de handelingen die hij in de periode van
schorsing verricht, niet bij de zorgkantoren of ziektekostenverzekeraars worden
gedeclareerd.

De maatregel van gedeeltelijke ontzegging van het recht als geregistreerde het
beroep uit te oefenen betekent dat de beroepsbeoefenaar bepaalde handelingen
niet langer als geregistreerde mag uitoefenen. Bersee e.a. noemt als voorbeel-
den: het niet langer uitvoeren van chirurgische handelingen of het niet langer
voorschrijven van verdovende middelen (~).

De doorhaling van de registratie is de zwaarste maatregel. Deze maatregel zal
ertoe leiden dat de beroepsbeoefenaar in de regel niet langer perspectief heeft
om zijn beroep op het terrein van de gezondheidszorg uit te oefenen. Dit treft
met name de beroepsbeoefenaren die voorbehouden handelingen verrichten.
In mindere mate geldt dit voor de beroepsgroepen die - mits de werkgever
hiermee instemt - op basis van hun opleiding en zonder de beschermde be-
roepstitel hun werkzaamheden in belangrijke mate zouden kunnen verrichten.
Gedacht kan worden aan een psycholoog~psychotherapeut die na doorhaling
van zijn registratie als psychotherapeut eventueel als psycholoog, belast met di-
agnostiek of voorlichting, werkzaam kan blijven.

ii.7 De verwachtingen van de burger van het tuchtrecht

De meeste klachten die door de Tuchtcolleges behandeld worden zijn afkom-
stig van de patiënt of diens verwanten. Een raadpleging van internet en de pu-
blieke media leert dat velen niet tevreden zijn met de gang van zaken of inet
uitspraken. Zij hebben in de regel niet het algemeen belang op het oog maar
genoegdoening voor de onheuse bejegening, het teleurstellend resultaat van de
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behandeling of de gemaakte fouten bij de uitoefening van het beroep. Boosheid
en verdriet en de behoefte aan erkenning van de klacht, wraakgevoelens of de
behoefte aan geldelijke genoegdoening vormen regelmatig de drijfveer voor
hun handelen. Niet zelden gaan klagers direct naar het Tuchtcollege en zijn zij
niet genegen om de klacht eerst te laten behandelen door de klachtencommis-
sie die elke zorginstelling op basis van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector
heeft ingesteld of waarbij elke vrijgevestigde beroepsbeoefenaar aangesloten
moet zijn. Bij het Tuchtcollege wacht hen vaak een grote teleurstelling. De pro-
cedures duren lang, veel klachten worden niet ontvankelijk of ongegrond be-
vonden (ro) en de opgelegde maatregel wordt door de klagers vaak als licht en
onvoldoende ervaren. Anderen gebruiken het tuchtrecht als tussenstap om met
de uitspraak in de hand beter beslagen ten ijs te komen bij de aansprakelijkstel-
ling van de betrokken beroepsbeoefenaar. Het is duidelijk dat de voorlichting
over het doel van het tuchtrecht tekortschiet en dat de reguliere mogelijkheden
voor de behandeling van klachten en het verkrijgen van genoegdoening onvol-
doende worden benut.

De positie van de klager is in het huidige tuchtrecht sterk verbeterd ten opzich-
te van hun positie onder de voormalige Medische Tuchtwet. Dit neemt niet weg
dat klagers regelmatig niet tevreden zijn over hun mogelijkheden om de klacht
toe te lichten en over de reacties die de klager op de klacht van de zijde van het
Tuchtcollege ontvangt. Nog steeds wordt door klagers regelmatig opgemerkt
dat zij van mening zijn dat de aangeklaagde beroepsbeoefenaar door zijn colle-
ga-beroepsgenoten in het Tuchtcollege wordt gespaard (ir). Toch moet worden
vastgesteld dat de rechtspositie van de klager sterk is verbeterd. Voor r~~~ kon
de klager wel een klacht indienen maar hij kreeg vaak weinig gelegenheid zijn
klacht toe te lichten, er was niet in alle gevallen een vooronderzoek en de klager
kon zich niet laten vertegenwoordigen of laten bijstaan tijdens de zitting (an-
ders dan door een advocaat). De klacht werd achter gesloten deuren behandeld
en de beslissing van het Tuchtcollege werd slechts in uitzonderingsgevallen
gepubliceerd. De klager was in de regel geen actieve procespartij. De klager
kreeg tijdens de zitting vaak geen gelegenheid te reageren op uitspraken van de
wederpartij en het Tuchtcollege kon beslissen dat de klager - niet zijnde de In-
specteur - uitsluitend dat deel van de beslissing werd toegezonden dat voor
hem van belang werd geacht. In het huidige tuchtrecht is aan een groot aantal
bezwaren die tegen het oude tuchtrecht bestonden, tegemoet gekomen met als
doel de patiënt een volwaardige procespartij te laten zijn. Dit komt tot uitdruk-
king in de opzet van het vooronderzoek zoals in dit hoofdstuk beschreven, de
mogelijkheid van vertegenwoordiging en bijstand, de openbaarheid van de zit-
ting en van de uitspraken en het feit dat de klager in alle gevallen de beslissing
van het Tuchtcollege integraal toegezonden krijgt.
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Het feit dat nog steeds een groot aantal klachten niet ontvankelijk of ongegrond
verklaard wordt, dwingt tot reflectie. De Inspectie voor de Gezondheidszorg
heeft bij herhaling gepleit voor de aanpassing van het systeem (ro). Het is
raadzaam om het reguliere klachtrecht te versterken zodat veel klachten door
de klachtencommissies kunnen worden afgehandeld (zie hoofdstuk interventie-
toezicht).

ii.8 De impact op beroepsbeoefenaren van tuchtklachten

Patiënten tonen zich regelmatig niet tevreden met het functioneren van het
tuchtrecht en geven vaak aan dat zij weinig begrip op kunnen brengen voor het
gewicht van de opgelegde maatregelen, zoals de waarschuwing en de berisping,
nadat naar hun oordeel zeer ernstige feiten zijn vastgesteld. Beroepsbeoefena-
ren zijn daarentegen in de regel zeer huiverig voor een tuchtklacht (za). Zij
kunnen hierdoor boos, teleurgesteld, verontwaardigd en geheel van slag zijn en
zij reageren niet zelden aangeslagen en fors gekrenkt op klachten en betrok-
kenheid bij klachtprocedures. Soms werken klachten bij het Tuchtcollege zo-
danig verlammend op hun functioneren en hebben klachten een zodanig effect
op hun zelfbeeld dat de betrokken beroepsbeoefenaren (artsen) voortijdig be-
sluiten hun witte jas aan de kapstok te hangen en het beroep vaarwel te zeggen.
Ook kunnen klachten angst induceren en een zodanig effect op hun functione-
ren hebben dat zij niet langer risicovolle beslissingen durven te nemen of risi-
covolle handelingen willen verrichten, van afdeling of doelgroep willen veran-
deren, zich ziek melden of voortijdig afgekeurd worden en de WAO ingaan. In
een enkel geval is bekend dat de betrokken beroepsbeoefenaar zich van het le-
ven heeft beroofd nadat hem een tuchtklacht is aangekondigd of nadat tijdens
een zitting van het tuchtcollege geen andere conclusie kon worden getrokken
dan dat hem een zware maatregel wachtte. Dit laatste betrof een ontzegging of
een doorhaling van zijn registratie met als gevolg dat hem elk perspectief op de
voortzetting van zijn werk zou worden ontnomen. De opvatting dat een klacht
een gratis advies is voor de verbetering van de kwaliteit van de zorg, werpen be-
roepsbeoefenaren dan ook vaak verre van zich. Niet zelden ziet met onbegrip
over tuchtrechtelijke beslissingen (i3,14,r5) en het is duidelijk dat zowel over
het indienen als het ontvangen van een tuchtklacht niet lichtzínnig moet wor-
den gedacht (r6).

ii.g Tuchtzaken: subjectiefen algemeen belang

Zoals eerder in dit hoofdstuk is aangegeven, hebben patiënten en hun verte-
genwoordigers en nabestaanden vaak persoonlijke motieven om een tuchtzaak
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te starten, het subjectief belang. Zij willen dat de beroepsbeoefenaar "gestraft"
wordt voor zijn onheuse bejegening, het niet of te laat verschijnen, het stellen
van de verkeerde diagnose, het niet of te laat verwijzen naar een meer terzake
kundige hulpverlener, vermeende ondeskundigheid, het toepassen van bizarre
behandelingen of behandelingen die niet overeenkomstig "the state of the art"
zijn, het treden buiten de eigen bevoegdheden en competenties, het schenden
van de vertrouwensrelatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag enzovoort. Zo-
als eerder in dit hoofdstuk is aangegeven, levert het tuchtrecht zelden de ge-
wenste genoegdoening op.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg zal in de regel geen tuchtzaken indie-
nen die primair het subjectief belang van de patiënt, diens vertegenwoordiger
en~of nabestaanden dienen. Wel kunnen de betrokkenen doordat de Inspectie
het initiatief neemt of nadat duidelijkheid is verkregen over het oordeel van het
Tuchtcollege soms tevreden zijn met het de uitkomst van de tuchtzaak die door
de Inspectie is ingediend. De weigering van de inspecteur om namens de pati-
ent c.s. louter met het oog op het particuliere belang van de rechtstreeks be-
langhebbende te klagen wordt door de betrokkenen niet altijd goed begrepen.
Dit onbegrip neemt soms nog verder toe als men daarna zelf een tuchtklacht
heeft ingediend en deze wel tot een maatregel tegen de betrokken beroepsbeoe-
fenaar leidt.

Het optreden van de Inspectie kan echter ook betekenen dat de inspecteur een
tuchtzaak start tegen een beroepsbeoefenaar terwijl de patiënt waarvan de casus
als voorbeeld dient in de tuchtzaak geen weet heeft of waar de patiënt zich te-
gen verzet. Dit laatste doet zich in het bijzonder voor als er sprake is van seksu-
eel grensoverschrijdend gedrag en de relatie op het moment dat de inspectie tot
het starten van een tuchtzaak besluit, nog intact is. Vaak houdt een dergelijke
relatie echter geen stand en het komt niet zelden voor dat de betrokken patiënt,
nadat de relatie is beëindigd, zijn of haar excuses bij de inspecteur komt maken
en het besluit van de inspecteur alsnog toejuicht.

De [nspectie voor de Gezondheidszorg wendt zich tot het Tuchtcollege als er
sprake is van een uit feiten en omstandigheden voortvloeiend redelijk vermoe-
den dat één van de in de Wet Big omschreven tuchtnormen is overtreden door
een beroepsbeoefenaar die aan de bedoelde tuchtrechtspraak is onderworpen
en het algemeen belang hiermee is gediend (r~). Dit laatste is het geval als er
sprake is van één of een combinatie van de volgende criteria:
a. De ernst van de bevindingen. In de regel zal er sprake zijn van zeer onpro-

fessioneel gedrag, vermeende grove onkunde of ernstige nalatigheid, al dan
niet met ernstige (blijvende) schadelijke gevolgen voor de betrokken pati-
ent(en).
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b. De (kans op) recidive van de zijde van een beroepsbeoefenaar. Soms zal
een tuchtzaak worden gestart nadat een beroepsbeoefenaar eerder door de
Inspectie is gewezen op de onjuistheid van zijn handelen maar toch op-
nieuw in de fout is gegaan. In veel gevallen zal een tuchtzaak echter wor-
den ingediend als de beroepsbeoefenaar weigert in te zien dat hij onjuist
heeft gehandeld, weigert passende maatregelen te nemen om herhaling te
voorkomen of duidelijk maakt dat zijn optreden in voorkomende vergelijk-
bare gevallen wederom op dezelfde wijze zal plaatsvinden.

c. De behoefte om door het uitlokken van een tuchtrechtelijke uitspraak
(meer) duidelijkheid te verkrijgen ten aanzien van hetgeen geldend recht
moet worden geacht met betrekking tot een aspect van de beroepsuitoefe-
ning. Soms leiden uitspraken die dit doel hebben tot forse beroering in de
kringen van de beroepsbeoefenaren. Andere keren weigert het Tuchtcollege
zodanige uitspraken te doen dat zij kunnen dienen als ondersteuning van
of aanscherping van bestaande beroepsnormen of kunnen functioneren als
nieuwe beroepsnorm.

i~.io De rol van de inspecteur in het tuchtrecht

De inspecteur vervult in een tuchtzaak op basis van de Wet Big met name de
rol van openbaar aanklager of hoeder van het functioneren van en vertrouwen
in de acht in artikel 3 van de Wet Big genoemde beroepsgroepen die titelbe-
scherming genieten en die cruciale rollen vervullen in de gezondheidszorg. Dit
betekent dat de inspecteur bij alle incidenten en calamiteiten die zich voordoen
en die bij hem worden gemeld de vraag zal stellen of het algemeen belang is
gebaat bij nader eigen onderzoek of dat volstaan kan worden met een oordeel
over de schriftelijke melding waarin aangegeven is welke maatregelen de
zorgaanbieder zelf getroffen heeft om herhaling te voorkomen. Op geleide van
de bevindingen van eigen onderzoek kan de inspecteur een keuze maken uit
(een combinatie van) zijn drie taken: adviseren, stimuleren of corrigeren (18).
Decennia lang, en met name bij de voormalige Geneeskundige Inspectie voor
de Geestelijke Volksgezondheid, lag het accent op adviseren en stimuleren. De
laatste jaren is in lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen die gericht zijn
op minder gedogen, een beleid ingezet dat leidt tot meer corrigeren onder meer
door het aanwenden van de sancties die de Inspectie ten dienste staan, zoals
het bevel uit de Wet Big, het bevel en de aanwijzing uit de Kwaliteitswet zorg-
instellingen, het melden van strafUare feiten bij het Openbaar Ministerie of het
instellen van een tuchtzaak (r~). Toch worden voornoemde sancties nog niet
vaak aangewend, zoals ook uit het volgende hoofdstuk blijkt, en zal de inspec-
teur ook de afweging maken of de inzet van tijd en middelen het beoogde doel
dienen. Een tuchtzaak is in de regel namelijk een zeer tijdrovende aangelegen-
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heid. Dit betekent dat de Inspectie vooral inzet op zaken die naar verwachting
tot een zware maatregel zullen leiden.

Naast het algemeen belang dient de inspecteur ook rekening te houden met de
beginselen van procesrecht zoals vastgelegd in artikel 6 van het EVRM (ao). In
artikel 6 EVRM is onder andere bepaald dat iedereen recht heeft op een eerlijke
en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn en door
een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij wet is ingesteld. Het vonnis
moet in het openbaar gewezen worden. Voor de inspecteur is het van belang
dat de zaak binnen een redelijke termijn wordt afgewikkeld. Een aantal malen
is bij een tuchtrechterlijke procedure een beroep gedaan op dit artikel uit het
EVRM (ao). De jurisprudentie maakt niet voldoende duidelijk wat een redelijke
termijn is. De verschillende tuchtcolleges, gerechtshoven en de Hoge Raad
hebben hier in de loop der jaren wisselende uitspraken over gedaan, mogelijk
samenhangend met de aard en complexiteit van de zaak. Ook staat vast dat bij
de bepaling van de vraag of er sprake is van een redelijke termijn, rekening ge-
houden wordt met de mate waarin de partijen zelf hebben bijgedragen aan de
ontstane vertraging in de afhandeling van de zaak. De Hoge Raad besliste ech-
ter op a februari i~~o dat de termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM ertoe strekt
te voorkomen dat de betrokkene langer dan redelijk is moet leven onder de
dreiging van een tuchtrechterlijke klacht (ao). In de onderhavige zaak beteken-
de dit dat de termijn aangevangen was op het moment dat de aangeklaagde be-
kend kon zijn dat hem terzake van zijn handelen een tuchtrechtelijk verwijt
werd gemaakt. In de praktijk van de Inspectie betekent dit dat de duur van een
onderzoek naar aanleiding van een melding beperkt moet zijn en dat de voort-
gang nauwkeurig moet worden bewaakt. Ook heeft de jurisprudentie (ZO) uit-
gewezen dat het niet redelijk is om na een langdurige strafzaak alsnog een
tuchtzaak te starten als de inspecteur de betrokken arts al voor de aanvang van
de strafzaak heeft meegedeeld dat hij rekening dient te houden met de moge-
lijkheid dat alsnog een klacht bij de tuchtrechter zal worden ingediend als de
Officier van Justitie geen strafvervolging instelt. In het onderhavige geval heeft
het Openbaar Ministerie 45 maanden nodig gehad om te komen tot de beslis-
sing om niet te vervolgen. Gelet op de jurisprudentie die over de interpretatie
van artikel 6 EVRM bestaat, wordt bij het indienen van een tuchtklacht altijd
nagegaan hoelang de inspecteur op de hoogte was van de melding en wanneer
hij de betrokken beroepsbeoefenaar heeft geïnformeerd over de melding. Vanaf
dat moment kan de beroepsbeoefenaar weten dat de mogelijkheid bestaat dat
tegen hem een tuchtklacht wordt ingediend. De potentiële dreiging dat tegen
hem een klacht wordt ingediend, begint immers op dat moment. Als het on-
derzoek buiten de schuld van de aangeklaagde partij te lang heeft geduurd of de
inspecteur te lang geaarzeld heeft over de vraag of hij al dan niet een tucht-

a46



11. DE ONTWIKKELING EN TOEPASSING VAN HET TUCHTRECHT

klacht moet indienen, kan besloten worden om in de onderhavige casus van
een tuchtklacht af te zien.

In een enkel geval wordt de inspecteur door het Tuchtcollege ingeschakeld in
de rol van getuige-deskundige. Zo kan het Tuchtcollege de Inspectie voor de
Gezondheidszorg verzoeken om nader onderzoek in te stellen naar het functi-
oneren van een beroepsbeoefenaar als de klacht van klagers hiertoe aanleiding
geeft (ar) en de inspecteur kan worden opgeroepen als hij in een eerder stadi-
um een onderzoek heeft verricht maar niet overgegaan is tot het starten van
een tuchtzaak. Als de betrokken patiënt of diens nabestaanden na afronding
van het onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg alsnog besluiten
een tuchtklacht in te dienen en zij daarin het oordeel van de inspecteur heke-
len, kan de inspecteur door het Tuchtcollege worden opgeroepen om zijn be-
vindingen en conclusies nader toe te lichten. In dergelijke gevallen treedt de
inspecteur op als deskundige. Onder het oude tuchtrecht (niet gepubliceerde
uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege 's-Gravenhage) is dit eenmaal voor-
gekomen. Dit gebeurde nadat de inspecteur ten onrechte tot de conclusie was
gekomen dat de psychiater gelijk had met zijn stelling dat hypnose kon worden
aangewend om de waarheid over incest te achterhalen. Tijdens de behandeling
van de tuchtklacht is door de [nspectie het standpunt van de betrokken inspec-
teur ingetrokken en gecorrigeerd waarna de psychiater een zware maatregel is
opgelegd.

ii.ii De inspecteur en het strafrecht, civiel recht en bestuursrecht

Als patiënten of nabestaanden geconfronteerd worden met handelingen of ge-
beurtenissen die naar hun oordeel klachtwaardig zijn, doet zich altijd de vraag
voor of volstaan kan worden met een klacht bij de klachtencommissie van de
zorginstelling of de vrijgevestigde beroepsbeoefenaar. Daarbij gaat het niet al-
leen om het gewicht dat de betrokkene(n) aan de klacht hecht(en) maar vooral
om de aard van de klacht en de consequenties die daar aan verbonden moeten
worden. Soms zal dit leiden tot de toepassing van het tuchtrecht, andere keren
tot de toepassing van strafrecht, civiel recht of bestuursrecht. Er zijn echter ook
zaken denkbaar waarbij gelijktijdig of achtereenvolgens meerdere vormen van
rechtspraak vereist zijn.

De inspecteur is volgens artikel lq.z van het Wetboek van Strafvordering en het
Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, aangewezen als buitengewoon
opsporingsambtenaar belast met de opsporing van feiten, strafl~aar gesteld bij
of krachtens:
a. de wetten op het gebied van de volksgezondheid.
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b. andere wetten, indien en voor zover hij daarmee in een concreet opspo-
ringsonderzoek door een officier van justitie wordt belast, voor de duur van
dat onderzoek.

De opsporingsbevoegdheid dient te worden beperkt tot het opmaken van een
technisch proces-verbaal, waarbij geen verklaringen van verdachten of getuigen
behoeve te worden opgenomen. Indien dit laatste wel noodzakelijk is, worden
de inspecteurs ingezet die tevens de opleiding tot Buitengewoon Opsporings
Ambtenaar (BOA) hebben gevolgd en die getraind zijn in het maken van pro-
cessen-verbaal. De inspecteur is als buitengewoon opsporingsambtenaar ver-
plicht om alle strafUare feiten die hij bij de uitoefening van zijn functie tegen-
komt, onverwijld te melden bij de Officier van Justitie waarna het Openbaar
Ministerie besluit of een strafrechtelijk onderzoek en strafrechtelijke vervolging
plaats moeten vinden. Aangezien het Openbaar Ministerie evenals de Inspectie
voor de Gezondheidszorg kampt met de vraag hoe zij met de haar toegemeten
(krappe) formatie alle aangiften moet afwikkelen, hanteert het Openbaar Minis-
terie daarbij een prioriteitstelling. Daarbij wordt nagegaan of de aangegeven
zaak van zodanig gewicht is dat het Openbaar Ministerie nader onderzoek vor-
dert en vervolging aangewezen acht (opportuniteitsbeginsel). Dit kan leiden tot
teleurstellingen. Zo heeft het Openbaar Ministerie bij herhaling aangegeven
geen prioriteit te geven aan de strafrechtelijke vervolging van mensen die ten
onrechte beschermde beroepstitels gebruiken en komen ook niet alle zaken
waarbij een alternatieve hulpverlener naar het oordeel van de Inspectie schade-
lijk heeft gehandeld, voor nader onderzoek of vervolging in aanmerking. De In-
spectie voor de Gezondheidszorg en het OM streven er naar om dergelijke za-
ken zowel beleidsmatig op het niveau van de Procureur-Generaal en de
Inspecteur-Generaal (en Hoofdinspecteurs) als op het niveau van de concrete
casuïstiek tussen de Officier van Justitie en de inspecteur-jurist in de regio
goed af te stemmen.

De opsporingsbevoegdheid komt aan de orde als tijdens inspectiewerkzaamhe-
den blijkt dat er sprake is van strafbare medische handelingen, het veroorzaken
van dood of lichamelijk letsel door schuld of economische delicten. Als de in-
specteur procesverbaal opmaakt zal hij dit vooraf aan de betrokken beroepsbe-
oefenaar kenbaar moeten maken en hem moeten wijzen op zijn zwijgrecht. Dit
laatste is niet vereist als de feiten de inspecteur doen besluiten de zaak voor te
leggen aan het Tuchtcollege. Strafbare medische handelingen (artikel 30o Wet-
boek van Strafrecht) zijn handelingen die pijn, leed of letsel toebrengen dan
wel gericht zijn op de opzettelijke benadeling van de gezondheid van de pati-
ent(en). Voor de gezondheidszorg belangrijke strafUare feiten komen voor in
het Wetboek van Strafrecht en in bijzondere wetten zoals de Wet op de beroe-
pen individuele gezondheidszorg, de Wet bijzondere opnemingen in psychia-
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trische ziekenhuizen, de Wet bestrijding infectieziekten en opsporen ziekte-
oorzaken, de Wet op de lijkbezorging, de Wet afbreking zwangerschappen en
de wetgeving met betrekking tot medische experimenten maar ook in bijvoor-
beeld de Wet ziekenhuisvoorzieningen, de Opiumwet, de Wet tarieven ge-
zondheidszorg en de Wet op de Economische delicten.

Voorbeelden die in het Wetboek van Strafrecht worden genoemd (az), zijn:
mensen aan ioniserende stralen blootstellen of inet radioactieve stoffen be-
smetten (artikel 16i quater en quinquies); voor het leven of de gezondheid
schadelijke waren verkopen, te koop aanbieden, afleveren of uitdelen (artikel
r74 en i75); opzettelijk gerechtelijke lijkschouwing beletten, belemmeren of
verijdelen (artikel r~o); een valse geneeskundige verklaring afgeven (artikel aa8
en aa~); ontucht met een patiënt (artikel aq.~); verlating van hulpbehoevenden
(artikel a5S en 257); schending van geheim (artikel z~a); wederrechtelijke vrij-
heidsberoving (artikel z8a en z83); wederrechtelijke dwang iets te doen, niet te
doen of te dulden (artikel a8q.); moord en doodslag (artikel 28~-z8~); mishan-
deling en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel (artikel 3oo-3oq); veroor-
zaken van dood of lichamelijk letsel door schuld (artikel 30~-30~); vervalste ge-
neesmiddelen verkopen, te koop aanbieden of afleveren (artikel 330) en het
nalaten hulp te verlenen bij ogenblikkelijk levensgevaar (artikel 4.50).
Met de invoering van de Wet Big zijn enkele artikelen uit het Wetboek van
Strafrecht niet langer bruikbaar bevonden en zijn in de Wet Big enkele aparte
strafbepalingen ingevoerd die voor alle hulpverleners gelden (6). Deze strafbe-
palingen hebben betrekking op de aanmerkelijke kans op schade (artikel ~6),
het niet-bevoegd uitvoeren van voorbehouden handelingen (artikel ~~), het niet
naleven van beperkingen van bevoegdheden en voorwaarden, opgelegd door de
Tuchtrechter (artikel ~8), het voeren van de beschermde titel na schorsing of
doorhaling (artikel ~~), het onterecht voeren van een beschermde beroepstitel
inclusief de specialistentitels (artikel zooa), het overneden van een schriftelijk
bevel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg zoals genoemd in artikel 8~a
van de Wet Big (artikel ioob), het ovemeden van kwaliteitsvoorschriften en
geen medewerking verlenen aan een inspecteur (artikel roi). Niet alle genoem-
de feiten zullen altijd en onder alle omstandigheden leiden tot strafvervolging.
Dit hangt zowel af van de feiten en omstandigheden als van de persoon van de
dader en zijn bijzondere kwaliteiten. Zo zal het een hulpverlener die geen arts
is zwaarder worden aangerekend als hij voorbehouden handelingen heeft ver-
richt die ernstige schade teweeg hebben gebracht dan een bevoegde arts. Het
Wetboek van strafrecht kent daarnaast een aantal strafuitsluitingsgronden zoals
ontoerekeningsvatbaarheid van de beroepsbeoefenaar (artikel 37 en 39), over-
macht (artikel 40), noodweer (artikel qi), noodweerexces (artikel 4i lid z), uit-
voering van een wettelijk voorschrift (artikel 4z) en het voldoen aan een be-
voegd gegeven ambtelijk bevel (artikel 43). Ook is onder overmacht begrepen de
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noodtoestand in de zin van conflict van plichten zoals dit onder bijzondere om-
standigheden kan voorkomen bij het schenden van het beroepsgeheim.

De patiënt kan zich tot de civiele rechter wenden bij geschillen tussen hem en
zijn behandelaar of de betrokken zorginstelling en voor het claimen van een
vergoeding bij schade die voortvloeit uit de behandelingsovereenkomst of een
onrechtmatige daad. De juridische normen zijn terug te vinden in het burger-
lijk wetboek, de vakmatige norm voor die aansprakelijkheid is de professionele
standaard. In dergelijke zaken is de Inspectie voor de Gezondheidszorg in be-
ginsel geen partij. Wel kan de inspecteur de patiënt wijzen op zijn rechten en
hem voor de beoordeling en afwikkeling van het geschil verwijzen naar de ci-
viele rechter. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om inzage in en afschrift
van het medisch dossier te ontvangen zoals vastgelegd in de Wet op de genees-
kundige behandelingsovereenkomst, om een beroepsbeoefenaar te dwingen
zich aan te sluiten bij een klachtencommissie, om de instelling te dwingen een
klachtencommissie in te stellen die voldoet aan de eisen zoals die zijn vastge-
legd in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector of om de inhoud of de hoogte
van de rekening van de beroepsbeoefenaar ofde zorginstelling voor de gedecla-
reerde verrichtingen te bestrijden. Een voorbeeld hiervan is de rekening die ge-
declareerd wordt voor het verkrijgen van een afschrift van het dossier en die
niet voldoet aan het Besluit tot vaststelling van de vergoeding tot kosten als be-
doeld in de artikelen 3~ en qo van de Wet bescherming persoonsgegevens dat
door de KNMG onverkort is overgenomen. Dit besluit houdt in dat maximaal
io euro per afschrift moet worden vergoed. Andere voorbeelden zijn rekenin-
gen voor handelingen die feitelijk niet verricht zijn. Ook kan een patiënt bij de
civiele rechter een vergoeding eisen voor schade die naar zijn oordeel aan hem
is toegebracht. Het schriftelijke oordeel van een klachtencommissie op de be-
treffende klacht, de rapportage van intern onderzoek dat door de leiding van de
zorginstelling naar de gewraakte feiten en omstandigheden is ingesteld, de
rapportage van eigen onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en
de uitspraak van de Tuchtrechter, kunnen aan de bewijsvoering bijdragen.
Toch zal niet elke door de Tuchtrechter gegrond verklaarde klacht tot civiele
aansprakelijkheid leiden. Dit hangt samen met de verschillende normen en
vormvereisten die in beide rechtssystemen worden gehanteerd.

Bij experimenteel onderzoek is de standaard in het civiele recht niet de stan-
daard van een redelijk bekwaam beroepsbeoefenaar maar die van een beroeps-
beoefenaar die voldoet aan de vereiste wetenschappelijke kwalificaties voor het
betreffende experiment. Dit laatste betekent dat een patiënt of de gezonde
proefpersoon, die goed voorgelicht is over het doel en de mogelijke risico's van
het experimenteel onderzoek en heeft ingestemd met participatie in het onder-
zoek, de onderzoeker vrijwaart van eventuele schade die door het experiment
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kan worden opgelopen mits de onderzoeker heeft voldaan aan de eisen die aan
hem en aan het experiment evenals aan de rechten van de patiënt zijn gesteld.

Een bijzondere rol voor de inspecteur is weggelegd bij klachten van patiënten
of anderen tegen de toepassing van vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperken-
de maatregelen op basis van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen, en als door of namens de patiënt aan de rechtbank het verzoek
wordt voorgelegd om de voorgenomen toepassing van dwangbehandeling, in
het bijzonder dwangmedicatie, te verbieden. In dergelijke gevallen moet de in-
specteur eigen onderzoek doen alvorens de klacht door te geleiden (art. q.i lid ~
e.v. Wet Bopz). Ook kan de inspecteur door de rechter als deskundige worden
gehoord in het geval de patiënt zich buiten tussenkomst van de inspecteur tot
de rechter heeft gewend met het verzoek om de toepassing van dwangmedicatie
te verbieden. Deze verzoeken hebben meestal een spoedeisend karakter en
worden zodoende in de regel binnen enkele dagen in een kortgeding procedure
behandeld.

Het komt met enige regelmaat voor dat een casus zowel aan de tuchtrechter als
de strafrechter of achtereenvolgens aan de tuchtrechter en de civiele rechter
wordt voorgelegd. Dit kan leiden tot dubbele bestraffing en het gevoel dat on-
rechtvaardig en ongewenst wordt gehandeld (a3). Indien gelijktijdig de vraag
aan de orde is of een zaak aan de tuchtrechter dan wel aan de strafrechter moet
worden voorgelegd en de inspectie bij de casus betrokken is, vindt voorafgaan-
de aan nader onderzoek niet zelden overleg plaats tussen de inspecteur en de
officier van justitie. Vaak wordt in onderling overleg besloten dat de Inspectie
voor de Gezondheidszorg nader onderzoek doet en de zaak aan de tuchtrechter
voorlegt. Dit heeft zowel te maken met de geringe beschikbaarheid van medi-
sche expertise bij het Openbaar Ministerie en de opvatting dat onnodige proce-
dures moeten worden voorkomen, als met het feit dat veel onderwerpen op het
terrein van de volksgezondheid en de gezondheidszorg zich moeilijk lenen voor
strafrecht. De procedure in het strafrecht kent immers in tegenstelling tot het
tuchtrecht vormvereisten en stelt hoge eisen aan de bewijsvoering. Het bewijs
moet wettig en overtuigend zijn. Het opleggen van een straf vereist een wette-
lijke delictomschrijving en schuld. In het strafrecht geldt het vermoeden van
onschuld totdat de rechter een strafbaar feit bewezen acht (presumptio inno-
centiae). In de geneeskunde wordt bij schuld in het algemeen gedacht aan ern-
stig verzuim. De Hoge Raad heeft al in i~i3 bepaald dat het begrip "schuld" in
de uitoefening van de geneeskunst een min of ineer grove of aanmerkelijke on-
voorzichtigheid, onachtzaamheid of nalatigheid omvat (aq.). Van schuld is al-
leen sprake als het handelen of nalaten hiervan de dood of (ernstige) gezond-
heidsschade tot gevolg heeft (causaliteitsbeginsel). In tegenstelling tot de
strafrechter kan de tuchtrechter tot veroordeling overgaan als zeer aannemelijk
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is gemaakt dat de betrokken beroepsbeoefenaar in strijd met de tuchtnormen
heeft gehandeld. Daarnaast kan de tuchtrechter alle relevante aspecten van de
beroepsuitoefening in zijn beoordeling betrekken. De strafrechter kan slechts
beoordelen of het ten laste gelegde kan worden aangemerkt als een wettelijk
omschreven delict, bewezen geacht kan worden en betrokkene aangerekend
moet worden.

Toch komt het soms voor dat een klacht zowel door de tuchtrechter als de straf
rechter wordt behandeld (z3). In ZooS heeft het Tuchtcollege Zwolle (z~) vast-
gesteld dat het tuchtrecht en het strafrecht weliswaar geheel los van elkaar
staan maar dat voor beide het beginsel van "ne bis in idem" geldt. Dit tuchtcol-
lege kwam tot het oordeel "als er naast tuchtrechtelijke berechting sprake is van
strafrechtelijke berechting die geheel is of wordt afgerond, is tuchtrechtelijke
berechting mogelijk tot en met - en niet verder dan - de beoordeling van de
gegrondheid van de klacht". Dit betekent dat zij van oordeel is dat dan geen
maatregel moet worden opgelegd. In het hoger beroep dat inmiddels is inge-
steld, moet nog blijken of het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
deze opvatting deelt. Het Tuchtcollege Zwolle heeft zich in de aangehaalde uit-
spraak namelijk aangesloten bij een aanbeveling van de evaluatiecommissie
Wet Big die in zooz heeft geadviseerd in de wet op te nemen dat de tuchtrech-
ter - net als de strafrechter - over moet kunnen gaan tot een gegrondverklaring
zonder de oplegging van een maatregel (z5). Deze aanbeveling is nog niet wet-
telijk vastgelegd.

Onderwerpen die in enkele gevallen hebben geleid tot een maatregel van zowel
de tuchtrechter als de strafrechter betreffen onder andere seksueel grensover-
schrijdend verkeer of ontucht met een patiënt (artikel zq.~ WvS) en enkele ge-
vallen van sterven waarbij de vraag aan de orde is of er geen sprake is van actie-
ve levensbeëindiging zonder verzoek (26,2~). Ook komt het een enkele keer
voor bij een combinatie van aanklachten, bijvoorbeeld middelenmisbruik en
ontucht of verkrachting (28).

Als door de Officier van Justitie een ernstige klacht aan de strafrechter ter be-
oordeling wordt voorgelegd, kan de Officier van Justitie op eigen gezag of na
overleg met de inspecteur in zijn eis opnemen dat de betrokken beroepsbeoe-
fenaar gedurende een bepaalde periode of blijvend zijn beroep niet mag uitoe-
fenen. Als deze eis door de rechter wordt toegewezen op basis van artikel a8
van het Wetboek van Strafrecht, zal dit in beginsel tot gevolg hebben dat de in-
schrijving in het Big-register wordt geschorst of doorgehaald. In de praktijk is
gebleken dat dergelijke uitspraken zeldzaam zijn en niet altijd bij de houder
van het Big-register, te CIBG, terechtkomen. Daarnaast hebben deze uitspra-
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ken niet alleen betrekking op de beroepsbeoefenaren die in het Big-register zijn
opgenomen maar ook op verzorgenden e.d.

Daarnaast komt het een enkele keer voor dat de aangeklaagde beroepsbeoefe-
naar zich achtereenvolgens moet verantwoorden voor zijn handelen of nalaten
hiervan bij zowel de tuchtrechter en~of de strafrechter en daarna ook nog bij de
civiele rechter. De civiele rechter wordt vooral ingeschakeld als de klager zijn
schade op de beroepsbeoefenaar wil verhalen. Elke vorm van dubbele berech-
ting roept vrijwel altijd protesten op van de zijde van de aangeklaagde beroeps-
beoefenaar met als opvatting dat het "ne bis in idem" principe, inhoudende dat
men niet tweemaal voor dezelfde zaak kan worden vervolgd en veroordeeld (ar-
tikel 68 Wetboek van strafrecht), wordt geschonden. Gelet echter op de ver-
schillende doelstellingen van de diverse vormen van recht is hier in de regel
geen sprake van, maar houden rechters wel rekening met de diverse rechtsgan-
gen en het totaal van consequenties voor de beroepsbeoefenaar (a3).

~~.i2 Publicitaire beïnvloeding rechterlijke procedures

Sinds de zittingen van de Tuchtcolleges en de uitspraken van deze colleges
openbaar zijn, komt het regelmatig voor dat de aangeklaagde partij terwijl de
zaak onder de rechter is de media zoekt om steun te verkrijgen voor zijn stand-
punt en om van zijn verontwaardiging blijk te geven. Opvallend is in dit ver-
band het optreden in de media van een psychiater tegen wie de Inspectie voor
de Gezondheidszorg in aoo4 een klacht heeft ingediend en die zowel aandacht
voor zijn zaak heeft gekregen tijdens diverse televisie-uitzendingen als in de
schrijvende pers zoals in HP~De Tijd (a~,3o). Ook kan in dit verband het op-
treden van een voormalig psychiater (43~44) worden genoemd die zowel tijdens
de procedures bij de tuchtcolleges diverse kranten en vakbladen actief infor-
meerde over zijn opvattingen als enkele malen een groot aantal beroepsgenoten
met een brochure en met pamfletten heeft bestookt. Ook heeft hij door een on-
juiste weergave van de feiten een vakgenoot zodanig beïnvloed dat deze zijn
verontwaardiging over de gang van zaken in het Tijdschrift voor Psychiatrie
kenbaar maakte ( 3i). De Inspectie stelt zich in de regel zeer terughoudend op
om informatie te verstrekken over lopende rechterlijke procedures. Dat uitzon-
deringen de regel bevestigen, werd onlangs duidelijk toen een inspecteur zich
genoodzaakt voelde om te reageren op vlijmscherpe kritiek in Medisch Contact
op zijn optreden ( 3a,33)

De Inspectie voor de Gezondheidszorg zal in tegenstelling tot veel beroepsbe-
oefenaren en juristen, zoals de commentaren bij de gepubliceerde tuchtuit-
spraken in Medisch Contact, in de regel publiek geen commentaar geven op
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uitspraken van de tuchtcolleges. In beginsel worden tuchtrechterlijke uitspra-
ken gerespecteerd. Als de Inspectie zich met een uitspraak van een Regionaal
Tuchtcollege niet kan verenigen, zal beroep worden aangetekend bij de hoogste
rechter die Nederland op dit terrein kent, het Centraal Tuchtcollege voor de
Gezondheidszorg. Dit neemt niet weg dat de betrokken inspecteur(s) of de In-
spectie als geheel soms niet teleurgesteld is in de mate waarin een klacht ge-
grond wordt verklaard, in de motivatie van de uitspraak of de opgelegde maat-
regel. Het gezag van zowel de tuchtcolleges als dat van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg staan echter een dispuut in de media in de weg. Het is
evenmin gepast om over een uitspraak met het College te corresponderen of op
andere wijze contact te zoeken met de voorzitter of individuele leden. In de
praktijk blijken enkele aangeklaagde beroepsbeoefenaren dit wel te doen. Hen
wordt altijd gewezen op het feit dat de rechter niet nader in discussie gaat over
een uitgesproken vonnis en ook geen nadere argumentatie geeft als het vonnis
eenmaal is uitgesproken.

ii.ij Evaluatie Wet Big

In oktober zooz is het eindrapport uitgebracht van de evaluatie van de Wet Big
(34.). Daarbij is vastgesteld dat het tuchtrecht een prominente rol speelt in de
kwaliteitsbewaking in de zorg maar ook knelpunten zijn. De evaluatiecommis-
sie heeft zo concrete voorstellen gedaan om de kwaliteit van het tuchtrecht en
daarmee het vernouwen van de burgers en beroepsbeoefenaren in het tucht-
recht te verbeteren. In oktober aoo3 (35) kondigde de Minister van VWS aan
nader overleg te plegen met de tuchtcolleges en vijf concrete maatregelen te
overwegen. Over vijf aspecten van het tuchtrecht heeft de evaluatiecommissie
de volgende aanbevelingen gedaan:
a. toegankelijkheid van het tuchtrecht: geef ineer voorlichting over het nut

van een gesprek tussen hulpverlener en patiënt vóór een klacht wordt inge-
diend.

b. tuchtnormen: maak in de wettekst duidelijk dat ook bedrijfsmatige werk-
zaamheden van beroepsbeoefenaren aan het tuchtrecht zijn onderworpen.

c. vooronderzoek: voer geen verplicht vooronderzoek uit als de zaak toch ter
zitting wordt behandeld.

d. samenstelling van de tuchtcolleges: vervang de extra jurist toch weer door
een vakgenoot omdat die expertise wordt gemist.

e. inschakelen van deskundigen: regels zijn nodig voor het inzetten van ex-
tern deskundigen en een deskundigenbank.

Tot mei aoos heeft voornoemd overleg tussen de Minister van VWS en de
Tuchtcolleges echter nog niet plaatsgevonden (36) en zijn de betreffende maat-
regelen nog niet genomen.
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ii.i4 Kanttekeningen bij het huidige tuchtrecht

De gelijktijdige intrekking in 1 ~~3 van de Wet uitoefening der geneeskunst uit
z865 en een groot aantal andere wetten, zoals de Wet inzake uitoefening der
tandheelkunst van i8~6, de Wet inzake bevoegdheid van arts, tandarts, apothe-
ker, verloskundige en apothekersbediende van i8~8, de Wet tot bescherming
van het diploma van verpleegkundige uit r~zr, de Wet op de paramedische be-
roepen uit i~63 en de Medische Tuchtwet uit 1~z8, heeft grote consequenties
gehad voor de reikwijdte en de inhoud van het tuchtrecht. De ervaring met het
tuchtrecht dat sinds t~~~ is ingevoerd voor alle acht beroepen ex artikel 3 van
de Wet Big leert de praktijk dat de huidige wetgeving enkele onvolkomenheden
kent die een forse impact hebben op de beroepsuitoefening en het vertrouwen
van zowel de burger als de beroepsbeoefenaren in het tuchtrecht. Deze onvol-
komenheden worden in de volgende alinea's genoemd en uitgewerkt.

Terwijl onder de Wet uitoefening der geneeskunst alle medische behandelin-
gen met uitzondering van de tandheelkunde en bevallingen in beginsel plaats
vonden door een arts, al dan niet in samenwerking met of ondersteund door
medewerkers van andere disciplines, en de andere disciplines zodoende werk-
ten onder de vigeur van de 'berlengde arm" waarbij de arts bij delegatie of
mandatering van taken niet ontslagen was van zijn verantwoordelijkheid voor
de hulpverlening, is in de Wet Big het principe verlaten dat de arts in alle geval-
len de primair verantwoordelijke voor de diagnostiek en behandeling is en te-
vens verantwoordelijk is voor het handelen of nalaten daarvan van andere be-
roepsbeoefenaren. Elke beroepsbeoefenaar met een beschermde beroepstitel op
basis van artikel 3 van de Wet Big draagt binnen het multidisciplinaire team of
binnen een collegiaal samenwerkingsverband zijn eigen verantwoordelijkheid
en is daarop zelf tuchtrechtelijk aanspreekbaar. Problemen doen zich echter
voor in situaties waarin de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en be-
voegdheden niet goed is geregeld, als bij complexe zorgvragen onduidelijk is
welke beroepsbeoefenaar aangesproken kan worden als 'hoofdbehandelaar' of
als niet goed is vastgelegd hoe de verantwoordelijkheid voor de supervisie en
het directe toezicht op het handelen van niet Bíg-geregistreerde beroepsbeoefe-
naren zoals leerling verpleegkundigen, psychologen, pedagogen, maatschappe-
lijk werkers, sociaal pedagogisch medewerkers, non-verbale therapeuten, in-
richtingswerkers, doktersassistenten e.d. is geregeld. Niet zelden wordt bij
multidisciplinaire behandelingen de arts alsnog als eerste aangesproken op na-
latigheid of onverantwoord handelen van een of ineer leden van het behandel-
team terwijl zijn positie in het behandelteam vaak niet zodanig is geregeld dat
hij die verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk kan waarmaken. Bij de herzie-
ning of aanpassing van de Wet Big en de Kwaliteitswet zorginstellingen, die het
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werken in organisatorisch verband regelt, dient naar mijn oordeel aan dit as-
pect extra aandacht te worden besteed.

Soms worden hulpvragen onjuist afgewikkeld door medewerkers zoals de dok-
tersassistente of de telefonische achterwacht van een arts. Dit kan situaties op-
leveren waarin de patiënt met lege handen komt te staan bij de tuchtrechter
(37). Dit is een ongewenste situatie en moet tot de overweging leiden om meer
beroepen in het Big-register onder te brengen en aan het tuchtrecht onderhevig
te laten zijn.

Zeer complexe zorgvragen en multidisciplinaire behandelingen zijn moeilijk te
coërdineren en worden in de ggz en de gehandicaptenzorg niet zelden gecoër-
dineerd door een behandelaar die geen beschermde Big-titel heeft en zodoende
niet tuchtrechtelijk aangesproken kan worden. Dit is een ongewenste en voor
klagers zeer onbevredigende situatie die net als de omstandigheden zoals ge-
noemd onder "b" via aanpassing van de wetgeving (Kwaliteitswet zorginstellin-
gen, Wet Big en~of via de verzekeringswetgeving) moet worden herzien. Het
verdient namelijk aanbeveling om medewerkers alleen als hoofdbehandelaar op
te laten treden als zij Big-geregistreerd zijn en voor de invulling van de betref
fende functie ook deskundig geacht mogen worden.

Doordat sinds de intrekking van de Wet uitoefening der geneeskunst iedere
hulpverlener in beginsel bevoegd is tot het stellen van een diagnose en het ge-
ven van behandelingen en beroepsbeoefenaren redelijk autonoom hun werk
kunnen verrichten, kan het voorkomen dat de beroepsbeoefenaren buiten de
grenzen van het eigen deskundigheidsgebied treden. Zodoende kan buiten
noodzaak schade of een aanmerkelijke kans op schade aan de gezondheid van
een ander worden veroorzaakt. Dit heeft in zooq. geleid tot forse commotie en
nader overleg tussen de Minister van VWS en de Vaste Kamercommissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer naar aanleiding van
publicaties in diverse media over het handelen van zowel reguliere als alterna-
tieve hulpverleners in de casus Sylvia M. (38). De Minister van VWS heeft in
zooq. advies gevraagd aan de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
over de aanmerking van diagnostiek als een aan artsen voorbehouden hande-
ling (39). In mei ZooS heeft de RVZ het gevraagde advies uitgebracht (q.o). De
RVZ heeft aangegeven dat het juridisch ingewikkeld is er een voorbehouden
handeling van te maken omdat de 'medische diagnose' een moeilijk afgrens-
baar begrip is. Bovendien zou een wetswijziging veel bureaucratie met zich
brengen omdat er voor elke vorm van diagnostiek door beroepsbeoefenaren die
onder verantwoordelijkheid van de arts werken regelingen zouden moeten
worden getroffen. De RVZ heeft aangegeven dat voor het geval de minister
vindt dat er meer nodig is om diagnostiek door ondeskundigen aan te pakken,
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het aan artsen voorbehouden kan blijven om een advies of oordeel te geven
over een eerder door een (andere) arts gestelde diagnose. Dit maakt het voor
niet-artsen onmogelijk om de medische diagnose in twijfel te trekken. Ook in
de ggz komt het regelmatig voor dat anderen dan artsen (psychiaters) en zon-
der dat integraal biopsychosociaal onderzoek heeft plaatsgevonden diagnostiek
bedrijven en op basis hiervan beslissingen worden genomen over behandelin-
terventies. Dit komt onder andere voor bij verpleegkundigen die werkzaam zijn
in de crisisdienst maar ook bij behandelteams waar de arts~psychiater niet re-
gulier deel uitmaakt van het teamoverleg maar slechts op afroep beschikbaar is.
Optreden buiten de grenzen van het eigen deskundigheidsgebied heeft inmid-
dels geleid tot een tuchtzaak tegen een verpleegkundige die als nachthoofd
werkzaam was in een ggz-instelling en die ondanks kort achter elkaar optre-
dende suïcidepogingen van de betrokken patiënt (die zich dezelfde nacht heeft
gesuïcideerd) het niet nodig achtte om de dienstdoende arts te raadplegen (4r).
Omdat het in deze en andere casuïstiek onder andere ging om de grensafóake-
ning van taken en bevoegdheden tussen twee disciplines, is bij de behandeling
van de tuchtzaak die door de Inspectie voor de Gezondheidszorg is geïnitieerd,
een arts (psychiater) in het tuchtcollege node gemist. Zoals in de Wet Big is
voorgeschreven, bestond het college naast juristen namelijk alleen uit collega-
beroepsbeoefenaren van de aangeklaagde verpleegkundige. De multidiscipli-
naire samenstelling van tuchtcolleges dient naar mijn oordeel bij de herziening
van de wet mogelijk te worden gemaakt.

Hoewel de diverse tuchtcolleges aangeven dat zij in de regel zullen streven naar
de aanwezigheid van een lid-beroepsbeoefenaar die hetzelfde specialisme beoe-
fent als de aangeklaagde beroepsbeoefenaar, is dit niet altijd verzekerd omdat
niet alle specialismen in elk college vertegenwoordigd zijn (q.a). Daarnaast
kunnen te nauwe banden tussen het (plaatsvervangend) lid en de aangeklaagde
beroepsbeoefenaar en ziekte of wraking van de benoemde (plaatsvervangend)
leden ertoe leiden dat er geen lid of plaatsvervangend lid van de aangewezen
discipline opgeroepen kan worden om in het Tuchtcollege zitting te nemen. De
Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft deze ervaring opgedaan in meerdere
tuchtzaken en ervaart dit evenals sommige beroepsbeoefenaren in gevallen
waar kennis en ervaring met de betrokken handelingen essentieel zijn, als een
belangrijke tekortkoming. Bij de herziening van de wet verdient het aanbeve-
ling om te regelen dat leden of plaatsvervangend leden van andere tuchtcolle-
ges ingeschakeld kunnen worden als het eigen tuchtcollege (tijdelijk) niet over
een lid van de betrokken beroepsgroep kan beschikken. Een vergelijkbaar
standpunt heeft de evaluatiecommissie Wet Big ingenomen bij de formulering
van de aanbevelingen 58 en 6r (43) inzake de samenstelling van het College en
de inschakeling van externe deskundigen.
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Sommige tuchtzaken vragen primair om de uitlokking van jurisprudentie en
niet of niet in de eerste plaats om het opleggen van een maatregel. Hoewel en-
kele Regionale Tuchtcolleges dit erkennen en dan ook niet tot het opleggen van
een maatregel overgaan, erkent het Centraal College deze mogelijkheid niet.
Het verdient aanbeveling dat deze mogelijkheid - evenals in het strafrecht -
ook in de Wet Big wordt vastgelegd.

Ondanks het feit dat tuchtcolleges aangeven de behandeltermijn te willen be-
perken, bestaan er landelijk nog steeds grote verschillen tussen de vijf Regiona-
le Tuchtcolleges en wordt op verzoeken om uitstel van de betrokken procespar-
tijen vaak erg coulant gereageerd terwijl het ook erg lang kan duren tot het
tuchtcollege de zaak ter zitting behandelt (8). Perioden van i jaar wachttijd na
afronding van de dupliek zijn niet ongewoon. In de praktijk kan dit betekenen
dat een zaak jaren doorloopt zonder dat duidelijkheid ontstaat. Dit is in het al-
gemeen voor beide procespartijen ongewenst. Het verdient aanbeveling in de
wet maximum termijnen te noemen waarbinnen het verweerschrift, de repliek
en dupliek moeten zijn ingediend, waarbinnen het vooronderzoek moet zijn
afgehandeld en de zitting van het tuchtcollege plaatsvindt.

De oplegging van een maatregel van schorsing of doorhaling in het register
heeft sinds de invoering van de Wet Big soms minder vergaande consequenties
voor de betrokken beroepsbeoefenaar dan onder de vigeur van de Medische
Tuchtwet. Voor de invoering van de Wet Big was het voor iedereen duidelijk dat
een geschorste beroepsbeoefenaar of een beroepsbeoefenaar die zijn bevoegd-
heid was ontzegd, op geen enkele wijze zijn beroep mocht uitoefenen. Sinds de
invoering van de Wet Big betreft de beperking alleen het voeren van de be-
roepstitel en de uitvoering van voorbehouden handelingen en andere handelin-
gen die in enige specifieke wet aan de betrokken beroepsgroep zijn voorbehou-
den. In dit verband kunnen worden genoemd het tekenen van een
overlijdensverklaring, het uitschrijven en ondertekenen van recepten, het op-
stellen van geneeskundige verklaringen voor het verkrijgen van een Inbewa-
ringstelling of Rechterlijke machtiging conform de Wet Bopz, de toepassing
van middelen of maatregelen in een noodsituatie op basis van de Wet Bopz e.d.
Voor beroepsgroepen die geen voorbehouden handelingen uitvoeren kan dit
betekenen dat zij, zonder de beroepstitel te voeren, een aantal werkzaamheden
na schorsing of doorhaling uit het register blijven uitoefenen tenzij de patiënt
of diens ziektekostenverzekering niet langer bereid is de rekening te betalen.
Dit was niet de intentie van de wetgever en draagt ook niet bij aan het vertrou-
wen van de burger in de werking van het tuchtrecht. Het verdient aanbeveling
om na te gaan of een algeheel verbod op patiëntenzorg gedurende de periode
van schorsing en na doorhaling uit het register alsnog in de wet moet worden
verankerd.

a58



11. DE ONTWIKKELING EN TOEPASSING VAN HETTUCHTRECHT

Beroepsbeoefenaren kunnen gelijktijdig op verschillende titels in het Big-
register ingeschreven zijn. Vaak is dit het gevolg van afzonderlijk behaalde di-
ploma's zoals een verpleegkundige die later gezondheidszorgpsycholoog is ge-
worden of een fysiotherapeut die later geneeskunde heeft gestudeerd en arts is
geworden maar in een enkel geval betreft het beroepsbeoefenaren die qualitate
qua in twee registers kunnen worden ingeschreven. Dit betreft de psychiater
die qualitate qua zowel in de functie van arts met een beschermde specialisten-
titel conform artikel rq. van de Wet Big als in de functie van psychotherapeut is
ingeschreven en die zijn werkzaamheden op basis van beide beroepstitels kan
uitvoeren. Indien dergelijke beroepsbeoefenaren voor de tuchtrechter worden
gedaagd ontstaat een probleem dat zich niet beperkt door de eenzijdige samen-
stelling van het tuchtcollege, zoals eerder in dit hoofdstuk is aangegeven. Ook
ontstaat een probleem door het feit dat de beide inschrijvingen van een en de-
zelfde persoon in het Big-register niet aan elkaar zijn gekoppeld. De Inspectie
voor de Gezondheidszorg is hier in aoo4 op gestuit toen zij een tuchtzaak (44)
startte met het doel om de betrokken psychiater zowel in zijn hoedanigheid van
arts als in zijn hoedanigheid van psychotherapeut te laten doorhalen in het Big-
register. Hiervoor zijn in beginsel twee afzonderlijke tuchtrechtelijke uitspra-
ken nodig zoals bleek tijdens de behandeling van de casus in hoger beroep (45).
Het verdient aanbeveling om bij de herziening van de Wet Big niet alleen aan
te geven dat een psychiater van wie de doorhaling in het register als arts wordt
bevolen zijn erkenning als specialist verliest (conform artikel 15 lid 5 van de
Wet Big) maar gelijktijdig ook zijn erkenning als psychotherapeut zou moeten
verliezen.

Kritische kanttekeningen bij het tuchtrecht verhelen niet dat de uitspraken van
de Tuchtrechter in de kringen van de beroepsbeoefenaren goed worden ge-
volgd. Het tuchtrecht boezemt bij beroepsbeoefenaren vrees in (ia). Geconsta-
teerd kan worden dat van het tuchtrecht zoals dit vanaf r~~~ is ingevoerd meer
effect uitgaat dan van het voormalige Medische Tuchtrecht. Dit komt doordat
zowel de zittingen van de Tuchtcolleges als de uitspraken openbaar zijn gewor-
den en de uitspraken ook vaker in zowel de publieke media als in de vaklitera-
tuur aandacht krijgen. Van afstemming tussen de vijf Regionale Tuchtcolleges
is nog onvoldoende sprake (4a). Dit moet worden betreurd want gezaghebben-
de, eenduidige en goed onderbouwde uitspraken van de Tuchtcolleges dragen
bij aan de bevordering van een zorgvuldige en verantwoorde beroepsuitoefe-
ning en aan het vernouwen van de burger en van de beroepsbeoefenaar in het
functioneren van het rechtssysteem.

259



DEELj: ONTWIKKELING EN TOEPASSING VAN HETTUCHTRECHT EN DE VASTSTELLING

VAN ONGESCHIKTHEID OF ONBEKWAAMHEID TOT DE UITOEFENING VAN HET BEROEP

ii.i5 Klachten bij het tuchtcollege tegen de inspedeur

Met enige regelmaat worden tuchtklachten tegen een inspecteur ingediend.
Meestal betreft dit klachten van een beroepsbeoefenaar die over het handelen
van een inspecteur wil klagen naar aanleiding van het feit dat hijzelf door de
inspecteur geconfronteerd is met een tuchtklacht of als de inspecteur heeft
aangekondigd dat hij zich beraadt op een dergelijke maatregel. Niet zelden lijkt
het er op dat de beroepsbeoefenaar in zijn boosheid denkt "de eerste klap is een
daalder waard". Meestal zakt de boosheid snel en neemt de beroepsbeoefenaar
genoegen met de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege. In dergelijke zaken
wordt door het Regionaal Tuchtcollege vaak in de raadkamer (zonder zitting)
over de klacht beslist. De afgelopen jaren heeft een door de Inspectie voor de
Gezondheidszorg tuchtrechtelijk aangeklaagde psychiater echter zeven tucht-
klachten tegen drie verschillende inspecteurs ingediend.

Tuchtklachten tegen een inspecteur worden niet-ontvankelijk verklaard (q6)
omdat de klacht geen betrekking heeft op de uitoefening van de geneeskunst
(of een ander beroep waar de Big-titel en het tuchtrecht betrekking op heeft)
maar louter betrekking heeft op het optreden in zijn hoedanigheid van inspec-
teur. De aan de inspecteur opgedragen taken omvatten namelijk handhaving
van wettelijke voorschriften op het gebied van de volksgezondheid en het uit-
brengen van adviezen. Deze taken, die vastgelegd zijn in de Gezondheidswet,
omvatten toezicht houden, onderzoek verrichten en het aanwijzen en bevorde-
ren van middelen die tot verbetering leiden. De taken van de inspecteur betref
fen meestal niet de uitoefening van de geneeskunst (of enig ander beroep waar
de Big-titel betrekking op heeft) waar het tuchtrecht voor is ingesteld. De
Tuchtcolleges zullen klachten tegen inspecteurs in zeldzame gevallen echter
wel in behandeling nemen. Dit gebeurt als de inspecteur de oneigenlijke rol
van consulent of inedebehandelaar op zich heeft genomen en daardoor alsnog
als beroepsbeoefenaar is opgetreden óf als de inspecteur zich een inhoudelijk
oordeel vormt over een ontslagverzoek van een gedwongen opgenomen patiënt,
overeenkomstig zijn taak in de Wet Bopz, of een andere behandelinhoudelijke
aangelegenheid waarover hij in zijn hoedanigheid van inspecteur een oordeel
moet vormen (q.~).

ii.i6 Tuchtcollege ofCollege van Medisch Toezicht

Soms wordt de vraag opgeroepen of een beroepsbeoefenaar moet worden aan-
geklaagd bij het tuchtcollege of moet worden voorgedragen bij het College van
Medisch Toezicht (CMT). Soms geven tuchtcolleges aan dat zij het lastig vin-
den dat zij zelf niet kunnen doorverwijzen naar het CMT (q.8). Dit probleem is
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herkenbaar want een beroepsbeoefenaar die op bizarre wijze functioneert, kan
ook lijdende zijn aan een persoonlijkheidsstoornis of een psychiatrische stoor-
nis in engere zin. De keuze zal door de inspecteur echter worden bepaald door
de vraag of er al in tuchtrechtelijke zin verwijtbaar is gehandeld of dat nog pre-
ventief ingegrepen kan en moet worden. In het eerste geval zal de tuchtrechter
zich over de klacht uitspreken, in het tweede geval kan het CMT een voorzie-
ning treffen.
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iz.i Inleiding

Hoewel de indruk bestaat dat de rubriek uitspraak tuchtcollege in Medisch
Contact goed wordt gelezen, is het niet alleen van belang om na te gaan hoe het
Tuchtcollege in een individuele casus heeft geoordeeld. Ook is het belangrijk
om op basis van een reeks van tuchtrechterlijke uitspraken na te gaan of hier
conclusies aan verbonden kunnen worden die voor de beroepsgroep van belang
zijn. In dit kader is gekeken naar de positie van de arts-assistenten in het tucht-
recht, naar de positie van de psychiater en naar de rol van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg in het tuchtrecht. In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke
lessen door zowel de beroepsbeoefenaren als de inspecteurs uit het tuchtrecht
getrokken kunnen worden.

i 2.2 De arts-assistent en het tuchtrecht

In r~~8 en r~~~ heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg 54 uitspraken
ontvangen van de vijf tuchtcolleges die het handelen van arts-assistenten heb-
ben beoordeeld. Dit betrof q.o~o van alle klachten. In alle gevallen zijn deze
klachten ingediend door de patiënt of zijn nabestaande(n). Uit een nadere be-
oordeling van de uitspraken bleek dat arts-assistenten psychiatrie in i~~8 en
r~~~ bij ro klachten waren betrokken (i). Dit betrof minder dan ior van het
aantal tuchtklachten dat in deze twee jaar is behandeld. In dezelfde periode was
circa ~or van alle klachten gericht tegen een psychiater. Het is opvallend dat het
aantal tuchtklachten tegen arts-assistenten in deze twee jaren gering was en dat
slechts in drie gevallen een maatregel is opgelegd. Dit betrof alle drie de keren
de maatregel van waarschuwing. Geen van deze klachten betrof een arts-
assistent psychiatrie. Voor de groep van arts-assistenten kan geconcludeerd
worden dat de kans op een klacht en op een maatregel gering is. Jaarlijks wordt
namelijk in circa Zoor van alle klachten een maatregel opgelegd en bij i~oro van
de klachten tegen psychiaters. In enkele gevallen werd in dezelfde casus de
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medisch specialist wel een maatregel opgelegd terwijl de klacht tegen de arts-
assistent zonder gevolgen bleef.

Een nadere bestudering van de uitspraken leert dat door de verschillende tucht-
colleges wel duidelijke eisen gesteld worden aan de arts-assistent en aan de lei-
ding van de instelling, de opleider, de afdelingspsychiater die als werkbegelei-
der of inedeopleider optreedt, en de achterwacht.

Conform de Wet Big is de arts-assistent als arts bevoegd tot het verrichten van
alle handelingen op het gebied van de geneeskunde, inclusief de voorbehouden
handelingen. Dit betekent echter niet dat hij tot het doen van alle handelingen
in elk onderdeel van het vak of in elk stadium van zijn specialisatie bekwaam is
en dat hij in alle gevallen zelfstandig tot de uitvoering van die handelingen mag
overgaan. Naast de supervisor dient ook de arts-assistent zelf vooraf te bepalen
of hij voor de uitvoering van de aangewezen handeling bekwaam genoeg is. Bij
twijfel moet hij alleen tot handelen overgaan onder direct toezicht van zijn op-
leider ofwerkbegeleider ofvan het verrichten van de handeling afzien.

Patiënten worden door huisartsen en medisch specialisten verwezen naar een
medisch specialist en niet naar een arts-assistent. Het feit dat een arts-assistent
de patiënt in eerste instantie in consult ziet, doet aan de verantwoordelijkheid
van de medisch specialist voor de inrichting van zijn praktijk, inclusief de su-
pervisie van de arts-assistent, niet af. Om die reden worden er zowel eisen ge-
steld aan de leiding van de instelling als aan de relatie tussen de arts-assistent
en zijn opleider, werkbegeleider en achterwacht.

De leiding van de instelling die in de Kwaliteitswet zorginstelling wordt aange-
duid als de zorgaanbieder, is op basis van deze wet verantwoordelijk voor het
bieden van verantwoorde zorg. Dit is zorg van goed niveau die in ieder geval
doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op
de reële behoefte van de patiënt. Tevens dient de zorgaanbieder de zorgverle-
ning zodanig te organiseren dat onder alle omstandigheden zowel kwalitatief
als kwantitatief personeel en materieel beschikbaar zijn en dat er sprake is van
een zodanige verantwoordelijkheidstoedeling dat een en ander leidt of redelij-
kerwijs moet leiden tot een verantwoorde zorg. Om verantwoorde zorg te kun-
nen leveren zal de zorgaanbieder de eis stellen dat volgens "the state of the art"
wordt gewerkt en dat de vastgestelde protocollen en richtlijnen worden gehan-
teerd (a).

Bij de toedeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan arts-
assistenten psychiatrie zal zowel rekening gehouden moeten worden met de
feitelijke bekwaamheden (kennis en ervaring) van de betrokken arts-assistent
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als met de specifieke eisen die aan de taakverdeling tussen arts-assistent en
psychiater in de uitvoering van de Wet Bopz gesteld worden. Zo heeft het Eu-
ropese Hof in het Varbanov-arrest bepaald dat alleen op basis van een genees-
kundige verklaring van een psychiater tot vrijheidsbeneming mag worden
overgegaan (3).

Het is de taak van de leiding van de instelling om functiebeschrijvingen op te
stellen en regelmatig te actualiseren en om toe te zien op de naleving van de
voorschriften die in de functieomschrijvingen zijn vastgelegd en op de perio-
dieke evaluatie van ieders functioneren.
Daarnaast heeft de tuchtrechter onder het regiem van de voormalige Medische
Tuchtwet bij herhaling aangegeven dat hij de leiding van de instelling (in de
psychiatrie de geneesheer-directeur in de zin van de Wet Bopz) verantwoorde-
lijk stelt voor de aanwezigheid en het gebruik van richtlijnen en protocollen.
Het functioneren van de achterwacht tijdens de avond-, nacht- en weekend-
diensten is in de ggz een heikel onderwerp (4). Tot de richtlijnen behoort onder
meer een schriftelijk vastgelegd besluit over de bereikbaarheid en beschikbaar-
heid van een psychiater en de maximum reistijd die de psychiater in acht mag
nemen om naar het ziekenhuis te komen. Dit geldt zowel tijdens de werkdagen
als tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten. Onder alle omstandigheden
moet een arts-assistent direct op een psychiater kunnen terugvallen en moet
worden voorkomen dat hij gedwongen wordt om handelingen te verrichten
waartoe hij zich nog niet in staat acht. Een boeiende discussie met een aantal
arts-assistenten uit het hele land (tijdens een bijeenkomst met de sectie assis-
tenten psychiatrie, het SAP) leverde een keur van ongewenste voorbeelden op
die vooral betrekking hadden op de achterwacht-regeling. Zo meldde een arts-
assistent dat de dienstdoende achterwacht bij telefonische raadpleging op ruím
i5o km afstand op familiebezoek was en verbaasd was over de vraag om een
beoordeling gezamenlijk te doen. Een andere arts-assistent gaf aan dat de
dienstdoende psychiater hem had gemeld van de betreffende verslavingspro-
blematiek niets af te weten en zodoende geen reden zag om naar het zieken-
huis te komen. Een derde arts-assistent gaf aan dat de dienstdoende psychiater
wel telefonisch voor consultatie beschikbaar was maar dat het niet de bedoeling
was dat hij 's nachts naar het ziekenhuis zou komen. Ook is een casus bekend
van een arts-assistent die tijdens de diensten ook verantwoordelijk was voor de
somatische zorg en bij raadpleging van zijn achterwacht (een aparte somatische
achterwacht ontbrak) te horen kreeg dat deze psychiater van de somatiek on-
voldoende verstand had en hem dus niet verder kon helpen.

Onduidelijkheid over de taakverdeling tussen de opleider en de werkbegeleider
moet eveneens worden voorkomen. De werkbegeleider, een medisch specialist,
zal in de meeste gevallen optreden als de verantwoordelijke behandelaar van de
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patiënt. Dit betekent dat hij de noodzakelijke besluiten neemt, ook als de oplei-
der over de diagnostiek en~of behandeling andere opvattingen heeft.

Tevens moet onduidelijkheid worden voorkomen over de verantwoordelijk-
heidsverdeling tussen verschillende medisch specialisten die betrokken zijn bij
de behandeling van de patiënten met meervoudige problematiek zoals bij psy-
chiatrische patiënten die op initiatief van de internist of de huisarts van de in-
stelling tijdelijk naar een ziekenafdeling worden overgeplaatst. Ook geldt dit de
taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen artsen en medewerkers van an-
dere disciplines die in sommige gevallen ook als hoofdbehandelaar optreden.

Duidelijk moet zijn of de arts als consulent optreedt of als medebehandelaar.
Een arts kan in beginsel alleen consulent zijn van een andere arts, niet van an-
dere beroepsbeoefenaren. In deze rol geeft hij advies en is hij verantwoordelijk
voor de kwaliteit van het advies maar de arts die het advies heeft gevraagd be-
slist wat hij met het gegeven advies doet. Als de arts medebehandelaar is, is hij
verantwoordelijk voor zijn eigen aandeel in de diagnostiek en behandeling en
voor het nakomen van afspraken hieromtrent. Alle hulpverleners hebben de
plicht om de hoofdbehandelaar te informeren over relevante bevindingen en
voorgenomen interventies zodat de hoofdbehandelaar de integrale behandeling
kan bewaken en de onderlinge afstemming kan coërdineren. Of een beroeps-
beoefenaar als hoofdbehandelaar kan worden aangewezen, zal per patiënt moe-
ten worden bepaald en hangt af van de vereiste en beschikbare bekwaamheden
van de hulpverlener. Belangrijk is daarbij te letten op de deskundigheid die ver-
eist is om de consequenties van de onderscheiden bijdragen aan de diagnostiek
en behandeling op waarde te schatten en te overzien. Bij een multidisciplinaire
behandeling moet duidelijk zijn in hoeverre een hoofdbehandelaar een beslis-
sing kan en mag nemen over een bijdrage van een ander teamlid die een eigen
professionele verantwoordelijkheid draagt. Zo mag het niet voorkomen dat een
behandelteam of een hoofdbehandelaar die zelf geen arts is, de arts weerhoudt
van het voorschrijven van medicatie terwijl de arts, ook na overleg, medicatie
noodzakelijk vindt voor de betrokken patiënt. Onder dergelijke omstandighe-
den treden de andere beroepsgroepen buiten de grenzen van hun deskundig-
heidsgebied en is er onvoldoende respect voor de professionele autonomie bij
de beroepsuitoefening van de arts.

De uitspraken van de verschillende tuchtcolleges omvatten zowel impliciete als
expliciete opvattingen over de beroepsuitoefening en zijn onder meer geba-
seerd op veldnormen. Uit de uitspraken die in i~~8 en r~~~ zijn gedaan en
nog steeds gelden, kunnen de volgende lessen worden getrokken:
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a. De arts-assistent moet de patiënt duidelijk maken dat de psychiater eind-
verantwoordelijk is voor de behandeling en hij moet voorkomen dat ondui-
delijkheid over zijn eigen positie en status wordt gecreëerd.

b. De arts-assistent dient voor elke stage onder goede begeleiding een vooraf
vastgesteld inwerkprogramma volledig doorlopen te hebben alvorens zelf
standig handelingen uit te voeren. Dit geldt niet alleen afdelingen waar een
hoog risico wordt gelopen zoals de inschatting van vrijheden bij forensisch
psychiatrische patiënten en patiënten die in het kader van de Wet Bopz ge-
dwongen opgenomen zijn, maar ook afdelingen waar specifieke eisen wor-
den gesteld aan de kennis en vaardigheden van de arts-assistent zoals een
afdeling voor eetstoornissen, een psychotherapeutische gemeenschap en
een afdeling voor ouderenpsychiatrie.

c. De arts-assistent en de werkbegeleider moeten voorafgaande aan elke han-
deling nagaan of de arts-assistent in staat is om de handeling uit te voeren.
In de psychiatrie geldt dit niet alleen de toepassing van ECT of het uitvoe-
ren van een lumbaalpunctie maar ook de begeleiding en de psychothera-
peutische behandeling van patiënten met complexe persoonlijkheidspro-
blematiek en de diagnostiek en behandeling van andere stoornissen die de
nodige (specifieke) kennis en vaardigheden vereisen.

d. De werkbegeleider die als supervisor optreedt, moet periodiek nagaan of de
handelingen door de arts-assistent goed worden uitgevoerd. Dit betekent
dat de supervisor met enige regelmaat bij de beoordeling van patiënten
aanwezig moet zijn, onderdelen van het onderzoek herhaalt, banden afluis-
tert van psychotherapeutische sessies of ineekijkt achter een one way
screen.

e. Tussen supervisor en arts-assistent dient een frequente afstemming plaats
te vinden. Dit betekent dat niet alleen de diagnostiek en het verloop van de
behandeling van patiënten moeten worden doorgesproken als de arts-
assistent daar problemen mee ervaart maar dat in beginsel elke patiënt pe-
riodiek de revue passeert. Naast de kennisaspecten moeten ook de profes-
sionele attitude en de andere vereiste vaardigheden voldoende aandacht
krijgen.

f. Er moet duidelijkheid bestaan over de vraag onder welke omstandigheden
de arts-assistent de psychiater moet informeren of raadplegen. Dit zal niet
alleen noodzakelijk zijn als een behandelingsplan wordt opgesteld of in-
grijpend wordt gewijzigd maar ook bij de start van dwangbehandeling, de
toepassing van middelen of maatregelen in een noodsítuatie, het toeken-
nen van verlof onder voorwaarden, overplaatsing, ontslag, gedwongen ont-
slag, enzovoort.

g. Het schrijven van behandelingsplannen, verwijs- en ontslagbrieven, rap-
portages en geneeskundige verklaringen moet onder toezicht van de psy-
chiater plaatsvinden.
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h. De psychiater die als werkbegeleider of achterwacht van de arts-assistent
optreedt moet altijd bereid zijn om de patiënt ook zelf te beoordelen als de
verwijzer of de patiënt hierom vraagt.

i. Na verwijzing moet de psychiater de patiënt altijd binnen een redelijke
termijn ook zelf zien, ongeacht de kennis en ervaring die de arts-assistent
heeft opgebouwd. Alleen na een eigen beoordeling kan een adequate werk-
begeleiding plaatsvinden.

j. De werkbegeleider moet er op toezien dat de arts-assistent alles in het werk
stelt om het steunsysteem van de patiënt bij de behandeling te betrekken.

k. Elke behandelaar dient bij de aanvang van een avond-, nacht- en weekend-
dienst zowel de arts-assistent in de functie van voorwacht als de psychiater
die als achterwacht dienst doet, te informeren over patiënten bij wie hij
problemen verwacht.

1. De arts-assistent, de werkbegeleider en de opleider moeten alert zijn op de
mogelijke gevolgen voor patiënten van de beëindiging van de stage van de
betrokken arts-assistent.

m. De vorderingen van de arts-assistent moeten zowel door de afdelingspsy-
chiater die als werkbegeleider optreedt als door de opleider regelmatig wor-
den geëvalueerd zodat ze adviezen en aanwijzingen kunnen geven voor de
verdere scholing van de arts-assistent.

Aansluitend op deze vaak impliciet gegeven richtlijnen zal de arts-assistent in
opleiding tot psychiater, net als de psychiaters, op basis van het feit dat hij als
arts een zelfstandig bevoegd beroepsbeoefenaar is, door de tuchtrechter beoor-
deeld worden op de naleving van wet- en regelgeving, kennis van "the state of
the art" en de veldnormen, waaronder de monodisciplinaire en multidiscipli-
naire richtlijnen (5,6) en de eisen die in het raamplan psychiatrie van de Neder-
landse Vereniging voor Psychiatrie (~) en in de herziene profielschets psychia-
ter (8) zijn opgenomen.

Van der Helm heeft in zoor de jurisprudentie eveneens op een rij gezet (~).
Ook hij kwam tot de conclusie dat de arts-assistent zelfstandig bevoegd is en
zelfstandig tuchtrechtelijk op zijn handelen kan worden aangesproken maar
dat de mate van begeleiding door de supervisor altijd zal meewegen. Dit is ook
duidelijk geworden uit een uitspraak van het Tuchtcollege 's-Gravenhage uit
zooa (ro) waaruit blijkt dat een onervaren arts-assistent niet in opleiding (ag-
nio) fouten had gemaakt maar dat deze de arts-assistent niet aangerekend wer-
den omdat zij had moeten handelen in een omgeving en in omstandigheden
waarop zij geen invloed had. In deze casus waren ook de gynaeco-
loog~achterwacht en de medisch-directeur van het ziekenhuis aangeklaagd. De
gynaecoloog~achterwacht kreeg in hoger beroep de maatregel van waarschu-
wing opgelegd (rr) terwijl de klacht tegen de directeur (arts) die in eerste aanleg
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tot het opleggen van een waarschuwing had geleid, in hoger beroep alsnog niet-
ontvankelijk werd verklaard omdat de directeur geen activiteiten ontplooide op
het terrein van de individuele patiëntenzorg (za). Deze laatste beslissing is in
lijn met de huidige handelwijze van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezond-
heidszorg (i3) maar stuit in brede kring op kritiek (r4,15).

De afgelopen jaren heeft het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
geen nieuwe uitspraken over gedragingen van arts-assistenten gedaan die tot
een wijziging oftoevoeging leiden van bovenstaande aanbevelingen.

i2.3 De psychiater en het tuchtrecht

Heineman en Hubben hebben in de Reeks Gezondheidsrecht (z6) in r~~8
aandacht gegeven aan de psychiater in de medische tuchtrechtspraak zoals die
in de periode i~8~-i~~~ heeft plaatsgevonden. Eerder hadden zij dezelfde
exercitie gedaan voor de anesthesioloog, de gynaecoloog, de huisarts en de chi-
rurg. Hodiamont (r~) heeft dit onderwerp eveneens aandacht gegeven en hij
gaat in zijn artikel nader in op wijze van omgaan met klachten. Hodiamont
komt tot de conclusie dat het tuchtrecht zich heeft ontwikkeld van interne naar
e~cterne controle, een ontwikkeling die de krachtsverhoudingen weerspiegelt
tussen de autonomie van de medische beroepsgroep en de (rest van de) maat-
schappij. Hij is van oordeel dat de psychiaters die getraind zijn in het omgaan
met magisch denken ("een arts mag geen fouten maken"), overdrachts- en te-
genoverdrachtsfenomenen en confrontaties met het eigen doen en laten, bij
uitstek geëquipeerd zijn om een tuchtprocedure op waarde te schatten, profes-
sioneel te hanteren en er voordeel mee te doen met het oog op een optimale pa-
tiëntenzorg. In theorie moet deze opvatting worden onderschreven maar in de
praktijk is de Inspectie vaak anders gebleken. Doppegieter (r8) heeft al enkele
aanbevelingen gedaan over de omgang met een klacht.

i2.4 De omgang met een tuchtklacht door de aangeklaagde beroepsbeoefenaar

Het artikel van Doppegieter (r8) en de verschillende ervaringen die de Inspectie
met aangeklaagde beroepsbeoefenaren heeft opgedaan en die in de casuïstiek
die in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk wordt behandeld ook terug-
komt, leiden tot de volgende aanbevelingen aan beroepsbeoefenaren die met
tuchtklachten geconfronteerd worden:
- Hoewel ongeloof, boosheid en teleurstelling na ontvangst van een tucht-

klacht kunnen overheersen, is het van belang om vooral feitelijk en niet
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emotioneel te reageren op een klacht en om even de tijd te nemen alvorens
te reageren.
Een aangeklaagde beroepsbeoefenaar moet zich in woord en geschrift niet
laten provoceren tot uitspraken over de persoon van de klager en moet
vooral niet psychologiseren door de klager te betitelen als querulant, hyste-
ricus of psychopaat.
Het is ongewenst om zelf, in afwachting van de behandeling van de klacht
door het tuchtcollege, contact te zoeken met de klager door direct op huis-
bezoek te gaan, een brief te sturen of de telefoon te grijpen. Dit kan worden
beschouwd als vorm van intimidatie en tegen de aangeklaagde gebruikt
worden. Als er sprake lijkt te zijn van een fors misverstand of een minne-
lijke schikking, naar het oordeel van de aangeklaagde beroepsbeoefenaar,
binnen handbereik ligt, bijvoorbeeld door excuses aan te bieden voor de
gang van zaken of de bejegening, kan het beste de gemachtigde (juridisch
adviseur of advocaat) contact zoeken met de gemachtigde van de wederpar-
tij om na te gaan ofeen gesprek tussen partijen tot intrekking van de klacht
kan leiden. In alle andere gevallen kan het beste in het verweerschrift dui-
delijkheid geschapen worden over de intenties van de aangeklaagde be-
roepsbeoefenaar of gewacht worden tot het vooronderzoek. Het vooronder-
zoek is onder andere bedoeld om na te gaan of een minnelijke schikking
mogelijk is. Soms echter zal de zitting van het tuchtcollege moeten worden
afgewacht en worden gebruikt om na te gaan ofde wederpartij bereid is om
de reactie van de aangeklaagde partij op de klacht te accepteren.
De beroepsbeoefenaar die door de klager is aangeklaagd moet zich niet la-
ten verleiden tot het bekritiseren van een andere hulpverlener. Men dient
zich te beperken tot de weergave van de feiten en de motieven die aan het
handelen ten grondslag lagen. Het is verstandig om in het verweer aan te
geven wat de aard van de relatie tussen de klager en de aangeklaagde in de
gewraakte situatie was (arts-assistent, behandelend psychiater, supervisor
van de arts-assistent, waarnemer, dienstdoend arts, consulent enzovoort).
Als er sprake is van een procesfout (onbereikbaarheid, niet tijdig doorgeven
van belangrijke laboratoriumuitslagen en dergelijke) kan het beste weerge-
geven worden hoe dit heeft kunnen ontstaan en bij vermeende inhoudelij-
ke fouten is het gewenst dat weergegeven wordt of de beroepsbeoefenaar
volgens protocol heeft gehandeld en - indien dit niet het geval is - waarom
niet.
Het verweer moet onderbouwd worden met bijlagen zoals een kopie van
het medisch dossier, een artikel waar de handelwijze op gebaseerd is, een
protocol of richtlijn enzovoort. Het uitgangspunt is immers: "wie stelt, be-
wijst". Hoewel vaak de neiging zal bestaan om `leeg te lopen' is het toch
raadzaam om niet meer informatie te geven dan nodig is. Teveel informa-
tie kan irritatie oproepen en wordt mogelijk toch niet gelezen.
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Met de inschakeling van een juridisch adviseur of advocaat, vooral bij com-
plexe en ernstige zaken en als de beroepsbeoefenaar emotioneel moeite
heeft met de klacht, moet niet te lang worden gewacht. Vaak is het moeilijk
om de schade te herstellen die door een eerder zelf opgesteld verweer-
schrift is veroorzaakt. Maak vooral gebruik van juristen die vemouwd zijn
met het tuchtrecht en als "goede" gezondheidszorgjuristen bekend staan.
Ook hier geldt regelmatig `goedkoop is duurkoop' en een goede strafpleiter
is nog geen goede gezondheidszorgjurist.
Overweeg samen met de juridisch adviseur of advocaat of het raadzaam is
om getuigen in te schakelen of om een deskundigenrapport te laten opstel-
len.
Blijf tijdens de behandeling van de zaak niet weg. Hoewel het tuchtrecht in
de Wet Big in tegenstelling tot de voormalige Medische Tuchtwet geen ver-
schijningsplicht kent, zal het in de regel niet in het voordeel van de aange-
klaagde zijn als hij wegblijft. Dit zal worden opgevat als ongepast gedrag,
arrogantie, onverschilligheid of onbeleefdheid. Vraag bij ziekte tijdig om
uitstel van de behandeling van de zaak.
Bereid de tuchtzaak goed voor. Als een gemachtigde is ingeschakeld zal de-
ze in de regel een pleitnota opstellen en het verweer voeren. De aange-
klaagde heeft echter altijd het laatste woord. Het is van belang om in sa-
menspraak met de gemachtigde na te gaan of van deze gelegenheid
gebruik wordt gemaakt en wat dan het beste gezegd kan worden.
Tijdens de zitting van het Tuchtcollege richten partijen zich tot het College
en spreken zij alleen via de voorzitter en niet rechtstreeks met elkaar.
De wederpartij moet niet in de reden worden gevallen. Eventuele kantteke-
ningen bij het betoog van de wederpartij moeten worden verzameld en
worden ingebracht op het moment dat de voorzitter de beroepsbeoefenaar
daartoe in de gelegenheid stelt. Eventueel kan tussentijds door een gebaar
om het woord verzocht worden.
Als een beroepsbeoefenaar zichzelf verdedigt, is het raadzaam om een kor-
te samenvatring te maken van het verweer waarin duidelijk gemaakt wordt
of onderdelen van de klacht gegrond zijn en zo ja of er redenen zijn om
geen of slechts een milde maatregel op te leggen.
Tijdens de zitting van het tuchtcollege is het raadzaam om zelfbewust en
hoffelijk te blijven tegen zowel de leden van het Tuchtcollege als de weder-
partij. Arrogantie, boosheid, zich laten provoceren tot ongenuanceerde uit-
spraken over personen of zaken en starheid pakken meestal niet goed uit.
Dit geldt ook voor het ontkennen tegen beter weten in, draaien en onduide-
lijkheid creëren tijdens de beantwoording van de vragen, gebrek aan begrip
en empathie voor de klager (vooral als dit een patiënt is of de klager een
nabestaande betreft), theatraal gedrag (demonstratief spijt betuigen of op-
zichtig zitten huilen) en ongemanierd optreden. Ditzelfde geldt echter ook
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voor een te timide en onderdanige opstelling, het meegaan met alle winden
en verlies van consistentie in het betoog. Als de aangeklaagde beroepsbeoe-
fenaar iets niet weet of iets heeft nagelaten wat hij beter wel had kunnen
doen, is het raadzaam dit ronduit te zeggen of te erkennen. Fouten leiden
niet altijd tot een maatregel. Veel fouten zijn vermijdbaar maar slechts en-
kelen zijn verwijtbaar. Het tuchtcollege zal in haar oordeel altijd het risico
op recidief proberen mee te wegen. De kans op recidief wordt in belangrij-
ke mate ingeschat op basis van de houding die de aangeklaagde tegenover
de klacht heeft getoond en zijn mogelijkheden tot reflecteren op zijn eigen
handelen.

i2.5 De omgang met een tuchtklacht door een inspecteur

Ook inspecteurs past een professionele opstelling. Hoewel het indienen van
een tuchtklacht door veel inspecteurs wordt beschouwd als een van hun be-
langrijkste taken en het een goed gevoel geeft als een tuchtklacht tot een ge-
grondverklaring en een maatregel komt, dient de inspecteur altijd voldoende
oog te hebben voor de impact van zijn optreden. Het indienen van een tucht-
klacht moet het algemeen belang dienen en moet proportioneel zijn. Hij mag
zich niet laten leiden door persoonlijke motieven of zijn eigen oordeel over de
persoon van de beroepsbeoefenaar, hoe onaangenaam deze zich ook tegenover
de inspecteur kan hebben gedragen. Daarnaast moet hij voorkomen dat hij
handelt vanuit vooringenomenheid, rancune of zijn eigen behoefte aan
machtsuitoefening. Tuchtklachten zijn voor de aangeklaagde partij geen sine-
cure en hebben in de regel een forse impact op de betrokken beroepsbeoefe-
naar (r~). Een beslissing op een tuchtklacht mag ook niet leiden tot een open-
lijke uiting van victorie, hoeveel inspanning dit ook heeft gekost en hoe
tevreden de inspecteur ook met de uitslag kan en mag zijn. Tijdens de behan-
deling van de klacht moet de inspecteur zich evenmin laten provoceren door de
wederpartij. Sommige advocaten zullen alles uit de kast halen om het optreden
van de inspecteur te bekritiseren en daarbij schromen enkelen niet om direct of
indirect zeer persoonlijke aanvallen op de persoon van de inspecteur te doen.
Door dit gedrag stoïcijns te negeren of door aan te geven dat deze stijl van op-
treden niet passend is (de inspecteur staat er immers niet namens zichzelf
maar in functie), zal de inspecteur meer kunnen bereiken dan door betrokkene
met gelijke munt te betalen of zelfs te overtreffen.

Nadat een tuchtklacht tot een maatregel heeft geleid, ook als de klacht door een
patiënt of zijn nabestaanden is ingediend, kan het van belang zijn dat de in-
specteur de aangeklaagde uitnodigt voor een gesprek. Dit gesprek kan in een
aantal gevallen benut worden om na te gaan hoe de beroepsbeoefenaar in de
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gebleken tekortkoming zal gaan voorzien (nascholing, supervisie enzovoort), in
andere gevallen kan het gesprek bij de beroepsbeoefenaar de angst wegnemen
dat hij nu als aangeschoten wild verder moet en dat zijn doen en laten extra
scherp wordt gevolgd. De beroepsbeoefenaar mag namelijk weten waar hij met
de inspecteur aan toe is en voorkomen moet worden dat de beroepsbeoefenaar
angstig wordt om zijn beroep naar behoren uit te oefenen door de vrees dat
hem een nieuwe klacht zal treffen. Tijdens dit gesprek kan blijken dat een ad-
vies om tijdelijk een coach te zoeken, raadzaam is en dat zowel het gesprek met
de inspecteur als een verdere persoonlijke begeleiding kunnen bijdragen aan
herstel van het gedeukte zelfvertrouwen.

i2.6 Lessen uit het tuchtrecht

De belangrijkste les die uit tuchtklachten kan worden getrokken is dat een be-
roepsboefenaar in zijn doen en laten altijd professioneel moet optreden en vol-
doende respect moet tonen voor zijn patiënt en diens eventuele nabestaanden.
Hij moet tijdig onderkennen dat zaken niet goed zijn gelopen. Alleen dan kan
hij in een gesprek met de betrokkenen tijdig excuses aanbieden en eventueel
misnoegen proberen weg te nemen. Zodra eenmaal een tuchtklacht is inge-
diend, is het hiervoor vaak al te laat en is de vernouwensrelatie tussen de pati-
ent en de hulpverlener meestal blijvend verstoord.

Het onderzoek van Heineman en Hubben had betrekking op 4,93 klachten
waarvan er q.ro tot een uitspraak hebben geleid (i~). Het percentage klachten
tegen psychiaters omvatte jaarlijks circa ~or van alle klachten die bij de tucht-
colleges zijn ingediend. Ook het aantal gegrond verklaarde klachten tegen psy-
chiaters op basis waarvan maatregelen zijn opgelegd, was constant, circa r~oro
(voor alle beroepsgroepen samen circa zooro) met als uitschieters de klachten
over seksueel misbruik (~6or gegrond) en over rijvaardigheidskeuringen (~ooro
gegrond). Opvallend is wel dat het aantal zware maatregelen tegen psychiaters
relatief groter is dan tegen de andere beroepsgroepen die onder de Medische
Tuchtwet vielen. In 8 gevallen werd gedurende de onderzoeksperiode een ont-
zegging tot uitoefening van het beroep opgelegd en in li gevallen een schor-
sing. De zwaarste maatregelen betroffen in de meeste gevallen ernstig grens-
overschrijdend gedrag.

In de onderzoeksperiode hebben de tuchtcolleges meerdere belangwekkende
uitspraken gedaan met een normerend karakter en als zodanig met invloed op
de beroepsuitoefening. Dit betrof de volgende onderwerpen:
a. Grensoverschrijdend gedrag in de relatie tussen hulpverlener en patiënt.
b. Eisen te stellen aan rapportages ter beoordeling van de rijvaardigheid.
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c. De eigen verantwoordelijkheid van de psychiater in de functie van genees-
heer-directeur.

d. De minimale eisen die aan een patiëntendossier gesteld moeten worden.
e. De mate waarin en de wijze waarop informatie met toestemming van de

patiënt of diens vertegenwoordiger aan derden mag worden verstrekt.

De problematiek van het professioneel grensoverschrijdend gedrag is al enige
malen aan de orde gesteld (zo,zr). Inmiddels heeft de Inspectie voor de Ge-
zondheidszorg in aooq een herziene brochure uitgebracht onder de titel: "het
mag niet, het mag nooit" (Za) waarin niet alleen gewezen wordt op de ontoe-
laatbaarheid van dergelijk gedrag maar waarin ook aandacht gegeven wordt aan
beleid ter voorkoming van dit gedrag.

Rijvaardigheidskeuringen blijken regelmatig onder de maat te zijn. Beroepsbe-
oefenaren zijn in de onderzoeksperiode twintig keer aangeklaagd en in z4
tuchtzaken volgde de oplegging van een maatregel (aj). Psychiaters zijn aange-
sproken op hun onsamenhangende, onnauwkeurige en in wetenschappelijk
opzicht, niet verantwoorde rapportages of een te gebrekkige motivering. Dít
laatste leidde tot de constatering dat de bevindingen de conclusie niet konden
dragen. Daarnaast hadden de tuchtcolleges ook kritiek op het feit dat psychia-
ters soms verregaande conclusies trekken omtrent de rijvaardigheid op basis
van een momentopname, vooringenomenheid (omdat betrokkene al enige ma-
len wegens het rijden onder invloed was veroordeeld) of onvoldoende eigen
onderzoek. Na een reeks tuchtklachten is het Centraal Medisch Tuchtcollege er
toe overgegaan om de eisen te formuleren waaraan een dergelijk keuringsrap-
port moet voldoen (23). De eisen luiden:
- Het rapport dient op inzichtelijke en consistente wijze uiteen te zetten op

welke gronden de conclusie van het rapport steunt.
- De in die uiteenzetting genoemde gronden dienen op hun beurt voldoende

steun te vinden in feiten, omstandigheden en bevindingen zoals vermeld in
het rapport.

- De bedoelde gronden moeten de daaruit getrokken conclusie kunnen
rechtvaardigen.

Dit optreden van het Centraal Medisch Tuchtcollege is een goed voorbeeld van
de normerende invloed die de tuchtrechter kan hebben op de beroepsuitoefe-
ning.

De tuchtrechterlijke aansprakelijkheid van de geneesheer-directeur zoals die
onder de vigeur van de Medische Tuchtwet regelmatig aan de orde was (i6) is
de laatste jaren naar de achtergrond verdwenen omdat tussen de Regionale
Tuchtcolleges en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg verschil
van inzicht bestaat over de ontvankelijkheid van klachten tegen artsen die een
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organisatorische functie bekleden ( r5). Hubben is van oordeel dat dergelijke
artsen wel degelijk tuchtrechterlijk aansprakelijk zijn omdat artikel 4.7 lid ib
van de Wet Big spreekt van enig ander dan onder " a" (enig handelen of nalaten
in strijd met de zorg die hij in zijn hoedanigheid van beroepsbeoefenaar be-
hoort te betrachten ten opzichte van de patiënt of diens naaste betrekkingen)
bedoeld handelen of nalaten in het belang van een goede uitoefening van de
individuele gezondheidszorg. Artikel 4.7 lid ib wordt op dit moment onvol-
doende benut terwijl ook de Kwaliteitswet zorginstellingen niet de mogelijk-
heid biedt om individuele bestuurders die (mede-)verantwoordelijk zijn voor de
beroepsuitoefening en zodoende voor de kwaliteit van de individuele gezond-
heidszorg, adequaat te corrigeren.

Bij de behandeling van veel klachten zijn en worden, ondanks het feit dat hier
vaker opmerkingen over gemaakt zijn, nog steeds, kritische kanttekeningen
gemaakt bij de dossiervorming. Vaak is dit niet de primaire reden van een
klacht bij de tuchtrechter maar wordt daarover subsidiair een klacht geformu-
leerd of laat de tuchtrechter zich hier ongevraagd over uit. De tuchtrechter
komt regelmatig tot de conclusie dat de dossiervorming "te summier" of "on-
der de maat" is. Als algemene norm stelt de tuchtrechter dat het dossier een ge-
trouw beeld moet geven van het onderzoek, de diagnostiek en de behandeling
inclusief de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen. Expliciet heeft de
tuchtrechter zich in diverse uitspraken op het standpunt gesteld dat tot het dos-
sier behoren (aq.):
- het opnameverslag,
- de anamnese,
- het lichamelijk en~of psychiatrisch onderzoek en de uitslagen van eventu-

eel uitgevoerd laboratoriumonderzoek, psychologisch onderzoek, onder-
zoek van het milieu etc.

- de diagnose,
- het behandelingsplan,
- het verslag van het verloop van de behandeling,
- een overzicht van de toegepaste medicatie, en
- de verpleegkundige status.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg geeft aan dit onderwerp bij de behande-
ling van veel meldingen aandacht. Daarbij is regelmatig expliciet aangegeven
dat ook de aantekeningen van de andere disciplines die bij de behandeling be-
trokken zijn onvoldoende in het dossier zijn terug te vinden. Ook komt het voor
dat de verpleegkundige aantekeningen en de aantekeningen van andere disci-
plines niet adequaat beheerd worden. Deze aantekeningen blijven vaak in het
bezit van de betrokken medewerker of worden al vernietigd nog voordat de wet-
telijke bewaartermijn van minimaal io jaar, zoals vastgelegd in de Wgbo, is
verstreken.
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De tuchtrechter heeft bij herhaling aangegeven dat schending van het beroeps-
geheim of van de privacy van de patiënt, bijvoorbeeld doordat de arts aan der-
den informatie verstrekt die verder gaat dan voor de beantwoording van de
vraag noodzakelijk is, niet toegestaan is en tot een maatregel moet leiden. Het
aantal klachten tegen psychiaters over dergelijke problematiek is 8x groter dan
het aantal tegen andere beroepsgroepen. Hoewel Heineman en Hubben heb-
ben aangegeven dat dit waarschijnlijk samenhangt met het feit dat de commu-
nicatie vaak gestoord is, moet de beroepsgroep op dit punt meer alert zijn.

Een belangrijk thema in de psychiatrie is daarnaast de toepassing van drang en
dwang. Ondanks het feit dat de Wet Bopz die in r994 is ingevoerd, belangrijke
voorwaarden stelt aan de beroepsuitoefening, is in de periode i994-r~~~ het
aantal tuchtklachten over het handelen in het kader van deze wet beperkt ge-
bleven. Toch kan op basis van de uitspraken van de tuchtcolleges over deze
klachten (a5) het volgende worden gezegd:
a. De psychiater dient bij de opstelling van een geneeskundige verklaring over

voldoende informatie te beschikken die hij moet hebben vastgelegd in een
dossier. Dit is ook vereist als hij ondanks het verzoek van de verwijzend
arts of van de familie van betrokkene niet tot het uitschrijven van een ge-
neeskundige verklaring overgaat.

b. De psychiater die een geneeskundige verklaring opstelt voor het verkrijgen
van een inbewaringstelling (IBS) of rechterlijke machtiging (RM) dient zich
niet te laten leiden door de vraag of er sprake is van een medische indicatie
voor opname of van enig behandelperspectief. Hij dient zich te baseren op
de eisen die de wet stelt, zijnde de vraag of er sprake is van (acuut) gevaar
voortkomend uit de stoornis van de geestvermogens dat niet op andere wij-
ze is af te wenden. Conclusies als "de opname is niet zinvol" vindt de
tuchtrechter voorbarig. Een tijdelijke of langdurige gedwongen opname zal
soms noodzakelijk zijn terwijl er geen behandelperspectief is maar louter
om derden te beschermen tegen het gevaar dat de patiënt, voortkomend uit
zijn stoornis, veroorzaakt of dreigt te veroorzaken. Deze uitspraak wint aan
gewicht nu moet worden geconstateerd dat de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg meer geconfronteerd wordt met klachten over niet gehonoreerde
verzoeken om tot een gedwongen opname over te gaan dan klachten van
patiënten die tegen hun wil zijn opgenomen. Doordat de psychiater in alle
gevallen waarin hij van oordeel is dat geen gedwongen opname geïndiceerd
is, zich tegenover de burgemeester of de rechter immers niet hoeft te ver-
antwoorden en ook geen melding moet worden gedaan bij de [nspectie
voor de Gezondheidszorg, is de externe toetsing van zijn handelen bij der-
gelijke cruciale besluiten aanzienlijk gereduceerd.

c. De tuchtrechter stelt zich terughoudend op bij de beoordeling van klachten
over de noodzaak van gedwongen medicatie aangezien de Wet Bopz voor-
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ziet in een klachtenregeling ex artikel q r en beoordeling door de civiele
rechter. Dit neemt niet weg dat de tuchtrechter wel uitspraken gedaan heeft
over de eisen waar een dwangbehandeling aan moet voldoen. Zo heeft de
tuchtrechter bepaald dat medicatie onder dwang moet voldoen aan eisen
van doeltreffendheid, proportionaliteit en subsidiariteit. De tuchtrechter
overwoog dat naarmate de interventie een ingrijpender karakter heeft, de
toepassing door meer waarborgen omkleed moet zijn. Dwangmedicatie
was in die tijd alleen toelaatbaar als deze interventie voor de patiënt als het
minst depriverend en restrictief ervaren wordt. Inmiddels is het standpunt
zowel in de kringen van de professionals als in het publieke debat aan wij-
ziging onderhevig (a6). Dit heeft in aooq geleid tot een wetswijziging
waarbij in de tekst van artikel 38 Wet Bopz het begrip "ernstig" is ge-
schrapt. De verwachting is dat de klachtencommissies ex artikel q.z Wet
Bopz, de tuchtrechter en de civiele rechter anno aoo5 op geleide van deze
veranderingen in het denken over de toepassing van dwang en drang snel-
ler tot het oordeel komen dat dwangmedicatie vaker aangewezen is boven
langdurige separatie of een ander restrictief middel dat het gevaar wel in-
toomt maar de oorzaak van het gevaar meestal niet wegneemt.

~2.7 De tuchtklacht als corrigerende interventie

In het vorige hoofdstuk is al aangegeven dat de Inspectie voor de Gezondheids-
zorg het tuchtrecht als correctiemiddel benut indien aan een aantal criteria is
voldaan en met name als het algemeen belang daarmee is gediend. Bij de eva-
luatie van de Wet Big is aangegeven dat bij de leden van de tuchtcolleges de op-
vatting bestaat dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg een meer actieve rol
zou moeten spelen en dat de rol van de Inspectie in het kader van de kwali-
teitshandhaving door middel van tuchtrechtelijke toetsing, opnieuw moet wor-
den bezien (2~). Een zekere mate van tenzghoudendheid heeft te maken met
het feit dat een tuchtklacht voor beroepsbeoefenaren in de regel erg ingrijpend
is en tuchtrecht niet alle beroepsbeoefenaren treft. Daarnaast is correctie door
middel van het tuchtrecht een arbeidsintensieve en tijdrovende zaak. Veel
tuchtklachten worden zowel in eerste aanleg als in hoger beroep behandeld en
de procedures duren zodoende a-3 jaar of langer. Inmiddels is duidelijk dat er
ook andere middelen zijn, zoals openbaarmaking van onderzoeksresultaten,
publieke optredens in de krant, op de radio of de televisie, voordrachten tijdens
congressen en symposia, persberichten, bulletins en artikelen in de vakbladen,
die minstens even effectief zijn, veel mensen in korte tijd bereiken en ook snel-
ler tot resultaat kunnen leiden. Een voorbeeld van een spraakmakende corrige-
rende actie die tot veel ingezonden brieven, artikelen in de vakbladen en dis-
cussie over de beroepsethiek in de kringen van zowel de artsen als de
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psychologen heeft geleid is de opinie die de Inspecteur-Generaal en de Hoofd-
inspecteur voor de Geestelijke Gezondheidszorg en Gehandicaptenzorg in
zoo3 in een landelijke krant hebben gegeven (z8). Het artikel handelde over de
toelaatbaarheid van publieke uitspraken door psychiaters en psychologen over
de mogelijke aanwezigheid van een psychiatrische stoornis bij de persoon van
de verdachte van de moord op Pim Fortuyn. Deze beroepsbeoefenaren hadden
hun publieke uitspraken gedaan zonder de betrokkene ooit in consult te heb-
ben gezien, zijn medisch dossier te kennen of bij de beoordeling voor de recht-
bank betrokken te zijn. De actie van de Inspectie heeft op grote schaal geleid tot
een nadere bezinning op de grenzen waarbinnen personen met een "vertrou-
wensberoep" dienen te handelen. De grote belangstelling voor dit debat maakte
duidelijk dat deze vorm van interveniëren meer dan de moeite waard is.

Voorgaande neemt echter niet weg dat de Inspecteur-Generaal nadrukkelijk
van oordeel is dat meer correctie via het tuchtrecht is aangewezen. Dit stand-
punt hangt samen met het feit dat de laatste jaren een maatschappelijk klimaat
ontstaan is waarin minder kan en mag worden gedoogd. Deze opvatting heeft
in zooq. geleid tot een forse toename van het aantal door de Inspectie voor de
Gezondheidszorg ingediende klachten (a~). Op het terrein van de ggz waren
eind zooq, nog vijf klachten die door inspecteurs tegen psychiaters zijn inge-
diend (in eerste aanleg of in hoger beroep) in behandeling.

Sinds r995 zijn door de Regionale Tuchtcolleges slechts ao uitspraken gedaan
over klachten die door de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn ingediend
tegen beroepsbeoefenaren die werkzaam zijn in de ggz (r8 uitspraken over psy-
chiaters, r over een verpleegkundige en r over een psychotherapeut). Tot medio
zoo5 heeft dit in achttien gevallen (~ooro) geleid tot een maatregel terwijl in één
casus de klacht is ingetrokken nadat de psychiater zijn praktijk had beëindigd
en zich had laten uitschrijven uit het specialistenregister. Het aantal tucht-
klachten is gering maar is verhoudingsgewijs niet minder dan het aantal klach-
ten dat door de Inspectie tegen andere beroepsbeoefenaren is ingediend. In de
ggz werkt circa iroro van alle Big-geregistreerde beroepsbeoefenaren (zie toelich-
ting bij tabel z).

In onderstaande tabel wordt aangegeven over hoeveel tuchtklachten die door de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (alle sectoren samen) zijn ingediend, door
de vijf Regionale Tuchtcolleges de afgelopen vijf jaar een uitspraak is gedaan en
hoeveel klachten tot een maatregel hebben geleid (30). In de volgende tabel
wordt het aantal ingeschreven beroepsbeoefenaren per register vermeld (~j).
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Maatregel Z ooo zooi zoos soo3 zoo4 Totaal

Klacht niet ontvankelijk 1 0 1 0 o z
Klacht ingetrokken ofniet
voortgezet

o 0 0 0 0 0

Klacht ongegrond 1 3 o z z 8
Waarschuwing z 1 5 1 0 9
Berisping 1 2 3 t 4 n

Bcete o 0 0 0 0 0
Schorsing z z 3 4 4 15
Doorhaling inschrijving in
Big-register

3 0 1 z z 8

Gedeeltelijke ontze gin o 0 1 1 1 3
Boete en schorsing o 0 0 1 0 1
Voorwaardelijke schorsin o 0 1 1 o z

Beslissing onder voorwaar-
den

o 0 0 0 0 0

Totaal aantal uitspraken l0 8 15 13 ~3 59

Tabel 1: Aantal uitspraken van de Regionale Tuchtcolleges over klachten die door de Inspedie
voor de Gezondheidszorg zijn ingediend en de aard van de beslissingen

Hierbij moet worden aangetekend dat het aantal uitspraken achterloopt bij het
aantal ingediende klachten. In aooq. zijn door de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg ruim veertig klachten ingediend (30) waarvan de uitspraak eerst in
aoo5 e.v. jaren wordt verwacht. De forse toename van het aantal tuchtklachten
betreft met name de sector curatieve somatische zorg.
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Gere istreerde beroe sbeoefenaren Mei 2005

Apothekers 5.zi8
Artsen 59.i 60

Fysiothera euten 35-397
Gz-psychologen i o.8z7

Psychotherapeuten 6.i35
Tandartsen io.z99
Verloskundi en 3.o3z

Verpleegkundi en z33-378

Tabel z: Aantal Big-geregistreerde beroepsbeoefenaren in mei 2005.

Begin zoo5 waren circa aaoo psychiaters ingeschreven in het register van de
MSRC, werkten circa iooo arts-assistenten en basisartsen in de ggz en waren
circa ao.ooo verpleegkundigen werkzaam in de ggz (exacte cijfers ontUreken).

iz.8 Tuchtklachten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg tegen psychia-
ters

De afgelopen io jaar zijn door de Regionale Tuchtcolleges over r8 klachten van
de Inspectie voor de Gezondheidszorg tegen psychiaters uitspraken gedaan
Van de al behandelde klachten, is slechts r klacht die tegen twee psychiaters
was ingediend, niet gegrond Uevonden. De klachten van de Inspectie worden
aanzienlijk vaker gegrond verklaard dan de klachten van Uurgers en leiden re-
gelmatig tot zware maatregelen (30).

Medio zoo5 zijn nog drie klachten in behandeling. Meerdere tuchtklachten
zijn zowel in eerste aanleg als in hoger beroep behandeld terwijl één klacht ook
door de Hoge Raad is behandeld. Meestal is in hoger beroep gegaan omdat de
aangeklaagde beroepsbeoefenaar dit noodzakelijk vond; een enkele maal omdat
de Inspectie voor de Gezondheidszorg zich niet kon verenigen met de argu-
mentatie achter de beslissing van het Regionaal Tuchtcollege. In één geval be-
trof het twee tuchtzaken tegen dezelfde beroepsbeoefenaar omdat deze psychia-
ter zich op geen enkele wijze conformeerde aan een eerdere uitspraak van het
Centraal Tuchtcollege, de opgelegde schorsing negeerde en zijn bekritiseerde
en veroordeelde handelen onverkort voortzette (3i-33).

Een nadere analyse van de tuchtrechterlijke uitspraken uit de periode r995-
aoo5 maakt echter duidelijk dat gedurende de afgelopen jaren de kans op een
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klacht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij het Regionaal Tuchtcolle-
ge in de regio Zuid-Holland groter was dan in de andere regio's. De inspec-
teurs in deze regio hebben de afgelopen tien jaar Soro van alle tuchtklachten
tegen psychiaters ingediend. Dit betekent dat in deze regio de kans op een
tuchtklacht z-3 keer groter was dan in de andere regio's terwijl er geen enkele
reden is om te vermoeden dat in deze regio aanzienlijk meer tuchtwaardig ge-
handeld wordt dan in andere delen van het land. Evenmin is gebleken dat de
inspecteurs in Rijswijk vaak voor niets een klacht bij het Tuchtcollege hebben
ingediend. De tuchtrechter heeft slechts in één casus geoordeeld dat de klacht
die tegen twee psychiaters (de verantwoordelijke psychiater en de geneesheer-
directeur) was ingediend, niet gegrond was. Later, in z,oo4, is door de Nationa-
le Ombudsman naar aanleiding van een klacht van de werkgever van de aange-
klaagde medici over het optreden van de inspecteurs in deze casus geoordeeld
dat de Inspectie wel voldoende redenen had om de klacht bij het tuchtcollege in
te dienen (34,35)-

Bij nadere analyse is ook duidelijk geworden dat vooral gedurende de eerste ja-
ren na de oprichting van de Inspectie voor de Gezondheidszorg de verschillen
in aanpak tussen de diverse regionale teams te groot waren. Dit strookte niet
met het uitgangspunt van de fusie zoals blijkt uit de toespraak van de Minister,
mevr. dr. E. Borst, bij de oprichtingsbijeenkomst van de Inspectie. De Minister
heeft bij die gelegenheid al aangegeven dat een uniform opererend Staatstoe-
zicht essentieel is voor de rechtsgelijkheid in de gezondheidszorg (36). Zo kon
het voorkomen dat klachten over seksueel misbruik in de ene regio altijd tot
een tuchtklacht hebben geleid en in de andere regio nooit omdat de inspecteurs
zich daar beperkten tot enkele corrigerende gesprekken, adviezen met betrek-
king tot supervisie of behandeling en het meer of minder intensief volgen van
de betrokken beroepsbeoefenaren in hun loopbaan. In zooo is de keuze ge-
maakt voor de omslag van een regionale naar een centrale sturing als reactie op
forse kritiek van de Algemene Rekenkamer op het functioneren van de Inspec-
tie voor de Gezondheidszorg (37). Deze ingreep in de organisatiestructuur heeft
de ongelijkheid in het optreden van de diverse inspecteurs en tussen de regio-
nale teams de afgelopen jaren in hoge mate verminderd. Een verdere stroom-
lijning en centrale toetsing bij de afhandeling van calamiteiten is echter nog
steeds noodzakelijk om de voorspelbaarheid in optreden te vergroten en om
uniformiteit in optreden en gelijke behandeling van beroepsbeoefenaren in
vergelijkbare casuïstiek te kunnen garanderen.
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i2.9 De inhoud van de tuchtzaken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

In de volgende paragrafen zullen de tuchtzaken die de Inspectie voor de Ge-
zondheidszorg heeft ingediend tegen beroepsbeoefenaren in de ggz en die in
de periode i995-aoo5 zijn behandeld, worden besproken met het doel om in-
zicht te geven in de keuzes die gemaakt zijn bij het indienen van tuchtklachten
en het algemeen belang dat hiermee is gediend.

~s.g.~ Professioneel grensoverschr~dend gedrag

De meeste tuchtzaken die door de Inspectie voor de Gezondheidszorg in de pe-
riode i995-zo05 tegen psychiaters zijn ingediend, hebben betrekking op pro-
fessioneel (veelal seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Daarbij waren zowel
jongeren als volwassen patiënten betrokken en zowel mannen als vrouwen. In
twee gevallen betrof dit psychiaters die de leeftijd van 75 jaar al (ruim) hadden
overschreden maar nog altijd actief praktijk voerden. De uitspraken van de
tuchtcolleges in dergelijke zaken hebben geleid tot zeer wisselende maatrege-
len, variërend van een berisping tot een schorsing en doorhaling van de regi-
stratie of uitzetting uit het beroep. Tot deze zwaarste maatregel wordt meestal
alleen besloten als er sprake is van een recidief (38).

Klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn soms erg eenvoudig te
bewijzen omdat er naast de melding voldoende aanvullend bewijs is in de vorm
van brieven, dagboekaantekeningen, cadeautjes en dergelijke of doordat de be-
trokken beroepsbeoefenaar, nadat hij met de inhoud van de melding is gecon-
fronteerd, volledige medewerking verleent en openheid van zaken geeft. Ande-
re keren staan de opvattingen van de klager en de aangeklaagde lijnrecht
tegenover elkaar. In deze gevallen vereist het onderzoek veel tact en geduld en
kan blijken dat de klager het verhaal verzonnen heeft. De tuchtrechtspraak
heeft daarnaast uitgewezen dat als de meningen van klager en aangeklaagde
zodanig tegenover elkaar blijven bestaan, dat de klacht onvoldoende bewezen
geacht kan worden, van een rnaatregel wordt afgezien (39). Een tuchtklacht
wordt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg in de regel alleen geformu-
leerd als er voldoende wettig bewijs is of als de indruk bestaat dat er voldoende
overtuigend bewijs is. Dit laatste is niet voldoende voor een strafrechtelijke ver-
oordeling maar wel voor een tuchtrechtelijke maatregel. Een enkele maal doen
in de media of in de kringen van de beroepsbeoefenaren al geruime tijd ge-
ruchten de ronde over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag alvorens
het tot een klacht komt. Zonder concrete melding kan de Inspectie voor de Ge-
zondheidszorg echter niet ingrijpen. Dit leidde in één casus (q.o) tot een mel-
ding van twee slachtoffers geruime tijd nadat de gewraakte handelingen had-
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den plaatsgevonden hetgeen voor het Gerechtshof aanleiding was om tot een
relatief milde maatregel te besluiten (maximale boete in plaats van schorsing).

Veel tuchtzaken over professioneel grensoverschrijdend gedrag tonen het be-
lang aan van gerichte preventie van grensoverschrijdend gedrag (q.i). Daarbij
zijn intervisie en supervisie goed bruikbaar. Dit geldt niet alleen voor de jonge-
re, beginnende beroepsbeoefenaren maar in beginsel alle leeftijdsgroepen, on-
geacht hun ervaring.

Bij klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag komt het regelmatig
voor dat er vragen worden gesteld over de noodzaak van een combinatie van
maatregelen die tegen de betrokken beroepsbeoefenaar moeten worden geno-
men. Zo menen werkgevers soms dat de betrokken medewerkers al voldoende
gestraft zijn door het ontslag op staande voet dat hen als gevolg van deze zaak
door de werkgever is gegeven. Eenmaal heeft de Inspectie na enkele vergeefse
pogingen om via de Raad van Bestuur de vereiste informatie te ontvangen, de
Raad van Bestuur via een klacht bij het Openbaar Ministerie gedwongen om de
naam van de betrokken beroepsbeoefenaar te noemen. Op deze wijze kon na-
der onderzoek worden gestart en kon de tuchtrechter om een oordeel over het
handelen van de betrokken psychiater worden gevraagd. Deze uitzonderlijke
klacht werd pas ingediend nadat een beroep op de voorzitter van de Raad van
Toezicht om de eigen Raad van Bestuur te corrigeren, zonder resultaat bleef.
De betrokken Officier van Justitie heeft in deze zaak kunnen bemiddelen zon-
der dat de zaak op zitting is geweest door de bestuurder van de betrokken in-
stelling (nogmaals) te wijzen op zijn wettelijke verplichting om de inspecteur
alle informatie te verstrekken die redelijkerwijs voor de uitoefening van zijn
functie noodzakelijk is (artikel 63 lid 3 Wet Bopz, Hoofdstuk 5 Awb, artikel i8q
Wetboek van Strafrecht) en op de onhoudbaarheid van zijn standpunt. Het op-
treden van deze Officier van Justitie heeft bijgedragen aan de verduidelijking
van de verschillende rollen. Deze opmerkelijke gang van zaken is in de jaren
daarna uitgemond in een overigens uitstekende werkrelatie tussen de betrok-
ken bestuurder en de betrokken inspecteur.

De praktijk heeft uitgewezen dat de ingrijpende arbeidsrechtelijke maatregel
van ontslag niet kan voorkomen dat de betrokken beroepsbeoefenaar - vaak
binnen korte tijd en eventueel via een uitzendbureau - elders weer als hulpver-
lener aan de slag gaat. Erg vaak blijkt dit te gebeuren zonder dat de nieuwe
werkgever referenties bij de oude werkgever heeft opgevraagd. Met het ontslag
is allerminst gegarandeerd dat de beroepsbeoefenaar niet in herhaling zal ver-
vallen en dat de patiënten die aan zijn zorg zijn toevertrouwd verantwoorde
zorg ontvangen. Melding van dergelijke calamiteiten bij de [GZ blijft zodoende
noodzakelijk. De [nspectie zal na eigen onderzoek een tuchtzaak starten maar

a85



DEELj: ONTWIKKELING EN TOEPASSING VAN HETTUCHTRECHT EN DE VASTSTELLING

VAN ONGESCHIKTHEID OF ONBEKWAAMHEID TOT DE UITOEFENING VAN HET BEROEP

kan ook kiezen voor een corrigerend gesprek, advisering over supervisie of be-
handeling en het nauwlettend volgen van de beroepsbeoefenaar in zijn loop-
baan. Dit laatste zal met name gebeuren bij hulpverleners die niet aan het
tuchtrecht onderworpen zijn, zoals de psychologen, maatschappelijk werkers,
sociaal pedagogisch hulpverleners en vaktherapeuten. Dit is niet altijd bevredi-
gend en dit leidt ook wel eens tot opmerkingen over een ongelijke behandeling.
Hier geldt echter de spreuk "stand verplicht". Aan een beroepsbeoefenaar die
geregistreerd is in het Big-register op basis van het feit dat hij een beroep uitoe-
fent dat genoemd is in artikel 3 van de Wet Big, mag de burger hogere verwach-
tingen hebben als het gaat om zijn kennis en kunde inclusief zijn professionele
attitude en de bewaking van de grenzen die aan zijn professionaliteit worden
gesteld.

Zowel de werkgever (indien van toepassing) als de Inspectie zal een dergelijk
voorval melden bij het Openbaar Ministerie. Deze verplichting heeft de werk-
gever tegenover de kwetsbare patiënten die bij hem in zorg zijn en vanuit de
idee dat de patiënten erop moeten mogen vertrouwen dat de zorgaanbieder de
kwaliteit van de verleende zorg adequaat bewaakt en dergelijke zaken voor-
komt. Het is uitermate schadelijk voor de reputatie van een instelling als later
blijkt dat dergelijke voorvallen zich hebben voorgedaan en de leiding van de in-
stelling heeft geprobeerd de zaak in de doofpot te stoppen. De inspecteur heeft
deze taak omdat hij als buitengewoon opsporingsambtenaar verplicht is om
strafbare feiten die hem bij de uitoefening van zijn functie ter kennis komen
bij het Openbaar Ministerie te melden. In de regel zal het Openbaar Ministerie
alleen tot onderzoek en eventuele vervolging overgaan als daarnaast ook het
slachtoffer of de slachtoffers een klacht indienen. Het is raadzaam dat de lei-
ding van de zorginstelling en de inspecteur de betrokken patiënten hier ook op
wijzen. Het slachtoffer kan het verhoor weliswaar als pijnlijk en vernederend
ervaren maar de praktijk leert dat het slachtoffer op langere termijn meestal
ook gebaat is bij een goede rechtsgang en slachtofferhulp.

Het slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een beroepsbe-
oefenaar kan tevens besluiten om - eventueel nadat de tuchtrechter en~of de
strafrechter uitspraak hebben gedaan - een schadeclaim in te dienen bij de be-
roepsbeoefenaar of bij de zorgaanbieder waar de hulpverlener werkzaam was
en die wettelijk aansprakelijk is voor het functioneren van zijn medewerkers.
Dit kan zo nodig worden gedaan door inschakeling van de civiele rechter. De
Inspectie voor de Gezondheidszorg staat hier helemaal buiten.
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~z.g.~ Bizarre prakt~kvoering

Een buitengewone tuchtklacht die zowel behandeld is door het Regionaal
Tuchtcollege, het Gerechtshof als de Hoge Raad betrof de geruchtmakende
zaak tegen een psychiater die in r~~~ leidde tot de ontzegging van de bevoegd-
heid tot de uitoefening van het beroep (42,43). De klacht heeft geleid tot forse
publiciteit (44~45) en had betrekking op meerdere aspecten van de praktijkvoe-
ring, te weten:
a. Het feit dat de vrijgevestigde psychiater een kliniek aan huis had waarvan

de accommodatie voor de hotelfunctie volstrekt onvoldoende was,
b. De psychiater zich naakt liet masseren door zijn patiënten,
c. De psychiater blijk gaf van grove onkunde door een breed therapieaanbod

te doen waarvan het Gerechtshof concludeerde dat "een aantal methoden
en technieken op geperverteerde wijze in praktijk gebracht is", en

d. De psychiater zijn patiënten en ex-patiënten, ook zonder daartoe voldoende
gekwalificeerd te zijn, allerlei verschillende functies liet uitoefenen waarbij
hijzelf zowel de rol van therapeut, docent, collega als werkgever vervulde.

Dit betrof een klacht van de Inspectie die op basis van informatie van meerdere
patiënten en hun naasten was opgesteld en waarbij patiënten als getuigen zijn
opgetreden. Dit laatste is niet altijd noodzakelijk en soms vanuit therapeutisch
oogpunt ook ongewenst. Het kan zelfs in het belang van de patiënt zijn dat hij
er geen weet van heeft dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn casus
heeft aangegrepen om in het algemeen belang het handelen of nalaten daarvan
van beroepsbeoefenaren aan de kaak te stellen. Een enkele maal zullen patiën-
ten zich ook verzetten tegen een klacht tegen hun behandelaar, met name als
de behandelaar zich voor hen heeft ontpopt als een onmisbare goeroe of als zij
hem zien als gelukbrenger. Dit laatste was onder andere het geval in voor-
noemde casus waar bij de behandeling van de klacht door de Hoge Raad een
grote groep sympathisanten van de aangeklaagde zich in de hal hadden verza-
meld en de betrokken inspecteurs in hun rol van boodschappers van het kwaad
op agressieve wijze benaderden. Dergelijk gedrag wordt ook wel eens gezien bij
patiënten die een relatie met hun behandelaar zijn aangegaan en niet kunnen
en willen begrijpen dat hun (tijdelijke) partner daar op wordt aangesproken.

~z.g.3 Geneeskundige verklaringen

Regelmatig worden psychiaters door de tuchtcolleges veroordeeld voor de wijze
waarop zij geneeskundige verklaringen opstellen (46). Meestal dienen de be-
nadeelden zelf, zonder tussenkomst van de Inspectie, een klacht in bij het Re-
gionaal Tuchtcollege. Uit de uitspraken blijkt dat psychiaters die rapportages en

a8~



DEELj: ONTWIKKELING EN TOEPASSING VAN HETTUCHTRECHT EN DE VASTSTELLING

VAN ONGESCHIKTHEID OF ONBEKWAAMHEID TOT DE UITOEFENING VAN HET BEROEP

geneeskundige verklaringen opstellen vaak een maatregel opgelegd krijgen als
er sprake is van:
- Onvoldoende eigen onderzoek of kwalitatief onvoldoende onderzoek.
- Onnauwkeurige of onjuiste formuleringen.
- Onvoldoende onderbouwing van het rapport.
- Conclusies die onvoldoende gebaseerd zijn op bevindingen.
- Uitspraken over derden (met name partners van hun patiënten) waardoor

hun belangen worden geschaad.

De Inspectie heeft in de periode r995-zoo5 eenmaal een tuchtklacht met be-
trekking tot de afgifte van een geneeskundige verklaring ingediend (q.~,q.8). De
klacht vloeide voort uit een calamiteitenonderzoek dat was ingesteld naar de
handelwijze van de arts in verband met de moord die door haar patiënte op
haar vierjarig zoontje was gepleegd. De psychiater had na een mondeling ver-
zoek van de advocaat van een patiënte een geneeskundige verklaring voor de
rechtbank afgegeven inzake de vraag aan wie de zoon na de echtscheiding van
patiënte zou moeten worden toegewezen. De psychiater heeft ondanks een
voorgeschiedenis met zwerfgedrag, alcoholmisbruik en suïcidale intenties toe-
wijzing aan patiënte bepleit en in de geneeskundige verklaring heeft de psychi-
ater niet alleen uitspraken over patiënte gedaan maar ook over de ex-echtgenoot
van patiënte. De psychiater heeft daarnaast de gedachten van patiënte over het
doden van haar ex-echtgenoot en haar zoontje en een groot aantal alarmerende
signalen die gedurende langere tijd daarover door patiënte zijn afgegeven, on-
voldoende aandacht gegeven en onvoldoende meegewogen in haar oordeel. Aan
de uitspraken van het Regionaal Tuchtcollege en het Centraal Tuchtcollege
kunnen de volgende belangwekkende conclusies over de afgifte van genees-
kundige verklaringen worden ontleend:
- Een psychiater dient zich in een echtscheidingsprocedure terughoudend op

te stellen en moet niet op het verzoek van een advocaat van één van de par-
tijen ingaan.

- Ook als de psychiater van de rechtbank een verzoek met een duidelijke
vraagstelling ontvangt, moet de psychiater zich beperken tot de weergave
van feitelijke inlichtingen over de conditie van de patiënt en moet de psy-
chiater zich niet laten verleiden tot het geven van een oordeel over het func-
tioneren van de patiënt als vader of moeder, waarvoor een psychiater in de
volwassenenzorg de nodige deskundigheid mist, met name als daar geen
nader specifiek onderzoek naar is gedaan.

- De psychiater moet niet overhaast handelen. Uitgaande van de KNMG-
richtlijnen voor de afgifte van een geneeskundige verklaring door de be-
handelend arts (49), moet de psychiater nagaan of een andere arts de
vraagstelling deugdelijk zou kunnen beantwoorden.
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In dergelijke casuïstiek moet de psychiater niet alleen het belang van de pa-
tiënt voor ogen hebben maar ook dat van het kind.
De psychiater moet zich onthouden van opmerkingen over anderen dan de
patiënt. Dit geldt in het bijzonder als deze opmerkingen gebaseerd zijn op
de belevingswereld van de patiënt en niet op eigen waarnemingen en eigen
onderzoek van de psychiater berusten.

Daarnaast hebben de beide tuchtcolleges de klachtenonderdelen die betrekking
hadden op het handelen van de psychiater op geleide van de alarmsignalen en
de verslaglegging in het medisch dossier gegrond verklaard.

Deze casus heeft ook geleerd dat de opstelling van de aangeklaagde beroepsbe-
oefenaar meeweegt in de beslissing en bij de bepaling van de op te leggen
maatregel. Het Regionaal Tuchtcollege verklaarde dat een zwaardere maatregel
op zijn plaats is maar niettemin met een waarschuwing volstaat omdat de psy-
chiater naar de overtuiging van het College emotioneel al zwaar is getroffen
door hetgeen is gebeurd en het College ook in aanmerking neemt dat de psy-
chiater volledige openheid heeft betracht en volledig heeft meegewerkt aan het
onderzoek door de Inspectie en het College.

~2.9.4 De correspondentie over patiënten

Een heel bijzondere klacht betrof een psychiater die de eerste jaren van zijn
loopbaan erg vaak van werkgever veranderde en bij de afronding van één van
zijn banen op een polikliniek van een psychiatrisch ziekenhuis over acht Turk-
se patiënten een gelijkluidende, woordelijk identieke, brief had opgesteld met
uitzondering van enige variatie in de voorgeschreven medicatie. Alle patiënten
zouden lijden aan een psychotische depressie met wanen en hallucinaties met
daarbij vrij gedetailleerde ínformatie over de psychosociale achtergrond, dit al-
les op basis van een narcistische persoonlijkheidsstoornis met paranoïde kleu-
ring. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een nader onderzoek inge-
steld naar aanleiding van een melding van een huisarts die meerdere brieven
had ontvangen en één of ineer van zijn patiënten allerminst in de betrokken
brieven kon herkennen. Ook drie andere huisartsen die door de Inspectie be-
naderd zijn, gaven hetzelfde oordeel. Bij nader onderzoek is door de Inspectie
voor de Gezondheidszorg geconstateerd dat er geen dossiers (meer) beschik-
baar waren die de juistheid van zijn beweringen konden staven. Zelfverklaarde
de psychiater dat hij zijn dossiers had geschoond, mede omdat de problematiek
van de patiënt soms gevoelig lag, onder meer met betrekking tot politieke as-
pecten en~of seksualiteit. De patiënten zouden soms druk op hem uitgeoefend
hebben om bepaalde gegevens niet door te geven aan andere artsen. Tijdens de
zitting van het Regionaal Tuchtcollege verklaarde de psychiater dat hij zijn
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anamnestische gegevens aan een Turkse maatschappelijk werker, die niet aan
het ziekenhuis verbonden was, had gegeven.

Het Regionaal Tuchtcollege kwam tot de conclusie dat zij moeilijk anders kon
aannemen dan dat de psychiater ofwel geen gegevens heeft opgenomen ofwel
die gegevens niet onder zich heeft gehouden. Het College kon evenmin aan-
nemen dat de psychiater enige werkelijke behandeling aan zijn patiënten heeft
gegeven. In de brieven is hiervan, behalve de medicatie, niets te vinden. Het
College begrijpt ook niet waarom de psychiater medisch relevante aantekenin-
gen zou hebben geschoond toen hij vemok. Het lag immers voor de hand het
medisch dossier aan de opvolgend psychiater te overhandigen. Het College kon
zich evenmin voorstellen dat de acht Turkse patiënten allemaal exact dezelfde
psychiatrische problematiek hebben gehad en zij stelde dat de noodzakelijke
continuïteit in de behandeling van de patiënten in gevaar was gebracht. Het
Regionaal Tuchtcollege oordeelde dat een dergelijke beroepsuitoefening in ern-
stige mate het vemouwen in de stand der geneeskundigen ondermijnt (oude
tuchtnorm) en dat van een psychiater verwacht mag worden dat hij anamnese,
behandeling en ontwikkeling adequaat, per patiënt geïndividualiseerd, aan zijn
opvolger doorgeeft wanneer hij de behandeling niet kan voortzetten. Het Regi-
onaal Tuchtcollege legde de psychiater de maatregel van schorsing voor de
duur van drie maanden op (50). De betrokken psychiater ging tegen deze uit-
spraak in beroep. Het Gerechtshof was milder in haar oordeel en legde de
maatregel van boete op (5i).

Deze casus en enkele andere zaken waar de dossiervorming en overdracht van
patiënten aan de orde zijn geweest, leren niet alleen dat de Gedragsregels voor
artsen van de KNMG (5a) moeten worden nageleefd maar ook dat aan de vol-
gende eisen moet worden voldaan:
- Aantekeningen moeten niet op notitieblokken e.d. worden gemaakt maar

moeten in het medisch dossier worden genoteerd.
- De patiënt kan weliswaar verzoeken om sommige gegevens niet in het dos-

sier vast te leggen maar de beroepsbeoefenaar bepaalt of hij aan dit verzoek
kan voldoen. De beroepsbeoefenaar draagt immers de verantwoordelijkheid
voor de inhoud van het dossier en moet daarbij de eisen die aan de dossier-
vorming worden gesteld, in acht nemen.

- De patiënt is niet de eigenaar van het dossier. Hij heeft slechts recht op een
afschrift en hij kan de zorgaanbieder verzoeken om zijn dossier te vernieti-
gen.

- Niet de beroepsbeoefenaar in dienstverband maar de zorginstellíng is eige-
naar van het dossier.

- Dossiers moeten worden bewaard conform de richtlijnen van de Wgbo (
minimaal ro jaar).
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Bij multidisciplinaire samenwerking blijft elke beroepsbeoefenaar verant-
woordelijk voor het eigen aandeel in de dossiervorming.
Bij een plotselinge beëindiging van de praktijk of van het dienstverband
moet zorggedragen worden voor een goede overdacht naar de opvolger en
naar de huisarts. Deze verplichting blijft op de beroepsbeoefenaar berus-
ten, ook als deze overdracht niet voor de datum van beëindiging van het
dienstverband heeft plaatsgevonden of als er sprake is van gedwongen ver-
trek.
Als een praktijk wordt beëindigd en de beroepsbeoefenaar heeft geen op-
volger, moet een regeling worden getroffen voor de opslag en het beheer
van de dossiers zodat nog gedurende tien jaar een beroep gedaan kan wor-
den op de inhoud van het dossier.

~z.g.5 Hulp bij zelfdoding

Veel ophef is in r995 ontstaan rond de klacht die de Inspectie heeft ingediend
tegen een psychiater die hulp bij zelfdoding heeft geboden (bekend als de zaak-
Chabot). Chabot heeft deze casus zelf beschreven (S3) en na afloop van de pro-
cedures is hij zijn critici openlijk tegemoet getreden in een boek waarin de
vraag centraal staat of er voor de arts een rol is weggelegd bij de zelfgekozen
dood (54). Deze zaak is zowel door de strafrechter (in eerste aanleg, in beroep
en in cassatie bij de Hoge Raad) als door de tuchtrechter (Regionaal Medisch
Tuchtcollege) behandeld en de uitspraken zijn gepubliceerd en van commen-
taar voorzien (55-5g). Deze casus kent veel leerpunten die van belang zijn voor
iedere situatie waarin een psychiater overweegt om hulp bíj zelfdoding te ver-
strekken. Hoewel de rechtbank en het gerechtshof de psychiater hadden ont-
slagen van rechtsvervolging wegens zijn beroep op het bestaan van een nood-
toestand, heeft de Hoge Raad het arrest van het hof vernietigd en de door de
psychiater verleende hulp bij zelfdoding alsnog strafbaar geoordeeld en de psy-
chiater strafbaar verklaart. Hem werd echter geen straf of maatregel opgelegd.
Het Regionaal Medisch Tuchtcollege besloot echter tot het opleggen van de
maatregel van berisping. Daarbij werd door het College het volgende overwo-
gen (59): Het College stelt voorop dat zich omstandigheden kunnen voordoen,
waaronder het verlenen van hulp bij zelfdoding aan een patiënt, die ondraaglijk
en uitzichtloos lijdt, die in overeenstemming zijn met de maatstaven van de
medische beroepsuitoefening, ook indien dat lijden geen somatische oorzaak
heeft en de patiënt niet in de stervensfase verkeert. In dit geval, waar de psychi-
ater een ernstige depressie in het kader van een gecompliceerd rouwproces
heeft gediagnosticeerd, hetgeen wil zeggen een stoornis in het gevoelsleven, in
de stemming met de daarbij behorende negatieve opvattingen van de patiënt
over zichzelf, de omgeving en de toekomst, is echter onvoldoende vastgesteld of
er bij de patiënte sprake was van onbehandelbaarheid en voor de patiënte uit-
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zichtloos, ondraaglijk lijden. De persisterende doodswens van patiënte kan gro-
tendeels verklaard worden uit de depressieve stoornis en had daarom niet mo-
gen worden beschouwd als voortkomend uit een autonome beslissing van pati-
ente. De psychiater had de mogelijkheid dat haar doodswens wel het gevolg was
van een behandelbare stoornis niet zonder daadwerkelijke psychiatrische be-
handeling mogen uitsluiten. Naar het oordeel van het College is het verwijtbaar
dat de psychiater onder deze omstandigheden zijn beslissing niet heeft laten
afhangen van het resultaat van een eerst door patiënte bíj hem of een ander te
ondergane psychiatrische behandeling. Naar het oordeel van het College heeft
de psychiater door zijn handelen aan patiënte tevens de kans ontnomen dat het
verloop van tijd een zekere mate van heling van haar lijden zou brengen, een
gevolg dat bij rouwverwerking niet als slechts denkbeeldig kan worden aange-
merkt. Op een dergelijke behandeling heeft de psychiater onvoldoende aan-
drang uitgeoefend.
De professionele standaard brengt bij het bijzondere karakter van de handeling
waar het hier om gaat, mee dat een arts daartoe niet overgaat dan nadat de pati-
ent door de in het kader van de zorgvuldige voorbereiding van de beslissing ge-
raadpleegde deskundigen zelf is onderzocht. Daarbij merkt het College op dat
het in de psychiatrie terecht geenszins ongewoon is dat tot minder ingrijpende
behandelingen, zoals bij electroconvulsieve therapie, juist gelet op voormeld
karakter van de relatie tussen psychiater en patiënt, niet wordt overgegaan dan
nadat de patiënt door andere leden van een behandelteam is onderzocht. Naar
het oordeel van het College heeft de psychiater afbreuk gedaan aan de vereiste
professionele distantie door patiënte op zijn buitenverblijf te ontvangen en te
laten overnachten en door daar ook buiten de arts-patiëntgesprekken contacten
met haar te hebben. Ook het tijdsverloop tussen het eerste gesprek met de be-
klaagde psychiater en patiënte is zeer kort, namelijk minder dan twee maan-
den. Tenslotte merkt het College op dat de frequentie van de gesprekken van
psychiater met patiënte hoger is geweest dan aangewezen was om te voorko-
men dat er een druk van zou uitgaan die ongewenste invloed zou hebben op de
wilsvorming van patiënte en de oordeelsvorming van de psychiater. De conclu-
sie is dat de psychiater door zijn handelen het vertrouwen in de stand der ge-
neeskundigen heeft ondermijnd.

[n het commentaar van Kastelein en Spreeuwenberg (58) wordt ingegaan op
het feit dat de uitspraken in de strafzaak en de tuchtzaak niet haaks op elkaar
staan, zoals wellicht kan worden gedacht. De doelstelling van beide vormen van
rechtspraak zijn echter verschillend, zoals uiteengezet is in het hoofdstuk over
het tuchtrecht. Het ingrijpende karakter van hulp bij zelfdoding en enkele
principiële aspecten die daarbij van belang zijn, rechtvaardigden het feit dat de
inspecteur de tuchtzaak heeft doorgezet, ook nadat de Hoge Raad uitspraak had
gedaan. Het Regionaal Medisch Tuchtcollege heeft zich namelijk ook over een
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aantal feiten die van belang zijn voor de beroepsuitoefening uitgesproken waar
de strafrechter geen oordeel over kan uitspreken.

Deze casus heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de formulering van de
eisen waar een psychiater bij vragen om hulp bij zelfdoding van patiënten met
een psychiatrische stoornis en~of ernstige levensproblematiek aan moet vol-
doen alvorens de gevraagde hulp te verstrekken.

~2.~.G Onprofessioneel handelen

Hoewel het aantal klachten over onjuist medisch-technisch handelen in de so-
matische zorg aanzienlijk groter is dan in de psychiatrie, komt het met enige
regelmaat voor dat patiënten of hun nabestaanden klagen over de inhoud van
de behandeling door psychiaters en met name over het psychofarnacabeleid en
behandelingen die worden geïndiceerd zonder dat de psychiater de patiënt zelf
heeft onderzocht. Vaak gaan deze klachten gepaard met klachten over andere
zaken zoals de bereikbaarheid, de beschikbaarheid voor familieleden, de beje-
gening, de dossiervorming of de inhoud van de ontslagbrief. Hoewel familiele-
den van de overleden patiënt zelf een klacht bij het Regionaal Tuchtcollege
hadden ingediend, meende de Inspectie in de navolgende casus dat er sprake
was van een zodanig algemeen belang dat de inspecteur ook zelf een klacht
heeft geformuleerd waarbij ook informatie over de behandeling van andere pa-
tiënten kon worden betrokken. Deze casus betreft een psychiater die als hoofd-
behandelaar verbonden was aan de sector ouderenpsychiatrie van een alge-
meen psychiatrisch ziekenhuis. In die hoedanigheid was hij zowel
verantwoordelijk voor de patiëntenzorg op een verpleegafdeling als op de poli-
kliniek. Als hoofdbehandelaar had hij een oudere, dementerende patiënt opge-
nomen voor nadere observatie en ter ontlasting van zijn vrouw en kinderen. De
patiënt zou thuis onrustig zijn en tekenen van agressie getoond hebben. De pa-
tiënt was met tegenzin maar vrijwillig opgenomen en lopend het ziekenhuis
binnengegaan. In de loop van de opnamedag is hij door de arts-assistent on-
derzocht en deze noteerde in de status: "Wij zien een onrustige man die afa-
tisch en apraktisch is. Het bewustzijn is gestoord. De aandacht is te trekken en
kort te houden. Het korte en lange termijn geheugen is verstoord. Er zijn geen
hallucinaties en wanen. De stemming is wat angstig". Bij lichamelijk onder-
zoek stelde de arts-assistent een pneumonie van de rechter onderkwab vast
waarna de arts-assistent een antibioticum voorschreef. De verpleging vond de
patiënt op de dag van opname toenemend onrustig worden en gaf hem na tele-
fonisch overleg met de hoofdbehandelaar, die tot de conclusie kwam dat de pa-
tiënt een delier had, ioo mg Cisordinol Acutard en fixeerde hem in een
Zweedse band. Onduidelijk is gebleven of de psychiater de patiënt voorafgaan-
de aan of pas nadat deze interventie was gepleegd voor de eerste keer zelf in
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consult heeft gezien. Later werd hem ook nog 5 mg Haldol en 5o mg Phener-
gan toegediend en de verpleging kreeg te horen dat beide medicatievoorschrif
ten zo nodig konden worden herhaald. In het medisch dossier was geen enkele
aantekening terug te vinden van het consult van de psychiater die aangaf dat hij
niet de gewoonte had om zelf bevindingen en opdrachten in het dossier te no-
teren. De dagen daarna ging het bergafwaarts met patiënt, de familie trof hem
vastgebonden, niet aanspreekbaar en met ontbloot onderlichaam aan. Wegens
blijvende onrust werd hem q.x daags r5mg Cisordinol in druppelvorm voorge-
schreven. Ruim tien dagen later werd de huisarts ingeschakeld die patiënt naar
de ziekenafdeling overplaatste in verband met dreigende uitdroging, later ge-
volgd door toenemende kortademigheid en hoge koorts. Nadat een lichte verbe-
tering was geconstateerd werd de patiënt overgeplaatst naar een algemeen zie-
kenhuis voor evaluatie van de longproblematiek. Hij overleed de volgende dag.
Tijdens de opname had de familie meerdere pogingen gedaan om met de psy-
chiater in contact te treden. Dit is eenmaal gelukt, r6 dagen na opname. De
familie had niet alleen bedenkingen bij de gang van zaken maar ook klachten
over de onheuse bejegening.

Voordat de Inspectie voor de Gezondheidszorg door de directie van het zieken-
huis werd geïnformeerd had de directie al drie externe deskundigen ingescha-
keld om enerzijds de casus te evalueren en van commentaar te voorzien en om
anderzijds door middel van dossieronderzoek een beeld te krijgen van het func-
tioneren van de psychiater. De bevindingen waren alarmerend en men gaf het
volgende oordeel over het handelen van de betrokken psychiater: onvoldoende
observatie, forse kritiek op het onwenselijk, stelselmatig te hoog gedoseerd en
ongebruikelijk medicamenteus beleid terwijl bij tekenen van intoxicatie niet
gestopt maar doorgegaan is met het geven van de antipsychotica. Ook het
steekproefsgewijze dossieronderzoek van één van de deskundigen gaf het beeld
van een onsystematisch behandelbeleid waaraan georganiseerde feedback ont-
brak en dat op het aspect van psychofarmacologische behandeling sterk afwijkt
van de gangbare opvattingen. Daarbij werd ook vastgesteld dat de ontslagbrie-
ven vaak in neerbuigende zin over patiënten wordt geschreven en de gedane
uitspraken over patiënten vaak ongenuanceerd zijn. Tevens werd daarbij vast-
gesteld dat als in de dossiers persoonlijkheidsstoornissen worden vermeld, dit
veelal geschiedt op minachtende wijze, alsof het de patiënten kwalijk te nemen
valt, en ontbreken overwegingen inzake omgangsadviezen. Deze bevindingen
in combinatie met de bevindingen bij eigen onderzoek hebben de inspecteur
aanleiding gegeven om een klacht bij het Regionaal Tuchtcollege in te dienen.

Bijzonder is dat de klacht buiten aanwezigheid van de aangeklaagde psychiater
is behandeld. De psychiater had zich een dag voor de zitting afgemeld omdat
hij zich niet bekwaam achtte de zitting bij te wonen. Wel had hij schriftelijk ge-
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reageerd waardoor het Regionaal Tuchtcollege de zaak toch behandeld heeft (in
deze casus is later geen hoger beroep ingesteld).

Het Regionaal Tuchtcollege legde de psychiater de maatregel van berisping op
(60). Daarbij nam het College het oordeel van de deskundigen over wat betreft
het medicamenteus beleid maar liet zij het dossieronderzoek buiten beschou-
wing omdat het College de bevindingen niet zelf kon verifiëren aangezien de
inspecteur verzuimd had om voorbeelden van onjuiste dossiervoering als on-
derbouwing van de klacht mee te sturen. Ook kwam het College tot de conclu-
sie dat het ontbreken van aantekeningen van de psychiater in de status op zich-
zelf al voldoende reden was om hem een tuchtrechtelijk verwijt te maken.
Tevens concludeerde het College dat de psychiater in strijd met de Wgbo een
familielid of de wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt niet om vervangende
toestemming had gevraagd aangezien de patiënt al vanaf de opname niet zoda-
nig wilsbekwaam moest worden geacht dat hij voldoende in staat was vrijelijk,
weloverwogen en gericht een beslissing te nemen over het toedienen van de
medicatie en over de fixatie. Daarnaast bekritiseerde het College in haar over-
wegingen de gebrekkige samenwerking tussen de psychiater en de huisarts en
het feit dat de psychiater verwijtbaar tekortgeschoten is in de zorg die ook de
familie van hem mocht verwachten.

Tot slot heeft het Regionaal Tuchtcollege ambtshalve opgemerkt dat zij zich
zeer heeft gestoord aan de wijze waarop de psychiater op de tegen hem inge-
diende klachten heeft gereageerd, met name waar hij volstaat met het uiten van
tegenbeschuldigingen en zonder enig bewijs of begin van bewijs ernstige be-
schuldigingen uit aan het adres van de inspecteur en van de eerste geneeskun-
dige van het algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Het College was van oordeel
dat de psychiater daarmee verre de grenzen van hetgeen betamelijk is heeft
overschreden en dat hij daarmee naar het oordeel van het College voornamelijk
blijk geeft van een niet gering gebrek aan inzicht in zijn eigen functioneren.

Deze casus kent een groot aantal leerpunten die betrekking hebben op de vol-
gende onderwerpen:
- De wijze van omgaan met patiënten en familie, met name als de toe-

stand een onverwachte en dramatische wending neemt.
- De wijze van omgaan met collegae en de vereiste samenwerking bij com-

plexe multi-pathologie.
- De wijze van omgaan met een klacht en kritische kanttekeningen van de

leiding van het ziekenhuis en~of de [nspectie voor de Gezondheidszorg.
- De eigen verantwoordelijkheid van een psychiater die als supervisor van

een arts-assistent optreedt.
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De tijdige onderkenning dat een patiënt wilsonbekwaam is om in te kun-
nen stemmen met de voorgestelde behandeling.
Het belang van de toestemming voor de behandeling van een familielid
of de wettelijk vertegenwoordiger bij wilsonbekwaamheid.
Het medicamenteus beleid.
De dossiervoering.
De toonzetting en inhoud van ontslagbrieven.
De omgang met het Tuchtcollege.
Het belang van reflectie op het eigen handelen.

Het onderzoek van Heineman en Hubben (6r) toont aan dat veel klachten die
betrekking hebben op het medisch-technisch handelen niet tot maatregelen
hebben geleid. Wel zijn de Tuchtcolleges regelmatig kritisch over het medica-
menteus beleid. Onder de volgende omstandigheden hebben de Tuchtcolleges
maatregelen opgelegd:
- Het voorschrijven van medicatie zonder de patiënt zelf gezien te hebben.
- Het voorschrijven van medicatie zonder vooronderzoek waardoor onge-

wenste interacties onvoldoende zijn onderkend.
- Gebruik van medicatie op onjuiste indicatie.
- Het voorschrijven van een ongebruikelijke combinatie van rnedicamen-

ten.
- Onvoldoende zorg aan de patiënt na overplaatsing, in verband met com-

plicaties van de voorgeschreven medicatie, naar een ander medisch spe-
cialisme.

- Afgeven van recepten in dodelijke dosis aan een suïcidale patiënt.

~z.g.7 De houding van een beroepsbeoefenaar tegenover de rechtspraak

Veel psychiaters worstelen regelmatig met hun verhouding tot het recht en zien
bezwaren in de toenemende wetgeving op het terrein van de gezondheidszorg.
Dit neemt echter niet weg dat vrijwel iedereen beseft dat in Nederland de rech-
ter het laatste woord heeft. Dit geldt niet alleen het Centraal Tuchtcollege voor
de Gezondheidszorg maar ook andere rechtscolleges. Een casus die naar haar
aard zeldzaam maar wel de moeite van het vermelden waard is, betreft een psy-
chiater die een ogenschijnlijk eenvoudig probleem in enkele jaren heeft doen
uitgroeien tot een wirwar van juridische procedures. Hierbij zijn heel veel
rechtscolleges betrokken, waaronder de klachtencommissie van het ziekenhuis,
de civiele rechter, de strafrechter, het Gerechtshof, de Hoge Raad, het Regio-
naal Tuchtcollege, het Centraal Tuchtcollege, de deken van de Orde van advoca-
ten, de klachtenadviescommissie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de
Nationale ombudsman en het verenigingstuchtrecht van de KNMG. Op io mei
aoo5 kwam het Centraal Tuchtcollege tot het besluit dat de registratie van be-
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trokkene als arts in het Big-register moet worden doorgehaald nadat de [nspec-
tie voor de Gezondheidszorg voor de tweede maal een tuchtklacht had inge-
diend. Het is echter een illusie te verwachten dat hiermee de zaak is geëindigd
omdat betrokkene allen die hij op zijn weg tegenkomt en die hem geen gelijk
geven op enige wijze probeert aan te klagen of dreigt met een civiele of straf
rechtelijke procedure. Dit lot trof ook artsen die lid waren van de betrokken
klachtencommissie van het ziekenhuis, van de tuchtcolleges die de klacht heb-
ben behandeld en enkele inspecteurs.

De casus omvat het volgende probleem: Een patiënt die al een groot aantal ja-
ren bij deze psychiater bekend is en hem met wisselende frequentie voor psy-
chotherapie, medicamenteuze behandeling en begeleiding heeft geconsulteerd,
vraagt op enig moment waarop hij geen behandeling ontvangt, inzage in en af
schrift van het medisch dossier. De psychiater weigert dit en de patiënt dient
hierover een klacht in bij de klachtencommissie van het ziekenhuis. De klach-
tencommissie is van oordeel dat de klacht gegrond is maar de psychiater blijft
bij zijn weigering. Hij is van mening dat de patiënt ernstig ziek is en psycho-
therapie behoeft en dat aan het verzoek tot inzage een conflict met overdrachts-
en tegenoverdrachtsproblematiek ten grondslag ligt dat bewerkt moet worden.
De patiënt weigert echter verdere behandeling en geeft bij herhaling zowel
mondeling als schriftelijk te kennen dat hij de behandeling bij deze psychiater
als beëindigd beschouwt en zijn recht op inzage en afschrift van het dossier
gehonoreerd wil zien. De patiënt wendt zich tot de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg die hem verwijst naar de civiele rechter waar hij zijn recht op inzage
en afschrift kan afdwingen. De Wgbo maakt immers deel uit van het Burgerlijk
Wetboek en valt zodoende onder het privaatrecht. De patiënt doet een beroep
op de civiele rechter die hem in het gelijk stelt (6a) en de psychiater de dwang-
som van iooo gulden op legt voor elke dag dat zijn weigering voortduurt. De
psychiater blijft echter bij zijn weigering en stelt tegenover de Inspectie voor de
Gezondheidzorg, die inmiddels probeert de gemoederen niet verder op te laten
lopen, dat hij van oordeel is dat een rechter zonder enige kennis van de psychi-
atrie en zonder inschakeling van een deskundige niet bevoegd mag zijn om
dergelijke (ingrijpende) besluiten te nemen. Nadat de dwangsom tot een be-
drag van rz6.ooo gulden is opgelopen, komen de partijen in november aooo
en na moeizaam overleg tot een vergelijk en wordt in een convenant schriftelijk
vastgelegd dat de uitvoering van het convenant tot finale kwijting leidt. De zaak
lijkt hiermee beëindigd te zijn maar de psychiater kan de zaak niet laten rusten
en is inmiddels ook door de strafrechter veroordeeld in verband met de schen-
ding van zijn beroepsgeheim. Hij gaat tegen de uitspraak van de strafrechter in
beroep en tot slot in cassatie bij de Hoge Raad (63). Na de uitspraak van de ci-
viele rechter en de afsluiting van het convenant heeft de psychiater de patiënt
herhaaldelijk schriftelijk benaderd met de boodschap dat het inzagerecht op
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hem niet van toepassing is en dat hij van de patiënt nog geld tegoed heeft.
Daarnaast claimt hij van patiënt nadere informatie over zijn WAO-keuring die
hij na de beëindiging van de behandeling heeft ondergaan. Gelijktijdig ver-
spreidt hij op grote schaal informatie waarin hij feiten en omstandigheden over
de patiënt vermeldt die hij kende door de behandeling van zijn patiënt. Het Re-
gionaal Tuchtcollege legt betrokkene de maatregel van een voorwaardelijke
schorsing en een geldboete op (64) nadat zij heeft geconstateerd dat betrokkene
ten onrechte tot de conclusie is gekomen dat psychotherapie impliceert dat er
geen sprake is van recht op inzage en afschrift van het dossier, de psychiater
zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden én de patiënt ten onrechte bij
voortduring lastig bleef vallen met uiteenzettingen over zijn ideeën met betrek-
king tot het inzagerecht, vragen over de WAO-keuring van de patiënt (de psy-
chiater meende, ondanks de beëindiging van de behandelrelatie, recht te heb-
ben op deze informatie op basis van artikel 45a Wgbo) en financiële claims die
in strijd zijn met wat tussen de patiënt en de psychiater is afgesproken in het
convenant. De psychiater gaat tegen deze uitspraak in beroep maar het Centraal
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg bevestigt de beslissing van het Regio-
naal Tuchtcollege en legt hem de maatregel van drie maanden onvoorwaarde-
lijke schorsing op (65). Deze maatregel viel zwaarder uit omdat de psychiater
nog steeds het onjuiste en tuchtrechtelijk verwijtbare van zijn handelen niet in-
zag en dat hij nog steeds zijn beroepsgeheim schendt door brieven met ver-
trouwelijke informatie over zijn patiënt aan allerlei instanties en personen toe-
zendt. Deze uitspraak is breed bekend geworden in de kringen van de
beroepsbeoefenaren (66,6~) en vormde voor een apotheker in de periode van
de opgelegde schorsing, de aanleiding om contact te zoeken met de Inspectie
met de mededeling dat nog steeds recepten werden afgegeven op naam van de-
ze psychiater. Na hernieuwd onderzoek bleek de psychiater de schorsing niet te
erkennen. Hij bleef de onjuistheid en tuchtwaardigheid van zijn handelen niet
in te zien en hij bleef zijn patiënt op intimiderende en dreigende wijze belagen
met correspondentie, de dreiging met een deurwaarder enzovoort. Dit vormde
de aanleiding voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg om een tweede klacht
bij het Regionaal Tuchtcollege in te dienen. Deze klacht ging gepaard met het
verzoek om een spoedprocedure en het expliciete verzoek om de inschrijving
van betrokkenen zowel als arts als in de functie van psychotherapeut door te
halen. Het Regionaal Tuchtcollege besluit de inschrijving als arts door te halen
en besluit met betrekking tot de inschrijving als psychotherapeut als volgt: "Het
college zal de maatregel beperken tot de inschrijving als arts, enerzijds vanwege
de samenstelling van het college (in het college was geen lid-psychotherapeut
opgenomen), anderzijds omdat de maatregel van doorhaling als arts voor ver-
weerder, aan wie als psychotherapeut nog niet eerder een maatregel is opge-
legd, adequaat wordt geacht" (68).
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Voornoemde uitspraak over de gelijktijdige doorhaling als arts en psychothera-
peut vormde de inleiding tot een belangwekkende discussie die medio zoos
nog niet volledig is afgerond. De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt zich
op het standpunt dat de inschrijving van een psychiater in het register van de
psychotherapeuten bij de afronding van de opleiding tot psychiater zodanig aan
elkaar is gekoppeld, dat doorhaling van de inschrijving als arts automatisch zou
moeten leiden tot de doorhaling als psychotherapeut. In verband met deze
principiële stelling is de Inspectie voor de Gezondheidszorg ook zelf in hoger
beroep gegaan tegen de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege. Het Centraal
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg bevestigde de doorhaling als arts en
kwam tot de conclusie dat het Regionaal Tuchtcollege weliswaar een overwe-
ging heeft gewijd aan het functioneren van betrokkene in de hoedanigheid van
psychotherapeut maar daarover geen eindbeslissing heeft gegeven en aldus de
klacht over zijn functioneren als psychotherapeut niet, althans in een onjuiste
samenstelling, heeft behandeld. Dit onderdeel van de beslissing van het Regio-
naal Tuchtcollege is vernietigd en is terugverwezen naar het Regionaal Tucht-
college teneinde de inspecteur nog in de gelegenheid te stellen aan te geven al
dan niet op de klacht tegen betrokkene in zijn hoedanigheid van psychothera-
peut, te willen voort procederen (6~). Dit zal alsnog gebeuren. Het algemeen
belang vereist namelijk volledige duidelijkheid op dit punt.

Deze uitzonderlijke tuchtzaak leert het volgende:
- Het hoogste rechtscollege met betrekking tot het tuchtrecht, privaatrecht,

strafrecht en bestuursrecht, heeft altijd het laatste woord en uitspraken van
deze colleges dienen door alle betrokkenen gerespecteerd te worden.

- Een behandelaar mag (net als elke burger) persoonlijke opvattingen hebben
over de vigerende wetgeving en hij mag hierover in contact treden met poli-
tici om wijziging van de wet te bewerkstelligen maar hij mag in afwachting
van het resultaat van zijn actie niet handelen in strijd met de vigerende
wetgeving.

- De Inspectie voor de Gezondheidszorg is - in tegenstelling tot wat veel be-
roepsbeoefenaren denken - niet verantwoordelijk voor de wetgeving en kan
daar dus ook niet op aangesproken worden. Zij is slechts toezichthouder en
rapporteert over haar bevindingen aan de Minister. Wel kan de Inspectie
voor de Gezondheidszorg - indien de wetgeving op grote schaal een goede
praktijkvoering in de weg lijkt te staan - de Minister adviseren om de wet
aan te passen. De afgelopen jaren heeft de Inspectie voor de Gezondheids-
zorg geen aanleiding gezien om de Minister van Justitie (de verantwoorde-
lijke bewindspersoon voor het Burgerlijk Wetboek) te verzoeken de tekst
van de Wgbo aan te passen omdat onderstaande procedure onder uitzon-
derlijke omstandigheden in de regel afdoende is.
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Op het recht op inzage in en op afschrift van een dossier is geen therapeutische
exceptie van toepassing. Indien een beroepsbeoefenaar ernstig nadeel verwacht
van kennisname door de patiënt van de inhoud van het dossier, dient hij de pa-
tiënt vooraf duidelijk te maken welke bezwaren en risico's hij onderkent zodat
de patiënt zijn eigen afweging kan maken of hij aan zijn verzoek vasthoudt of
niet. Weigering van afschrift kan onder bijzondere omstandigheden en op goe-
de gronden plaatsvinden na consultatie van een collega die de patiënt ook zelf
in consult heeft gezien en zich een onafhankelijk oordeel heeft gevormd. Het ís
in die gevallen echter het recht van de patiënt om afschrift te eisen via de civiele
rechter. De rechter heeft in alle gevallen het laatste woord en zijn beslissing
moet ook door de beroepsbeoefenaren worden gerespecteerd.
- Afspraken tussen beroepsbeoefenaren en de patiënt mogen nooit in strijd

zijn met de Wet.
- Als een patiënt op enig moment met een afspraak over de inperking van

zijn rechten akkoord gaat, bijvoorbeeld de afspraak dat inzage in het dos-
sier pas kan worden verkregen na afronding of beëindiging van de behan-
deling, kan de patiënt daar op een later tijdstip op terugkomen en dienen
zijn rechten te worden gerespecteerd.

- Openbaarheid van tuchtrechterlijke uitspraken dient het algemeen belang.
Zonder publieke ruchtbaarheid aan deze tuchtzaak zou de apotheker nooit
het signaal dat wees op het mogelijk negeren van de schorsing aan de In-
spectie hebben kunnen geven en zouden verwijzers en patiënten niet op de
hoogte zijn van de risico's die aan deze wijze van omgaan met patiënten
gebonden zijn.

- Een schorsing van de inschrijving in het Big-register gaat gepaard met een
schorsing van de bevoegdheid om de beschermde titel van arts of van psy-
chiater te voeren en voorbehouden handelingen te verrichten. De schorsing
van de bevoegdheid om de beschermde titel te voeren geldt zowel de con-
tacten met patiënten, het bord aan de muur van de praktijkruimte, het
briefpapier, de receptuur als het declareren van verrichtingen en andere ui-
tingen die verwijzen naar het beroep.

Voor het handelen van inspecteurs is het volgende van belang:
- Hoewel in de regel op alle correspondentie minimaal met een bericht van

ontvangst moet worden gereageerd, kunnen er omstandigheden zijn waar-
in het noodzakelijk is om de betrokken burger of beroepsbeoefenaar te la-
ten weten dat voortaan geen bericht van kennisneming meer wordt ver-
zonden en dat niet langer inhoudelijk op brieven wordt ingegaan.

- Als een burger of beroepsbeoefenaar zich tot meerdere inspecteurs (en
meerdere kantoren) wendt, is coërdinatie door de leidinggevende inspec-
teur vereist met het doel om als Inspectie voor de Gezondheidszorg met
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één mond te spreken en om te voorkomen dat verschillende inspecteurs te-
gen elkaar worden uitgespeeld.
Als een burger of beroepsbeoefenaar zich gelijktijdig tot de Inspectie voor
de Gezondheidszorg en andere onderdelen van het Ministerie van VWS
wendt, is onderlinge afstemming over de wijze van reageren aangewezen.
Hoewel een burger of beroepsbeoefenaar zich in correspondentie zeer on-
heus en beledigend over een inspecteur of een andere medewerker kan uit-
laten en de inspecteur (moedwillig) onjuist citeert waardoor hij zich be-
schadigd kan voelen, is het noodzakelijk dat de inspecteur zakelijk blijft en
betrokkene weliswaar wijst op de onjuistheid van zijn uitspraken en~of
persoonlijke aantijgingen maar zich niet laat provoceren tot ongenuanceer-
de of diskwalificerende uitspraken en dergelijke.
Als de tuchtrechter tot de maatregel van een schorsing heeft beslist, moet
een plan van aanpak worden opgesteld waarin is vastgelegd op welke wijze
de uitvoering van de schorsing wordt getoetst.

i2.io Lopende tuchtzaken

Medio 2005 zijn nog drie tuchtklachten in behandeling die door de Inspectie
voor de Gezondheidszorg tegen psychiaters zijn ingediend. Daarin komen zo-
wel medisch-technische onderwerpen als ethische thema's aan de orde. De
klachten omvatten onder andere het "off label use" van geneesmiddelen bij de
toepassing van dwangmedicatie, de samenwerking tussen diverse disciplines
bij het voorschrijven van lithium en het gebruik van scheurkleding tijdens be-
zoek van een tbs-patiënt aan de rechtbank. Subsidiair blijkt nog steeds nodig
om in een casus de slechte dossiervorming aan te kaarten.

i2.ii Lessen voor inspecteurs

In bovenstaande paragrafen is al enkele malen aandacht gegeven aan de lessen
die de inspecteurs uit de tuchtzaken kunnen trekken. Aan de hand van de erva-
ringen die de afgelopen tien jaar met tuchtzaken zijn opgedaan, kan hier het
volgende aan worden toegevoegd:
- Formuleer de tuchtklacht puntsgewijs, helder en bondig en onderbouw de

klacht met feiten zoals die zijn gevonden tijdens eigen onderzoek. Als
daarbij gebruik gemaakt wordt van al bestaande veldnormen (protocollen,
richtlijnen, standaarden, artikelen die "the state of the art" weergeven e.d.)
moeten deze als bijlagen worden meegezonden.

- Maak aan de hand van een calamiteitenrapportage geen selectie van ver-
wijtbare handelingen (ook al gaat het de inspecteur in beginsel om slechts
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één onderdeel van het feitencomplex) maar geef wel aan in welke volgorde
in ernst de diverse gedragingen, handelingen en~of het nalaten van hande-
len verwijt treffen. Zo zal tekortschietende dossiervorming vaak subsidiair
als klacht worden aangevoerd en zelden als primaire klacht. Voornoemde
handelwijze is noodzakelijk omdat tijdens de behandeling van de klacht
niet meer kan worden teruggekomen op de bevindingen uit de casus die in
het klaagschrift niet expliciet zijn genoemd. Uitbreiding van de klachtgron-
den is na de indiening van het klaagschrift namelijk niet meer mogelijk.
Als gerefereerd wordt aan de bevindingen en conclusies van een deskundi-
ge die door de zorginstelling of de Inspectie voor de Gezondheidszorg is
geraadpleegd, kan niet worden volstaan met de rapportage van de deskun-
dige maar moet ook het onderliggende bewijs worden overgelegd.
Indien door de Inspectie voor de Gezondheidszorg een deskundige is ge-
raadpleegd of door de Inspectie wordt teruggevallen op een deskundigen-
rapport dat op verzoek van de leiding van de zorginstelling (of anderen) is
opgesteld, verdient het aanbeveling de deskundige mee te nemen naar de
zitting van het Tuchtcollege en zijn komst bij de secretaris van het Tucht-
college tijdig aan te kondigen. De deskundige zal dan bij de aanvang van de
zitting apart worden gehoord.
Als het Tuchtcollege zelf een deskundige heeft ingeschakeld, bijvoorbeeld
omdat zij de vereiste deskundigheid mist, ontvangen de procespartijen
hiervan bericht en wordt hen voorafgaande aan de zitting de rapportage van
de deskundige toegezonden. Schroom niet om het Tuchtcollege tijdig en
expliciet te verzoeken deze deskundige uit te nodigen ter zitting zodat hem
nadere vragen kunnen worden gesteld. Dit doet het Tuchtcollege namelijk
niet altijd zelfwaardoor een verschil in interpretatie van de rapportage post
kan vatten en de behandeling van de klacht van de inspecteur in het zicht
van de haven alsnog kan uitlopen op een ongegrond verklaring.
Ook als de wederpartij een deskundige heeft ingeschakeld die een contra-
expertise heeft uitgevoerd, is het raadzaam het Tuchtcollege te verzoeken
deze deskundige uit te nodigen om zijn rapport toe te lichten en ter zitting
nader te worden bevraagd.
Let bij de vraagstelling van het Tuchtcollege aan de deskundige op het feit
of hem een algemene opinie wordt gevraagd of een oordeel over de casus.
In het algemeen zal dit laatste van meer belang zijn voor de behandeling
van de tuchtzaak.
Ga na of de samenstelling van het tuchtcollege redenen geeft om een lid te
wraken. Dit zal niet vaak noodzakelijk zijn maar soms is de samenstelling
van het Tuchtcollege cruciaal. Voorkomen moet worden dat de er een te
persoonlijke relatie of andere functionele of hiërarchische verhouding be-
staat tussen leden van het Tuchtcollege en de aangeklaagde partij. Wraking
kan ook aan de orde zijn als één van de leden van het Tuchtcollege op het-
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zelfde moment of kort daarvoor door de Inspectie is geconfronteerd met
opmerkingen over het eigen functioneren of op andere wijze met de In-
spectie in conflict is (zoals kan blijken uit uitspraken in de media).
Daarnaast kan de samenstelling van het Tuchtcollege van belang zijn met
het oog op de inhoud van de klacht, met name als de klacht erg specialis-
tisch van aard is. [n dat geval kan aangedrongen worden op een wijziging
van de samenstelling van het Tuchtcollege zodat minstens een lid-
beroepsbeoefenaar wordt aangewezen die geacht wordt terzake deskundig
te zijn.
Voorkom dat tijdens de behandeling van de tuchtzaak in eerste aanleg of in
hoger beroep níeuwe feiten op tafel komen of nieuw bewijs wordt aange-
voerd. In het kader van fair trial is het noodzakelijk dat de wederpartij tijdig
over de informatie beschikt en zich op de verdediging kan voorbereiden.
De tuchtcolleges houden in de regel voor het indienen van aanvullingen op
de bewijsvoering en het verweer de periode van i week voorafgaande aan de
zitting aan.
Indien de wederpartij binnen voornoemde periode nog nieuwe stukken
heeft ingeleverd en er onvoldoende gelegenheid is geweest om hier ade-
quaat kennis van te nemen en op te reageren, kan het van belang zijn dat
de inspecteur het Tuchtcollege bij de aanvang van de behandeling verzoekt
deze stukken buiten de orde te plaatsen (ga er niet van uit dat het Tuchtcol-
lege die uit zichzelf doet en wacht niet tot de wederpartij aan de hand van
de nieuwe stukken haar verdediging gaat voeren).
Als de wederpartij bij de aanvang van de zitting van het tuchtcollege om
behandeling achter gesloten deuren verzoekt, bijvoorbeeld met het oog op
het delicate karakter van de klacht, moet dit door de inspecteur in het be-
lang van de openbaarheíd van het tuchtrecht in beginsel worden afgewe-
zen.

iz.i2 De gevoegde behandeling van tuchtklachten

Als het tuchtcollege meerdere klachten over dezelfde bèroepsbeoefenaar en met
betrekking tot dezelfde problematiek ontvangt, kan het tuchtcollege besluiten
dat een gevoegde behandeling zal plaatsvinden. Dit betekent dat alle klachten
gelijktijdig worden behandeld en dat tegen de beroepsbeoefenaar slechts één
uitspraak wordt gedaan. Deze maatregel wordt niet alleen vanuit het oogpunt
van efficiëntie genomen maar met name om te voorkomen dat er sprake is van
meerdere veroordelingen in strijd met het "ne bis in idem" -principe. Als ge-
lijktijdig meerdere klachten zijn ingediend die betrekking hebben op uiteenlo-
pende zaken maar waar wel enig verband tussen bestaat, zal het tuchtcollege de
klachten tijdens dezelfde zitting of achter elkaar behandelen en kan zij bij haar
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uitspraken daar rekening mee houden. Een psychiater tegen wie een patiënt en
de Inspectie afzonderlijk een zeer ernstige klacht hadden ingediend, trof zowel
de maatregel van boete als de maatregel van ontzegging van de uitoefening van
het beroep (34). Deze combinatie van maatregelen was in deze casus waar-
schijnlijk de meest effectieve omdat schorsing bij een gelijktijdige ontzegging
geen zin meer heeft en tweemaal ontzegging evenmin loont. Voor de klagende
patiënt was het echter minder makkelijk te verteren dat de uitspraak over haar
ernstige klacht tot minder zware maatregelen leidde dan de uitspraak over de
klacht van de inspecteurs.

Als een patiënt en de Inspectie voor de Gezondheidszorg gelijktijdig over de-
zelfde gedraging klagen maar ieder vanuit een ander perspectief de klacht heb-
ben ingediend, kan dit spanning oproepen tussen beide eisende partijen en dit
kan doorspelen in de behandeling van de zaak. Het subjectieve belang van de
individuele patiënt en het algemeen belang dat de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg voor ogen heeft, kan namelijk met elkaar botsen. Zo kan de Inspectie
zich op enig moment neerleggen bij een beslissing van het Regionaal Tuchtcol-
lege omdat zij minder hecht aan de maatregel die de betrokken beroepsbeoefe-
naar wordt opgelegd dan aan de argumentatie van de tuchtrechter, terwijl de
individuele patiënt niet wil rusten voordat de beroepsbeoefenaar de zwaarst
mogelijke maatregel opgelegd gekregen heeft en dan bij de Inspectie aandringt
om (ook) in hoger beroep te gaan. Dit doet zich vooral voor bij de gevoegde be-
handeling van klachten over seksueel misbruik. Enige spanning is daarnaast
ook voelbaar als de Inspectie voor de Gezondheidszorg in de formulering van
de klacht aandacht geeft aan meer dan de ene specifieke casus en ook de prak-
tijkvoering van de beroepsbeoefenaar in de breedte meeneemt zoals het geval
was in voornoemde klacht over het onprofessioneel handelen.

i2.t3 Gelijktijdig ingediende tuchtzaken

Een enkele keer komt het voor dat door verschillende partijen binnen korte tijd
achter elkaar een tuchtzaak over uiteenlopende onderwerpen tegen dezelfde be-
roepsbeoefenaar wordt ingediend. Als de eerste klacht bij het Regionaal Tucht-
college leidt tot een zware maatregel maar de betrokken beroepsbeoefenaar
gaat hiertegen in beroep bij het Gerechtshof (in de periode dat de Medische
Tuchtwet van kracht was) of bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezond-
heidszorg (sinds de invoering van de Wet Big) en de tweede klacht wordt be-
handeld voordat het beroep heeft gediend, is verwijzing naar de uitspraak op de
eerste klacht met als doel een zwaardere maatregel opgelegd te krijgen, niet ge-
oorloofd omdat de betrokkene niet veroordeeld is zolang de procedure loopt.
Dezelfde redenering is ook van toepassing als gelijktijdig klachten lopen bij de
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strafrechter en de tuchtrechter. Dit kan bij de klagende partijen een gevoel van
onvrede oproepen en ertoe leiden dat de betrokken beroepsbeoefenaar er (rela-
tief~ gemakkelijk vanaf komt.

t2.t4 Tuchtzaken tegen andere disciplines in de ggz

Bij de invoering van de Wet Big zijn ook de verpleegkundigen, psychotherapeu-
ten, Gz-psychologen en fysiotherapeuten onder het tuchtrecht gebracht. Onder-
staande tabel laat zien hoeveel klachten per beroepsgroep ( relevant voor de ggz)
door de Regionale Tuchtcolleges in de periode 1995-aoo4 zijn behandeld
(30,~0).

Jaar Aantal
uitspraken
Regionaal
Tuchtcollege

Aantal uitspraken

psychiaters

Aantal
uitspraken
arts-
assistenten

Aantal uit-

spraken

verpleeg-

kundigen

Aantal

uitspraken

GZ-psycho-
logen

Aantal
uitspraken
psycho-
therapeuten

t995 794 (t47) 70 (to) z6 (t)

t996 83z (t5z) 69 ('7) 21 (3)

t997 836 (t6t) Niet apart
gerubriceerd

z8 (t) o 0 0

t998 939 (t49) Niet apart

gerubriceerd

z8 (z) zo (o) t(o) t(o)

t999 982 (t44) 63 (9) z8 (t) 55 (t) 8(t) 5(o)
zooo 99z (t38) 7z (8) z3 (4) 56 (7) t2 (t) to (4)
zoot 9t8 (t44) 68 (tt) z7 (t) 70 (t8) n(z) 3(t)

zoo2 776 (t44) 74 (tt) t8 (t) 46 (3) i6 (3) 8(4)

zoo3 893 (t3t) 56 (8) zO (6) 47 (t) 22 Í7) 1z (z)

zoo4 84z (to6) 7z (n) tz (z) 47 (5) tt (z) t3 (4)

Tabel 3: Aantal uitspraken van de Regionale Tuchtcolleges in de periode t995-Zoo4

~ laatste jaar tuchtrecht in het kader van de Medische Tuchtwet
( ) aantal opgelegde maatregelen

Hierbij passen echter wel de volgende kanttekeningen:
a. Een fors deel van de klachten is vervolgens in hoger beroep behandeld. In

zooq. is dit aantal opgelopen tot a83 klachten (30). Dit heeft in slechts en-
kele gevallen tot een wijziging van de beslissing geleid (30); in aoo4 zijn
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drie klachten die aanvankelijk afgewezen zijn of ongegrond zijn bevonden
alsnog omgezet in een waarschuwing (74). In andere gevallen komt het bij
wijziging meestal tot een lichtere maatregel maar bovenstaande casuïstiek
heeft laten zien dat ook een zwaardere maatregel tot de mogelijkheden be-
hoort (30, 3r). Meer specifieke gegevens per beroepsgroep zijn over de uit-
spraken van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg niet ge-
publiceerd.

b. Bij de invoering van de Wet Big en de uitbreiding van het aantal beroeps-
groepen dat onder het Tuchtrecht is komen te vallen, bestond de verwach-
ting dat het aantal tuchtklachten fors zou stijgen. Zoals uit bovenstaande
tabel blijkt, is deze verwachting tot op heden niet uitgekomen. Na aanvan-
kelijk een lichte stijging van het aantal klachten die overigens niet alleen te
wijten was aan het aantal klachten tegen beroepsbeoefenaren uit de nieuwe
beroepsgroepen, is er enkele jaren zelfs sprake geweest van een dalende
tendens. Het totaal aantal opgelegde maatregelen in relatie tot het aantal
ingediende klachten is vanaf i~~~ tot Zoo4 eveneens gedaald. De jaarver-
slagen aoo4 van enkele tuchtcolleges vermelden dat het aantal klachten
weer toeneemt en dat vooral ernstiger zaken in toenemende mate om het
oordeel van de tuchtrechter vragen (2~). De discrepantie met het aantal uit-
spraken dat in bovenstaande tabel wordt genoemd, is mogelijk te verklaren
uit het feit dat over veel klachten pas i jaar of langer na indiening wordt be-
slist.

Bovenstaande tabel vermeldt het totale aantal klachten tegen arts-assistenten en
tegen verpleegkundigen. Een nadere uitsplitsing naar arts-assistenten en ver-
pleegkundigen die in de ggz werkzaam zijn, is niet gepubliceerd. Wel bestaat
de indruk dat het aantal klachten tegen verpleegkundigen in de ggz relatief gro-
ter is dan tegen verpleegkundigen in de somatische vakgebieden. Dit zou cor-
responderen met het feit dat tegen psychiaters relatief ineer klachten worden
ingediend dan tegen de beroepsgroep van artsen in het geheel.

De [nspectie voor de Gezondheidszorg heeft zelf de afgelopen jaren slechts ix
een klacht íngediend tegen een verpleegkundige die werkzaam is in een ggz-
instelling (~i,~a). Deze casus betrof een verpleegkundig nachthoofd die zelf
standig handelde nadat een patiënte met een depressie in engere zin en een
borderline persoonlijkheidsstoornis binnen enkele uren herhaalde suïcidepo-
gingen (bij de laatste poging vond patiënte de dood) deed.Hij handelde op basis
van onvoldoende kennis van het verpleegkundige en medisch dossier, in strijd
met het vigerende protocol, in strijd met de afspraken die in het behandelteam
gemaakt waren en zonder raadpleging en instemming van de dienstdoende
arts.
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Uit deze casus kan het volgende worden geleerd:
- De instelling moet beschikken over een protocol waarin staat vermeld on-

der welke omstandigheden medewerkers van andere disciplines de arts
(psychiater) altijd moeten raadplegen en de arts (psychiater) de verant-
woordelijkheid voor het te voeren beleid overneemt. Het staat sleutelfigu-
ren zoals een nachthoofd daarnaast altijd vrij om ook onder andere om-
standigheden de dienstdoende arts te raadplegen. Hij blijft echter zelf
verantwoordelijk voor de beslissingen die hij zonder consultatie van een
arts neemt.

- Beroepsbeoefenaren die zelfstandig optreden, moeten kennis nemen van
de beschikbare informatie inclusief de afspraken die door de behandelaar
en het behandelteam zijn gemaakt. Hiervan kan alleen beargumenteerd
worden afgeweken mits de betrokkene hiertoe bevoegd en bekwaam is.

Het Regionaal Tuchtcollege legde de verpleegkundige de maatregel van beris-
ping op. Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg was van oordeel
dat het op de weg lag van de dienstdoende verpleegkundige om het nachthoofd
te informeren over de inhoud van de afspraken en dat het nachthoofd dus niet
zelf de dossiers had moeten raadplegen. Daarnaast kwam het Centraal Tucht-
college op basis van informatie die de verpleegkundige pas op de zitting in-
bracht en die niet meer door de inspecteurs kon worden geverifieerd en zo-
doende kon worden bevestigd of ontkracht, tot de conclusie dat de psychiater in
de dagen voorafgaande aan de bewuste nacht zodanig ambivalent had gestaan
tegenover de gemaakte afspraken dat het nachthoofd niet verweten kon worden
in strijd met de behandelafspraken te hebben gehandeld. De maatregel werd
omgezet in een waarschuwing.

Daarnaast is ix een klacht ingediend tegen een psychotherapeut die zich schul-
dig heeft gemaakt aan professioneel grensoverschrijdend gedrag (seksueel
misbruik).
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i3. ONGESCHIKTHEID TOT UITOEFENING
VAN H ET BEROEP

i3.i Inleiding

Sinds de invoering van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheids-
zorg is het treffen van maatregelen tegen beroepsbeoefenaren die (medische)
geschikt zijn om hun beroep uit te oefenen niet langer de taak van de Regionale
Tuchtcolleges maar van het College van Medisch Toezicht.

i3.z De Medische Tuchtwet

Voor i~~~ was het Medisch Tuchtcollege enerzijds belast met de behandeling
van klachten tegen artsen, tandartsen, apothekers en vroedvrouwen die de
tuchtnormen hadden overschreden. Anderzijds was dit College op basis van de
Medische Tuchtwet ook belast met de behandeling van klachten tegen voor-
noemde beroepsgroepen die betrekking hadden op het feit dat de beroepsbeoe-
fenaar door ziels- of lichaamsgebreken zijn functie niet langer adequaat kon
uitoefenen of een gewoonte maakte van drankmisbruik of misbruik van midde-
len als bedoeld in artikel a en 3 van de Opiumwet (verdovende middelen).
Maatregelen tegen deze categorieën beroepsbeoefenaren konden worden ge-
troffen zonder dat patiënten hiervan al nadelige gevolgen of schade hadden on-
dervonden. Ook was niet vereist dat de betrokken beroepsbeoefenaar al blijk
gegeven had van grove onkunde of openbare dronkenschap of soortgelijke toe-
stand waardoor het vertrouwen in de stand der geneeskunde zou zijn geschon-
den (r). Bij ernstige ziekte of gebrek (handicap) werd de beroepsbeoefenaar in
de regel de bevoegdheid tot de uitoefening van zijn beroep ontzegd terwijl te-
gen de beroepsbeoefenaar die middelen gebruikte een voorlopige ontzegging
(met een maximale duur van a,5 jaar) kon worden uitgesproken in combinatie
met de voorwaarde dat hij gedurende de opgelegde periode van behandeling
het beroep niet uit mocht oefenen. Deze maatregel had tot doel om druk op be-
trokkene uit te oefenen zodat hij zich zou onderwerpen aan een ontwennings-
kuur (ambulant of klinisch) en de maatregel van ontzegging ging alsnog in als

3i3



DEEL3: ONTWIKKELING EN TOEPASSING VAN HETTUCHTRECHT EN DE VASTSTELLING

VAN ONGESCHIKTHEID OF ONBEKWAAMHEID TOT DE UITOEFENING VAN HET BEROEP

de beroepsbeoefenaar zich aan de vereiste behandeling onttrok. Het toezicht op
de naleving van de gegeven voorschriften lag in handen van de inspedeur die
in de regel de beroepsbeoefenaar toestemming vroeg om periodiek met zijn
aangewezen behandelaar overleg te voeren over de therapietrouw, de vordering
van de behandeling en de mogelijkheid om het beroep opnieuw uit te oefenen.
Indien een beroepsbeoefenaar als gevolg van drankmisbruik of gebruik van
middelen tijdens de uitoefening van zijn beroep (incidenteel of habitueel) al
grove fouten had gemaakt of anderszins de tuchtnormen had overschreden,
werden hem in de regel door het Medisch Tuchtcollege in eerste aanleg en door
het Gerechtshof in hoger beroep zware tuchtrechterlijke maatregelen opgelegd
en was de kans groot dat hij niet meer in de gelegenheid werd gesteld om na
eventuele behandeling in het beroep terug te keren.
Naast familieleden konden ook de werkgever, collega-beroepsbeoefenaren of
patiënten hun zorgen over de vermeende ziekte of het (toenemend) gebrek van
de beroepsbeoefenaar, zoals toenemende vergeetachtigheid, slechtziendheid of
doofheid e.d. en over de invloed hiervan op zijn functioneren als beroepsbeoe-
fenaar, bij de inspecteur kenbaar maken. In de regel was het echter vooral toe-
val dat de [nspectie dergelijke disfunctionerende beroepsbeoefenaren, vooral
beroepsbeoefenaren die aan alcohol of verdovende middelen (morfine) ver-
slaafd waren of die na (fors) gebruik van alcoholica tijdens de avond-, nacht- en
weekenddiensten soms de meest ingewikkelde medische ingrepen deden, op
het spoor kwam. Dit lag onder andere aan de cultuur waarin beroepsbeoefena-
ren elkaar de hand boven het hoofd hielden en liever zwegen dan in conflict
kwamen met hun collega, de "conspiracy of silence" (a,3). Ook gold niet voor
elke beroepsbeoefenaar dat hij zich tijdens het reguliere werk en tijdens de be-
reikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten gedurende de avond, nacht en
weekenden onthield van het gebruik van alcohol. Tevens moet worden opge-
merkt dat veel verslaafden buitengewoon inventief zijn in hun pogingen om dit
voor de buitenwereld te verbergen.

De praktijk van de Inspectie kent echter enkele bijzondere voorbeelden die illu-
streren hoe de Inspectie de problematiek op het spoor komt. Zo besloot een po-
litiekorps na aanhouding van een huisarts, die bij een reguliere alcoholcontrole
onder invloed van alcohol verkeerde en aangaf dat hij op weg was naar een pa-
tiënt, de betreffende huisarts een rijverbod op te leggen en de Inspectie over
deze maatregel onmiddellijk te informeren. Ook is de Inspectie door de politie
geïnformeerd nadat een taxichauffeur, die op een regenachtige avond een man
zwalkend naar zijn auto zag lopen, besloot deze man het wegríjden te beletten.
Na inschakeling van de politie bleek het om een onder invloed van alcohol ver-
kerende huisarts te gaan die het huis van de patiënt uitkwam na een avondvisi-
te. Een derde voorbeeld betreft een verloskundige die als waarneemster werk-
zaam was. Zij werd midden in de nacht gebeld door een hoog zwangere vrouw

314



13. ONGESCHIKTHEID TOT UITOEFENING VAN HET BEROEP

die op het punt stond te bevallen. De verloskundige vroeg een moment geduld
om even het dossier van de patiënt te raadplegen maar zij kwam niet meer aan
de lijn terug. Na geruime tijd te hebben gewacht besloot de patiënte de tele-
foonverbinding te verbreken en de meldkamer waar de betrokken praktijk bij
aangesloten was, opnieuw te bellen. Daar werd besloten een andere verloskun-
dige te verzoeken om naar de patiënt te gaan (de bevalling is verder goed verlo-
pen) en een ambulance bij de praktijk langs te laten gaan om te kijken of er
toch niet iets met de verloskundige aan de hand was. Nadat men had aange-
beld, verscheen een verwarde en dronken verloskundige aan de deur die niet
langer in staat was de praktijk uit te oefenen.

Ook zijn er voorbeelden bekend van verslaafde artsen en apothekers die op ei-
gen naam of op de naam van anderen (meestal familieleden) aan zichzelf ine-
dicijnen verstrekken, waaronder morfine en tranquillizers. Meestal komt de In-
spectie deze beroepsbeoefenaren en verpleegkundigen die gemakkelijk aan
medicijnen kunnen komen op het spoor door de opiumrecepten bij de apo-
theek te controleren en afwijkend voorschrijfgedrag na te trekken of door mel-
dingen van ziekenhuisdirecties inzake vermissing van medicatie uit de apo-
theek, de medicijnkasten of de opiumkastjes.

Vaak gaat verslavingsgedrag gepaard met andere tekortkomingen in de be-
roepsuitoefening. Illustratief is de casus van een psychiater over wie de Inspec-
tie binnen korte tijd van drie apotheken informatie heeft ontvangen over het
voorschrijven voor een patiënt van grote hoeveelheden Temesta, Morfine en
Dogmatil terwijl hij in alle gevallen de medicatie in de avonduren zelf is komen
ophalen. Tegen deze psychiater zijn na onderzoek door de Inspectie meerdere
klachten geformuleerd betreffende: onverantwoord medicatiebeleid, ontslag-
brieven waarin ernstige onjuistheden en onverantwoorde onnauwkeurigheden
stonden vermeld, chaotische praktijkvoering en herhaalde onbereikbaarheid
voor patiënten, gebruik van uiteenlopende specialistentitels terwijl hij alleen als
psychiater was ingeschreven in het specialistenregister, verkeerde diagnostiek,
onverantwoorde instelling op slaapkuur, en het aanbieden bij een apotheken
van een door hemzelf vervalst recept voor morfine (4). Deze tuchtklacht leidde
tot ontzegging van de bevoegdheid de geneeskunst uit te oefenen.

Beroepsbeoefenaren die dergelijk gedrag vertonen zijn meestal niet (meer) vast
aan een instelling verbonden en ook hebben zij geen eigen praktijk (meer). Zij
bieden zich aan als uitzendkracht, vooral voor nacht- en weekenddiensten
waardoor men gemakkelijk zonder controle van collegae in de medicijnkast kan
komen. Artsen bieden zich onder dergelijke omstandigheden vaak aan als
waarnemer waardoor ook zij moeilijk te volgen zijn. Door de snelle wisselingen
in plaats van handelen, kunnen zij hun gedrag vaak lange tijd onopgemerkt
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voortzetten terwijl het volgsysteem van de Inspectie niet altijd voorziet in een
snelle koppeling van gegevens waardoor een ogenschijnlijk nieuwe melding
betrekking kan hebben op een beroepsbeoefenaar die in een andere regio al
uitvoerig bekend is en intensief wordt gevolgd. Dit kon in het bijzonder plaats-
vinden in de periode waarin de drie oorspronkelijke [nspecties nog niet gefu-
seerd waren en in de tijd dat de regio's redelijk onafhankelijk van elkaar kon-
den functioneren.

Een bijkomend probleem is dat het verslavingsgedrag met de zwaarst denkbare
tuchtrechtelijke maatregel niet eindigt. De betrokkene raakt meestal uit beeld
en zonder behandeling en begeleiding gaat het vaak verder bergafwaarts. Enke-
le jaren na de ontzegging bleek een psychiater die de uitoefening van de ge-
neeskunde was ontzegd, alsnog een opiumrecept voor zichzelf aangeboden te
hebben. Dit recept was uitgeschreven op receptenpapier dat nog in zijn bezit
was en dat op zijn naam met vermelding van de titel van psychiater door hem
werd aangeboden. De verschijning van betrokkene en vooral de zelfverwaarlo-
zing bracht de apotheker op het idee om de [nspectie te informeren en om
vermoedens te uiten over valse receptuur. Toen de Inspectie deze melding on-
derzocht, bleek het om een bekende van de Inspectie te gaan die na de behan-
deling van de tuchtklacht uit beeld was geraakt en steeds verder aan lager wal
was geraakt. Niet kan worden uitgesloten dat hij in de tussentijd bij meerdere
apotheken recepten ten eigen bate heeft ingeleverd. Korte tijd later bleek hij te
zijn overleden.

i3.3 De Wet Big

De inschrijving in het Big-register van afgestudeerde artsen, tandartsen, apo-
thekers, verloskundigen, verpleegkundigen, psychotherapeuten, fysiotherapeu-
ten en gezondheidszorgpsychologen vindt altijd plaats tenzij zij op basis van
een geestesstoornis onder curatele gesteld zijn. Er worden in de wet namelijk
geen eisen gesteld met betrekking tot de lichamelijke en psychische geschikt-
heid van de betrokken beroepsbeoefenaar om het beroep uit te oefenen. Uit de
Kamerstukken (5,6) blijkt dat de regering van mening was dat hier niet voor al-
le beroepen voldoende aanleiding toe zal bestaan en dat zekere waarborgen van
geschiktheid kunnen worden gevonden in de opleidingseisen, het kader waarin
de opleiding plaatsvindt en het kader waarin de betrokkenen werkzaam zijn
(vaak samen met anderen). De wetgever heeft evenmin in het kader van de re-
geling van herregistratie voor het basisberoep eisen gesteld aan de lichamelijke
en psychische geschiktheid van de beroepsbeoefenaren en zij heeft ook geen
leeftijdsgrenzen gesteld aan de beroepsuitoefening en de bevoegdheid de titel
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te voeren. Tot op heden hebben de beroepsverenigingen hier zelf evenmin aan-
leiding toe gezien en geen criteria ontwikkeld om de geschiktheid te toetsen.

Wel heeft de wetgever in de Wet op de beroepen in de individuele gezond-
heidszorg naast het tuchtrecht een aparte regeling opgenomen die tot doel
heeft om maatregelen op te leggen aan beroepsbeoefenaren die ongeschikt zijn
om hun beroep uit te oefenen. Het tuchtrecht is opgedragen aan de Regionale
Tuchtcolleges en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, de be-
oordeling van de vraag of een beroepsbeoefenaar op medische gronden ge-
schikt is om zijn beroep uit te oefenen, is in handen gelegd van een apart colle-
ge, het College van Medisch Toezicht (CMT) dat gevestigd is in Den Haag. De
samenstelling van het CMT wijkt af van de samenstelling van de tuchtcolleges.
In het CMT hebben drie beroepsbeoefenaren zitting en twee juristen. Aan de
leden-beroepsbeoefenaren zijn in de wet verder geen specifieke eisen gesteld.
Toch ligt het voor de hand dat zij over specifieke deskundigheden moeten be-
schikken en dat bij verslavingsproblematiek en ongeschiktheid op psychische
gronden altijd minimaal een psychiater bij de zitting aanwezig is. Tegen een
beslissing van het CMT kan beroep aangetekend worden bij het Centraal
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg dat bij die gelegenheid samengesteld is
uit drie juristen en twee artsen. Beroepsbeoefenaren van andere disciplines
maken hier geen deel van uit omdat het in de regel om een medische beoorde-
ling van de geschiktheid gaat.

Niet alle beroepsbeoefenaren die lijdende zijn aan een ziekte of gebrek komen
voor toetsing van hun geschiktheid om het beroep uit te oefenen door het CMT
in aanmerking. Vaak zijn de betrokken beroepsbeoefenaren zich van hun ziek-
te of gebrek voldoende bewust en zullen zij zelf adequate maatregelen treffen
om onnodige schade aan de gezondheid van de patiënt(en) te voorkomen. Zo
bestaat er in de regel geen bezwaar om het beroep uit te oefenen bij het bestaan
van een bipolaire stemmingsstoornis mits de betrokken beroepsbeoefenaar
voldoende ziektebesef en ziekte-inzicht heeft om tijdig gas terug te nemen of
de praktijk te staken, therapietrouw is, tegenover collegae en medewerkers
open is over zijn aandoening en altijd bereid is om signalen van het steunsys-
teem, dat alert is op beginnende decompensatie, te honoreren. De mate waarin
een ziekte ofgebrek hinderlijk is bij de uitoefening van het beroep hangt verder
in belangrijke mate samen met de vaardigheden die voor de functie vereist zijn
en de mogelijkheden tot compensatie door medische hulpmiddelen zoals een
bril of gehoorapparaat. Tevens hangt de mate waarin de ziekte of het gebrek in-
vloed heeft op de beroepsuitoefening af van de keuze van de werkzaamheden of
de specialisatie. Zo worden aan chirurgen beroepsmatig andere vaardigheidsei-
sen gesteld dan aan een psychiater en is een auditief handicap bij een psychia-
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ter of psychotherapeut in de regel van grotere invloed op zijn functioneren dan
bij een tandarts.

Moeilijker wordt het als een beroepsbeoefenaar zich op oudere leeftijd onvol-
doende bewust is van de achteruitgang van zijn vaardigheden. Vooral bij de
snijdende specialismen en andere beroepen waar ingrijpende nieuwe technie-
ken worden geïntroduceerd, is het van groot belang dat de beroepsbeoefenaar
zich op oudere leeftijd met enige regelmaat afvraagt of hij een deel van zijn
werkzaamheden niet beter kan overdragen aan anderen. Hij moet zich beper-
ken tot dat deel van zijn werkzaamheden dat niet onderhavig is aan de achter-
uitgang in zijn vaardigheden en zelfs mogelijk verbeterd is als gevolg van de
opgedane kennis en ervaring, zoals het houden van spreekuur.

Een groot probleem vormen de beroepsbeoefenaren die geen ziekte-inzicht
hebben of hun ziekte of handicap ontkennen. Vaak zullen zij doorgaan met de
uitoefening van hun beroep tot er aperte fouten gemaakt worden of zij tegen
klachten over hun gedrag of handelen aanlopen. In de gevallen waarin collegae,
familieleden of patiënten zich tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg wen-
den met vermoedens van ongeschiktheid, staat de Inspectie niet zelden voor de
moeilijke taak om dit te onderzoeken en voldoende aannemelijk te maken. De
betrokken beroepsbeoefenaar zal dit in de regel als krenking ervaren en niet
altijd bereid zijn om zijn medewerking te verlenen. De inspecteur is niet be-
voegd, ook niet als hij als arts of psychiater bij de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg werkzaam is, om de beroepsbeoefenaar te onderwerpen aan een
anamnese en onderzoek of om diagnostiek te plegen. Hij moet echter wel fei-
ten en omstandigheden verzamelen die het vermoeden op een ziekte of gebrek
onderbouwen en hij moet aangeven waarom de betrokken beroepsbeoefenaar
in zijn bevoegdheden om het beroep uit te oefenen moet worden beperkt of de
uitoefening van het beroep geheel moet staken. Alleen als de beroepsbeoefe-
naar medewerking toezegt aan nader (medisch) onderzoek kan dit onderzoek
door een onafhankelijke deskundige worden uitgevoerd.

Als het onderzoek met medewerking van de beroepsbeoefenaar plaatsvindt en
duidelijk gemaakt kan worden wat er mis is, komt het voor dat volstaan kan
worden met een gesprek waarin de beroepsbeoefenaar zijn problemen onder
ogen wil zien en zich bereid toont passende maatregelen te treffen om risico
voor zijn patiënten of de volksgezondheid te beperken. De Inspecteur mag met
betrokkene geen afspraken maken die strijdig zijn met het recht en in het bij-
zonder niet met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit zou name-
lijk kunnen leiden tot een onrechtmatige daad. Zo oordeelde de Hoge Raad in
r~86 (~) dat een inspecteur onrechtmatig had gehandeld door langs indirecte
weg (het opwekken van een apothekersboycot) een arts te dwingen te handelen
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overeenkomstig de Methadonbrief uit i~8i (8). Ook mogen afspraken tussen
de Inspecteur en de beroepsbeoefenaar niet strijdig zijn met het overeenkom-
stenrecht en met artikel 6 EVRM. Dergelijke afspraken kunnen namelijk onder
dreiging met een procedure bij het CMT tot stand komen waardoor betrokkene
zich zonder uitspraak van een onafhankelijke rechtelijke instantie gedwongen
ziet om een ingrijpende beperking van de uitoefening van zijn burgerlijke rech-
ten te accepteren.

Andere keren zal de Inspectie zijn vermoeden slechts summier kunnen onder-
bouwen en toch over moeten gaan tot het formuleren van een voordracht die
door het CMT moet worden beoordeeld. Het is ook mogelijk dat de betrokken
beroepsbeoefenaar aanvankelijk alle medewerking aan een nader medisch of
psychologisch onderzoek weigert maar door het CMT genoodzaakt wordt om
medewerking te verlenen aan een nader onderzoek nadat hem duidelijk ge-
maakt is dat weigering van medewerking aan dergelijk onderzoek onherroepe-
lijk zal leiden tot een doorhaling van zijn inschrijving in het Big-register.

Tot de groep beroepsbeoefenaren die geen ziekte-inzicht hebben of hun ziekte
of handicap ontkennen en vaak ook niet willen meewerken aan nader (me-
disch) onderzoek, behoren niet alleen (rand)psychotische beroepsbeoefenaren
of beroepsbeoefenaren met een beginnende dementie, een stemmingsstoornis
of een objectief goed vast te stellen lichamelijke handicap maar ook aan alcohol
of andere middelen verslaafde beroepsbeoefenaren. Soms zal de inspecteur
zich genoodzaakt zien om met toepassing van artikel8~a van de Wet Big de be-
trokken beroepsbeoefenaar een bevel tot het staken van alle of een aantal nader
te noemen werkzaamheden op te leggen in afwachting van nader (medisch)
onderzoek en de uitspraak van het CMT. Het is duidelijk dat zo'n bevel een in-
grijpende maatregel is die niet lichtzinnig kan worden genomen. Hoewel er
vaak al sprake is van een slecht lopende praktijk omdat dergelijke aandoenin-
gen niet zelden gepaard gaan met verwaarlozing van de praktijk, bijzondere
gewoonten of andere merkwaardigheden waardoor zich onvoldoende patiënten
aandienen of patiënten afhaken, kan dit bevel leiden tot een fors verloop in de
praktijk en zodoende tot verlies aan inkomsten. [edereen is dan ook gebaat bij
een snelle procedure. De Wet Big voorziet echter niet in tijdslimieten of in een
spoedprocedure bij het CMT en de behandeling van een voordracht kan even
als de behandeling van tuchtklachten geruime tijd in beslag nemen (zie ook pa-
ragraaf over de casuïstiek).
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~3.4 Het ~ollege van Medisch Toezicht

Het College van Medisch Toezicht is op basis van artikel ~~ e.v. van de Wet Big
bevoegd om op voordracht van de inspecteur een voorziening te treffen die tot
doel heeft om de betrokken Big-geregistreerde beroepsbeoefenaar uit het regis-
ter te doen verwijderen of zijn beroepsuitoefening met bijzondere waarborgen
te omkleden. Dergelijke voorzieningen kunnen alleen getroffen worden als de
Big-geregistreerde beroepsbeoefenaar wegens zijn geestelijke of lichamelijke
gesteldheid of wegens zijn gewoonte van drankmisbruik of misbruik van mid-
delen, zijn beroep niet of niet zonder aanvullende voorwaarden kan uitoefenen.
Deze maatregel is geen sanctie. Men spreekt ook niet over een terechtzitting
maar over een rechtzitting van het College. De maatregel vervult namelijk
vooral een preventieve, beveiligende functie met het doel om schade aan de ge-
zondheid van de patiënten te voorkomen. Reeds toegebrachte schade wordt
door het Tuchtcollege met de eventuele toepassing van een sanctie beoordeeld.

De inspecteur moet in tegenstelling tot de situatie bij tuchtzaken niet alleen
aannemelijk maken waarom hij van oordeel is dat de betrokken beroepsbeoe-
fenaar niet geschikt is om zijn beroep zonder nader geformuleerde voorwaar-
den uit te oefenen of in het geheel ongeschikt is om zijn beroep nog verder uit
te oefenen. Hij moet ook aangeven welke maatregelen opgelegd moeten wor-
den om een adequate beroepsuitoefening te kunnen waarborgen.

~3.5 De procedure

Nadat de voordracht van de inspecteur bij het CMT is binnengekomen, start
een aangewezen lid of plaatsvervangend lid van het CMT of de (plaatsvervan-
gend) secretaris een vooronderzoek waarin hij zowel de inspecteur als de be-
trokken beroepsbeoefenaar hoort. Ook kan tijdens het vooronderzoek door het
CMT besloten worden dat getuigen en deskundigen moeten worden gehoord.
Van de uitkomsten van het vooronderzoek wordt de inspecteur mededeling ge-
daan voordat de zaak ter rechtzitting in behandeling wordt genomen. Zolang
het CMT zijn onderzoek van de zaak ter rechtzitting niet heeft beëindigd kan
de inspecteur de door hem gedane voordracht alsnog intrekken, wijzigen of
aanvullen. Na wijziging of aanvulling van de voordracht wordt de betrokken be-
roepsbeoefenaar hoor en wederhoor geboden. Tijdens de rechtzitting kan nog
zodanige informatie op tafel kornen dat het CMT besluit om aanvullend voor-
onderzoek in te stellen. Ook kan het CMT besluiten om de betrokken beroeps-
beoefenaar schriftelijk mee te delen dat het CMT het noodzakelijk acht dat hij
medewerking verleent aan nader onderzoek door artsen die door het CMT als
deskundigen worden aangewezen. Dit is echter niet afdwingbaar. Als de be-
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trokken beroepsbeoefenaar zijn medewerking aan dit onderzoek geheel of ge-
deeltelijk onthoudt, kan het CMT besluiten dit in haar overwegingen mee te
nemen. Het CMT zal in dat geval zekerheidshalve een zwaardere voorziening
treffen dan op grond van feitenonderzoek mogelijk noodzakelijk zou zijn ge-
bleken.

Het CMT behandelt net als de tuchtcolleges alle voordrachten in het openbaar
tenzij een gewichtige reden aangevoerd wordt waardoor het college kan beslis-
sen om de zaak gedeeltelijk of geheel achter gesloten deuren te behandelen. De
openbaarheid is ingesteld om vertrouwen van de burger in het recht te bevor-
deren, anderzijds om te voldoen aan de eisen die opgenomen zijn in artikel 6
lid i van het EVRM dat onder andere verplicht tot openbare behandeling. Het
recht gaat er van uit dat openbaarheid in het belang van de beroepsbeoefenaar
is waar de klacht zich tegen richt (Tuchtcollege) of waar de voordracht betrek-
king op heeft (CMT). De beroepsbeoefenaar zal dit zeker niet altijd als voordeel
ervaren. Hij kan vrijwillig op eigen verzoek of op verzoek van de wederpartij
afstand doen van dit recht. Het is echter aan het CMT om te beoordelen of dit
verzoek wordt gehonoreerd. Redenen om van openbare behandeling af te zien
zijn onder andere het belang van goede zeden, de belangen van minderjarigen
en de bescherming van het privé-leven van partijen. Het CMT kan ambtshalve
nagaan of zich een reden voordoet voor behandeling achter gesloten deuren
maar kan hier ook op geattendeerd worden door partijen. Indien het privé-leven
als reden voor behandeling achter gesloten deuren wordt aangevoerd, moet het
in de regel niet om het privé-leven van de aangeklaagde beroepsbeoefenaar of
inspecteur gaan maar om dat van een of ineer betrokken patiënten en de op
hen betrekking hebbende medische gegevens. Ook kan de betrokken beroeps-
beoefenaar om behandeling achter gesloten deuren verzoeken omdat hij van
oordeel is dat hij gegevens moet prijsgeven van patiënten die niet hebben inge-
stemd met de opheffing van zijn geheimhoudingsplicht en die niet de aanlei-
ding hebben gegeven tot het doen van de voordracht. Uit het oogpunt van "fair
trial" kan dit door het CMT (net als bij het tuchtrecht) worden toegestaan.

Het CMT sluit de procedure binnen twee maanden na de rechtzitting af inet
het uitspreken van haar eindbeslissing. De eindbeslissing moet met redenen
zijn omkleed en schriftelijk zijn vastgelegd. De eindbeslissing kan afwijken van
de voordracht van de inspecteur maar de zwaarste maatregel, een doorhaling
van de inschrijving in het Big-register is alleen mogelijk als dit is voorgedragen
door de inspecteur. De maatregelen die het CMT kan opleggen zijn:
a. De binding van de bevoegdheid het beroep uit te oefenen aan bijzondere

voorwaarden.
b. De gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid het betrokken beroep uit te

oefenen.
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c. De doorhaling van de inschrijving in het Big-register.

De maatregelen zoals genoemd onder `a' en `b' kunnen ook gezamenlijk wor-
den opgelegd.
Als de feiten waarop de maatregel is gebaseerd zodanig ernstig zijn dat het
CMT van oordeel is dat de maatregel van doorhaling moet worden opgelegd,
bestaat de mogelijkheid dat het CMT de beroepsbeoefenaar met onmiddellijke
ingang de maatregel van schorsing van de inschrijving oplegt. Deze tussentijd-
se maatregel is dan van kracht in afwachting van het onherroepelijk worden
van de eindbeslissing. De eindbeslissing wordt namelijk pas onherroepelijk als
zowel de inspecteur als de aangeklaagde beroepsbeoefenaar binnen zes weken
na de datum van verzending van de beslissing afzien van geen hoger beroep.
Indien door één van de partijen of beide partijen hoger beroep is aangetekend,
moet de zaak worden behandeld door het Centraal Tuchtcollege voor de Ge-
zondheidszorg en moet de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Ge-
zondheidszorg worden afgewacht. In beginsel is de beroepsbeoefenaar, tenzij
hem door het CMT de maatregel van schorsing is opgelegd of door de Inspec-
teur een bevel ex artikel 8~a van de Wet Big is gegeven, bevoegd om zijn be-
roepsuitoefening te continueren tot de eindbeslissing van het Centraal Tucht-
college definitief is. Tegen de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege is verder
geen beroep meer mogelijk. Wel kan de beroepsbeoefenaar een klacht indienen
bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als hij van oordeel is dat in
strijd met artikel 6 EVRM is gehandeld. De behandeling van deze klacht heeft
geen opschortende werking voor de uitvoering van de beslissing die het CTG
heeft genomen.

Alle drie de typen voorzieningen die het CMT heeft getroffen kunnen ook weer
worden beëindigd als de omstandigheden op grond waarvan een maatregel is
opgelegd, hebben opgehouden te bestaan. Dit betekent dat onder dergelijke
(uitzonderlijke) omstandigheden de ontzegging van de bevoegdheid kan wor-
den hersteld en de beroepsbeoefenaar weer als zodanig in het Big-register kan
worden ingeschreven. Dit ingrijpende besluit vereist echter wel een Koninklijk
Besluit dat op voordracht van de Ministers van VWS en Justitie gezamenlijk
wordt voorgesteld. Zij moeten voorafgaande aan de voordracht advies inwinnen
bij het College dat de maatregel heeft opgelegd. De Minister van VWS zal voor-
af tevens eerst advies inwinnen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en
het liefst bij de betrokken inspecteur. Het recht om zich weer in het Big-
register te laten inschrijven kan gekoppeld zijn aan de voorwaarden, zoals de
eis dat betrokkene zich eerst weer laat bijscholen. Het is echter niet mogelijk
dat de maatregel van doorhaling wordt vervangen door een lichtere maatregel.
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In tegenstelling tot het tuchtrecht is op een procedure bij het CMT artikel 51
Wet Big (ne bis in idem) niet van toepassing. De inspecteur kan een nieuwe
procedure starten op grond van hetzelfde feitencomplex als een wijziging in de
inzichten of omstandigheden zich voordoet of wanneer de beroepsbeoefenaar
de naar aanleiding van de vorige beslissing van het CMT gemaakte afspraken
niet (voldoende) naleeft. Ook is cassatie in het belang der wet op beslissingen
over de geschiktheid van het CMT en de beslissingen in hoger beroep van het
CTG, niet mogelijk.

Hoewel het CMT haar beslissingen niet openbaar hoeft te maken, is het van
belang dat de patiënten worden gewaarschuwd voor beroepsbeoefenaren aan
wie een maatregel wegens ongeschiktheid is opgelegd en door wie mogelijke
extra hoge risico's op gezondheidsschade worden gelopen. De Minister van
VWS draagt zorg voor openbare kennisgeving van de door het CMT opgelegde
maatregelen voor zover deze een beperking inhouden van de beroepsuitoefe-
ning. Daarbij worden de naam en het adres van de beroepsbeoefenaar vermeld.
De openbare kennisgeving vindt plaats in de Staatscourant en in één of ineer
dag- of weekbladen die in het gebied waarin betrokkene zijn beroep uitoefent,
worden verspreid. Dit neemt niet weg dat deze vorm van kennisgeving niet alle
patiënten bereikt. Als de betrokken beroepsbeoefenaar (een deel van) zijn
werkzaamheden op hetzelfde adres voortzet na de doorhaling van de inschrij-
ving in het Big-register en verlies van de beroepstitel en hij in opdracht van een
bevoegde beroepsbeoefenaar voorbehouden handelingen blijft verrichten, zal
het geen verbazing wekken dat een (groot) aantal patiënten zich onvoldoende
bewust is van de gewijzigde omstandigheden en van het risico dat zij lopen.

i3.6 De casu~istiek

Uit onderstaande tabel blijkt dat de eerste jaren waarin het CMT is ingesteld,
slechts een beperkt aantal beslissingen is genomen. De eerste uitspraken heb-
ben erg lang op zich laten wachten, ondanks het feit dat de Inspectie voor de
Gezondheidszorg al lang daarvoor de voordrachten heeft gedaan en soms om
spoed heeft gevraagd (~,lo,iz,la). Over de aard en inhoud van de casuïstiek
heeft de Inspectie in haar jaarrapportages geen mededelingen gedaan. Dit moet
worden betreurd aangezien publicatie van de belangrijkste onderdelen van de
uitspraken van het CMT inzicht geeft in de criteria die het CMT bij haar beslis-
singen hanteert. Ook is het merkwaardig dat de wetgever heeft bepaald dat het
CMT niet verplicht is tot het publiceren van een jaarverslag en het CMT en
CTG ook niet verplicht zijn om hun uitspraken te publiceren. In tegenstelling
tot het CTG heeft het CMT medio zoo5 dan ook nog geen site op internet
waarop zij haar (tussen)beslissingen publiceert zodat de uitspraken niet alle-
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maal publiek toegankelijk zijn. Het CTG heeft echter besloten om alle (tussen)
beslissingen en tuchtrechterlijke uitspraken anoniem te publiceren op internet
(rj). De Inspectie voor de Gezondheidszorg geeft in de jaarrapportages wel aan
welke type beslissingen door het CMT zijn genomen ( tabel r).

Aard van de eindbeslissin Tot 2002 zoo3 zoo4

Behandelin niet voort ezet of in etrokken i o 0

eeslissing onder voorwaarden z z o
Gedeeltelijke ontze in van de bevoe dheid o 0 0

Doorhaling inschrijving in het Big-register 2 0 0

Geen rond voor maatre el 2 o i

Totaal aantal beslissin en per jaar 7 z i

Tabel i: Aantallen en aard van de beslissingen van het College van Medisch Toezicht.

In april aoo5 had het Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg (CTG) vier zaken
van het College van medisch toezicht in hoger beroep behandeld. Deze uitspra-
ken zijn nog zodanig gering in getal dat hier nog geen algemeen geldende con-
clusies aan verbonden mogen worden. Wel zijn zij illustratief voor de zaken die
door de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden ingediend.

De vier uitspraken van het CTG kunnen als volgt worden samengevat:

Casus i(r4): De inspecteur heeft in september r~~8 bij het CMT een voor-
dracht gedaan tot het treffen van een voorziening tegen een verloskundige in
verband met ernstige psychische problematiek en alcoholmisbruik. Bij tussen-
beslissing is in mei i~~~ een psychiater aangewezen als deskundige voor het
doen van onderzoek en het opmaken van een rapportage over de persoon van
de verloskundige. Het CMT heeft in augustus aooo besloten dat de inschrij-
ving in het Big-register moet worden doorgehaald en haar bij wijze van voorlo-
pige voorziening een schorsing van de inschrijving opgelegd. Tegen de beslis-
sing is de verloskundige in beroep gegaan. A1 voor de behandeling van de zaak
in hoger beroep in maart aooz is het alcoholmisbruik geen grond meer voor de
voordracht.
De verloskundige heeft in hoger beroep aangevoerd dat zij te kampen heeft met
ernstige problemen waarvoor zij deskundige hulp zou kunnen gebruiken. Deze
problemen zijn naar haar oordeel het gevolg van tegenwerking die zij heeft on-
dervonden bij de uitoefening van haar praktijk als gevolg van conflicten met
gemeenteambtenaren. Ondanks de problematiek acht zij zich echter in staat
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om behoorlijk te functioneren en zij onderbouwt deze bewering met een des-
kundigenrapport van een zenuwarts uit r~~8. Dit neemt niet weg dat het Cen-
traal Tuchtcollege (CTG) op grond van het nieuwe deskundigenrapport vaststelt
dat betrokkene lijdt aan een psychische stoornis die uitvoerige behandeling
vereist en het uitoefenen van haar beroep niet aan de orde kan zijn voordat de-
ze behandeling positief is afgerond. Dat de verloskundige tijdens de zitting van
het CTG heeft aangegeven dat zij thans wel beseft dat zij op dit moment geen
goede zorg kan verlenen en specialistische hulp nodig heeft alvorens weer aan
het werk te gaan, is voor het CTG geen aanleiding om tot een andere conclusie
te komen dan het CMT. Het CMT en CTG laten in het midden of de betrokken
zenuwarts in i~~8 terecht tot de conclusie is gekomen dat de verloskundige
ondanks de door hem gesignaleerde problematiek in staat was haar beroep uit
te oefenen maar beide colleges hebben de verloskundige geadviseerd om een
hernieuwde beoordeling van haar arbeidsgeschiktheid aan te vragen.

Casus a(i5): De inspecteur heeft in september aooo bij het CMT een voor-
dracht gedaan tot het treffen van een voorziening tegen een huisarts. Het CMT
heeft in februari aooa besloten dat de inschrijving in het Big-register moet
worden doorgehaald en hem bij wijze van voorlopige voorziening een schor-
sing van de inschrijving opgelegd. Tegen de beslissing is de huisarts in beroep
gegaan. Het beroep is in januari aoo3 behandeld. In een tussenvonnis besluit
het CTG nader onderzoek door een deskundige af te wachten en de voorlopige
voorziening van het CMT onverkort van kracht te laten blijven. In november
zoo3 is de behandeling in hoger beroep voortgezet en is het beroep door het
CTG verworpen.
De voordracht was gebaseerd op het feit dat de huisarts enkele malen had
waargenomen en tijdens de waarneming had gedisfunctioneerd hetgeen ook al
enige malen had geleid tot voortijdige beëindiging van de waarneming. Dit was
naar het oordeel van de inspecteur te wijten aan zijn geestelijke gesteldheid in
relatie tot zijn gewoonte van misbruik van middelen. Na een waarneming wer-
den in het vemek waar de arts verbleef injectiespuiten aangetroffen. Uit onder-
zoek door het Nederlands Forensisch Instituut is gebleken dat deze spuiten
bloedresten van de arts bevatten en dat in de bloedresten cocaïne zat. Ook heeft
de inspecteur aangevoerd dat de arts de General Medical Council in Groot-
Brittannië de registratie aldaar had opgeschort omdat zijn geschiktheid tot
praktijkuitoefening naar het oordeel van die Council ernstig was gestoord door
schadelijk gebruik van alcohol en waarschijnlijk schadelijk gebruik van opiaten.
Inzicht in de eigen situatie ontbreekt en feiten en omstandigheden die wijzen
op zijn disfunctioneren blijft hij ontkennen en bagatelliseren.
Bij de beoordeling in hoger beroep bleek dat de huisarts na zijn voorlopige
schorsing in Engeland naar Nederland was verhuisd en alhier regelmatig is
gaan waarnemen. Tijdens de waarnemingen is er tweemaal een klacht tegen
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hem is ingediend wegens niet verschijnen, dit betrof eenmaal een klacht bij het
Regionaal Tuchtcollege en eenmaal een klacht bij de klachtencommissie van de
eerstelijns gezondheidszorg. In beide gevallen is de arts niet verschenen om
verantwoording af te leggen voor zijn handelwijze. Het Regionaal Tuchtcollege
legde hem de maatregel van berisping op. Tijdens de behandeling in hoger be-
roep erkende de arts op alle punten schuld. Ook heeft hij zijn verslaving aan
cocaïne erkend. De uitspraak van het CMT had hem inmiddels bewogen om
zich onder psychiatrische behandeling te stellen en hij gaf aan voor zijn pro-
blematiek geen duidelijke oorzaak te kunnen aanwíjzen en een langdurige be-
handeling te behoeven.
In haar overwegingen komt het CMT tot de conclusie dat het feitencomplex
waarin vlucht in bewustzijnsbeïnvloedende middelen, alcohol en cocaïne een
prominente rol spelen, waarin sprake is van ontkenningsgedrag en vermij-
dingsgedrag, niet adequaat reageren op hulpvragen en niet verschijnen bij de
General Medical Council en het Regionaal Tuchtcollege, de vraag doet rijzen of
de huisarts in zijn persoonlijk functioneren opgewassen is tegen de zware ei-
sen die het artsenvak stelt. Het CTG acht aanvullende deskundige psychiatri-
sche rapportage noodzakelijk en houdt de verdere beslissing aan. In november
z,oo3 is de behandeling in hoger beroep voortgezet en geeft de deskundige te
kennen dat er op het moment van onderzoek weliswaar geen actueel misbruik
van alcohol, verslavende middelen of inedicijnen is vastgesteld en hij evenmin
een andere psychiatrische stoornis kan vaststellen terwijl ook geen classificeer-
bare persoonlijkheidsstoornis uit testonderzoek is gebleken. Wel staat vast dat
er in de periode i~~8-zooz sprake geweest is van ernstig misbruik en afhanke-
lijkheid en sluit hij aanwezigheid van een antisociale persoonlijkheidsstoornis
of antisociale persoonlijkheidstrekken niet met zekerheid uit. Dit laatste ver-
hoogt naar het oordeel van de deskundige het risico dat betrokkene ook in de
toekomst niet in staat zal zijn stressvolle en verantwoordelijke werkzaamheden
als arts naar behoren te verrichten. De deskundige heeft tevens verklaard dat jij
in tal van aspecten observeert dat het de huisarts aan werkelijk inzicht in zijn
functioneren ontbreekt en dat hij stelselmatig de oorzaken van falend gedrag
buiten zichzelf zoekt. Ook na de verslavingsperiode getuigt de huisarts volgens
de deskundige van gebrek aan zelfinzicht en gewetensvorming waarbij de door
de huisarts betuigde spijt over zijn handelwijze van destijds niet geïnternali-
seerd is. Het CMT heeft niet alleen op grond van de verslaving maar ook op
grond van de psychische gesteldheid van de huisarts de overtuiging dat het uit
het oogpunt van deugdelijke en betrouwbare gezondheidszorg niet verant-
woord is de inschrijving van de arts in het Big-register te handhaven.

Casus 3(i6): De inspecteur heeft in juli aoor bij het CMT een voordracht ge-
daan tot het treffen van een voorziening tegen een arts. Het CMT heeft in sep-
tember aooz besloten dat de inschrijving in het Big-register moet worden
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doorgehaald en hem bij wijze van voorlopige voorziening een schorsing van de
inschrijving opgelegd. Tegen de beslissing is de arts in beroep gegaan. Hoewel
het beroepschrift niet tijdig is binnengekomen bij het Centraal Tuchtcollege
voor de Gezondheidszorg (CTG) heeft het CTG in een tussenvonnis in novem-
ber bepaald dat de zaak toch behandeld zou worden omdat de arts had aange-
toond dat zijn beroep was vemaagd om medische reden en hij zich hiervoor
ook onder behandeling van zijn huisarts had gesteld. De inhoudelijke behande-
ling van het beroep vond plaats in juli aoo3.
De arts die voorheen huisarts was maar de laatste jaren werkzaam was op het
terrein van de orthomoleculaire geneeskunst, natuurgeneeskunst en acupunc-
tuur, heeft aangegeven dat hij de laatste jaren enkele malen met een Inbewa-
ringstelling ( IBS), gevolgd door een Rechterlijke Machtiging, is opgenomen
wegens een maniforme psychose met paranoïde trekken en kritiek- en oor-
deelsstoornissen. Na afloop van de gedwongen opname had de arts op eigen
initiatief zijn medicatie gestaakt en in de daaropvolgende manische fase had hij
zich aangeboden als huisarts. Dit is daarna nogmaals voorgekomen. Tijdens
een manische periode blijkt de arts zodanige kritiek- en oordeelsstoornissen te
hebben gehad dat de titel van arts hem dan een gevaar doet zijn voor de volks-
gezondheid. De inspecteur had aanvankelijk met de arts afspraken gemaakt
over een beperking van zijn activiteiten tot consultatie maar omdat tijdens een
manische periode dergelijke afspraken niet werden nagekomen is voornoemde
beslissing door de inspecteur aan het CMT gevraagd.
In het hoger beroep betwiste de arts zijn ongeschiktheid voor de uitoefening
van het beroep en ontkende hij aan een bipolaire stoornís te lijden. Naar zijn
oordeel was er sprake van PTSS ( post traumatisch stress stoornis) dat veroor-
zaakt was door opsluiting tijdens de eerste gedwongen opname. Hij erkende de
stemmingsstabilisator ( lithium) niet te gebruiken en hij gaf aan met zijn be-
handelend psychiater geen goede behandelrelatie te hebben. De arts erkende
zich, o.a. via een advertentie, aangeboden te hebben als waarnemer en zich be-
schikbaar te hebben gesteld voor een vestiging. In zijn verklaring tegenover het
CMT gaf de arts aan dat hij daartoe als arts meende gerechtigd te zijn als hij
tijdens de waarneming zou werken onder supervisie van een huisarts ( hiervan
had hij in de advertentie geen melding gemaakt). De arts pleitte voor een mil-
dere maatregel omdat er sinds zijn laatste opname een duidelijke verbetering
in zijn toestand was opgetreden en het ernstig te betreuren zou zijn als de be-
slissing van doorhaling stand hield. Tijdens de zitting van het CTG kwam vast
te staan dat de opsluiting in i~~6 ten onrechte bleek te hebben plaatsgevonden
op initiatief van de toenmalige GGD-directeur ( een arts) aangezien hij op dat
moment in psychiatrisch opzicht niets bleek te mankeren. Hoewel ook de in-
specteur tot de conclusie kwam dat de toestand van de arts de laatste twee jaar
onmiskenbaar was verbeterd, bleef hij van oordeel dat er onvoldoende garanties
waren dat de verbetering zou aanhouden.
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Het CTG komt onder andere op basis van de informatie over zijn overige ge-
dwongen opnamen tot de conclusie dat de in toegenomen frequentie optreden-
de episodes van maniform ontremd gedrag waarin een gedwongen opname
steeds weer nodig bleek, uit het oogpunt van de bescherming van de volksge-
zondheid onvoldoende garantie biedt voor de toekomst. Daarbij nam het CTG
in aanmerking dat het de arts ook tijdens de zitting ontbrak aan ziekte-inzicht.
Het CTG concludeert dat onder deze omstandigheden het risico groot is dat de
arts bij een onverhoopte terugval onvoldoende inzicht zal hebben in zijn beper-
kingen en zij verwerpt het beroep.

Casus q. (r~): De inspecteur heeft in februari aoo2 bij het CMT een voordracht
gedaan tot het treffen van een voorziening tegen een arts. Het CMT heeft in
september aoo3 besloten dat de inschrijving in het Big-register moet worden
doorgehaald en hem bij wijze van voorlopige voorziening een schorsing van de
inschrijving opgelegd. Tegen de beslissing is de arts in beroep gegaan maar hij
heeft hierbij geen gronden van beroep aangevoerd. Hoewel het CTG de arts
enige malen heeft benaderd en zelfs alles in het werk gesteld heeft om met
hem in contact te komen (briefcontact, telefonisch contact, fax, natrekken van
adres) en hem in de gelegenheid te stellen om alsnog nadere gronden van be-
roep aan te voeren, duurde het tot januari zoo4 alvorens de arts een nagenoeg
onleesbaar faxbericht stuurde. Bij brief heeft het CTG de ontvangst hiervan be-
vestigd en er bij de arts op aangedrongen om per ommegaande een leesbaar
exemplaar aan het CTG toe te zenden. Hierop is geen reactie ontvangen. Uit-
eindelijk heeft het CTG besloten dat het beroep niet aan de vereisten die bij wet
gesteld zijn, voldoet zodat de beslissing is dat de arts niet ontvankelijk is in zijn
beroep. Dit betekent dat de uitspraak van het CMT definitief geworden is.

Hoewel is aangegeven dat deze vier voorbeelden uit een summiere casuïstiek
niet kunnen leiden tot verregaande conclusies, is het wel mogelijk enkele eerste
conclusies te formuleren:
a. Het CMT en CTG zijn bij de behandeling van voordrachten die tot doel

hebben te leiden tot maatregelen tegen beroepsbeoefenaren die (niet lan-
ger) geschikt zijn om hun beroep uit te oefenen erg coulant bij het hante-
ren van de termijnen die bij wet zijn gesteld. Omdat het in alle gevallen
gaat om ingrijpende maatregelen, krijgt de beroepsbeoefenaar alle gele-
genheid zich te verweren, wordt actief contact gezocht met beroepsbeoefe-
naren die niet (tijdig) reageren en toont men clementie als de beroepsbeoe-
fenaar redenen aandraagt waardoor hij niet op tijd heeft kunnen reageren.

b. Als psychische gronden voor ongeschiktheid hanteren het CMT en CTG
niet alleen goed omschreven psychiatrische stoornissen in engere zin zoals
omschreven op as r van het gangbare DSM IV (TR)-classificatiesysteem (r8)
van invloed zijn op de besluitvorming maar dat men ook kijkt naar as 2-
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problematiek. Uit casus a komt naar voren dat zelfs niet uit te sluiten per-
soonlijkheidsproblematiek als verklaring voor geobserveerd gedrag een be-
langrijke invloed heeft op de besluitvorming.

De eerste ervaringen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (circa z5 voor-
drachten) leren het volgende:

Procedureel
a. Als beroepsbeoefenaren niet verschijnen op een zitting van klachtencom-

missies, tuchtcolleges en het CMT en nalaten een verweerschrift in te die-
nen, pleit dit in het nadeel van de betrokken beroepsbeoefenaar.

b. Het belang van de zaak is voor de beroepsbeoefenaren in de regel zodanig
groot dat het altijd aanbeveling verdient om als beroepsbeoefenaar bijstand
te verzoeken aan een juridisch adviseur of advocaat ( zie ook het verloop van
casus q.).

c. Het ontbreken van de mogelijkheid van een spoedprocedure en de huidige
gemiddelde duur van de procedure geven in die gevallen waarin het CMT
en CTG niet tot de conclusie komen dat doorhaling van de registratie in het
Big-register noodzakelijk is, forse kansen op veel imagoschade en econo-
mische schade aan de praktijk van de beroepsbeoefenaar. Dit wordt extra
versterkt als door de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij aanvang van de
procedure of lopende de procedure ook nog een bevel tot staken van de be-
roepsuitoefening wordt opgelegd in afwachting van de behandeling van de
voordracht, hetgeen in 50 or van de voordrachten het geval is. De duur van
het staken van de beroepsuitoefening is namelijk medebepalend voor de
kansen op rehabilitatie en continuering van de praktijk. Het verdient naar
mijn oordeel aanbeveling om wettelijk alsnog de mogelijkheid van een
spoedprocedure vast te leggen.

d. Het verdient aanbeveling om het vooronderzoek niet op te dragen aan de
(plv) secretaris van het CMT, zoals inmiddels de gewoonte is, maar aan een
lid-beroepsbeoefenaar die deskundig is op het terrein van de onderhavige
problematiek. Deze kan tijdig bepalen of voldoende informatie beschikbaar
is en voldoende onderzoek is verricht en daarmee het verloop van de pro-
cedure meer richting kan geven en kan bespoedigen.

[nhoudelijk
e. Het CMT kent eenmalige incidenten tijdens de uitoefening van de functie

(alcoholmisbruik), vroegere behandelingen voor misbruik van alcohol, ver-
dovende middelen of inedicijnen en gedateerde deskundigenberichten
geen doorslaggevende betekenis toe als niet gelijktijdig ook recente infor-
matie bekend is waarop de beslissing kan worden gestoeld.

329



DEELj: ONTWIKKELING EN TOEPASSING VAN HETTUCHTRECHT EN DE VASTSTELLING

VAN ONGESCHIKTHEID OF ONBEKWAAMHEID TOT DE UITOEFENING VAN HET BEROEP

f. Omdat het om een ingrijpende beslissing gaat, heeft het CMT uitgespro-
ken dat als niet buiten redelijke twijfel komt vast te staan dat de betreffende
beroepsbeoefenaar de geschiktheid tot de uitoefening van zijn beroep mist,
(vooralsnog) geen maatregel kan worden opgelegd.

Het geringe aantal voordrachten bij het CMT roept vragen op over de tijdige
signalering van ernstige problemen bij de uitoefening van het beroep als gevolg
van ziekten of gebreken.
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i4. ANALYSE EN CONCLUSIES DEEL 3

[n hoofdstuk ir-i3 zijn de ontwikkeling en toepassing van het tuchtrecht, de
lessen die uit het tuchtrecht door beroepsbeoefenaren in de ggz en inspecteurs
kunnen worden getrokken en de voordrachten bij het College van Medisch
Toezicht op basis van vermeende ongeschiktheid tot uitoefening van het be-
roep, nader onderzocht.

Hoewel veel beroepsbeoefenaren vrees hebben voor het tuchtrecht en zich
hierdoor bij het nemen van beslissingen niet zelden laten leiden, laat het on-
derzoek zien dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg in de periode r995-
zoo5 binnen de geestelijke gezondheidszorg relatief weinig gebruik heeft ge-
maakt van haar bevoegdheid om de uitkomsten van calamiteitenonderzoek,
waarbij het functioneren van beroepsbeoefenaren centraal stond, ter toetsing
aan de tuchtrechter voor te leggen. Wel hebben de verschillende tuchtzaken
zowel in de vakliteratuur als tijdens congressen van de beroepsvereniging veel
aandacht gekregen zodat van veel tuchtzaken een preventieve invloed is uitge-
gaan op andere beroepsbeoefenaren.

De toenemende openheid over tuchtzaken, de openbaarheid van het tuchtrecht
en de publicatie van uitspraken hebben tot doel om bij te dragen aan de kwali-
teit van de beroepsbeoefening. Kennisname van de uitspraken en de overwe-
gingen van de tuchtcolleges kunnen vergelijkbare laakbare handelingen helpen
voorkomen. De tuchtzaken die in dit boek worden besproken en de lessen die
zowel procedureel als inhoudelijk uit tuchtzaken kunnen worden getrokken,
dragen bij aan het streven naar het voorkomen van vermijdbare risico's op ge-
zondheidsschade en een onjuiste beroepshouding van zowel beroepsbeoefena-
ren als inspecteurs.

Arts-assistenten hebben een geringere kans op tuchtrechterlijke maatregelen
dan hun werkbegeleiders, achterwachten en supervisoren maar moeten uit de
uitspraken die de tuchtrechter heeft gedaan op tuchtklachten die niet tot een
maatregel hebben geleid, wel hun lessen leren.
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De invoering van het tuchtrecht op basis van de Wet Big heeft in tegenstelling
tot het tuchtrecht op basis van de voormalige Medische Tuchtwet niet geleid tot
een waterdicht systeem van bescherming van de burger tegen onverantwoord
handelen door individuele beroepsbeoefenaren doordat zij bij een schorsing of
doorhaling van de registratie niet genoodzaakt zijn om alle activiteiten op het
terrein van de gezondheidszorg te staken. Ook geschorste hulpverleners en
hulpverleners waarvan de inschrijving in het Big-register is doorgehaald zijn
bevoegd om buiten gebruik van de beschermde titel belangrijke delen van hun
werk te continueren. Het is hen slechts verboden om de beschermde titel te ge-
bruiken en voorbehouden handelingen te verrichten. Dit is een omissie in de
wetgeving.

De burger is door de wetgever, de beroepsopleidingen en de beroepsverenigin-
gen onvoldoende beschermd tegen het functioneren van beroepsbeoefenaren
omdat een onderzoek naar hun lichamelijk of psychisch functioneren niet be-
hoort tot de toelatingscriteria voor de opleiding en geen onderdeel uitmaakt van
de periodieke evaluatie van de uitoefening van het beroep.

Het geringe aantal voordrachten bij het College van Medisch Toezicht doet
vermoeden dat veel beroepsbeoefenaren met problematiek die hun functione-
ren beperkt of belemmerd, waaronder verslavingsproblematiek, onopgemerkt
blijven.

Tuchtcolleges kunnen bij de beoordeling van het handelen van een beroepsbe-
oefenaar twijfels hebben aan zijn lichamelijk of psychisch functioneren maar
zijn zij zijn sinds de invoering van de Wet Big niet zelf ineer bevoegd tot het
doen van uitspraken over zijn geschiktheid of bekwaamheid en niet bevoegd tot
het doen van een voordracht bij het College van Medisch Toezicht. Dit is een
omissie in de wetgeving.

Beroepsbeoefenaren die geen ziekte-inzicht hebben of hun ziekte of handicap
ontkennen en niet willen meewerken aan nader (medisch) onderzoek kunnen
langdurig actief blijven omdat het zonder hun medewerking vaak niet mogelijk
is om de voordracht voor het treffen van een maatregel door het College van
Medisch Toezicht goed te onderbouwen. Deze categorie beroepsbeoefenaren
betreft niet alleen (rand)psychotische beroepsbeoefenaren of beroepsbeoefena-
ren met een beginnende dementie, een stemmingsstoornis of een objectief
goed vast te stellen lichamelijk handicap maar ook aan alcohol of andere mid-
delen verslaafde beroepsbeoefenaren.
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In dit boek wordt verslag gedaan van een bronnenonderzoek dat inzicht geeft
in de ontwikkeling van de rol, positie, invloed en werkwijze van het Staatstoe-
zicht op de geestelijke gezondheidszorg in de periode i8q.r-aoo5 zoals dit ach-
tereenvolgens is uitgeoefend door het Staatstoezicht op Krankzinnigen en
Krankzinnigengestichten (en voor een klein deel door de Inspectie van de
Volksgezondheid), de Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksge-
zondheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook wordt nagegaan welke
factoren de toekomst van het Staatstoezicht op de geestelijke gezondheidszorg
kansen geven en bedreigen. Daarnaast resulteert dit onderzoek in belangrijke
aandachtspunten voor de praktijkvoering van zowel zorgaanbieders en indivi-
duele beroepsbeoefenaren als inspecteurs. Deze aandachtspunten hebben tot
doel bij te dragen aan de verdere verbetering van de kwaliteit van de (organisa-
tie van de) zorg en het toezicht, het leveren van verantwoorde zorg en het voor-
komen van gezondheidsschade door vermijdbare en verwijtbare fouten, inci-
denten en calamiteiten.

De aandachtspunten zijn het resultaat van onderzoek naar bevindingen bij de
verschillende vormen van toezicht die de Inspectie voor de Gezondheidszorg
hanteert, te weten het algemeen toezicht, thematisch toezicht, interventietoe-
zicht (inclusief tuchtzaken en voordrachten bij het College van Medisch Toe-
zicht) en individueel toezicht op de toepassing van inperkingen van de men-
senrechten, in het bijzonder vrijheidsbeneming en -beperking, en bij de
toepassing van dwang, in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische
zorg. Zij hebben betrekking op zowel de structuur als het proces en de inhoud
van de zorg.

Dit onderzoek heeft een kwalitatief beschrijvend karakter, geeft inzicht in het
functioneren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en mondt uit in een
aantal conclusies en aanbevelingen die kunnen worden aangewend voor be-
houd en versterking van de positie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
en voor de verbetering van de kwaliteit van de (organisatie) van de zorg. Dit kan
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bijdragen aan de reductie van het risico op gezondheidsschade voor de burger
en een zorgvuldige toepassing van patiëntenrechten.

De eerste onderzoeksvraag heeft betrekking op de rol, positie en invloed van
het Staatstoezicht op de geestelijke gezondheidszorg sinds haar oprichting in
r84i. De geschiedenis van het toezicht laat duidelijk zien dat de Inspectie tot de
tachtiger jaren van de vorige eeuw een belangrijke invloed heeft gehad op de
inrichting van de zorg. Het zijn aanvankelijk vooral inspecteurs (psychiaters)
met een groot gezag in het veld die hebben bepaald in welke richting de orga-
nisatie van de geestelijke gezondheidszorg zich heeft ontwikkeld. Dit heeft in
de tachtiger jaren van de vorige eeuw nog geresulteerd in de befaamde referen-
tiekaders van de toenmalige Hoofdinspecteur Van Borssum Waalkes. Deze re-
ferentiekaders hebben een sterk normerend karakter en onderdelen daarvan
gelden - mede door jurisprudentie - momenteel als uitgangspunt van het han-
delen. Dit laatste is onder andere het geval bij de beslissing om een patiënt te-
gen zijn wil te ontslaan uit het psychiatrische ziekenhuis. De verhoudingen
tussen overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de (organisaties van) pa-
tiënten zijn sinds die tijd ingrijpend gewijzigd. De Inspectie heeft zich de laats-
te twee decennia door de gewijzigde verhoudingen in toenemende mate moe-
ten beperken tot de toezichtfunctie in engere zin. De geschetste ontwikkeling
past in de scheiding tussen beleid, uitvoering en toezicht. Ook past de beschre-
ven ontwikkeling bij de beoogde zelfregulering van het veld en bij een Inspectie
op afstand. Deze positionering beperkt de invloed van de Inspectie maar geeft
ook de maximale garantie op de onafhankelijkheid die de Inspectie hoog in het
vaandel heeft staan en die geborgd moet zijn om het vereiste gezag bij zowel de
politici, de burgers als in het veld te behouden.

Daarnaast wordt geconstateerd dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg als
werkgever door de inrichting van de organisatie, de arbeidsvoorwaarden van de
overheid en de gewijzigde wetgeving niet langer een grote aantrekkingskracht
heeft op medisch specialisten, waaronder geneesheer-directeuren of hooglera-
ren psychiatrie, die in het veld hun faam hebben verworven. Onder de vigeur
van de tweede Krankzinnigenwet werd nog de eis gesteld dat de Hoofdinspec-
teur en de Regionaal Inspecteurs psychiater moesten zijn en dat zij naast hun
functie bij het Staatstoezicht geen praktijk mochten voeren zodat hun onafhan-
kelijkheid optimaal gegarandeerd was. Deze eisen zijn niet meer opgenomen
in de huidige Wet Bopz hoewel hun expertise wel vereist is om een kwalitatief
verantwoord oordeel te vellen over medisch inhoudelijke aangelegenheden en
over de toepassing van dwang. Daarnaast is het voor psychiaters sinds Zooq
niet meer eenvoudig om de registratie van medisch specialist te behouden als
zij alleen voor de Inspectie werkzaam zijn. De herregistratie-eisen zijn zodanig
verzwaard dat een combinatiefunctie van uitvoerend psychiater en psychiater-
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adviseur nodig is om te voorkomen dat de registratie geclausuleerd wordt of
geheel komt te vervallen. De adviseursfunctie geeft wettelijk echter aanzienlijk
minder bevoegdheden. De taak is niet langer die van leidinggevende of voor-
trekker maar vooral consultatief. De dubbelfunctie van praktiserend psychiater
en adviseur kan de onafhankelijkheid bedreigen en daardoor zowel hun per-
soonlijke gezag als het gezag van de IGZ in het veld ondermijnen. Dit is een
ontwikkeling die de positie van het Staatstoezicht geen goed zal doen. Enerzijds
is niet langer gegarandeerd dat uitstekende psychiaters met innovatieve ideeën
en een ruime ervaring in zowel het vak van psychiater als in beleids- en be-
stuurlijke functies, waaronder het management van instellingen, inspecteur
worden en kunnen de onafhankelijkheid en het gezag ter discussie komen te
staan. Anderzijds is hun invloed op de opzet en uitvoering van het toezicht
binnen de Inspectie bij de aanvaarding van de functie van adviseur aanzienlijk
geringer dan in de functie van inspecteur en zijn hun bevoegdheden te beperkt
om krachtdadig en met gezag te kunnen optreden. Dit zal zich vooral gaan
wreken bij de toepassing van corrigerende maatregelen zoals tuchtzaken.

Onderzoek naar de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg laat zien
dat de ontwikkelingen en trends in de ggz onderhevig zijn aan een slingerbe-
weging. Dit betekent dat onderwerpen in de loop der tijd permanent of steeds
opnieuw aandacht vragen. Dit laatste geldt in het bijzonder de aandacht voor
vrijheidsbeneming, vrijheidsbeperking en dwangtoepassing en de spanning
tussen controle en behandelen en tussen intramuraal en extra-, semi- en
transmuraal in een samenleving die in de tijd wisselend open staat voor men-
sen met afwijkend en gestoord gedrag. Het feit dat de psychiatrie als enig me-
disch specialisme ook beschikt over de mogelijkheden van dwangopname en
dwangtoepassing, vereist een kwalitatief en kwantitatief voldoende geëquipeerd
team van nationale en internationale toezichthouders. Dit onderzoek laat zien
dat een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen het Ministerie van VWS en
bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg zowel het beleid als het toezicht op
de ggz en de forensische zorg bedreigen.

Toezicht op de rechtspositie en rechtsbescherming van patiënten verdient hoge
prioriteit en schending van de patiëntenrechten, in het bijzonder ongelimiteer-
de toepassing van dwang, bedreigt - mits dit op grote schaal voorkomt - de
fundamenten van de rechtstaat. Deze ontwikkeling dreigt in een klimaat van
venninderde tolerantie van afwijkend en gestoord gedrag maar past een be-
schaafd land niet. Daarom is het niet alleen van belang om oog te hebben voor
de toepassing van dwang maar ook van drang. Dit laatste onderwerp is in het
bijzonder van betekenis in situaties waarin door de uitoefening van drang voor
de patiënt dwangdreigingen of dwangaanbiedingen (zie hoofdstuk 8) aan de
orde zijn. Niet zelden zal in dat geval feitelijk gesproken moeten worden van
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dwangtoepassing en zou deze interventie met meer rechtszekerheid voor de pa-
tiënt moeten worden omkleed. Gedacht kan worden aan landelijke protocollen
en verplichte second opinion door een psychiater die niet verbonden is aan de
instelling en onafhankelijk tot zijn oordeel kan komen. Dit geldt in het bijzon-
der patiënten die met een tbs-maatregel worden verpleegd en behandeld.

Hoofdstuk 4 sluit af inet de conclusie dat toezicht noodzakelijk is om de over-
heidstaken die in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
en de Grondwet op het terrein van de volksgezondheid en de gezondheidszorg
zijn vastgelegd, te bewaken en te bevorderen. Het grote belang van de [nspectie
voor de Gezondheidszorg (en haar rechtsvoorgangers) als bewaker van de kwa-
liteit van de volksgezondheid en de gezondheidszorg, is in het verleden bewe-
zen en moet worden behouden (en op onderdelen worden versterkt). Dit vereist
zowel een heldere missie en een duidelijke visie op toezicht en toezichtstrategie
als een goed geleid, voldoende van mensen en middelen voorzien, transparant,
kwalitatief hoogwaardig en gezaghebbend apparaat dat zowel bij de burger, de
Minister van VWS als de onder toezicht gestelden groot vertrouwen geniet. De
organisatie moet permanent bereid zijn tot verandering en tijdig inspelen op de
ontwikkelingen in de samenleving. De monopoliepositie mag niet leiden tot
gebrek aan veranderingsgezindheid, zelfgenoegzaamheid en andere effecten
die het belang en gezag van de Inspectie als onderdeel van het Staatstoezicht op
de Volksgezondheid kunnen ondermijnen.

Gelet op de ontwikkelingen binnen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en
in het veld van de geestelijke gezondheidszorg is het echter noodzakelijk om na
te gaan welke taken de Inspectie binnen nu en vijf jaar nog als haar `core-
business' moet rekenen. Het bronnenonderzoek laat zien dat de Inspectie een
relatief geringe omvang heeft in verhouding tot het grote veld waar zij toezicht
op uit moet oefenen en de vele activiteiten op het terrein van de volksgezond-
heid en de gezondheidszorg waar zij bij betrokken is. Daarnaast moet worden
geconstateerd dat de uitvoering van een aantal taken op het terrein van onder-
zoek en advisering geen specifieke bevoegdheden vereisen en op basis van de
beschikbare kennis en kunde of uit financiële overwegingen beter door ande-
ren kunnen worden uitgevoerd. Als de voornemens van de koepelorganisaties
zoals GGZ Nederland en de KNMG uitkomen en leiden tot verplichte certifica-
tie of accreditatie van zorginstellingen en verplichte functioneringsgesprekken
en visitatie van individuele beroepsbeoefenaren, kan aan het algemeen en the-
matisch preventief toezicht minder aandacht gegeven worden of kan deze taak
geheel worden overgelaten aan het veld. In dat geval kan de Inspectie zich be-
perken tot de functie die zij op het terrein van de volksgezondheid aanvankelijk
had: de uitoefening van de functie van gezondheidszorgpolitie. [n deze functie
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zal interventietoezicht centraal staan en zal de Inspectie de handhaving door
middel van sancties voor haar rekening nemen.

Het voornemen van de Minister van VWS om de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg door middel van nieuwe wetgeving in de loop van aoo6 de bevoegd-
heid te verlenen tot het geven van een aanwijzing en het opleggen van boetes,
versterkt het idee dat de burger en de politiek minder willen gedogen en sneller
en steviger willen ingrijpen als zorginstellingen ofberoepsbeoefenaren niet aan
de wettelijke vereisten voldoen. Deze opvatting wordt verder versterkt door het
besluit om vanaf Zoo6 de namen van de zorginstellingen en beroepsbeoefena-
ren die betrokken zijn bij interventietoezicht en vermijdbare of verwijtbare fou-
ten hebben gemaakt of zorg verleend hebben die niet voldoet aan de eisen die
zijn vastgelegd in de Kwaliteitswet zorginstellingen of de Wet Big, openbaar te
maken. Dit kan leiden tot een krachtiger corrigerende Inspectie maar ook tot
een gevreesde Inspectie. Hier moeten enkele kanttekeningen bij worden ge-
plaatst. Hoewel het bronnenonderzoek laat zien dat de samenleving risico's op
gezondheidsschade niet accepteert, is het aantal beroepsbeoefenaren dat onbe-
voegd of onbekwaam ernstige fouten maakt of zeer nalatig is, gering. De uit-
breiding van het tuchtrecht bij de invoering van de Wet Big met vier nieuwe
grote beroepsgroepen heeft de afgelopen jaren zelfs geleid tot stabilisatie van
het aantal tuchtwaardige klachten waarbij een maatregel is opgelegd. Daarnaast
heeft de Inspectie de afgelopen decennia volstaan met een beperkt aantal sanc-
tiemogelijkheden. Het onderzoek laat zien dat deze sanctiemogelijkheden ook
op het terrein van de ggz slechts sporadisch zijn toegepast. Inspecteurs zijn in
de regel van oordeel dat hun deskundigheid en gezag voldoende moeten zijn
om door middel van adviseren, overreden, stimuleren en waarschuwen veel
(dreigende) structurele tekortkomingen in de zorg kunnen worden aangepakt.
Sancties zijn noodzakelijk bij zorgaanbieders die de vereiste veranderingen niet
of niet tijdig willen doorvoeren en bij beroepsbeoefenaren die niet bereid of in
staat zijn tot reflectie op het eigen handelen waardoor de kans op herhaling
groot is of ernstig in de fout zijn gegaan en het algemeen belang correctie ver-
eist. In de regel vreest de beroepsbeoefenaar de sancties en hij zal de adviezen
vaak graag ter harte nemen om herhaling te voorkomen. Zijn beroepshouding
en de beoogde verbetering van zijn functioneren ofvan de zorg lijken meer ge-
baat te zijn bij het streven naar verbetering dan met een vorm van afrekenen.
Ook het streven naar verbetering hoeft namelijk niet vrijblijvend te zijn. Even-
tueel kan de zorgaanbieder of de beroepsbeoefenaar verplicht worden om een
gedetailleerd plan van aanpak op te stellen waarin zowel aandacht kan worden
besteed aan de organisatie van de zorg, de beroepsattitude, de vereiste kennis
als de vereiste vaardigheden. Dit plan van aanpak kan worden gevolgd door pe-
riodieke toetsing van de voortgang en de vereiste verbetering. Als de Inspectie
voor de Gezondheidszorg meer op de toer van handhaving gaat en meer ge-
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bruik gaat maken van haar sanctiebevoegdheid, zal de kans groot zijn dat de
afstand in de relatie tot het veld te groot wordt, zorgaanbieders en beroepsbeoe-
fenaren minder geneigd zijn om mededeling te doen van problemen enzovoort.
Dit isoleert de Inspectie van de praktijk wat schadelijk is voor de beoogde kwali-
teit van het toezicht. Hierdoor zal de burger ook eerder meer dan minder risico
lopen op gezondheidsschade.

De uitbreiding van de sanctiemogelijkheden van de Inspectie mag niet leiden
tot een willekeurige toepassing van de sancties. Dit vereist naar mijn oordeel
wet- en regelgeving waarin de ovemedingen worden gespecificeerd en de crite-
ria voor de toepassing van sancties worden bepaald.

Doordat de Minister van VWS en de Tweede Kamer het advies van de Advies-
commissie IGZ niet hebben overgenomen en geen ruímte hebben gegeven
voor een aanzienlijke uitbreiding van de formatie, zag de Inspectie voor de Ge-
zondheidszorg zich in zooa gedwongen tot het stellen van prioriteiten in het
toezicht. Hiervoor is in beginsel een gedegen risicoanalyse noodzakelijk. Het
ontbreekt echter aan een wetenschappelijk model voor risicoanalyse. Dit bete-
kent dat tot op heden wordt gewerkt met historisch gegroeide verhoudingen in
de omvang en opbouw van de formatie voor het toezicht op Preventie, Public
health en Rampen-geneeskunde ( PPR), Geestelijke Gezondheidszorg en Ge-
handicaptenzorg inclusief de Forensische Zorg ( GG), Verpleging, Verzorging
en Thuiszorg (VVT), Curatieve Somatische Gezondheidszorg ( CSG) en Farma-
cie en Medische Technologie ( FMT) en soms, op basis van persoonlijke opvat-
tingen van de leidinggevenden, kleine aanpassingen worden doorgevoerd. Dit
is een constatering die heeft bijgedragen aan het naast elkaar bestaan van de
vijf clusters in plaats van een integrale aanpak. Ook laat het bronnenonderzoek
zien dat het stellen van prioriteiten in de praktijk niet mag leiden tot het afsto-
ten van taken. Bij de minste of geringste aanleiding kan de Tweede Kamer ver-
zoeken om een verantwoording voor de verminderde aandacht voor de taken
die minder prioriteit krijgen (reclametoezicht) of ineer onderzoek vragen dan
op dat moment wordt beoogd ( verpleeghuiszorg). De overheid kan zich name-
lijk niet permitteren om delen van het toezicht op de zorg minder belangrijk te
vinden. Deze conclusie vereist aanvullende maatregelen. Primair zou een we-
tenschappelijk verantwoord risicomodel moeten worden geconstrueerd waarbij
niet alleen vergelijkingen binnen een cluster maar ook tussen de clusters on-
derling gemaakt moeten kunnen worden. Daarnaast zou op basis van een der-
gelijk model opnieuw nagegaan moeten worden of de Inspectie kwantitatief en
kwalitatief voldoende geëquipeerd is voor de vereiste toezichttaken.

Rechtsgelijkheid voor de burger en de beroepsbeoefenaar en transparant optre-
den van de Inspectie vereisen een heldere en uniforme visie op toezicht, ge-
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combineerd met uniforme werkwijzen, wetenschappelijk verantwoorde inspec-
tiemethoden, gestandaardiseerde rapportages en een narekenbare beoordeling
van de bevindingen en toepassing van sancties. De toepassing van de weten-
schappelijk verantwoorde PRISMA-methode bij interventietoezicht laat daar-
naast zien dat dit tot andere uitkomsten van toezicht kan leiden. Na ruim r6o
jaar toezicht moet worden geconstateerd dat er binnen de gezondheidszorg
geen enkel effectonderzoek is gedaan naar de invloed van de Inspectie op de
werkwijze van zorginstellingen of beroepsbeoefenaren. Deze constatering leidt
tot de conclusie dat het dringend nodig is om een leerstoel toezicht op de ge-
zondheidszorg in te richten, vergelijkbaar met de leerstoel onderwijstoezicht
zoals die bij de Universiteit van Twente is ingesteld.

De Inspectie inspecteert vanuit het perspectief van de patiënt~de burger. Om
dit doel te bereiken moet de Inspectie meer aandacht besteden aan de opvattin-
gen van de burger en de patiëntenraden van de zorginstellingen betrekken in
de verschillende fasen van het gelaagd en gefaseerd toezicht. Dit is nu nog niet
het geval. Zij worden zelfs niet betrokken In de eerste fase van het toezicht (het
verzamelen van informatie). Wel zijn de patiëntenraden de afgelopen jaren sys-
tematisch betrokken bij het algemeen toezicht in de sectoren die behoren tot de
clusters GG en VVT. De ontwikkeling van indicatoren voor patiënten, zoals
momenteel door ZonMw wordt nagestreefd, zal de positie van de patiënt in re-
latie tot de zorginstelling, zorgverzekeraar en individuele beroepsbeoefenaar
verder kunnen versterken.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de laatste jaren gekozen voor vier
speerpunten in het toezicht: volksgezondheid, patiëntveiligheid, productveilig-
heid en patiëntenrechten. De patiëntveiligheid krijgt veel aandacht en wordt in
de vaklitteratuur uitvoerig gepromoot en wel zodanig dat de drie andere ge-
noemde aspecten overschaduwd dreigen te worden. Daarnaast gaat de Inspec-
tie er in toenemende mate van uit dat zij slechts toeziet op die aspecten van de
zorg waar de burger zichzelf geen oordeel over kan vormen en die wel risico's
kunnen opleveren op schade aan de gezondheid van de burger. Deze keuze
past in het beleid van de huidige regering. Deze keuzen zijn niet voor alle pati-
enten onverdeeld gunstig. Bij toenemende marktwerking dreigen de concrete
en meetbare aspecten van de zorg meer aandacht te krijgen dan de minder
concrete en meer subjectieve aspecten. Deze laatste aspecten hebben onder an-
dere betrekking op bejegening, begeleiding, wonen, recreeëren, huisregels,
toegankelijkheid klachtrecht enzovoort. Zij zijn voor langdurig opgenomen pa-
tiënten en voor veel chronische ambulante patiënten, vaak minstens zo belang-
rijk en dienen bij te dragen aan vermindering van het risico op hospitalisatie
(zowel in als buiten de instellingen) en beperking van het verlies aan autono-
mie. Daarnaast moet bij de keuzen in het toezicht goed rekening worden ge-
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houden met de mate waarin de burger in staat is om zelf te klagen over eventu-
ele tekortkomingen in de zorg of schending van zijn rechten. De Wet Bopz
voorziet niet voor niets in direct toezicht en het recht op klagen door de inspec-

teur.

Bij de keuze voor gelaagd en gefaseerd toezicht ligt het accent op uitkomstma-
ten en minder op proces en structuur. Vooral in de care sector (gehandicapten-
zorg, ouderenzorg en thuiszorg) en in de geestelijke gezondheidszorg wordt de
uitkomst van zorg in belangrijke mate bepaald door niet-specifieke factoren.
Dit gegeven vereist meer aandacht in een tijd waarin de slogan 'meten is weten'
centraal staat.

Hoewel de behandelovereenkomst in belangrijke mate een inspanningsver-
plichting vereist en in mindere mate een resultaatverplichting, moeten patiën-
ten en hun verwanten altijd de mogelijkheid hebben om over de behandeling,
verpleging, bescherming, begeleiding of bejegening te klagen. Het klachtrecht
is echter niet op alle punten voldoende toereikend. De burger moet echter ver-
trouwen kunnen hebben in het rechtssysteem. Dit vereist toegang tot de rech-
ter wanneer fundamentele rechten (vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking)
in het geding zijn en een volledig onafhankelijke beoordeling van klachten door
de instelling met de mogelijkheid van hoger beroep. Het onderzoek laat zien
dat op beide punten aanpassing van wet- en regelgeving is vereist.

De invoering van het tuchtrecht op basis van de Wet Big heeft in tegenstelling

tot het tuchtrecht op basis van de voormalige Medische Tuchtwet niet geleid tot
een waterdicht systeem van bescherming van de burger tegen onverantwoord
handelen door individuele beroepsbeoefenaren. Dit is het gevolg van de syste-
matiek van de Wet Big die primair gericht is op titelbescherming en het voor-

komen van gezondheidsschade door de toepassing van voorbehouden hande-
lingen door niet bevoegde en niet bekwame hulpverleners. De opzet van de Wet
Big heeft echter tot gevolg dat een aantal beroepsbeoefenaren bij een schorsing
of doorhaling van de registratie niet genoodzaakt is om alle activiteiten op het
terrein van de gezondheidszorg te staken. Ook geschorste hulpverleners en
hulpverleners van wie de inschrijving in het Big-register is doorgehaald, zijn
bevoegd om zonder gebnzik van de beschermde titel belangrijke delen van hun
werk te continueren. Het is hen slechts verboden om de beschermde titel te ge-

bruiken en voorbehouden handelingen te verrichten. Dit is een omissie in de

wetgeving. Bij ernstig disfunctioneren zou een hulpverlener door de tuchtrech-
ter verboden moeten kunnen worden om nog langer in de hulpverlening werk-

zaam te zijn.
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De burger wordt door de wetgever, de beroepsopleidingen en de beroepsvere-
nigingen onvoldoende beschermd tegen het disfunctioneren van ongeschikte
en onbekwame beroepsbeoefenaren omdat een onderzoek naar hun lichamelijk
of psychisch functioneren niet behoort tot de toelatingscriteria voor de oplei-
ding en geen onderdeel uitmaakt van de periodieke evaluatie van de uitoefe-
ning van het beroep. Het zou de opleidingen sieren en de burger beter be-
schermen als de opleidingsinstellingen en de opleiders van medisch specialis-
ten, gz-psychologen en andere postacademische opleidingen zelf een kritische
toets afnemen voordat een kandidaat wordt toegelaten. Daarnaast dienen werk-
gevers en collegae alert te blijven op eventuele ongeschiktheid of onbekwaam-
heid als gevolg van een (optredend of toenemend) lichamelijk of psychisch ge-
brek dan wel een verslaving tijdens de periode waarin het beroep wordt
uitgeoefend.

Het geringe aantal voordrachten bij het College van Medisch Toezicht doet
vermoeden dat veel beroepsbeoefenaren met problematiek die hun functione-
ren beperkt of belemmert, waaronder verslavingsproblematiek, onopgemerkt
blijven. Ook komt het voor dat beroepsbeoefenaren die geen ziekte-inzicht
hebben of hun ziekte of handicap ontkennen en niet willen meewerken aan
nader (medisch) onderzoek langdurig actief kunnen blijven omdat het zonder
hun medewerking vaak niet mogelijk is om de voordracht voor het treffen van
een maatregel door het College van Medisch Toezicht goed te onderbouwen.
Deze categorie beroepsbeoefenaren betreft niet alleen (rand)psychotische be-
roepsbeoefenaren of beroepsbeoefenaren met een beginnende dementie, een
stemmingsstoornis of een objectief goed vast te stellen lichamelijk handicap
maar ook aan alcohol of andere middelen verslaafde beroepsbeoefenaren.
Tuchtcolleges kunnen bij de beoordeling van het handelen van een beroepsbe-
oefenaar bovendien twijfels hebben aan het lichamelijk of psychisch functione-
ren van de betrokken beroepsbeoefenaar maar zijn niet bevoegd tot het doen
van een voordracht bij het College van Medisch Toezicht en zij zijn sinds de in-
voering van de Wet Big niet zelf ineer bevoegd tot het doen van uitspraken over
zijn geschiktheid of bekwaamheid. Dit is een omissie in de wetgeving. Naar
mijn oordeel verdient het aanbeveling om de toegang tot het College van Me-
disch Toezicht uit te breiden tot het Tuchtcollege, de besturen van zorginstel-
lingen en beroepsverenigingen. Daarnaast is het vanuit het oogpunt van be-
scherming van de burger van belang dat de besturen van zorginstellingen en de
beroepsverenigingen aangesproken kunnen worden als zij het vermeend of ge-
constateerd disfunctioneren niet tijdig hebben gemeld bij de Inspectie voor de
Gezondheidszorg en hebben laten beoordelen door het College van Medisch
Toezicht.
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De opdeling van het beleidsterrein van het Ministerie van VWS en het toezicht-
terrein van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in cure, care en volksge-
zondheid doet onvoldoende recht aan de belangen van de psychiatrische patiën-
ten die zich naar de aard van hun problematiek wezenlijk onderscheiden van
de patiënten met een lichamelijke aandoening en van de psychogeriatrische pa-
tiënten. Toezicht op de patiëntenrechten en op de zorg voor kwetsbare, in hun
vrijheid beperkte en vaak onmondige of onvoldoende vaardige patiënten met
een stoornis van hun geestvermogens stelt specifieke eisen aan de inrichting
van de zorg en van het toezicht. Daarnaast vraagt het toezícht op vrijheidsbe-
neming, vrijheidsbeperking en de toepassing van dwangbehandeling om direct
toezicht en om toezichthouders met kennis van de psychiatrie en ervaring in de
omgang met psychiatrische patiënten. Dit criterium moet bij de aanstelling van
nieuwe inspecteurs voor dit veld van de gezondheidszorg centraal staan.

Hippocrates (q.6o-3~~ voor Christus) geldt als de grondlegger van de medische
ethiek. Hij heeft de medici de eed van Hippocrates nagelaten waarin onder an-
dere het beginsel van de collegialiteit, de onaantastbaarheid van het leven, het
beroepsgeheim en de seksuele onthouding in de omgang met patiënten en hun
huisgenoten zijn vastgelegd. Daarnaast moedigden Hippocrates en zijn opvol-
gers hun collegae aan om vooral ook de mislukte behandelingen te rapporteren
opdat zij ervan zouden leren. In die dagen was dat niet vanzelfsprekend. Hoe-
wel tijdens het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychia-
trie in aoo5 veel aandacht is gegeven aan het leren 'leren', is voornoemde
openheid ook vandaag aan de dag nog geen gemeengoed. Slechts zelden wordt
openlijk gesproken over gemaakte fouten en nog minder vaak worden door be-
roepsbeoefenaren artikelen gepubliceerd over door henzelf gemaakte fouten of,
door onvoldoende kennis en vaardigheden, mislukte behandelingen. Mogelijk
dat schaamte voor de gemaakte fout of de getoonde beperkingen in het eigen
kunnen en angst voor verlies in aanzien of voor vernederende media-aandacht,
klachten, tuchtzaken, strafzaken of schadeclaims het gedrag van de beroepsbe-
oefenaren negatief beïnvloeden. Blijvend zwijgen heeft echter ook een scha-
duwzijde. Fouten en calamiteiten zullen onnodig worden herhaald en tot on-
nodige gezondheidsschade of een ernstige inperking van patiëntenrechten
leiden. Inmiddels betracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg in toene-
mende mate openheid over de bevindingen bij algemeen en thematisch toe-
zicht en bij onderzoek naar meldingen van calamiteiten. Daarnaast heeft de
Minister van VWS bepaald dat vanaf z januari aoo6 rapportages van de Inspec-
tie voor de Gezondheidszorg moeten worden opgesteld waarin de namen van
de zorginstellingen en beroepsbeoefenaren niet langer anoniem zullen zijn. De
Minister is van oordeel dat openbaarheid een handhavingsinstrument is dat zal
bijdragen aan de beoogde verbetering van de naleving van wet- en regelgeving
met als resultaat een veiligere en kwalitatief betere gezondheidszorg waarin de
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patiënt beter kan kiezen bij welke instelling of welke behandelaar hij in behan-
deling gaat. Dit moeten redenen zijn voor zorginstellingen en beroepsbeoefe-
naren om actief te investeren in het voorkomen van verwijtbare fouten, inci-
denten en calamiteiten. In dit proefschrift zijn op basis van dataverzamelingen
en analyses van de verschillende inspectieactiviteiten meerdere aandachtspun-
ten benoemd voor zowel de beroepsbeoefenaren, de zorgaanbieders als de in-
specteurs die kunnen bijdragen aan de preventie van verwijtbaar, onzorgvuldig
en onvoldoende professioneel handelen.

Het leerzame karakter van veel meldingen, adviezen en bevindingen bij toe-
zichtbezoeken vraagt om een goede en gemakkelijk te raadplegen dataverzame-
ling (kenniscentrum). Op dit ogenblik ontbreekt deze dataverzameling en moet
worden geconstateerd dat nog te veel informatie die al eerder voor andere doel-
einden is verstrekt, bij zorginstellingen en beroepsbeoefenaren moet worden
opgevraagd. Ook moet worden geconstateerd dat hierdoor trends in de toe-
zichtbevindingen moeilijker kunnen worden opgespoord. Tevens heeft dit tot
gevolg dat inspecteurs vaker 'het wiel uitvinden'. Dit is ineffectief en kostbaar
en hierdoor zullen de beoordelingen en adviezen niet altijd in vergelijkbare si-
tuaties gelijkluidend zijn waardoor de rechtszekerheid van de burger en be-
roepsbeoefenaar onvoldoende is geborgd. Tot slot moet worden geconcludeerd
dat hierdoor minder dan wenselijk en mogelijk is, geleerd wordt van beschik-
bare casuïstiek. Het verdient aanbeveling om de dataverzameling zowel voor
inspecteurs als voor beroepsbeoefenaren, besturen van zorginstellingen, pati-
enten(-organisaties), beleidsmedewerkers, gezondheidszorgjuristen, koepelor-
ganisaties en andere belangstellende toegankelijk te laten zijn.

Naast een meer wetenschappelijke benadering van het toezicht, verdient het
aanbeveling om de komende tijd nader onderzoek te doen naar:
a. De specifieke eisen die elk onderdeel van het veld van de gezondheidszorg

aan toezicht stelt. Dit betreft zowel de toezichtmethode als de kwaliteiten
waar de toezichthouder aan moet voldoen.

b. De mogelijkheden om de administratieve lastendruk voor de zorginstellin-
gen en de beroepsbeoefenaren bij de uitvoering van het toezicht te beper-
ken door meer gebruik te maken van openbare verantwoordingsdocumen-
ten en kennis die al door anderen is vergaard.

c. De taakverdeling tussen de verschillende toezichthouders in de zorg. De
mogelijkheden om kennis en ervaring te bundelen en de toezichtlast voor
zorginstellingen en beroepsbeoefenaren te verminderen moeten nader
worden onderzocht.

d. De overeenkomsten en verschillen in toezichtmethodieken op het terrein
van de geestelijke gezondheidszorg en forensische psychiatrie, met name
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betreffende het toezicht op de toepassing van vrijheidsbeneming en vrij-
heidsbeperking, tussen de verschillende landen van de Europese Unie.

e. De toepassing van drang en dwang in zowel de reguliere geestelijke ge-
zondheidszorg als de forensische psychiatrie aan de hand van maatschap-
pelijk en medisch-ethisch aanvaardbare criteria.

f. De mogelijkheden om wet- en regelgeving op het terrein van de zorg in jus-
titiële inrichtingen en de reguliere gezondheidszorg beter op elkaar af te
stemmen zodat vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking in alle gevallen
proportioneel kunnen plaatsvinden en doorstroming van de justitiële in-
richtingen naar de reguliere zorg kan worden bevorderd.

[n dit proefschrift worden factoren genoemd die de toekomst van de Inspectie
als geheel en het toezicht op de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder
bedreigen maar er zijn gelijktijdig ook veel factoren genoemd die de Inspectie
kansen bieden op behoud en versterking van haar positie. De aanbevelingen in
dit proefschrift kunnen daar een bijdrage aan leveren.
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In artikel aa van de Grondwet is bepaald dat de overheid maatregelen moet
treffen ter bevordering van de volksgezondheid. De instelling van overheidsor-
ganen die belast zijn met advisering en toezicht, de Gezondheidsraad en het
Staatstoezicht op de Volksgezondheid, is geregeld in de Staatsregeling uit r7~8
en de latere Gezondheidswet. In r8.}I is bij de invoering van de eerste Krank-
zinnigenwet, het oudste onderdeel van de huidige Inspectie voor de Gezond-
heidszorg, het Staatstoezicht op de Krankzinnigen en de Krankzinnigen-
gestichten, opgericht. In dit boek wordt de geschiedenis van het toezicht en de
invloed van de inspectie op de ontwikkeling van de geestelijke gezondheids-
zorg, waaronder de forensische psychiatrie, beschreven. Daarnaast wordt op
systematische wijze aandacht gegeven aan de diverse facetten van het toezicht
en de organisatie van het toezicht. Tot slot worden lessen getrokken die kunnen
bijdragen aan de reductie van de kans op gezondheidsschade van de burger.

Toezicht is noodzakelijk ter bewaking en bevordering van de kwaliteit van de
zorg. Anno aoo5 luidt de missie van de Inspectie als volgt: De Inspectie be-
schermt en bevordert door middel van toezicht veilige, effectieve en patiëntge-
richte zorg. De Inspectie handelt vanuit het perspectief van de burger en richt
zich op problemen die burgers zelf niet kunnen beoordelen of beïnvloeden.
Deze missie past in de huidige tijdgeest en begrenst nadrukkelijk de verwach-
tingen die burgers en politici van het Staatstoezicht mogen hebben.

In hoofdstuk z wordt nader ingegaan op de missie en organisatie van de In-
spectie voor de Gezondheidszorg, de rol van de inspecteur en het toekomstper-
spectief van dit gezaghebbende overheidsorgaan. Gepleit wordt voor een beper-
king van de taken tot de 'core business', het interventietoezicht, verplichte
certificering van zorginstellinggen en de inrichting van een commissie van
deskundigen per Hofressort voor het toezicht op de vrijheidsbeneming en -
beperking en de toepassing van dwang.

In hoofdstuk 3 wordt de geschiedenis van het toezicht op de geestelijke ge-
zondheidszorg beschreven. Daaruit blijkt de grote invloed die de inspecteurs
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daarop hebben gehad. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw kwam een om-
slag in de rol en positie van het toezicht tot stand waardoor de huidige Inspectie
zich beperkt tot signaleren, stimuleren, adviseren en corrigeren en zelf geen
initiatieven met betrekking tot de inrichting van de zorg meer ontwikkelt. In de
afsluitende paragraaf worden de trends in de ggz benoemd die door de eeuwen
heen zichtbaar zijn en de rol en positie van de Inspectie in belangrijke mate
bepalen. Het gaat om de spanning tussen sociale controle en behandelen, de
grenzen van de acceptatie van afwijkend en gestoord gedrag, de relatie tussen
cure, care en custody, de verschuiving van intramuraal naar semimuraal, ex-
tramuraal en transmuraal en het gezag van de Inspectie.

Hoofdstuk q. omvat de analyse en conclusies met betrekking tot de vraag wat de
invloed is van het staatstoezicht op de ontwikkelingen in de ggz en welke facto-
ren deze invloed bepalen. Tevens wordt ingegaan op de kansen en bedreigin-
gen voor het toezicht op de ggz.

Hoofdstuk 5 geeft aandacht aan de rol van de Inspectie als adviseur van de Mi-
nister van VWS, de onafhankelijke positie van de Inspectie, de relatie tussen
toezicht, onderzoek en beleid en de positie van de Inspectie bij de beantwoor-
ding van Kamervragen. Geconcludeerd wordt dat de Inspectie onvoldoende
wordt ingeschakeld als adviseur bij ingrijpende beleidsbeslissingen op het ter-
rein van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische psychiatrie. Hier-
door worden soms ontwikkelingen in gang gezet die potentiële gezondheids-
schade aan de burger kunnen opleveren. Ook kunnen hierdoor wettelijke
bepalingen en maatregelen worden vastgesteld die niet handhaafUaar zijn.

In hoofdstuk 6 wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het kwaliteitsbe-
leid en het doel en de bevindingen bij algemeen en thematisch toezicht. Aan-
dacht wordt gegeven aan de ontwikkeling van prestatie-indicatoren en de opzet
van het gelaagd en gefaseerd toezicht, de samenwerking tussen toezichthou-
ders en de Staat van de Gezondheidszorg (SGZ). Kritische kanttekeningen
worden geplaatst bij het geringe aantal ggz-instellingen dat gecertificeerd of ge-
accrediteerd is.

Hoofdstuk ~ geeft inzicht in het interventietoezicht. De rol van de Inspectie bij
klachtbehandeling, de behandeling van meldingen door de IGZ, de scheiding
tussen toezicht en handhaven en het heikele punt van `blamefree' melden. Ook
wordt aandacht gegeven aan de bevindingen bij de beoordeling van suïcide-
meldingen en de meldingen van incidenten en calamiteiten in de ggz. Daarbij
wordt vastgesteld dat bij toepassing van de PRISMA-methode technische en or-
ganisatorische faalfactoren vaker dan voorheen kunnen worden aangewezen als
(mede) oorzaak van medische fouten. Geconcludeerd wordt dat het, ongeacht
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eventuele toekomstige wettelijke mogelijkheden om `blamefree' te melden, de
verantwoordelijkheid van de hulpverlener is om in een ongelijkwaardige relatie
met de patiënt altijd maximale openheid te betrachten, ook als hij vermijdbare
of verwijtbare fouten heeft gemaakt. Bij de beoordeling van de meldingen
wordt vooral aandacht gegeven aan patiënt- en productveiligheid en de rechts-
bescherming van de patiënten. Op het terrein van de openbare gezondheids-
zorg wordt verwacht dat de Inspectie ook aandacht geeft aan zorgwekkende
zorgmijders en de verkommerden en verloederden, die niet langer in staat zijn
om de hulpverlening op te zoeken. Daarnaast richt het toezicht zich op factoren
die de geestelijke gezondheid van de bevolking kunnen beïnvloeden. De op-
somming van factoren van belang zijn bij optreden van suïcides, laat zien dat
op het terrein van de suïcidepreventíe en de verpleging en behandeling van suï-
cidale patiënten nog veel te winnen is.

In hoofdstuk 8 wordt nader ingegaan op het toezicht op vrijheidsbeneming en
-beperking zoals dit zowel in als buiten de Bopz-aangemerkte afdelingen en in-
stellingen plaatsvindt. Specifieke aandacht wordt gegeven aan de verhouding
tussen de Wgbo en de Wet Bopz, de sleutelbegrippen `wilsbekwaamheid', `ge-
vaar' en 'verzet' en de vraag welke patiënten nu wel of niet voor gedwongen
opname in aanmerking komen. Daarnaast is ingegaan op het klachtrecht zoals
dit in de Wet Bopz is geregeld en de toegankelijkheid van de rechter. Inzicht
wordt gegeven in de ontwikkeling van de toepassing van vrijheidsbeneming en
-beperking en de aspecten die bij het toezicht op de toepassing van de Wet
Bopz aan de orde komen. [n een aparte paragraaf wordt aandacht gegeven aan
enkele belangrijke thema's zoals drang en dwang, het belang van het individu
versus het belang van de samenleving en de slingerbeweging tussen aanhalen
en uitstoten van mensen met onbegrepen deviant gedrag. Tot slot wordt nader
ingegaan op het feit dat de huidige Bopz-wetgeving aan vernieuwing toe is.

Het toezicht op de zorg in justitiële inrichtingen krijgt in hoofdstuk ~ apart
aandacht omdat hier zowel de Minister van VWS als de Minister van Justitie
voor verantwoordelijk zijn en hier aparte wetgeving op van toepassing is. De
ontwikkeling van het toezicht op deze instellingen wordt beschreven en aan-
dacht wordt gegeven aan enkele specifieke aspecten van de zorg in deze inrich-
tingen. Daarbij gaat het onder andere om behandelen in onvrijheid, de beper-
king van patiëntenrechten tijdens het verblijf in detentie en in tbs-klinieken, de
toepassing van drang en dwang en het perspectief van longstay behandeling in
een tbs-kliniek. Dit hoofdstuk maakt duidelijk dat de aansluiting tussen de re-
guliere ggz en de justitiële inrichtingen wordt belemmerd door het verschil in
wet- en regelgeving en het verschil in instellingscultuur. Daarbij speelt het feit
dat de reguliere ggz-instellingen geen sancties kunnen toepassen op patiënten
die niet gemotiveerd zijn voor of instemmen met hun behandeling, tenzij er
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sprake is van gevaar, voorivloeiend uit de stoornis van de geestvermogens, zoals
dit in de Wet Bopz is bepaald, een belangrijke rol.

Hoofdstuk ro omvat de analyse en conclusies met betrekking tot de vraag hoe
de invulling van de rol en werkwijze van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
zich op het terrein van de ggz heeft ontwikkeld en welke bevindingen kunnen
bijdragen aan de preventie van vermijdbare en verwijtbare fouten, incidenten
en calamiteiten.

Hoofdstuk ir beschrijft het huidige tuchtrecht en gaat nader in op de verwach-
tingen van de burger, de impact van tuchtzaken op de beroepsbeoefenaren, de
rol van de inspecteur en de positie van de inspecteur in het strafrecht, civiele
recht en bestuursrecht. Ook wordt aandacht gegeven aan een nieuwe trend, de
publicitaire beïnvloeding door aangeklaagde beroepsbeoefenaren van rechter-
lijke procedures. Specifiek wordt aandacht gegeven aan het functioneren van
het huidige tuchtrecht en klachten bij de tuchtrechter tegen de inspecteur.

In hoofdstuk ra wordt aan de hand van een reeks van tuchtzaken nagegaan
welke conclusies voor de beroepsuitoefening in de ggz van belang zijn. Aparte
aandacht wordt besteed aan de arts-assistent in het tuchtrecht. Specifieke aan-
dacht krijgt de omgang met een tuchtklacht door zowel de aangeklaagde be-
roepsbeoefenaar als de inspecteur, de tuchtklacht als corrigerende maatregel en
het aantal tuchtklachten dat door de tuchtcolleges behandeld is op geleide van
klachten van de Inspectie tegen de verschillende beroepsgroepen. Uitgebreid
wordt aandacht gegeven aan de tuchtklachten die de Inspectie tegen psychiaters
heeft ingediend. Geconcludeerd kan worden dat de Inspectie zich terughou-
dend heeft opgesteld bij het indienen van tuchtklachten maar altijd wel gepro-
beerd heeft om elke sanctie een optimaal preventief effect te laten hebben in de
kring van de beroepsbeoefenaren.

Tot slot wordt in hoofdstuk i3 aandacht gegeven aan het College van Medisch
Toezicht dat besluiten neemt over beroepsbeoefenaren die niet langer geschikt
worden bevonden tot de uitoefening van hun beroep en in de beroepsuitoefe-
ning moeten worden beperkt. Het geringe aantal voorstellen dat door de In-
spectie tot op heden is ingediend, doet vermoeden dat veel beroepsbeoefenaren
met problematiek die hun functioneren beperkt of belemmerd, waaronder ver-
slavingsproblematiek, onopgemerkt blijven.

Hoofdstuk iq. omvat de analyse en conclusies met betrekking tot de vraag hoe
de Inspectie voor de Gezondheidszorg in de ggz is omgegaan met het tucht-
recht en voordrachten voor het College van Medisch Toezicht, welke problemen
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daarbij gesignaleerd zijn en welke lessen daaruit door zowel de beroepsbeoefe-
naren als de inspecteurs kunnen worden getrokken.

In de nabeschouwing worden de belangrijkste conclusies van nader commen-
taar voorzien. Daarbij wordt duidelijk gemaakt dat het veld van de geestelijke
gezondheidszorg en de bewaking van patiëntenrechten en de toepassing van
drang en dwang nog immer expliciete aandacht van de overheid vereisen. Ook
worden in de nabeschouwing de randvoorwaarden genoemd voor een goed
functionerende en gezaghebbende Inspectie voor de Gezondheidszorg als be-
waker van de kwaliteit van de volksgezondheid en de gezondheidszorg.
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STATE SUPERVISION OF MENTAL
H EALTH CARE i84i-2oo5

SU M MARY

Article a2 of the Constitution stipulates that the government must take meas-
ures to promote public health. The establishment of government bodies
charged with advice and supervision - the Health Council and the Public
Health Supervisory Service - was arranged in the z~~8 Constitution and the
subsequent Health Act. The State Inspectorate of Mental Health and Lunatic
Asylums, which is the oldest component of the current Health Care Inspector-
ate (Inspectie voor de Gezondheidszorg, IGZ), was founded when the first Mental
Health Act was introduced in i8q.r. This study outlines the history of supervi-
sion and its influence on the development of inental health care, including fo-
rensic psychiatry. In addition, this study pays systematic attention to various
aspects of supervision and its organization. Finally, it draws lessons that may
help to reduce citizens' risks of health damage.

Supervision is essential in monitoring and promoting the quality of health care.
In the year zoo5, the Inspectorate's mission is formulated as follows: The In-
spectorate protects and promotes safe, effective and patient-oriented health care
by means of supervision. In its actions, the Inspectorate takes the citizens' per-
spective and focuses on issues that are beyond citizens' own assessment or in-
fluence. This mission is in keeping with the spirit of the modern times and
clearly delimitates the expectations citizens and politicians may have of the In-
spectorate.

Chapter a examines the mission and organization of the Health Care Inspec-
torate, the role of the inspector, and the future perspectives of this authoritative
government body. It advocates restricting its tasks to its `core business': super-
vision of interventions, the compulsory certification of health care institutions,
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and the establishment - by court jurisdiction - of a committee of experts to
monitor deprivation and restriction of liberty and the use of coercion.

Chapter 3 outlines the history of the supervision of inental health care, showing
that this has been greatly impacted by the inspectors. In the eighties of the pre-
vious century, the role and the position of supervision were subject to redefini-
tion, causing the current Inspectorate to restrict its tasks to observation, promo-
tion, advice, and correction and to refrain from taking initiatives relating to the
organization of health care. The final section identifies those trends in mental
health care that have been conspicuous throughout the ages and that have
shaped the role and the position of the Inspectorate to an important extent.
These are the tensions between social control and treatment; the boundaries of
the acceptance of deviant and disturbed behaviour; the relations between care,
cure, and custody; the shift from intramural to semi-mural, extramural, and
transmural care; and the Inspectorate's authority.

Chapter 4 presents the analysis and conclusions relating to the issue of the in-
fluence of state supervision on developments in mental health care and the fac-
tors that determine this influence. It also discusses opportunities and threats
for supervision of inental health care.

chapter 5 deals with the role of the Inspectorate as an advisory body to the Min-
ister of Health, Welfare and Sport; the independent position of the Inspector-
ate; the relations between supervision, research, and policy; and the position of
the Inspectorate in addressing parliamentary questions. It concludes that - in
its advisory capacity - the Inspectorate is insufficiently involved in major policy
decisions in the field of inental health care and forensic psychiatry. At times,
this initiates developments that may cause health damage to citizens. It may
also lead to the adoption of provisions and measures that cannot be enforced.

Chapter 6 discusses the development of quality control policies and the aims
and findings in general and thematic supervision. It deals vrith the develop-
ment of attainment indicators and the establishment of layered and phased su-
pervision; the collaboration between inspectors; and the State of Health Care
(Staat van de Gezondheidszorg, SGZ). It criticizes the shortage of inental health
care institutions that have been certified or accredited.

Chapter ~ deals with the supervision of interventions: the role of the Inspector-
ate in complaints procedures; the handling of complaints by the Inspectorate;
the separation of supervision and enforcement; and the thorny issue of blame-
free reporting. The chapter also pays attention to findings in the assessment of
suicide reports and reports of incidents and calamities in mental health care. It
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concludes that, more so than before, technical and organizational fail factors
can be identified as the cause or one of the causes of inedical malpractice in
PRISMA method applications. It concludes that, irrespective of any possible fu-
ture legal possibilities for blame-free reporting, it is the health professionals'
responsibility always to pursue a policy of maximum transparency in non-
equivalent relations with patients, even if they have made avoidable or culpable
mistakes. In assessing reports, the safety of patients and products and patients'
legal protection is a main point of concern. In the field of public health care,
the Inspectorate is also expected to pay attention to those who shun the care
they require and the down and out who are incapable of calling in assistance. In
addition, supervision focuses on factors that may influence citizens' mental
health. A survey of factors that are pertinent to the prevalence of suicides shows
that a lot of progress is yet to be made in the field of suicide prevention and the
care and treatment of suicidal patients.

Chapter 8 deals with the supervision of deprivation and restriction of liberty as
this take place both within and without wards and institutions designated in the
Psychiatric Hospitals Compulsory Admission Act (Wet B~zondere Opnemingen
Psychiatrische Ziekenhuizen, BPOZ). This chapter pays specific attention to the
relation between the Medical Treatment Contracts Act (Wet Geneeskundige Be-
handelingsovereenkomst, WGBO) and the BPOZ; the key terms `legal incapabil-
ity', `danger' and `resistance'; and the question which patients do or do not
qualify for involuntary admission. In addition, it discusses complaints law as
this has been laid down in the BPOZ and admissibiliry of the complaint. The
chapter also outlines the development of the application of deprivation and re-
striction of liberty and aspects that play a role in supervising the enforcement of
the BPOZ. A separate section deals with a number of major themes such as
force and coercion; private interest versus public interest; and swings between
admission and expulsion of people showing deviant behaviour that is not un-
derstood. Finally, the chapter discusses the fact that current BPOZ legislation is
up for revision.

Chapter ~ pays special attention to care in custodial institutions because this
comes within the compass of the responsibility of both the Minister of Health,
Welfare and Sport and the Minister of Justice, and separate sets of legislation
apply here. This chapter outlines the development of the supervision of these
institutions and deals with several specific aspects of the care provided in these
institutions, such as: involuntary treatment; the restriction of patients' rights
while in custody or in TBS detention; the use of force and coercion; and the
perspectives of long-term treatment in TBS psychiatric detention centres. This
chapter makes clear that interfaces between regular mental health care and cus-
todial institutions are obstructed by differences in legislation and institutional
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cultures. An important factor here is the fact that regular mental health care in-
stitutions cannot impose sanctions on patients who show no motivation for or
do not agree with their treatment, unless this is a matter of danger arising from
the disturbance of their mental faculties as stipulated in the BPOZ.

Chapter io presents the analysis and conclusions relating to how the Health
Care Inspectorate's role and method of working in the field of inental health
care has developed and which findings may contribute to the prevention of
avoidable and culpable mistakes, incidents, and calamities.

Chapter rr describes present-day disciplinary law and discusses citizens' expec-
tations; the impact of breaches of discipline on health care professionals; the
role of the inspector; and the position of the inspector in criminal law, civil law,
and administrative law. This chapter also discusses the recent trend for health
care professionals who have been impeached to seek publicity to manipulate
legal procedures. It specifically deals with the workings of current disciplinary
law and disciplinary complaints lodged against the inspector in the courts.

Chapter r2 examines a series of disciplinary cases in order to establish which
conclusions might be relevant for professional practice in mental health care. It
pays special attention to the assistant physician in disciplinary law; the han-
dling of the disciplinary complaint both by the professional who has been im-
peached and by the inspector; the disciplinary complaint as a corrective meas-
ure; and the number of disciplinary complaints that have been brought before
the disciplinary committees on the basis of complaints lodged by the Inspector-
ate against certain professional groups. It deals extensively with disciplinary
complaints that have been lodged by the Inspectorate against psychiatrists. It
may be concluded that the Inspectorate has exercised restraint in lodging disci-
plinary complaints but, even so, has made every effort to ensure that each sanc-
tion would have an optimum preventative effect in the professional group con-
cerned.

Chapter z3 deals with the Medical Supervisory Board, which takes decisions in
the matter of health care professionals who have been found to be unfit to prac-
tise their profession and whose professional practice must be restricted. The
limited number of proposals that have been submitted by the Inspectorate so
far leads us to conjecture that many practitioners with issues that impede or in-
terfere with the execution of their professional duties, such as addictive issues,
go unnoticed.

Chapter r4, finally, presents the analysis and conclusions relating to the ques-
tion how the Health Care Inspectorate has handled disciplinary law matters in
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mental health care and submissions to the Medical Supervisory Board; which
problems these have revealed; and which lessons can be drawn from them both
by professionals and by the inspectors.

The review elaborates on the main conclusions with some more detailed obser-
vations. In doing so, it makes clear that the field of inental health care, the pro-
tection of patients' rights, and the use of force and coercion are issues that con-
tinue to merit explicit government attention. The review also lists the
preconditions that are essential for a Health Care Inspectorate that is properly
functioning as the authoritative guardian of the quality of public health and
health care.

3~7



GERAADPLEEGDE LITERATUUR

In deze literatuurlijst zijn alleen de geraadpleegde boeken en tijdschriftartikelen
opgenomen.

Abma á Weijers ZooS
Abma R en I Weijers, Met gezag en deskundigheid, de historie van het beroep psychiater

in Nederland, Amsterdam: Uitgeverij SWP aoo5.

APA Zooi
American Psychiatric Association, Beknopte handleiding b~ de Diagnostische Criteria

van de DSM-IV-TR, Nederlandse vertaling, Lisse: Swetst~Zeitlinger Publishers
aooi.

APA Zooz
America Psychiatric Association, Quality indícators, defining and measuring guality in

psychiatric carefor adults and chíldren, Washington, DC: APA aooa.

Arenda aoo5
Arends LAP, Psychogeriatrische patiënt en recht, zorg voor vrijheidsbeperking, Disserta-

tie Erasmus Universiteit Rotterdam, Den Haag: Sdu Uitgeverij BV aooS

Bakker r~~~
Bakker JB, ' Wat is erger: ten onrechte opnemen often onrechte niet opnemen?',

T'jdschrift voor Psychiatrie i97~, p. 66r-666.

Bakker e.a. r99~
Bakker CTh, G Blok en J Vijzelaar, Delta, negentig jaarprychiatrie aan de Oude Maas,

Utrecht: Trimbos-instituut, Uitgeverij Matrijs i~~~.

Bekker 8~ Van der Steeg Zoo4a
Bekker JMAHMJ en HI van der Steeg, 'Een overzichtelijk trajed. Patiëntveiligheid

in kaart gebracht', Medisch Contact aoo4. P. 15z5-1528.

Bekker 8L Van der Steeg Zoo4b
Bekker JMAHMJ en HJ van der Steeg, ` Een som van misverstanden, meldings-

commissies dragen nauwelijks bij aan patiëntveiligheid', Medisch Contact
Zoo4, p. 1744-1747~

Bekker 8t Van Wijmen 2005
Bekker JMAHMJ en FCB van Wijmen, `Leren van incidenten, huidige meldplicht is

toe aan update', Medisch Contact aoos, p. 8oo-8oa.

359



CiERAADPLEEGDE LITERATUUR

BeerÍhU1S óc HarmS 200I

Beerthuis RJ en HH Harms, ` Bewust gekozen dood, psychiater kan zelfdoding niet
voorkomen', Medisch Contact aool, p. Iz44-1z45.

Van Belzen 1~8g
Belzen JA van, Psychopathologie en religie, ideeën, behandeling en verzorging in de gere-

formeerde psychiatrie, 1880-1940. Dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam.
Kampen: Kok 1~8~.

Benner 1~88
Benner J, `Een historsiche schande', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde i~88, p.

1594-1595-

Berg e.a. Zoo3
Berg M, M Gras, Y Meijerink, A Eland, M Kallewaard, J Haeck en JH Kingma, 'Le-

ren van cijfers. Ziekenhuizen gaan prestaties openbaar maken (a)', Medisch
Contact aoo3. P. 1535'1538~

Berghmans Ig~~
Berghmans RLP, Beter (z)onder dwang? Achtergrondnota, Zoetermeer: RVZ 1~~~.

Bering 19~2
Bering R, `Kwaliteitsbeleid. Wat er van "Leidschendam" terechtkwam'. Medisch

Contact 1~~2, p. z41-244.

Bersee 1~~0
Bersee APM, 'De hoofdlijnen van het kwaliteitsbeleid, WVC licht de Kamer in',

Medisch Contact i~~o, p. 1337-1338.

Bersee 8z Pluimakers 1~~6
Bersee APM en WHMA Pluimakers. De wet BIG, de betekenis van de wet voor de be-

roepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, Lelystad: Koninklijke Vermande BV
1~~6.

Bierens aooo
Bierens FNM, 'Werk maken van het klachtrecht, klachtenbemiddeling alleen is niet

voldoende', Medisch Contact zooo, p. I16o-ir6a.

Biesaart 2005
Biesaart MCIH, 'Tuchtrecht in de revisie: komt er nog wat van?', Medisch Contad

Zooj, p. ~8a.

360



CiERAADPLEEGDE LITERATUUR

Blok Zooq.
Blok G, Baas in eigen brein, `antipsychiatrie' in Nederland, 1965-1985, Dissertatie

Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds zoo4.

Boonstra i9~2
Boonstra JJ, Integrale organisatieontwikkeling, vormgeven aan fundamentele verande-

ringsprocessen, Utrecht: Lemma i~~a.

Van Borssum Waalkes i99r
Borssum Waalkes JB van, Bondgenoot van de zwaksten, hulpverleners in psychiatrische

ziekenhuizen, Amsterdam: Uitgeverij Balans i~~r.

Buiting r~~o
Buiting JM, 'Kwaliteit van zorg', commentaar bij een brief van WVC, Medisch Con-

tact r~~o, p. i339-r34o.

De Bijl2ooo
Bijl NPYM de, Toelating tot het beroepsmatíg vemchten van geneeskundige handelingen,

Lelystad: Koninklijke Vermande aooo, p. 94-95.

Cannegieter i954
Cannegieter D, Honderdvi1 ftig jaar Gezondheidswet, elementen voor de kennis der volks-

gezondheid, Assen: Van Gorcum i954.

Casparie i98~a
Casparie AF, `Fouten in ziekenhuizen, FONA-commissies moeten zich beperken

tot preventie', Medisch Contact i~8~, p. 147-149.

Casparie i~8~b
Casparie AF, `Kwaliteit in de gezondheidszorg, huidige inzichten en toekomstige

ontwikkelingen', Medisch Contact i~8~, p. 477-482.

Casparie r992
Casparie AF, `Kwaliteitssystemen in de gezondheidszorg, kanttekeningen bij de

ISO-normen', Medisch Contact i~~a, p. z38-a4i.

Casparie r995
Casparie AF, `Landelijk kwaliteitsbeleid anno i~~j, stand van zaken en nieuwe ont-

wikkelingen', Medisch Contact i995, p. 853-856.

36c



CiERAADPLEEGDE LITERATUUR

Casparie e.a. 1995
Casparie AF, AW Kessener en MAG Frissen, 'De Stichting Harmonisatie Kwali-

teitsbeoordeling in de Zorgsector, een gezamenlijk initiatief van de koepels van
patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars', Medisch Contact 1~~5~ P. 15z3-
Ij24.

Censen 1~88
Censen WH, 'Doodsoorzaakverklaring', Medisch Contact 1~88, p. 36.

Chapman 1~~G
Chapman AH, Leven en werk van Harry Stack Sullivan, Baarn: Amboboeken 1~~6.

Chabot 1995
Chabot BE, Zelf beschikt, Amsterdam: Uitgeverij Balans 1995.

Chabot 1996
Chabot BE, Sterven op dri.ft, over doodsverlangen en onmacht, Nijmegen: SUN 1~~6.

CharbOt 2000

Charbot BE, 'De vraag om hulp bij zelfdoding', Tijdschrift voor Psychiatrie aooo, p.

759-~66.

Cohen Stuart 1~8z
Cohen Stuart MH, `Wet Bopz zonder psychiater? Bijzondere opnemingen in psy-

chiatrische ziekenhuizen blijven regelen via oude Krankzinnigenwet', Medisch
Contact 1~8a, p. 565-56~.

Cohen Stuart 1~83
Cohen Stuart MH, 'Psychiatrische hulp in juridisch dwangjak', Nederlands Tíjd-

schrift voor Geneeskunde 1~83~ P. 2384-2385~

Cohen Stuart r~86a
Cohen Stuart MH, `Legalisme en psychiatrie', Medisch Contact 1~86, p. IZIO-I2I2.

Cohen Stuart 1986b
Cohen Stuart MH, ' Behandelaarsrecht als tegenhanger van patiëntenrecht', Medisch

Contact 1~86, p. 15z5-15z6.

Cohen Stuart e.a. i~~o
Cohen Stuart MH, MD Lamping-Goos, W Voogt en PE de Vries-Ek (red), Waan en

werkelijkheid, Liber Amicorum JB van Borssum Waalkes, Rijswijk: GHIGV
1~~0.

Cooper IgG~
Cooper D, Psychiatrie en antipsychiatrie, Meppel: Boom 1~6~.

36a



CiERAADPLEEGDE LITERATUUR

Crul r999
Crul BVM, `Tuchtrechtspraak als therapie', interview met mr. JJR Bakker, voorzit-

ter Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Medisch Contact 1~~~, p.
IO-I2.

Crul á Legemaate aoo3
Crul BVM en J Legemaate, `Het beroepsgeheim in klachtenprocedures', commen-

taar bij uitspraak Hoge Raad, 8 april zoo3, Medisch Contact zoo3, p. ~~~-~~8.

Crul á Legemaate zoo4
Crul BVM en J Legemaate, `Een hardleerse psychiater', commentaar bij Uitspraak

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 4 december aoo3. Medisch
Contact aoo4, p. 83-86.

Cru18z Legemaate zoo5a
Crul BVM en J Legemaate, 'Hulptroepen en verantwoordelijkheid', commentaar bij

uitspraak Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg I februari zooj, Me-
disch Contact aoo5~ P. 583-585.

Cru18c Legemaate ZooSb
Crul BVM en J Legemaate, 'Psychiatrie en dwang, commentaar bij Uitspraak Hoge

Raad der Nederlanden d.d. z~ april aooj', Medisch Contact aooj, p. Io88-
Io~o.

Cru18z Rijksen 2oo2a
Crul BVM en WP Rijksen, 'Te zware dienst voor arts-assistent', commentaar bij

Uitspraak Regionaal Tuchtcollege 's-Gravenhage, j februari aoo2, Medisch
Contact aoo2, p. Io73-IO74.

Crul á Rijksen aoo2b
Crul BVM en WP Rijksen, 'Bestuurders en managers niet meer tuchtrechtelijk

aansprakelijk', commentaar bij Uitspraak Centraal Tuchtcollege voor de Ge-
zondheidszorg, 18 december 2ool, Medisch Contact aooa, p. 4a8-43o.

Damhuis e.a. aoor
Damhuis G, P Elshout, P Overduin, K Verschure en G de Vries, Big is beautíful if...,

over organiseren op menselijke maat, 's-Hertogenbosch: Damhuis~Elshout~ Ver-
schure Organisatieadviseurs aool.

Debuyst r995
Debuyst Ch, ' Les savoirs psychiatriques sur le crime; de Pine! ( 1801) á Morel (1857)',

in: Debuyst Ch (red) Histoire des savoirs sur le crime et la peine; des savoirs d~s à
la notion de criminel-né, Bruxelles: De Boeck Université 1~~j, p. a13-a~a.

363



GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Donabedian r98o
Donabedian A, The definition of quality and approaches to its management, Michigan:

Health Administration Press i~8o.

Doppegieter i~g~
Doppegieter RMS, `Casuïstiek rond arts-assistenten, protocollering noodzakelijk',

Medisch Contact i~~~, p. ro74-io~~.

Doppegieter aoor
Doppegieter RM, ' Een klacht en dan? Adviezen voor een verstandig verweer', Me-

disch Contact aooi, p. ~8i-~83.

Doppler á Lauterburg i995
Doppler K en C Lauterburg, Change management, vormgeven aan het veranderings-

proces, Amsterdam: Addison-Wesley Nederland BV z995.

Dijkers 2003
Dijkers WJAM, Doen en laten in de Bopz-machtingingsprocedure, een onderzoek naar

juridische posities, Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen, Reeks Gezondheids-
recht ai, Den Haag: Koninklijke Vermande aoo3.

Dijkers á Widdershoven aoo2
Dijkers W en TP Widdershoven (red), De Wet Bopz, Artikelsgewijs commentaar, Den

Haag: Koninklijke Vermande aooa.

Edgar zoo4
Edgar PAW, `Afslankdokter tuchtrechtelijk veroordeeld, medisch ongefundeerd

handelen bij Simeonstherapie', Medisch Contact zooq., p. 864.

Van Egmond 8L Diekstra i~85
Egmond M van en RFW Diekstra, ' De voorspelbaarheid van suïcidale gedragingen:

de resultaten van een meta-analyse van gepubliceerde studies', Tijdschrift voor
Psychiatrie r~85, p. q.oz-42i.

Van Egmond 8z Jonker ig88
Egmond M van en D Jonker, ` Seksueel misbruik en lichamelijke mishandeling: ri-

sicofactoren voor ( recidiverend) suïcidaal gedrag bij vrouwen? Tussentijds ver-
slag van een empirisch onderzoek', T'jdschrift voor Prychiatrie i~88, p. az-38.

Enquetecommissie vliegramp Bijlmenneer r999
Enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer, Een beladen vlucht, eindrapport Bijlmer

Enquête, Den Haag: Sdu Uitgevers i999.

364



GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Enzlin 8L Tibben ZooS
Enzlin M en S Tibben, 'Aan de goden overgeleverd? Tuchtprocedure bijna altijd

ontwrichtend', MedNet Magazine aoo5, nr. ir, p. i4-i8.

Van der Esch i975-r~8o
Esch PJ van der, Geschiedenis van het Staatstoezicht op Krankzinnigen deel 1-III,

Leidschendam: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne i975-i~8o.

Esser r~~r
Esser PH, Sociale psychiatrie deel 1 en 2, Kampen: Kok r~~i.

Eijlander e.a. aooa
Eijlander P, R van Gestel, W Ligthart en S Waslander (red) Dilemma's rond toe-

zicht. Opstellen over de werldng van toezichtsarrangementen, Den Haag: SDU
uitgevers aooa.

Foudraine i~~r
Foudraine J, Wie is van hout... een gang door de psychiatrie, Bilthoven: Uitgeverij

Ambo i~~i.

Frederiks aoo4
Frederiks BJM, De rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap, van be-

perking naar ontplooiing, Dissertatie Universiteit van Maastricht, Reeks Ge-
zondheidsrecht a3, Den Haag: Sdu Uitgevers BV Zoo4.

Gevers r994
Gevers, JKM (red), Het EVRM en de gezondheidszorg, Nijmegen: Ars Aequi Libri

1994.

Van Ginneken i994
Ginneken PPJN van, 'Wet Bopz eindelijk van kracht', Medisch Contact i994, p. ~a8-

929.

De Goei Zooi
Goei L de, De psychohygiënisten, Psychiatrie, cultuurkritiek en de beweging voor de gees-

telyke volksgezondheid in Nederland, 1924-1970, Nijmegen: SUN aooi, p. i5.

Gorisse r997
Gorisse JJAM, Van idealen en mensenwerk, van Zeeuwse inrichting tot West-Brabants

psychiatrisch ziekenhuis, Vrederust 1904-1997, Halsteren: Stichting Christelijk
Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust i~~~.

3~5



GERAADPLEEGDE LITERATUUR

De Graaf r~~a
Graaf AC de, ' Een cijfermatige benadering van het zelfmoordverschijnsel in Neder-

land', Medisch Contact i977, p. I131-I134-

De Graaf ig~b
Graaf AC de, ` Dwangopname bij zelfmoordpoging en zelfverwaarlozing ( II), Een

cijfermatige benadering van het zelfmoordverschijnsel in Nederland', Medisch
Contact t977, p. I131-I135.

De Graaf 8L Beumer i~gi
GraafAC de en FJA Beumer ( red), Van Oppertoezicht naar Staatstoezicht, Zevenhui-

zen: Peter's Pen r~~i.

Gremmen e.a. Zoo2
Gremmen I, A Beekman, S Sevenhuijsen, G Widdershoven en R Zuijderhoudt,

'ZelfUinding: autonomie, dwang ofzorg?', T'jdschrift voor Psychiatrie aooz, p.
437-446.

Groenewoud e.a. r~~~
Groenewoud JH, PJ van der Maas, G van der Wal, MW Hengeveld, AJ Tholen, WJ

Schudel en A van der Heide, 'Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie in Neder-
land', Nederlands Tydschrift voor Geneeskunde i997, p. a244-2248.

De Groot 8L Stolk r986
Groot L de en PJ Stolk, 'Toenemend aantal zelfmoorden', Nederlands Tijdschrift voor

Geneeskunde r~86, p. i97-r~~.

Van der Grinten r~8~
Grinten TED van der, De vorming van de ambulante geestelijke gezondheidszorg, een

historisch onderzoek, Baarn: Ambo i~87.

Habraken e.a. aoo5
Habraken MMP, TW van der Schaaf, BR van Beusekom en C Huygelen, ` Beter ana-

lyseren van incidenten, PRISMA-methode biedt de Inspectie meer inzicht in
medische missers', Medisch Contact zoo~, p. 940-943.

Haeck e.a. aoo4
Haeck J, AL den Ouden, JMJ van den Berg, PAW Edgar en JH Kingma, ` Langs de

meetlat. Inspectie komt met eerste prestatie-indicatoren van ziekenhuizen',
Medisch Contact zoo4, p. I2~4-I257.

366



CiERAADPLEEGDE LITERATUUR

Haeck e.a. zoo5
Haeck J, AL den Ouden, JMJ van den Berg, MEWH Joosten, PAW Edgar en JH

Kingma, 'Graadmeter voor kwaliteit van ziekenhuiszorg. Prestatie-indicatoren
helpen inspectie bij het uitvoeren van de Kwaliteitswet', Medisch Contact aoo5,
p. 894-8~8.

Hanekamp 8c van Beusekom zoo5
Hanekamp JC en BR van Beusekom, 'Alle Dagen Heel Druk, Inspectie wil multi-

disciplinaire aanpak van ADHD', Medisch Contact ZooS, p. ~iz-~z5.

Haring i~8~
Haring J, Nederlandse Staatswetten nr. 25 Uitoefening der geneeskunst, de Medische

Tuchtwet, toelichtende tekst, Zwolle: WEJ Tjeenk Willink i~8~.

Van Harten r~88
Harten WH van, `Externe kwaliteitscontrole bij instellingen in de gezondheids-

zorg'. Medisch Contact r~88, p. 53o-S33.

Den Hartogh Zoo3
Hartogh GA den, `Mysterieuze cijfers, meldingspercentage van euthanasie kan niet

meer stijgen', Medisch Contact aoo3, p. io63-io66.

Heineman 8~ Hubben r998
Heineman MEF en JH Hubben. De psychiater in de medische tuchtrechtspraak 1989-

1997, Reeks Gezondheidsrecht ~, Lelystad: Koninklijke Vermande i~~8.

Van der Helm Zooi
Helm JJ van der, `Specialist en assistent-geneeskundige; tuchtrechtelijke verdeling

van verantwoordelijkheden', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde zooz, p.
r4i6-i4i~.

Hert á Peuskens r~~~
Hert M de en J Peuskens, `Suïcide en schizofrenie, risicofactoren en implicaties

voor behandeling', T'jdschrift voor Psychíatrie i~~~, p. 462-474-

Hodiamont aoo4
Hodiamont PPG, `De psychiater en het tuchtrecht', T'jdschrift voor Psychiatrie Zoo4,

P. 295-304-

Hoekstra ig82
Hoekstra DFJ, 'Wet Bopz zonder psychiater?', Medisch Contact i~82, p. 850-853.

36~



GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Van der Hoeven ig63
Hoeven, JA van der, Hippocrates, arts en ethiek, Leiden: Stafleu rc~63.

Hondius á Van Veldhuizen zoo3
Hondius AJK en JR van Veldhuizen, ' Bopz, Wgbo of naar een nieuwe dwangbe-

handelingswet? Een geval van dwangbehandeling bij wilsonbekwaamheid',
Tijdschrift voor Psychiatrie zoo3. P. 569-574-

Hoogendoorn r~86
Hoogendoorn D, `Stijgend aantal gevallen van zelfmoord met veranderende meho-

den', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde i~86, p. zo~-zia.

Ten Horn i~86
Horn GHMM ten, Psychiatric case registers in public health, a worldwide inventory,

1960-1985, Amsterdam: Elsevier i~86.

Hovens e.a. aoo2
Hovens JE, S Spierdijk en i van den Berg, 'Een retrospectief onderzoek naar het be-

loop van rechterlijke machtigingen in een perifeer algemeen psychiatrisch zie-
kenhuis', Tijdschrift voor Psychiatrie zooz, p. 56r-566.

Hubben r~g8
Hubben JH, 'Onbegrip over tuchtrechtelijke beslissingen', Nederlands Tijdschrift

voor Geneeskunde i~~8, p. r851-1853.

Hutschemaekers e.a. i~~~
Hutschemaekers GJM, CMH Hosman en PAH van Lieshout, Geestelijke Volksge-

zondheid, geschiedenis van het denken en stand van discussíe. Reeks Gezondheids-
beleid deel iz, Houten~Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum r997.

Jacobs e.a. aoo4
Jacobs DG, TJ Baldessarini, Y Cronwell, JA Fawcett, L Horton, H Meltzer, CR Pfef

fer en RI Simon, 'Practice guideline for the assessment and treatment of pa-
tients with suicidal behaviors', in : APA, Practice guidlines for the treatment of
psychiatric disorders, compendium zoo4, Arlington, Virginia: American Psy-
chiatric Association zoo4.

Janssen e.a. r995
Janssen M, M de Jonge en J Pols, Dwang in de psychiatrie, dilemma's, feiten, ervarin-

gen en alternatieven, Amsterdam: Babylon-De Geus i995.

368



~iERAADPLEEGDE LITERATUUR

Janzing 8z Lansen i993
Janzing C en J Lansen, Milieutherapie, het arrangement van de klinisch-therapeutísche

zetting. ae herziene druk, Assen~Maastricht: Van Gorcum i993.

Janzing e.a. 2000
Janzing C, A van den Berg en F Kruisdijk (red) Handboek voor milieutherapie, theorie

en praktijk van de klinische psychotherapie, Assen: Van Gorcum aooo.

Janzing e.a. Zoo3
Janzing C, A van den Berg en F Kruisdijk (red) Handboek voor milieutherapie, theorie

en prakt~k van de klinische psychotherapie, deel 2, Assen: Koninklijke Van Gor-
cum aoo3

Jenner i985
Jenner JA, 'Wie wordt er beschermd door het wetsvoorstel Bopz?', T'jdscrhfit voor

Psychiatrie r~85, p. 15z-159.

Jongeleen 8c Mulder Zoo3
Jongeleen JJA en CL Mulder, `Bemoeizorg en respect voor autonomie', T'jdschrift

voor Psychiatne aoo3, p. 575-578-

Jongerius á Rylant r~8~
Jongerius PJ en RFA Rylant, Milieu als methode, theorie en praktijk van de methodi-

sche milieuhantering in de ggz, Meppel~Amsterdam: Boom i~8~.

Josephus Jitta i9~8
Josephus Jitta ANA, `Justitiële toetsing vooraf, naar een grotere meldingsbereidheid

van euthanasie', Medisch Contact r~~8, p. 34-35.

Kappelhof r~~o
Kappelhof ACM, Geschiedenis van 25jaar Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 1965-

1990, tussen aansporen en opsporen, Den Haag: SDU uitgeverij r~~o.

Kastelein r993
Kastelein WR, `Het klachtrecht van de patiënt bij de geneeskundige inspectie en

het tuchtcollege: huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen', Nederlands
T'jdschrift voor Geneeskunde r993, p. r731-1735.

Kastelein r~~q,
Kastelein WR, `Waarom zouden artsen zich druk maken over klach-

ten(regelingen)?', Medisch Contact z994, p. 308-30~.

3~9



CiERAADPLEEGDE LITERATUUR

Kastelein r995
Kastelein WR, 'Wet klachtrecht cliënten zorgsector op i augustus van kracht', Me-

disch Contact i995~ P- 931-932.

Kastelein i~~6
Kastelein WR, `Klachten en fouten in de gezondheidszorg, klachtbehandeling,

klachtencommissies en samenloop met andere procedures', Medisch Contact
z~~6, p. i3io-i3ri.

Kastelein Sz Spreeuwenberg r994
Kastelein WR en C Spreeuwenberg, "Hulp bij zelfdoding bij ondraaglijk en uit-

zichtloos lijden vanwege een niet somatische oorzaak niet zonder meer onaan-
vaardbaar", commentaar bij Uitspraak Hoge Raad, ai juni i~~q., Medisch Con-
tact i994. P. ~r6-9i8.

Kastelein 8~ Spreeuwenberg i995
Kastelein WR en C Spreeuwenberg, `Wederom: de zaak-Chabot', commentaar bij

Uitspraak Medisch Tuchtcollege Amsterdam, 6 februari r995, Medisch Contact

1995~ P. 667-674.

Ten Kate i~~6
Kate A ten, Onbesproken gedrag, De beroepscodes van artsen, psychologen, psychothera-

peuten, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers, Utrecht: NcGv r~~6.

Kets de Vries rg84
Kets de Vries MFR, De neurotische organisatie, het herkennen en oplossen van mana-

gementproblemen, Amsterdam: Uitgeverij Maarten Muntinga r~8q..

Kets de Vries r~85
Kets de Vries MFR, Raadsels in de organisatie, een klinische benadering van manage-

ment, Alphen aan den Rijn~Brussel: Samsom uitgeverij i~85.

Kievits 2003
Kievits F, ` Onvrede over klachtbehandeling zorg', Nederlands Tijdschrift voor Genees-

kunde aoo3, p. 675.

~~a 11997
Kingma J, `Een instituut voor kwaliteit van medische zorg, rationele keuzen in een

niet-rationele wereld', Medisch Contact i997, p. ra78-ia8i.

Kingma JH Zoo3a
Kingma JH, 'Primum nil nocere', Medisch Contact Zoo3, p. 39i.

370



CiERAADPLEEGDE LITERATUUR

Kingma JH aoo3b
Kingma JH, `Inspectie vraagt in uitkomstindicatoren', Medisch Contact aoo3, p.

zr84.

Kingma JH zoo4a
Kingma JH, 'Geschonden zwijgplicht', Medisch Contact aooq., p. 70~.

Kingma JH Zoo4b
Kingma JH, `Presteren in de gezondheidszorg, meer markt vraagt om krachtiger

toezicht', Medisch Contact aooq., p. 76~.

Kingma JH aooq.c
Kingma JH, Tweehonderd jaar toezicht op de volksgezondheid, Zoeken naar een inspec-

tiecanon. Staatstoezicht op de Volksgezondheid, Inspectie voor de Gezond-
heidszorg, Zutphen: Walburg Pers zooq.

Klein Ikkink e.a. r~~r
Klein Ikkink CE, AI Wierdsma en AC de Graaf, `Regionale verschillen en tenden-

sen in onvrijwillige opnamen in de periode r~8q-i~88', Tijdschrift voor Psychia-
trie r~~i, p. 39r-4o6.

Van der Klippe r~~~
Klippe CJ van de, Dwangtoepassing na onvrijwillíge psychiatrische opname, een juridi-

sche beschouwíng, Dissertatie Universiteit van Amsterdam, Nijmegen: Ars
Aequi Libri r997.

Van der Klippe 8~ Franchimont i995
Klippe CJ van de en MA Franchimont, 'Op de drempen van de Bopz: resultaten van

een onderzoek naar de interne rechtspositie van psychiatrische patiënten vóór
invoering van de Wet Bopz', Tijdschrift voor Psychiatrie i995, p. 7oq.-7r6.

KNMG i995a
KNMG, Gedragsregels voor artsen, Utrecht: KNMG i995.

KNMG i995b
KNMG, Richtlijnen ínzake het omgaan met medische gegevens, Utrecht: KNMG i995.

KNMG i997
KNMG, 'Meldingsprocedure euthanasie, reactie van het hoofdbestuur van de

KNMG op het kabinetsstandpunt uit januari r997 betreffende de evaluatie van
de meldingsprocedure euthanasie', Medisch Contact r997, p. 4zo-425.

371



GERAADPLEEGDE LITERATUUR

KNMG zooo
KNMG, `Evaluatie Wet klachtrecht cliënten zorgsector, reactie KNMG op kabinets-

standpunt', Medísch Contact 2000, p. i2z2-iai4.

KNMG aoo3
KNMG, `Meldingsplicht klachtencommissies', Medisch Contact zoo3~ P. 1837.

KNMG aoo5
KNMG, `Aangepaste meldingsplicht klachtencommissies', Medisch Contact aoo5, p.

83.

Kortmann r994
Kortmann FAM, `De balans tussen recht op zelfbeschikking en recht op gezond-

heidszorg in de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen',
Nederlands T'jdschrift voor Geneeskunde i~~4~ P. 844-845.

Kortmarin r995
Kortmann FAM, `Dwang in de psychiatrie; patiëntenrechten en beroepsethiek',

Tijdschrift voor Psychiatrie i~~5, p. 759-768.

Kortmarm r997
Kortmann FAM, 'De toepassing van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatri-

sche Ziekenhuizen; balans tussen respect voor autonomie en handelen om
bestwil', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde r997, p. r686-i688.

Koster i~~z,
Koster AM, Visies op ECT: een vergelijking tussen oordelen van patiënten, familieleden

en behandelaren over electroconvulsietherapie. Dissertatie Erasmus Universiteit
Rotterdam, Amsterdam: Thesis Publishers i~~a.

Krul-Steketee i~83a
Krul-Steketee J, 'Het wetsontwerp BOPZ', T~dschnft voor Psychiatrie r~83. P. 377-

390.

Krul-Steketee r983b
Krul-Steketee J, `De vele fouten in de wet op de gedwongen psychiatrische opna-

me', Nederlands T'jdschrift voor Geneeskunde r~83, P. 2385-z386.

Kwant r~~
Kwant RC, ` Dwangopname bij zelfmoordpoging en zelfverwaarlozing (III), Ge-

dwongen opname bij suïcidepoging?', Medisch Contact r977, p. ii6z-ii64.

Laing r~6~
Laing RD, Het verdeelde zelf, Meppel: Boom z~6~.

372



GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Lansen 2oos
Lansen J, 'Reactie op 'Voorlichting': triomf voor de WGBO?', T'jdschrift voor Prychi-

atrie zooy, p. r87-r88.

Laurs r988
Laurs P, Recht voor psychiatrische patiënten, Dissertatie Universiteit van Utrecht,

Arnhem: Gouda Quint bv i~88.

Leenen HJJ i~8r
Leenen HJJ, Gezondheidszorg en recht, Alphen aan den Rijn: Samson r~8i, p. z4o.

Leenen HJJ i~~2
Leenen HJJ, Handboek Gezondheidsrecht deel II Gezondheidszorg en recht. Hou-

ten~Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum i~~a.

Leenen HJJ r~~q,
Leenen HJJ, `Euthanasie: verwarring rond de meldingsprocedure', Nederlands T'jd-

schrift voor Geneeskunde i~~q„ p. zi8z-zi8q..

Leenen LPH Zoo4
Leenen LPH, 'Statische norm is een slechte maat. Prestatie-indicatoren zijn niet

geschikt voor het verbeteren van de zorg', Medisch Contact aoo4, p. iq.o5-iq.o8.

Legemaate ig~a
Legemaate J, 'Kwaliteit van beroepsuitoefening: het ontwerp Kwaliteitswet Zorgin-

stellingen en het wetsvoorstel Beroepen in de [ndividuele Gezondheidszorg in
onderling verband'. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde r~~z, p. z38o-a384.

Legemaate r~~q,a
Legemaate J, 'De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen:

rechtsbescherming of ongewenste juridisering?', Nederlands T~dschrift voor Ge-
neeskunde i994. P- 845-848.

Legemaate rg~.}b
Legemaate J. Goed recht, De betekenis en de gevolgen van het recht voor de praktijk

van de hulpverlening, Preadvies uitgebracht ten Uehoeve van de jaarvergade-
ring van de Vereniging voor Gezondheidsrecht op zz april i~~q., Utrecht: Ver-
eniging voor Gezondheidsrecht, r994.

373



CiERAADPLEEGDE LITERATUUR

Legemaate r99G
Legemaate J, 'Klachten en fouten in de gezondheidszorg, de afhandeling van klach-

ten en fouten. Verschillende mogelijkheden, verschillende doelstellingen', Me-
disch Contact r~~6, p. i3o8-i3o~.

Legemaate i997
Legemaate J, 'Commentaar: Goede klachtbehandeling is geen sinecure', Medísch

Contact z~~7, p. 534.

Legemaate i~~g
Legemaate J, `Inspecteren, maar hoe? Voorstel wijziging Klachtwet kritisch be-

schouwd', Medisch Contact i~~~, p. 1439-1441.

Legemaate aooi
Legemaate J, `Het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op de

kwaliteit van de zorg', Tijdschrift voor Gezondheidsrecht zoor, p. 354-3~7.

Legemaate aoo3
Legemaate J, `Een verwarrende dubbelrol. Klachtencommissie dreigt verlengde arm

van de inspectie te worden', Medisch Contact aoo3~ P. 774-77~.

Legemaate aooq.a
Legemaate J, 'Veilig melden, wettelijk kader zo gek nog niet, mits.....', Medisch Con-

tact zoo4, p. ri6~-ri7z.

Legemaate Zoo4b
Legemaate J, ' De verhoudirig tussen de Wgbo en de Wet Bopz', Tijdschrift voor Ge-

zondheidsrecht zoo4~ P. 492-504.

Legemaate 2oo4c
Legemaate J, `Betere behandeling van zorgwekkende psychiatrische patiënten: dis-

cussie over de wetgeving niet isoleren van andere factoren en overwegingen',
Nederlands T'jdschrift voor Geneeskunde aoo4, p. n3o-r133.

Legemaate aoo5a
Legemaate J, `Veilig melden van incidenten en (bijna-)fouten: betekenis en moge-

lijkheden van wetgeving', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde aoo5, p. iao3-
izo6.

Legemaate zoo5b
Legemaate J. `Handreiking gegevensuitwisseling bij bemoeizorg', Medisch Contact

aoo5, p. 738.

374



GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Legemaate zoo5c
Legemaate J, `Dubbel bestraft, inconsequenties in de samenloop van tuchtrecht en

strafrecht', Medisch Contact zoo5, p. 836-839.

Leistikow e.a. aoo5
Leistikow [P, AJ van Vught en GH Blijham, `Zinvol melden, meldingscommissies

moeten incidentenanalyse professionaliseren', Medisch Contact zoo5~ P. 458-
4Gi.

Lendemeijer Zooo
Lendemeijer HHGM, Seclusion in psychiatry, aspects of decision making, Dissertatie

Universiteit van Utrecht, Utrecht: Uitgeverij Publicard zooo.

Lens 8L Van der Wal i~~~
Lens P en G. van der Wal (red), Problem Doctors, a conspiracy of silence, Amsterdam,

Berlin, Oxford, Tokyo, Washington DC: [OS Press i997.

Lens 8~ Kahn aoor
Lens P en PhS Kahn (red), Over de scheef, overfunctioneren en disfunctioneren van art-

sen, Utrecht: Van der Wees uitgeverij zooi.

Liégeois r996
Liégeois A, 'Afzonderen niet afzonderen: een ethische benadering van het afzonde-

ren van psychiatrische patiënten', Tijdschrift voor Psychiatne i~~6, p. 747-758.

Liégeois 8L Eneman zoo4
Liégeois A en M Eneman, ' Omgaan met vrijheid en dwang in de geestelijke ge-

zondheidszorg: een ethisch advies', T'jdschrift voor Psychiatrie zoo4~ P. 369-378.

Louwe Kooijmans i95z
Louwe Kooijmans HF, `Vijftig jaar Staatstoezicht op de Volksgezondheid en de

Pharmaceutische Inspectie', Pharmaceutisch Weekblad i~5z, p. 5z4-539.

Lucieer i~~i
Lucieer J, `Ongelijkheid als kenmerk van therapeutische relatie', Medisch Contact

~~~~, p. ~~83-r~84.

Lucieer i994
Lucieer J, 'De Wet Bopz. Klachtrecht, klachtenregeling en klachtenbehandeling',

Medisch Contact r994, p. i6oo-i6oz.

375



GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Luàeer rgg6
Lucieer J, `Grensoverschrijdend gedrag in de hulpverlening, het accent moet liggen

op preventieve maatregelen', Medisch Contact ig~6, p. 313-314.

Lucieer igg~
Lucieer J, `De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de meldingen incidenten pati-

entenzorg', Medisch Contact zgg7, p. 53~-537.

Lucieer rgg8a
Lucieer J, 'De Wet Big, i december i997: mag iedereen nu alles?', Medisch Contact

rg~8, p. 85-87.

Lucieer rgg8b
Lucieer J, `Klachten en fouten, het wettelijk instrumentarium van de Inspectie voor

de Gezondheidszorg', Medisch Contact igg8, p. io57-ioóo.

Lucieer rgg8c
Lucieer J, `De psychiater in de medische tuchtrechtspraak', Medisch Contact igg8,

p. 8a8-8ag.

Lucieer rggg
Lucieer J, 'De geneesheer-directeur in Bopz-aangemerkte ggz-instellingen', De Psy-

chiater, internetsite, zggg.

Lucieer Zoooa
Lucieer J, `Functioneren van achterwacht kan beter. Hulpverlening tijdens nacht en

weekend moet serieus worden genomen', De Psychiater aooo, nr. ii, p. zo-ar.

Lucieer Zooob
Lucieer J, `De rollen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg: adviseren en stimuleren

maar bovenal toezichthouden en handhaven', in: De inhoud centraal (bundel ar-
tikelen ter gelegenheid van afscheid als Regionaal Inspecteur). Rijswijk: Regio-
nale Inspectie voor de Gezondheidszorg voor Zuid-Holland aooo (interne pu-
blicatie).

Lucieer aooia
Lucieer J, 'Zover mag het niet komen, een bevel op basis van artikel aq Wet Bopz',

Medisch Contact aoor, p. i3zz-i3z3.

Lucieer zoorb
Lucieer J, `Functioneren van de achterwacht kan beter', De Psychiater zoor, nr. 2, p.

8-g.

376



CiERAADPLEEGDE LITERATUUR

Lucieer Zoo2
Lucieer J, `Bopz beter benutten. Besluitvorming observatiemachtiging in beslissend

stadium', Medisch Contact aooa, p. io3z-io3a.

Luàeer zoo4
Lucieer J, `Inspectie zoekt gerichter naar risico's', MGV aooq, p. 899-~or.

Lucieer zoo5a
Lucieer J, 'De psychiater aan het roer, functie geneesheer-directeur verdient meer

aandacht', Medisch Contact zoo5, p. 525-~2~.

Lucieer zoo5b
Lucieer J, `Toezicht op de dr. Henri van der Hoeven Kliniek waar veiligheid en behande-

ling hand in hand gaan', in: Meyer J, PJ Greeven en HCJ van Marle, `Het helend
huis, Dr. Henri van der Hoeven Kliniek 1995-2005', Liber Amicorum, Utrecht:
Expertise Centrum Forensische Psychiatrie 2005.

Lucieer ZooSc
Lucieer J, `Een andere kijk op verslaving. Verslaving is een genetisch bepaalde

chronische ziekte', Medisch Contact aoo5. P. 852-853.

Luáeer 8L Van Veen aoo4
Lucieer J en JAH van Veen, `De invloed van de gezondheidszorg op de volksgezondheid',

in Mackenbach JP, PAW Edgar, JMM Hansen, J Lucieer, JAH van Veen en EW
Roscam Abbing, Volksgezondheid gedetermineerd, zorg, innovatie en toezicht als
determinanten van de volksgezondheid. Staatstoezicht op de Volksgezondheid,
Inspectie voor de Gezondheidszorg, Zutphen: Walburg pers zooq.

Lijn e.a. r994
Lijn M van der, WA Nolen en WJ Schudel, ` Hulp bij zelfdoding aan psychiatrische

patiënten, rechtvaardigingsgronden en zorgvuldigheidscriteria', T'jdschrift voor
Psychiatne r994, p. 4o6-4i6.

Maas e.a. i~~i
Maas PJ van der, JJM van Delden, L Pijnenborg en CWN Looman, `Euthanasie en

andere medische beslissingen rond het levenseinde in Nederland II. Zorgvul-
digheid en melding', Nederlands T'jdschrift voor Geneeskunde r~~r, p. zo8a-
ao88.

377



GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Maassen aoo5
Maassen H, 'Wij zijn gewone medisch specialisten', NVvP-voorzitter René Kahn

over het herziene beroepsprofiel psychiater, Medisch Contact ZooS, p. io68-
io7o.

Melchior 8L Pronk aoo5
Melchior M en EJ Pronk, `Bij nader inzien, hoe het Centraal Tuchtcollege oordeelt

over uitspraken uit de regio's', Medisch Contact ZooS. P- 5zo-~24.

Mens aoo3
Mens N, De architectuurvan het psychiatrisch ziekenhuis, Wormer: Immerc bv aoo3.

Meijerink e.a. Zoo3
Meijerink Y, M Gras, A Eland, M Kallewaard, J Haeck, M Berg en JH Kingma,

'Werken aan verbetering, Ziekenhuizen gaan prestaties openbaar maken (i)',
Medisch Contact aoo3, p. 153i-I)34.

Mintzberg rggi
Mintzberg H, Mintzberg over management, de wereld van onze organisaties, Amster-

dam~Antwerpen: Uitgeverij Veen i~~i.

Molendijk e.a. Zoo3
Molendijk A, K Borst en R van Dolder, `Vergissen is menselijk, blamefree melden

doet transparantie toenemen', Medisch Contact aoo3, p. i658-i66i.

Mulder r~~
Mulder WG, 'Dwangopname bij zelfmoordpoging en zelfverwaarlozing (V), Is ge-

dwongen opname~behandeling nodig in de zelfmoordproblematiek?', Medisch
Contact i977, p. izaGzaa8.

Van der Mijn r99G
Mijn WB van der, ' Klachten en fouten in de gezondheidszorg, waarom toch al die

wetten?', Medisch Contact i~~6, p. i3oó-i3o7.

Nicolai zoo4
Nicolai H, `Ter gedurige herinnering', leven en werken van Levy Ali Cohen 1817-1889.

Staatstoezicht op de Volksgezondheid, Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Zutphen: Walburg Pers aoo4.

NVvP zoor-zoo5
NVvP, Richtlijnen IVederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Amsterdam: Uitgeverij

Boom zooi-zoo5.

378



GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Nijman e.a. r~~9
Nijman HLI, JMLG à Campo en DP Ravelli, ` Stijging van het aantal onvrijwillige

opnamen', T'jdschrift voor Psychiatrie i~~~, p. ro3-ro8.

Offerhaus i~~~
Offerhaus RE, `Wat is erger: ten onrechte opnemen often onrechte niet opne-

men?', Tijdschrift voor Psychiatrie i97~, p. 654-660.

Offringa e.a. aooo
Offringa M, WJJ Assendelft en RJPM Scholten, Inleiding in evidence-based medicine,

klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal, Houten~Diegen: Bohn Stafleu
Van Loghum aooo.

Van Ommen r~88
Ommen M van, Tussen professionele autonomie en wederzijdse aanpassing. Dissertatie

RU Groningen, Groningen: Drukkerij van Denderen r~88.

Otten i995
Otten R, 'Kwaliteitsbeleid laat nog veel te wensen over. Conferentie blikt terug op 5

jaar werken aan kwaliteit', Medisch Contact i995, P. 851-852.

Place e.a. aooo
Place M, M. van Ooyen-Houben, A de Veer en C Wagner, Gereedschap voor kwali-

teitszorg in de ggz, deel 1: een onderzoek naar het gebruik van kwaliteitsinstrumen-
ten en -indicatoren in de praktijk, Utrecht: NIVEL en Trimbos Instituut aooo.

Plokker zoo3
Plokker H, `Een verwarrende dubbelrol', Medisch Contact aoo3, p. izo8.

Plokker aoo4
Plokker H, 'De Wet op de lijkbezorging, het systeem dreigt nu al vast te lopen', Me-

disch Contact 2004. P. 544-

Poelman r986
Poelman AJM, `Hebben leden van een FONA-commissie een volstrekte geheim-

houdingsplicht?', Medisch Contact i~86, p. iao3-iao4.

Van Poucke 8~ Van Wijk i995
Poucke ABM van en HE van Wijk, Besturing van professionele organisaties, van prak-

tijk naar onderneming, Assen: Van Gorcum, Stichting Management Studies

1995-

379



GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Van Praag i9~8
Praag HM van, Over de wetenschappelijke fundatie van de anti-psychiatrie, Assen: Van

Gorcum i~~8.

Pronk aooaa
Pronk EJ, 'De beladenheid van het tuchtrecht', Medisch Contact zooa, p. 6j6-6j8.

Pronk aoo2b
Pronk EJ, 'Wij zijn geen risicomijders', interview met Herre Kingma over zijn ide-

aalbeeld van de controle op de gezondheidszorg, Medisch Contact zooa, p. i9ij-
r~i8.

Pronk Zoo4
Pronk E, 'Waarom het goed ging, analyse van bijna-missers verbetert de patiënt-

veiligheid', Medisch Contact aoo4, p. roj-io8.

Querido i~65
Querido A, Een eeuw Staatstoezicht op de Volksgezondheid, Den Haag: Staatsuitgeve-

rij r~6j.

Van Reer~85a
Ree F van, 'Isolatie van psychiatrische patiënten r: Definities: gevolgen van isolatie

voor onrustige en agressieve patiënten', Medisch Contact r~8j, p. az8-a3i.

Van Ree i~85b
Ree F van, `Isolatie van psychiatrische patiënten. Slot: Gevolgen voor uitsluitend

suïcidale en~of automutilerende patiënten', Medisch Contact i~85, p. aój-a68.

Rinne-Albers e.a. r997
Rinne-Albers MAW, MAJ Keemink, PJ Hermans en GJ van der Ploeg, ` De reactie

van Nederlandse behandelaars op de suïcide van een patiënt', Tijdschrift voor
Psychiatríe r~~~, p. 484-489.

Robben 8c Schilthuis aoo5
Robben PBM en HJ Schilthuis, `Veel variatie in verslaafdenzorg, richtlijn voor me-

thadonbehandeling vereist', Medisch Contact zoo5~ P. 578-51I.

Robben 8z Tietema Zoos
Robben PBM en W Tietema, 'Ziekenhuispsychiatrie niet transparant, Inspectie

moet meer zicht krijgen op kwaliteit en risico's', Medísch Contact zooj, p. io~z-
ro~q.

380



~iERAADPLEEGDE LITERATUUR

Roscam Abbing r~~o
Roscam Abbing HDC, 'Kwaliteitsbewaking en -bevordering in de gezondheidszorg;

evenwicht tussen wetgeving en zelf ordenen', Nederlands T'jdschrift voor Ge-
neeskunde i~~o, p. 865-86~.

Rijen 8L Ottes zoo5
Rijen O van en L Ottes, `Kennis van zaken, patiënten kunnen best practice bevorde-

ren', Medisch Contact aoo5, p. io85-io8~.

Sanders r9~4
Sanders FMB, ` Het wetsvoorstel klachtrecht cliënten zorgsector. De visie van een

medisch beroepsbeoefenaar', Medisch Contact i994, p. ~~i-~~a.

Schellekens 8c Blijham Zoo3
Schellekens WMLCM en GH Blijham, 'Deltaplan voor een verborgen probleem, de

veiligheid van de patiënten staat ter discussie', Medisch Contact aoo3, p. 38~-

390.

Schellekens 8z Van Everdingen aooo
Schellekens WMLCM en JJE van Everdingen, `Kwaliteitsagenda voor de toekomst,

een voorstel voor de Leidschendamconferentie aooo', Medisch Contact aooo,
p. 583-586.

Schnabel r995
Schnabel P, De weerbarstige geestesziekte, naar een nieuwe sociologie van de geestelijke

gezondheidszorg, Nijmegen: SUN, r995, p. i3.

Scholten 8z Kremer aoo4
Scholten RJPM en LCM Kremer, ' Systematische reviews als basis voor richtlijnen',

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde zoo4, p. aóz-a6q..

Sluijters e.a. rg~~a
Sluijters B, MCIH Biesaart, GCJM Hamilton-van Hest en LE Kalkman-Bogerd

(red), Gezondheidsrecht, tekst a~ commentaar, toelichtíng op de Wgbo, Deventer:
Kluwer r~~~.

Sluijters e.a. i99~b
Sluijters B, MCIH Biersaart, GCJM Hamilton-van Hest en LE Kalkman-Bogerd,

Gezondheidsrecht, Tekst a~ Commentaar, Deventer: Kluwer i~~~.

38r



CiERAADPLEEGDE LITERATUUR

Smorenburg 8L Legemaate aoo4
Smorenburg S en J Legemaate, `Goed omgaan met klachten, nieuwe richtlijn sti-

muleert dialoog tussen 'klager' en `aangeklaagde', Medisch Contact aoo4, p.

1955-1957.

Soudijn aoo4
Soudijn K, Ethische codes voor psychologen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds

2ooq.

Spreeuwenberg r996
Spreeuwenberg C, 'Klachten en fouten', Medisch Contact r~~6, p. i3oi.

Spreeuwenberg 8c Kastelein i993a
Spreeuwenberg C en WR Kastelein, `Hulp bij zelfdoding bij medisch gezien niet-

zieke `patiënt', commentaar bij Uitspraak arrondissementsrechtbank Assen, zr
april i993, Medisch Contact i993, p. ioi8-iozo.

Spreeuwenberg 8~ Kastelein r993b
Spreeuwenberg C en WR Kastelein, 'Hulp bij zelfdoding door psychiater (z)',

commentaar bij Uitspraak Gerechtshof Leeuwarden, 3o september i993, Me-
disch Contact i993, p. i5o4-r5o7.

Stal e.a. i965
Stal PL, HJ Dijkhuis, CRNF van Joost, JBM Veraart, P Siderius, ATh van Tilburg, A

Kruysse, NJA Groen, JM van den Born, KG Robíjns en F Mulder, 'Honderd
jaar Staatstoezicht op de Volksgezondheid', Overdnzkken uit het Tijdschrift voor
Sociale Geneeskunde, a8 mei r~65.

Stolk r975
Stolk PJ, Een soort vuur, verkenningen in de klinische psychiatrie, Amsterdam: Weten-

schappelijke Uitgeverij i975.

Stolk ig8~a
Stolk PJ, 'Ongewenste gevolgen van rechtsbescherming in de psychiatrie', Medisch

Contact i~87, p. 376-378.

Stolk i~87b
Stolk PJ, 'Het recht om in de war te zijn is geen recht', Medisch Contact r~87, p.

6~0.

38a



CiERAADPLEEGDE LITERATUUR

Stolk r988
Stolk PJ, ' Een historische schande', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde r~88, p.

iz8o-iz8a.

Straten 8c Friele i997
Straten G en RD Friele, ` Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Wet plaatst Inspectie

voor de Gezondheidszorg op afstand', Medisch Contact i~~~, p. ~65-~6~.

Teijssen 8L Legemaate i~~9
Teijssen HARMT en J Legemaate, ` De evaluatie van het klachtrecht van de Wet

Bopz', T'jdschrift voor Psychiatrie i~~~, p. 75-84.

Tholen i994
Tholen AJ, ' Opnemen en behandelen met de Bopz', Medisch Contact r994, p. 930-

931.

Tholen 2000
Tholen AJ, `Vaardigheden en zorgvuldigheid bij alternatieven voor hulp bij zelfdo-

ding', een reactie op het artikel van Chabot over `De vraag om hulp bij zelfdo-
ding', Tijdschrift voor Psychiatrie aooo, p. ~6~-~~z.

Timmennan r995
Timmerman L, Panic disorder, a specific clinical entity? Dissertatie Erasmus Univer-

siteit Rotterdam, i995.

Tonkens r~~~
Tonkens E, Zelfontplooiïngsregime, de actualiteit van Dennendal en de jaren zestig,

Amsterdam: Bert Bakker r~~~.

Touw r~~o
Touw PPJ, 'Zijn de meldingscommissies in ziekenhuizen effectief bij het voorko-

men van ongewenste gebeurtenissen?', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
i~~o, p. i58r-r583.

Trimbos r975
Trimbos CJBJ, Antipsychiatrie, een overzicht, Deventer: Van Loghum Slaterus i975.

Valk-van Marijk Kooy i994
Valk-van Marwijk Kooy RP de, 'Euthanasie en hulp bij zelfdoding, de meldingsbe-

reidheid van artsen', Medisch Contact i~~q, p. 579-580.

383



CiERAADPLEEGDE LITERATUUR

Veldhoen 8z Van Ree r~8o
Veldhoen L en F van Ree, Eenzame opsluiting, een aanklacht tegen de machtigingen in

politiek, wetenschap en maatschappj, Utrecht~Antwerpen: Uitgeverij Het Spec-
trum i~8o.

Van Veldhuizen Zooq,a
Veldhuizen JR van, 'Wet Bopz voldoet niet, van dwangopname naar dwang-

behandeling', Medisch Contact aooq., p. 76G-768.

Van Veldhuizen zoo4b
Veldhuizen JR van, ' Van dwangopname naar dwangbehandeling', Medisch Contact

aoo4, p. 766-768.

Van Veldhuizen ZooSa
Veldhuizen JR van, 'De Bopz in zoo5', De Psychiater ZooS, nr. i, p. ~.

Van Veldhuizen zoo5b
Veldhuizen JR van, 'De tweede en derde evaluatie Bopz, `volgens de minister be-

nutten psychiaters de wet Bopz onvoldoende', De Psychiater aoo5, nr. 3, p. ir.

Verbeek i975
Verbeek E, Psychiatrie in holle en bolle spiegels, een kritische verkenning op het gebied

der anti-psychiatríe, Nijkerk: Uitgeverij Callenbach z975.

Verhoeff r~~G
Verhoeff J, 'Klachten en fouten in de gezondheidszorg, de nieuwe bevoegdheden

van de Inspectie op grond van de Wet BIG en de Kwaliteitswet', Medisch Con-
tact i~g6, p. 1314-1315.

Verkerk e.a. zoo3
Verkerk MA, L Polstra en M de Jonge, 'Drang in de zorgpraktijk', Tijdschrift voor

Psychiatrie 2003, p. 539-547.

Voogt r994
Voogt W(red), Vrouwen en kinderen eerst...! Liber amicorum MD Lamping-Goos,

Rijswijk: GHIGV i~~q.

De Vos e.a. zoo4
Vos DL de, A Eland, P Harteloh en M Berg, 'Dynamische richtlijnen, de mogelijk-

heden in de medische praktijk', Medisch Contact aoo4~ P. 35-37-

384



CiERAADPLEEGDE LITERATUUR

Vroom-Kastelein i~8G
Vroom-Kastelein WR, 'Geheimhoudingsplicht leden FONA-commissies', Com-

mentaar bij Uitspraak Arrondissementsrechtbank Almelo d.d. 5 april i~86,
Medisch Contact r~86, p. iao8-izo~.

Vroom-Kastelein 8~ Van Es r~87
Vroom-Kastelein WR en JC van Es, `Medische tuchtrechter en FONA-gegevens',

Commentaar bij Uitspraak Medisch Tuchtcollege `s Gravenhage d.d. i8 juni
~~86, Medisch Contact i~87, p. z5-a6.

VWS i996
VWS, Leidraad Onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar aanlei-

ding van meldingen. Staatscourant 236, 5 december r~~6, p. 6.

Vijzelaar r~8z
Vijzelaar J. `De zedekundige behandeling en de afscha~ing van de liifsdwang in het ge-

sticht Meerenberg 1840-1870', in: Binnenveld JMW, Een psychiatrisch verleden,
Baarn, i~8a, p. r3a.

Vijzelaar i997
Vijselaar J ( red.) Gesticht in de duinen. De geschiedenis van de provinciale psychiatrische

ziekenhuizen van Noord-Holland van 1849-1994, Hilversum: Uitgeverij Verloren

1997~ P. 279.

Wagenaar i997
Wagenaar TRAM, `Klachtbehandeling: een praktijkgeval. Enige aandachtspunten

voor klachtencommissies cliënten zorgsector', Medisch Contact i997, p. 53z-
534.

Van der Wa18t Van der Maas r995
Wal G van der en PJ van der Maas, `Evaluatie van de meldingsprocedure euthana-

sie', Nederlands Tijdschríft voor Geneeskunde i995, P. j894-1897.

Walburg r997
Walburg JA, Integrale kwaliteit in de Gezondheidszorg, van inspecteren naar leren,
Kluwer Quality Handboeken, Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie r997.

Weggeman r~g6
Weggeman M, Leidinggeven aan professionals, het verzilveren van creativiteit, Den

Haag: Kluwer Bedrijfswetenschappen z~~6.

385



~iERAADPLEEGDE LITERATUUR

Weggeman zooo
Weggeman M, Kennismanagement: de praktijk, Schiedam: Scriptum aooo.

Van Wersch i994
Wersch PJM van, 'Het klachtrecht van de patiënt~cliënt in de zorgsector, mini-

mumregeling of minimale regeling?', Medisch Contact i~~q., p. ~68-~~0.

Widdershoven 8~ Blankman aoo3
Widdershoven TP en K Blankman, Psychíatrie en recht, preadvies uitgebracht ten

behoeve van de jaarvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht op
ri april zoo3, Utrecht: Vereniging voor Gezondheidsrecht Zoo3.

Willems r~BG
Willems JHPJ, `Legalisme en psychiatrie, schoenmaker en winkelsluitingswet',

Medisch Contact r~86, p. 1524-1525,

Willems r~8~
Willems JHPJ, `Lang leve het gevaarscriterium!', Medisch Contact ig8~, p. 68~-6~0.

De Wit zoo5
Wit MJA de, `De geloofwaardigheid van de Inspectie', Medisch Contact aoo5, p. 683.

Witmer 8t De Roode Zoo4
Witmer JM en RP de Roode, `Van wet naar praktijk, hulpmiddelen bij het imple-

menteren van de Wgbo', Medisch Contact aooq, p. io~r-io74.

Van Wijmen i~g~
Wijmen FCB van, ` De goede patiënt, de patiënt als klager', Medísch Contact i~~~, p.

~6~-~6~.

386



NAMENREGISTER

NAMENREGISTER

Abeln H.J.B.M. 25, I15
Andel H. van 45
Arends L.A.P. i82
Baan P.A.H. 22, 23. 57~ 58, 60, 63, 64, 70, 77
Banning C. 54
Bateson G. 57
Berghmans R.L.P. r87
Bernheim H. 46
Binswanger L. 47
Blijham G.H. i49, r5o
Blok G. 56, r82
Blom Coster T.H. io
Borghouts H.C.J.L. z7
Borssum Waalkes J.B. van z3, 59, 60, 6i, 63~ ~4. 77. 78~ 334
Borst-Eilers E. z4, I14, 283
Bouman K.H. 47-50
Bouman L. 48
Breuer J. 46
Browne W.A.F. 38
Cappelle H van 45~ 77
Casparie A.F. rro, ri3, I14
Chabot B.E. i52, r53, z~o
Cohen L.A. io, rr
Cohen Stuart M.H. i8r, i82
Connolly J. 37, 38
Cox W.H.So
Deventer J. van 44~ 45. 77
Dolk J.E. 55
Donabedian A. rzo
Doppegieter R.M.S. 27r
Duuren J. van 38
Eijkel R.N.M. 54
Eneman M. i8~
Esch P.J. van der io, 52, 55, 6r
Esquirol J. 37
Everts B.H. 38
Feith C.J. r7~ 39. 44~ 7~. 77
Foudraine J. 56
Frederik, Prins 36
Frederiks B.J.M. i8z
Freud S. 46
Geuns H.A. van 53
Giel R. 78
Giesinger E. 46, 47
Ginneken P.P.J.N. van i8q.
Graaf A.C. de io, 79

387



NAMENREGISTER

Groot P.A. de j~
Haley J. 57
Heineman M.E.F. 27i, 275, 278, 295
Hendriks J.P.M. ii, 58
Hippocrates 3, 234~ 342
Hoekstra D.F.J. i8i
Horn G.H.M.M. ten 7~
Hubben J.H. 271, 275~ 277~ 278. 295
Janet P. 46
Jaspers K. 47
Jelgersma G.J. 46, 47, 50
Jenner J.A. r82
Kastelein W.R. 2~2
Kat J. q8
Klapwijk E.Th. 63
Klippe C.J. van der i82
Korthals A.H. 205
Kortmann F.A.M. i83, ~84
Kosto A. 7r
Kraeplin E. 45
Krul-Steketee J. r8t
Laing R.D. 56
Lamping-Goos M. 60, 63
Laurs P. r82
Legemaate J. i4o, i4i, i5o, r78, r82, i8~
Lekkerkerker E.C.~o
Lendemeijer H.H.G.M. i82, i~o
Lith J. P. Th. van der q 2
Lombroso C. 37
Londen J. van 60
Lucieer J. 24, 25, 5~, 67, 68, 70
Meijers F.S. 48, 49, 50
Muller C. 58
Offerhaus R.E. i8o, r8r
Palazzolli S. 57
Palies A.L.C. 54~ 55. 61
Pameijer J.H. 48~ 49. 49~ 54
Penn J. io, ii
Piebenga P.J. 55, 60
Pinel Ph. 37, 40
Plokker H. i42
Praag H.M. van 56, ~8
Querido A. io, 48, 49, ~o, 66
Ramaer J.N. 42~ 44~ 45~ 77
Ree F. van r8~, igo
Romme M.A.J. 56
Roscam Abbing H.D.C. iri
Rumke H.C.

388



NAMENREGISTER

Scheer W.M. van der 45, 50
Schellekens W.M.L.C.M. i49, i5o
Scherenberg R. 37
Schnabel P. So, 8a
Schroeder van der Kolk J.L.C. 37, 39, 40, 41, 51, 76, 77
Schudel W.J. 65
Schuurmans Stekhoven J.H. 46. 49~ 54. 77
Simon H. 45
Smeets R.M.W. 67, 70, i6~
Spek Joh. van der 4~
Spreeuwenberg C. z~a
Stolk P.j. 56, 58, i8a
Sullivan H.S. 56
Szasz Th.S. 56
Tholen A.J. r5z, i84
Thorbecke J.R. io
Tibout P.H.C. 50
Timmerman L. i8q.
Touw P.P.J. r48
Trimbos C.J.B.J. 56
Tuke W. 37, 38
Veerman J. 64
Veldhoen L. r8~
Veldhuizen J.R. van a8, i~a
Veraart J.B.M. a~, 60, 77
Verbeek E. 56
Verhagen H.J.A. 60, 63, 78
Verhoeff J. a3, a4, 71, III
Verkerk M.A. i88
Vliegenthart A.M. ior
Voorhelm Schneevoogt G.E. 41. 44
Vorrink I 58
Vrijlandt A.J. r~o
Walburg J.A. ii4
Willem I, Koning 35
Willems J.H.P.J. r5o, z8a
Winkler C. 42~ 47~ 48~ 51

389



TREFWOORDENREGISTER

Aansprakelijkheid 13~, a33, a5o, a76
Accreditatie 16, 73, ~3, Io~, IIO, I15, I16, aa6, 336
Adviescommissie aa, z5, a6, 30, 97, ~8, Ioo, Io3, Io6, I15, I17, Ia7, 134, 145, 146,

161, a6a, a96, 338
Adviezen II, 15, a3, 81, 97, 98, ~~, Ioz, Io4, I16, I17, 138, zo~, a18, a6o, a7o, a83,

294. 308~ 337~ 343
Afwijkend en gestoord gedrag 81, 92, 335~ 346
Afzondering 70, Ioa, 155, 174, 176, 18a, 18~-1~a, ao7, aIo
Algemeen toezicht a5, z8, 61, Ioq., Io~, I15, I16, I18, I1~, Iz6, I27, Ia~, 134, 179,

ao3, zo5, 219, 224~ 333~ 339
Algemene Rekenkamer 24, a5, a8, 30, 7a, 89, I17, I19, 134, 283, 309
Ambtelijke commissie toezicht a7, 31
Ambtelijke staf ~~
American Psychiatric Association 73, Iz4, 16q., 330
Anoiksis 68
Antipsychiaters 56
Anti-psychiatrie 56, 86, 18z, 183, 1~~
Arbeidsinspectie Ia5
Arbeidsvoorwaarden 75~ 84~ 334
Arts-assistenten z65, z67, z71, a8a, 306, 307, 331
Autonomie II, a3~ 34~ 57~ 59~ 65, 70, 8a, 8q., ~z, IIO, 156, 168, 184, 186-188, 19a,

1~q, zoo-aoa, z34, z68, a71, 339
Autonomiebeginsel 18 8
AWBZ ~, 61, ~~, 217

Beeindigingsstrategieen 70, 170, 17~, 180,
Beginselenwet I, 65, 186, 193, ao6, zo~, zla, a14, a18
Behandelen in onvrijheid z13, 34.7
Behandeling van meldingen ao, 137, 143, 346
Behandelingsmachtiging 1~q.
Bemoeizorg 34, 57, 6~, 81, 88, IoS, zo7,158, 168, 188, 18~, 1~a, Zoa
Bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst 31q.
Beroepscodes I19, 233~ 234~ 261
Beroepsgeheim 3, 250, 278, 297, 31I, 342
Bestuursrecht I18, 140, 247. 299~ 348
Bevoegd en bekwaam 74, 306
Bijlmerramp a4
Bizarre praktijkvoering a86
Blamefree melden 137, 14.7, 150, 16a, 346
Bopz-aangemerkte afdelingen en instellingen33, 67, 165, 16~, 19a, 347
BOPZIS 78, 7~, Io3, 178, 185, 1~5
Buitendiensten 54
Bureau Landelijke Inspectieteams 24, 25

Care 73, 75, 8a, 93, 136, 1~0, 193, 226, 340. 341~ 346. 352~ 353~ 354
Cassatie a38, 239, 291, z97, 322

391



ÍREFWOORDENREGISTER

CBO iio, 307
Certificatie i6, 94, ro~-ria, ri5, ir6, 338
Certificatieschema ri6
Chief inedical officer i5
Civiel recht ri8, i65. z47
Clientenbond i6
College Bescherming Persoonsgegevens ro5
College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen i6, ioa
College van medisch toezicht 4. 5~ 74. 137~ z61, 313. 317. 319. 324~
College van Procureur-Generaals i 6
Consultatiebureau voor moeilijke kinderen 50
Corrigerende interventie z7~
Crisissignaleringsplannen r~i
Cure 73, 8a, 93~ 341~ 346~ 352
Custody 8a, 348. 354~ 355
CvZ r6

331-333. 341~ 348

Dak- en thuislozen i87
Dienst Justitiele Inrichtingen r5, ao3, Zo8, zao
Direct toezicht 6~, 93, ror, i~r, ao5, 225, 266, 342~ 344
Directeur-Generaal voor de Volksgezondheid i5, z3
Doelmatigheidsbeginselr 88
Dossier ar, a5, j5, 65, iz7, z3z, i48, zo6, ai8, a5o, a63, a7a, a77, a78, a8o, a88,

a8~, a9o~ 293~ z94. 296~ z97~ 299~ 306~ 307~ 314
Dossiervorming 8~, i3z, rS6, r58, r79, i~8, ai8, a77, z~o, Z~a, 3oi
DSM IV r7a, 3a8, 330
Dwang en drang 68, 88, r87, zoo, zor, zoa, ar6, a7~, 30~
Dwangbehandeling r, 33, 67, 68, 8~, ~a, u6, i6~-i71, 173, 175-177, 179, 180, i83-

i87, 189, 191, i93-i95, i~8, aoo, aoz. ai4, 225, zSI, 269, z79~ 342,
Dwangmiddelenregister 77
Dwangopname i, 67, IS2, 163, 17z, 179, 185, i87, i89, i93, aoo, aoz, 335

Eindbeslissing z6a, z,~~, 3ai, 3~~. 3~4
EVRM i, 5, 9a. 94, ir8, r67, 174~ z94. i95, a4G, a6a, 318~ 321~ 322. 336
Extramuraal S8, 70, 83. 346

Faalfactoren i46, 157~ 346
Fixatie 67, 70, IS9, 174, i79, r~o, i~i, r~8, ari, arS~ 294
FONA-commissie r48, i6r
Forensische zorg 5~ z5~ 65. 75~ 93~ 95~ 96 ~8, roo, roa, ro4, io6, io8, rio, ira, ii4„

ri6, ri8, rao, iza, ia4, ia6, ia8, i3o, i3a, i34, r36, i38, i4o, rq.a, i44, i46, i48,
r5o, r5a, i54, r56, i58, r6o, i6z, c64, r66, r68, i7o, i7a, i74, i776, i78, r8o, i8z,
i84, r86, r88, r~o, i~z, i94, i~6, i~8, aoo, aoz, zo4, ao6, zo8, aio, aia, zr4,
Zi6, zr8-aao, aaz, aa3, zz4, aa6, 333~ 335. 338

Fouten, incidenten en calamiteiten 4, 2z3, 224, z26, 333. 34z~ 348

Gedragsregels ar, roo, ir9, z33~ 234. 290, 3io
Gedwongen medicatie aij, z78

392



ÍREFWOORDENREGISTER

Geestelijke volksgezondheid 2, 3, ~, 13, 22, 23, 50, 51~ 54. 55~ 79. 85-87, 89, 91, 151,
245~ 333

Gehandicaptenzorg 33, 57, 63-66, 6~, 72, 75, 84, Io3, IoS, Io7, Io~, I2I, 156, 157,
165, 179, 1~2, 195, 1~8, 213, 220, 256, 280, 338. 340

Gelaagd en gefaseerd toezicht 72, I2I-I24, 224~ 339~ 340, 346
Geneesheer-directeur 17, 34. 38~ 42. 45~ 48~ 51. 59~ 64, 67, 77, 87, ~1, Io3, IoS, Io7,

153, 177-17C~, 202, 226, 267, 276. 334
Geneeskundige handelingen onder dwang 203, 205, 206, 2II, 218
Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid ~, 22, 51, 54, ~1
Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid voor de Geneesmiddelen ~, 24,

55
Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid ~, 13, 22, 23. 51. 55.

79, 86, 87, 91, 151, 245~ 333
Geneeskundige verklaringen 241, 258, 26~, 287, 288
Geneesmiddelenbeheer 132
Geneesmiddelendistributie 132
Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen 50
Gezag 1~, 25, 27, 30, 38, 41, 51, 83, 84, ~1, ~2, 94, ~8, 180, 1~1, 223, 252, 254~ 334-

337, 345~ 346
Gezondheidsraad ~, 16, 44, I18, 188, 18~, 20I, 20~, 2zo, 345
Gezondheidswet 2, ~, Io, 14, 23, 29, 34~ 55~ 97~ 140, 223, 260, 345
GGD Nederland 48, 4~, 68, I2I, 1~6, 327
GGZ-Nederland 7, 8, Io, I2, 14-18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32-C~6, C~8-IOO, I02-I06,

I08-IIO, II2. I14-I16, I18-I22. I24-130, 132. 134-151, 152, 154-172, 174., 180, 182,

184-189, IC~O-IC~4, 196, Ic~8, 200, 204-206, 2o8-2I2, 214.-226, 256, 257, 265,

267, 269, 271, 273~ 275, 277, 279, 280-283, 285, 287, 2~1-307, 30~, 31I, 331. 335~
336~ 337. 346-348

Grondwet I, 2, ~, 13, ~q, II2, I18, 167, 181, 336, 345

Handelingsonmacht 182
Herregistratie 18, 316, 334
Hoge Raad 60, 87, 174, 196, 1~7, 238, 23~, 2q.6, 251, 282, 286, 287, 2~1, 2~2, 2~6,

297, 310, 31I, 318
Hoofdinspecteur 2, 22-27, 44. 54~ 55~ 57. 59. 60, 61, 63, 64, 67, 69, 70-72, 75, 77,

78, 83, 91. 98, IoS, III, I15, 16~, 174, 18~, 1~0. 220, 2q.8. 280, 334
Hulp Uij zelfdoding 60, 86, 152, 162, 163, 2~0, 2~1, 2~2, 310

[BO rapport 71
ICT I26
IG-beraad 16, 2I
Imago 27. 94, 226, 329
Indicatoren 72, IoS, I15, IIC~, I22, I25~ 134~ 136~ 339
INK-model IIq., I15

Inspecteur-Generaal 15, 22, 26, 27, ~8, ~~, IoS, Io6, I18, 146, 150, 2q.8, 280
Inspectie Milieuhygiene Io
Inspectie voor de Gezondheidsbescherming Io, z3
Interpersoonlijke beinvloeding 215

393



TREFWOORDENREGISTER

Interventietoezicht 13, 14, 17, 20, 28, Io4, Io~, I27, 137, 139, 141. 143. 145~ 147~ 149~
151,153, 155, 157,159, 161, 163, a23, 224~ 243~ 333~ 336. 337~ 339~ 345~ 346

Intramuraa183~ 335~ 346
Inzagerecht 237, 297
Isolatie Ic~o, 2oI, 2II, 215
ISO-normen I14~ 133

Jaaroverzicht Zorg I27
Justitiele inrichtingen 203, 205, 207, 20~, 2II, 213, 215, 217, 219, 22I

Ketenkwaliteit 73, I28, 132
Kinder- en jeugdpsychiatrie 63, 6~, 73, I16, I1~, I27, 135, 171, 180
Klachtencommissie 138-142, 159, 160, 175, 177, 178, 20~, 2IO, 2II, 225, 242, 243.

247~ 250. 279~ 296~ 325. 329
Klachtrecht 2, 14, 56, 65, 137, 139. Iq.2, 143, Ij~, 160. 165, 169, 175, 178.197, 206,

20~, 2IO, 224, 242, 243. 250~ 339~ 340
KNMG 16, 42, 68, 88, Ioq., Io6, I~}I, 142, 160, 162, 171, IC~6, 202, 250, 288, 2C~o,

296~ 310~ 336
Krankzinnigenwet (Kz-wet)

- Eerste 4~ 13~ 35~ 39. 40~ 76~ 345
- Tweede ~, Io, 16, 22, 27, 31, 43. 53. 57~ 58, 60, 61, 62, 70, 72, 82, 84, 94. 95.
~6, Io9, 199, 216, 354, 365. 380, 410, 414

Krankzinnigenzorg 37~ 49~ 50. 51~ 55
Kwaliteitsautoriteit 28, 31
Kwaliteitsbeleid 1~, 65, 72, 73 , IOC~-III, I13-I15, I17, I19, I2I, I23, I25, I27, I28, I29,

131, 133. 134, 135, 225, 226, 346
Kwaliteitscommissies I2o, 130, 131, 226
Kwaliteitscontrole 61, 133
Kwaliteitsdocumenten I28
Kwaliteitsjaarverslag 140
Kwaliteitswet 2, ~, 14. 33~ 65~ 74. 79~ 91, IoS, Io~,IIO, II2, I13, I18-I2I, 133, 135, 140,

141, 144, 145, 147, 148, 160, 179, 206, 22q., 226. 245, 256, 266. 277. 337
Kwetsbaarheidshypothese 57

Leidschendamconferentie 73, I13, I14, I15, I25, 134
Longstay 217, 347
LPR 16

M~M-commissie 34., 179
Maatregelen tuchtrecht 240
Medisch Tuchtcollege 60, 161, 238, 261, 276, 2~1, 2~2, 310, 313~ 314
Meldingsplicht 68, 79, IoS, 141, 142, 148, 160, 195
Methadonbrief 60, 318
Middelen ofmaatregelen 79, 169-171, 175-177, 179, 185, 195, 2I2, 214, 218, 225, 241,

2~8, 26~

394



TREFWOORDENREGISTER

Minister van jusririe 3~, 61, zo3-ao5, ZIO, ala, z17, a1~, a~~, 347
Minister van VWS 3, 5, 9, 15, a2, a4. 25. 27~ 30~ 34. 67, 68, 88, 8~, 94, 97, Ioo, IoI,

III. I14.. I2I, 133, 135, 143, 147, 161, 174, 186, IC~7, 2,oI, z23~ 254~ 255, 256, 263,

322. 323~ 336-338~ 342. 346. 347
Ministerie van justitie 70, 71, 8~, 1~6, zo3, ao4, ao~, alz, aao, zaI
MIP-commissie 131, 14.7, 147, 148
Moral treatment 37. 38
MTA I14
Multidisciplinaire richtlijnen I14, z7o

Ne bis in idem z4o, 252, 253~ 303~ 322
Nederlands forensisch insitutuut 3z5
NIP 16,Ia5
NVvP 16, 31, 88, 8~, Ia4, IaS, 136, aoz, 307
NVZ 16, 68, 1~6

Observatiemachtiging 70, 87, 168, 174, 1~2,
Onderwijs- en onderzoeksinstituten 16
Onprofessioneel handelen z~3, 304

194. 196~ 197

Openbare geestelijke gezondheidszorg 73, I16
Organisatiestructuur a5, z6, a83
OTS-maatregel ao7

Pandora
Patienten- en consumentenorganisaties 66, 93, Ioo, I13, Iaq, Iz5
Patientenrechten 28, 34, 65, 66, 7z, 83~ 93~ 94. Ia4, Ia6, Ia~, 165, 169, 194, zoo,

2z5. 333. 335~ 339~ 34z. 347, 349
Patientenregister 77
Patientveiligheid 7a, 83, IIj, Iz6, Ia~, 136, 146, 148-150, 16z, 16~, 339
Persoonlijke intregriteit 188
Preventie 4. 49, 50, 58, 70, 8a, 94, Io7, I15, I16, Ia3, 146, 147, 148, 161, 178, 179,

184, 186, 1~1, aa3, 224, 225, 284~ 338~ 343~ 348
PRISMA-methode ao, 146, 157, 161, aa4. 339~ 346
Procedure tuchtrecht a36
Productveiligheid 7z, Ia6, 339~ 347
Professioneel grensoverschrijdend gedrag IoS, 159, ZoS, a16, z17, a76, a83, a84,

307
Profielschets psychiater a7o, 307
Proportionaliteitsbeginsel 187
Protocollen aa, 68, 7a, Io3, I14 , I17, IIC~, I2o, 130, 131, 178, 184., IC~S, 226, 266, 267,

3oI~ 335
Psychotherapie 46, 51, 54, 73, 86, 9~, 153, 158, zlo, a14, zzo, z~6, a~7
Public service 13, a5
Publicitaire beinvloeding a53, 348
Publiekrechtelijk tuchtrecht z34-a36
PVP 5~, 60, 170, 1~1

395



TREFWOORDENREGISTER

Raad van Advies a5
Receptuur 300, 316
Rechtsbescherming 18a, 195, 199, 225~ 335~ 347
Reclametoezicht ~, a6, 30, 338
Referentiekaders 60, 61, 73, I19, 334
Regionaal Inspecteur II, 17, a3-25. 5~~ 58~ 59~ 64, 71, 7a, 135, 147, 161, 334
Register gezinsverpleging 78
Register inbewaringstellingen 78
Respectbeginsel 188
Richtlijn electroconvulsieve therapie 60
Richtlijnen az, 60, 68, 87, Io3, Io4, I14, I15, I17, I1~, 131, 13a, 134, 158, 195, a26,

z66, a67, a7o, a~o, 3oI, 307, 310
RIVM Ij, ~~, Ioo, IoI, I27
RVZ 16, ~o, 186, zol, azl, z56, z57

Sancties z, 74, Io~, III, II2, 146-148, 194, 204, 214, 215, 225. 245~ 246. 336~ 337.
338~ 347

Schadebeginsel 187
Secretaris-Generaal 23, 30, ~8
Semimuraal 83, 346
Separatie 70, 155, 159, 174, 176, 180, 18a, 18~, 1~0. 1~1, 1~a. ao7, aII, a14, Z15, a1~,

279
SGA 6a, 194, z53, a86
SG-beraad z8, Iz5
Silent service 13
Sociaal psychiatrische diensten 54
Sociale controle 80, 346
Staat van de Gezondheidsbescherming Ia8
Staat van de Gezondheidszorg 88, Io~, I15, I27~ 136~ 348, 354
Staatssecretaris II, 58, 67, 87, ~~, IoI, Io6, 16~, 1~6, Zo3
Standaarden Io4, I14, I1~, 131, 3oI
Strafrecht 71, Ioq., I18, 17z, a31, a32, 236, 247, 248, 249, 2 51, 252, z53, z58, a6a,

a85, ~99~ 348
Strafvervolging 148, 246, a49
Structuurnota II
Suicidemeldingen 79, 137, 151-154~ 156~ 346

TBS-klinieken 61, 71, I16, I1~, ao3-ao7, ao~-ala, a14, z16, z19, 347
Thematisch toezicht 3, 14, 17, z8, 7z, IoC~, III, I13, I15, I17, IIC~, IaI, Ia3, I25-I27,

Ia~, 131, 133, 135, 137, aa3, 2z4~ 333~ 34z~ 346
Toegankelijkheid van de rechter 177, 347
Toetsingssystematiek 17~
Toezicht op afstand III, ao5, z25
Total Quality Management I15
Transmuraal 83, 337, 348
Tuchtrecht 4, 5, az, Io4, III, I18, 176, az8-31a, 314, 316-318, 3ao-3az, 3a4, 3z6, 328,

330-332~ 334~ 336-338~ 340~ 342. 344. 348

3~6



TREFWOORDENREGISTER

Tweede Kamer 5, z6, 30, 66, 68, 77, 78, 87-8~, 97, 98, Ioo, Io6, IIa, Iz8, 133-135.
144, 161. 174, 1~a, 1~6, 197, aol, Z1~. 256, a63, 30~, 338

Tweede Krankzinnigenwet 13, 35. 42~ 43~ 54~ 77. 78~ 334

Vaste Commissie 30, Ioo
Verdrag voor de Rechten van het Kind I18
Vereniging van Gezondheidsrecht 68, 88, 134, 1~6
Verenigingstuchtrecht a33, a34, 296
Verzet aa, aq, 44., 166-16~, 171, 173, 174, 176, 185-187, 195, z17~ 244, 287~ 347
Veterinaire Inspectie Io
VIDE aI
Voedsel en Waren Autoriteit Io, Ia5
Volksgezondheid Toekomst Verkenningen Ia7
Vooronderzoek 237, z38, 242, 254, 258, z7z, 295, 320, 329
Voorwaardelijk ontslag 174, 179, 183
Voorwaardelijk verlof 179
Vrije artsenkeuze ao8
Vrijheidsbeneming en - beperking I, a8, 33~ 34~ 67~ 69~ 73~ 75~ 79- 87, 92, 93, IoI,

Io3, Io6, Io~. Ia7. 138, 165-175, 177,1~~-181. 183-185, 187-189, 191, 193, 195-197,
1~~-zol, ala, a15, aa3-a25, 267. 333~ 335~ 340~ 34z-345~ 347

VROM-Inspectie Io, I25

Wbp Io
Wet Big 9, 33, 66, 74, 8~, Io7, IIa, I13, 131, 144., 160, a31-a33, a35, z39, a41, z44,

z4.5, aq.9, z5a, z5q.-a59. z61, z66, z73, z77, a79, z85, 304, 305. 316, 31~, 3aa,
332~ 337~ 340. 341

Wet Bopz I, Io, 13~ 15~ 23. 34~ 35~ 56. 59~ 65-71. 77-79~ 81, 87, 88, ~o, IoI, Io3, Io5-
Io7, Iz7, 13a, 138, 161, 165-186, 18~, 1~1-1~8, aoo, zoa, a14. a24, ZzS, za6, aSI,
a58, a6o, 267, a6g, a78, 279, 285~ 334. 339~ 347, 348

Wet op de lijkbezorging 15, Io7, a4~
Wetboek Napoleon 35
Wgbo ~, 56, 68, IIZ, 13z, 165-168, 170, 171, 173, 174, 186, 1~a. 195, 1~6, aoa, a18,

z32, z63, 277, 290, 294~ z97. z99. 347~ 353
WHO 15~ 23. 353. 354
Wilsbekwaamheidsbeginsel 187
Wilsonbekwaam 6~, 17o-173, aoa, z~5
Wkcz 137, 138, 139, Iq.o, 141, 165, 175, zlo, aII
Wmk Io
Wug ~
WZV Io, Io2

Ypsilon 66, 68

ZelfUeschikkingsrecht 70
Ziekenhuispsychiatrie IoS, Io7
Zorgvisie 7z, 178, zo5, a1~
Zorgwekkende zorgmijders 33, 6~, 83, 88, 186, 187, 347

397



CURRICULUM VITAE

Jacques Lucieer is op a8 maart i95a in Rotterdam geboren. Na de lagere school
heeft hij de eerste vier jaar van zijn middelbare schooltijd op het Johannes Calvijn
Lyceum te Rotterdam doorgebracht en deed hij in i~~o eindexamen HBS B aan de
Dalton HBS in Rotterdam. Hij studeerde van i~~o-i~~6 medicijnen in Rotterdam.
Na zijn afstuderen heeft hij zich van r~~6-i~8o gespecialiseerd in de psychiatrie
(hoofdopleider dr. M.H. Cohen Stuart). Van i~8i-r985 was hij psychiater en sec-
torhoofd ambulante zorg in het Deltaziekenhuis te Poortugaal. Van i april i98j tot
i september i~~q was hij als directeur patiëntenzorg verbonden aan het Algemeen
Psychiatrisch Ziekenhuis `Vrederust' te Halsteren. Op r september i~~q. volgde

zijn benoeming tot Regionaal Inspecteur voor de Geestelijke Volksgezondheid voor

Zuid-Holland en Zeeland. Bij de fusie van de Inspecties en de vorming van de In-

spectie voor de Gezondheidszorg op r januari i995, is hij benoemd tot Regionaal
Inspecteur voor de Gezondheidszorg voor Zuid-Holland (kantoor Rijswijk). In mei
zooo werd hij benoemd tot Landelijk Inspecteur en Hoofd van het Bureau Lande-
lijke Inspectieteams en van i september zooo tot i juli zoor heeft hij deze functie
gecombineerd met de functie van waarnemend Hoofdinspecteur voor de Geestelij-
ke Gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg en Thuiszorg (GGOT). Na

de uitbreiding van het College van Hoofdinspecteurs en de splitsing van de porte-

feuille GGOT volgde in juli zoor zijn benoeming tot Hoofdinspecteur voor de
Geestelijke Gezondheidszorg en Gehandicaptenzorg. Deze functie heeft hij tot sep-
tember aooa gecombineerd met de functie van waarnemend Hoofdinspecteur voor

de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg.

Van i999 tot april aoo5 heeft hij zich persoonlijk intensief bezig gehouden met de
ontwikkeling en uitvoering van het toezicht op de forensische psychiatrie (in het
bijzonder in de tbs-klinieken en de forensische observatie en begeleidingsafdeling,
de FOBA, van het gevangeniswezen), de opbouw van de integrale portefeuille fo-

rensische zorg en de ontwikkeling van de patiëntenrechten.

Van mei tot december aoo5 was hij parttime gedetacheerd bij De Kijvelanden, In-

stelling voor Forensische Psychiatrie, te Poortugaal. Op i december aoo5 is de
functie van Hoofdinspecteur voor de Geestelijke Gezondheidszorg en Gehandicap-

tenzorg opgeheven en heeft hij ontslag genomen uit overheidsdienst. Sindsdien is

hij als psychiater werkzaam bij De Kijvelanden en na de afronding van zijn promo-
tie hoopt hij deze functie te combineren met enkele bestuurs- en adviesfuncties.
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Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de openbare verdediging
van mijn proefschrift, getiteld:

"[nzicht in het Staatstoezicht op de
Geestelijke Gezondheidszorg

i84i - 2005"

De promotie vindt plaats op vrijdag io februari Zoo6 om io.tg uur
in de Aula van de Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2(A-gebouw)

te Tilburg. - - -

Voorafgaande aan de verdediging zal om Io.oo uur een korte samenvat-
ting worden gegeven van de inhoud van het proefschrift.

JACQUES LUCIEER

RODE SCHOUW;2, ;661 VA HALSTEREN, IACLtJCiEER~a,1METl~Hi'.A'L

Paranimfcn:

Victoire Lucieer á Pieter Lucieer
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~ ~ ,

f
~.~1 ,r.~~.- -' i

Receptie na afloop van de promotie



Stellingen

behore~td b~ het proefschrift

"Inzicht in het Staatstoezicht op de
Geestelijke Gezondheidszorg i84i-zoos"

i. De oorsprong en maatschappelijke betekenis van het specialisme psychiatrie ligt
niet primair op het terrein van diagnustiek en behandcling maar in dc uitvoering
van de asielEuncrie waardoor dc samenleving de psychiater door de eeuwen heen
vooral op de kwaliteit van de bescherming en controle aanspreekt.

z. Bij het stellen van prioriteiten in het toezicht kan de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg niet om~oorwaardelijk rekenen op de steun van het parlement omdat de
politiek wordt beheerst door 'dc waan van de dag'.

3. De adviesfunctie van de [nspectie voor de Gezondheidszorg wordt onvoldoende
en te willekeurig benut waardoor ruime inhoudelijke kennis van de praktijk en het
veld van de gezondheidszorg en de haalbaanc~id van de beoogde handhaving van
wet- en regelgeving onvoldoende in de bcsluitvorming worden betrukken.

4. Patiëntenraden en patiëntenorganisaties worden nog onvoldoende betrokken
bij de eerste fase van het gclaagd en gefaseerd toezicht waardoor een belangrijke
bron van informatie over de kwaliteit van de zorg ontbreekt.

5. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg spreken en publiceren te weinig
over fouten en mislukkingen die het gevolg zijn van onvoldoende kennis of vaar-
digheden waardoor het risico op vergelijkbare fouten door anderen onvoldoende
wordt bestreden.

6. Als fundamentele rechten in het geding zijn, moet de burger in alle gevallen
toegang tot de rechter hebben.

7. De burger moet altijd kunnen rekenen op een volledig onafhankelijke en
deskundige beoordeling van zijn klachten en heeft recht op de mogelijkheid van
hogerberoep.

8. Het toezicht op vrijheidsbeperking, vrijheidsbeneming en de toepassing van
dwang in reguliere ggz-instellingen en justitiële inriditingen is van essenticel



belang voor de handhaving van de rechtstaat. Zorgvuldige besluitvorming over en
uitvoering van deze ingrepen in de fundamentele rechten van de mens getuigen
van beschaving.

y. Het tuchtrecht is aan herzicning toe omdat het staken van de beroepsuit-
oefening bij zwarc maatregelcn niet voldoende is gegarandeerd.

to. Ongeschiktheid en onbekwaamheid kunnen meer worden bestreden door de
toegang tot het College van Medisch Toezicht te verbreden.

I~. Zonder handicaps bestaan er geen redenen om samen te werken (citaat prof.dr.
J.B. Rijsman, Universiteit van Tilburg).

Iz. De inspecteur moet na een aanstelling van maximaal vijf jaar minstens een jaar
tcrugkeren in het veld van de gezondhcidszorg zodat kan worden gcgarandecrd dat
het oordcel van de Inspectie wordt bepaald door kennis van `the state of the art' in
de verschillende vakgebieden.

t;. Overheidsorganisaties dic een monopoliepositie hebben, blijven vaak achter
in hun ontwikkeling door gebrek aan visie, durf en leiderschap, oeverloze discus-
sies over noodzakelijke veranderingen, uitstel van ingrijpende maatregelen en het
sluiten van blocdeloze compromissen, omdat onvoldoende bescf bestaat dat ook
het voortbestaan van deze organisaties wordt bedreigd.

t4. Publieke personen worden niet afgerekend op hun kwaliteiten ofop feiten maar
op de beeldvorming die rond hun persoon wordt gecreëerd.

t5. Een goede leider neemt publiekelijk de verantwoordclijkheid voor alles wat mis
gaat cn geeft de credits aan zijn medewerkers bij alles wat goed gaat.

16. Een sabbatical is als dc rust in een muziekstuk: belangrijk in een loopbaan. Het
geeft nieuwe inspiratie en draagt bij aan een nicuw en bcter evenwicht in de balans
tussen werken en leven.

JACQUF.S LUCIF.F,R,

Hnlsteren, Iofebrunri zoo6.
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In t84t is in Nederland d
is het Staatstoezicht óp dè Kranl{zinnigen en de Krankzinnigengestichtén
ingesteld: In de vijftiger jaren vatide vorige éeuw is dit orgaan als Genéeskun-
dige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid onderdeel geworden van
het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Anno 2006 maakt het toezicht op de
geestelijke gezondheidszorg deeluit van de Inspectie voor de Gezondheid'szorg.
Sinds t december zoos is het toezicht op de geestelijke gezondheidszorg echter
niet langer geórganiseérd in een herkenbare, aparte eerthsid met een eigen
Hoofdinspe~teur maar opgespl~tst over meerdere inspectieprogramma's en '
een onderdeel géwordenvan de gèintegreerde portefeuilles volksgezondheid,
gezondheidszorg (cure) eti langdurige zorg (care). ' ~

Als laatste Hoofdinspecteur voor de Geestelijke Gezondheidszorg en Gehan-
dicaptenzorg beschrijft Lucieer in dit proefschrift de ontwikkelingen in het toe-
zicht sinds t84t.en de invloed van het Staatstoézichi óp de ontwikkelingen inde
psychiatrie, de geestelijke gezondheidszàt~g en de. forefisische zorg. Daarnaast
geeft hij uitvoerig aandacht aan de lessen dïe getrokken kunnèn worden uit de
bevindingerEbij het toezicht en uit het tuchtrechi. I3it:is íó;het bijzónder van
bélang nu de Minister van VWS besloten heeft om vanafzoo6 de namen van
zowel dé zorginstellingen áls de individuele beroepsbeoefenaren die betrokken
zijn bij calamiteueti, openbaar te maken. Deze ingrijpende maatregel heeft tot
doel om zowelde zorginstellingen aLs de beroepsbeoéfenaren extra aan te zet- .
ten tot het treffen van voldoende preventieve maatregelen om calamiteiten en
schade aan de gezóndheid van de burger f de patiënt te voorkomen. ,

Lucieertootit zich-een warm pleitbezórger voor een kleine, onafhankelijke,
deskundige.en gezaghebbende Inspectie. Hij is echterkritisch:over de vraag of
de ontwikkelingen binnende Inspectie voor de Gezondheidszorg op de goede
weg zijn en hij noemt een aantal factoren die deze ont~.ikkeling kunnen stag- ~
neren en kunnen bevorderén.. De opheffing van een apart onderdeel voor het
toezicht op de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicáptenzorg vindt in
zijn ogen geen genade. Naar zijn ooráeel is het toezicht op de patiëntenrechten
in het huidige tijdsbestek en in de nieuwe organisatie onvoldoende geborgd.

~7 000 0y5~5694


	INHOUDSOPGAVE
	VOORWOORD
	INHOUDSOPGAVE
	AFKORTINGENLIJST
	1. INLEIDING
	1.1 Vraagstelling
	1.2 Onderzoeksopzet
	1.3 Geraadpleegde bronnen
	Deel 1: DE ROL, POSITIE EN INVLOED VAN HET STAATSTOEZICHT OP DE GGZ
	2. DE INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG
	2.1 Inleiding
	2.2 De geschiedenis van het toezicht
	2.2.1 Het toezicht op de volksgezondheid
	2.2.3 Het toezicht op de geestelijke volksgezondheid
	2.3 De missie van de IGZ
	2.4 De wetgeving
	2.5 Het relatienetwerk van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
	2.6 De inspecteur
	2.7 De Inspectie Academie
	2.8 Klachten over het optreden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
	2.9 De ontwikkeling van de organisatie in de periode 1995-2005
	2.10 Het imago van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
	2.11 De toekomst van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
	2.12 Geraadpleegde bronnen
	3. HET TOEZICHT OP DE GGZ VAN 1841 TOT 2005
	3.1 Inleiding
	3.2 De ontwikkelingen in de ggz en de invloed daarop van het Staatstoezicht
	3.2.1 Het begin van de 19e eeuw tot 1841
	3.2.2 De eerste Krankzinnigenwet uit 1841 en de periode 1841-1884
	3.2.3 De tweede Krankzinnigenwet uit 1884 en de periode 1884-1945
	3.2.4 De tweede Krankzinnigenwet uit 1884 en de periode 1945-1994
	3.2.5 De Wet Bopz en de ontwikkelingen in de ggz sinds 1994
	3.3 De wettelijk verplichte registraties
	3.4 Trends in de ggz en de gevolgen hiervan voor de positie van het toezicht
	3.5 Geraadpleegde bronnen
	4. ANALYSE EN CONCLUSIES DEEL 1
	Deel 2: DE WERKWIJZE VAN DE INSPECTIE OP HET TERREIN VAN DE GGZ EN DE FORENSISCHE ZORG
	5. GEVRAAGD EN ONGEVRAAGD ADVISEREN EN IN FORMEREN
	5.1 Inleiding
	5.2 Positie van de Inspectie ten opzichte van de Minister van VWS
	5.3 Toezicht, onderzoek en beleid
	5.4 Gevraagde adviezen
	5.5 Ongevraagde adviezen en waarschuwingen
	5.6 De beantwoording van Kamervragen
	5.7 Geraadpleegde bronnen
	6. KWALITEITSBELEID: ALGEMEEN EN THEMATISCH TOEZICHT
	6.1 Inleiding
	6.2 Kwaliteitsbeleid: de rol van toezicht, visitatie, certificatie en accreditatie
	6.3 Algemeen toezicht
	6.4 De opzet van het algemeen toezicht
	6.5 Indicatorenontwikkeling in de ggz
	6.6 Samenwerking tussen toezichthouders
	6.7 Thematisch toezicht
	6.8 De Staat van de Gezondheidszorg
	6.9 Belangrijke bevindingen bij algemeen toezicht
	6.10 Geraadpleegde bronnen
	7. INTERVENTIETOEZICHT
	7.1 Inleiding
	7.2 Klachtbehandeling
	7.3 Behandeling van meldingen door de Inspedie voor de Gezondheidszorg
	7.4 Scheiding tussen toezicht en handhaven
	7.5 De meldingen incidenten patiëntenzorg en `blamefree' melden
	7.6 Suicidemeldingen
	7.7 Meldingen in de GGZ-sector
	7.8 Geraadpleegde bronnen
	8. TOEZICHT OP VRIJHEIDSBENEMING EN -BEPERKING
	8.1 Inleiding
	8.2 De verhouding Wgbo-Wet Bopz
	8.3 De klachtregeling in de Wet Bopz
	8.4 Het toezicht op de toepassing van de Wet Bopz
	8.5 De ontwikkelingen rond vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking
	8.6 De toepassing van vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking
	8.7 Enkele thema's die samenhangen met de toepassing van de Wet Bopz
	8.8 De toekomst van de Wet Bopz
	8.9 Geraadpleegde bronnen
	9. TOEZICHT OP DE ZORG IN DE JUSTITIELE INRICHTINGEN
	9.1 Inleiding
	9.2 Van toezicht op afstand naar direct toezicht
	9.3 Specifieke wetgeving
	9.4 Specifieke aspecten van de zorg in justitiële inrichtingen
	9.4.1 De visie op zorg
	9.4.2 De vrije artsenkeuze en de medische zorg
	9.4.3 De klachtbehandeling
	9.4.4 De toepassing van geneeskundige handelingen onder dwang
	9.4.5 De invloed van ingrijpende vrijheidsbeperking
	9.4.6 Behandelen in onvrijheid
	9.4.7 Interpersoonlijke bei'nvloeding: de toepassing van drang en dwang
	9.4.8 Professioneel grensoverschrijdend gedrag
	9.4.9 Longstay in de tbs-kliniek
	9.4.10 Het dossier
	9.5 Geraadpleegde bronnen
	10. ANALYSE EN CONCLUSIES DEEL 2
	Deel 3: DE ONTWIKKELING EN TOEPASSING VAN HET TUCHTRECHT EN DE VASTSTELLING VAN ONGESCHIKTHEID OF ONBEKWAAMHEID TOT DE UITOEFENING VAN H ET BEROEP
	11. DE ONTWIKKELING EN TOEPASSING VAN HET TUCHTRECHT
	11.1 Inleiding
	11.2 De ontwikkeling van het tuchtrecht
	11.3 Het doel van het tuchtrecht
	11.4 Twee soorten tuchtrecht
	11.4.1 Het verenigingstuchtrecht
	11.4.2 Het publiekrechtelijke tuchtrecht voor de gezondheidszorg
	11.5 Procedure tuchtrecht voor de gezondheidszorg
	11.6 Maatregelen tuchtrecht voor de gezondheidszorg
	11.7 De verwachtingen van de burger van het tuchtrecht
	11.8 De impact op beroepsbeoefenaren van tuchtklachten
	11.9 Tuchtzaken: subjectiefen algemeen belang
	11.10 De rol van de inspecteur in het tuchtrecht
	11.11 De inspecteur en het strafrecht, civiel recht en bestuursrecht
	11.12 Publicitaire beïnvloeding rechterlijke procedures
	11.13 Evaluatie Wet Big
	11.14 Kanttekeningen bij het huidige tuchtrecht
	11.15 Klachten bij het tuchtcollege tegen de inspecteur
	11.16 Tuchtcollege of College van Medisch Toezicht
	11.17 Geraadpleegde bronnen
	12. LESSEN UIT HET TUCHTRECHT VOOR DE GGZ
	12.1 Inleiding
	12.2 De arts-assistent en het tuchtrecht
	12.3 De psychiater en het tuchtrecht
	12.4 De omgang met een tuchtklacht door de aangeklaagde beroepsbeoefenaar
	12.5 De omgang met een tuchtklacht door een inspecteur
	12.6 Lessen uit het tuchtrecht
	12.7 De tuchtklacht als corrigerende interventie
	12.8 Tuchtklachten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg tegen psychiaters
	12.9 De inhoud van de tuchtzaken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
	12.9.1 Professioneel grensoverschrijdend gedrag
	12.9.2 Bizarre praktijkvoering
	12.9.3 Geneeskundige verklaringen
	12.9.4 De correspondentie over patiënten
	12.9.5 Hulp bij zelfdoding
	12.9.6 Onprofessioneel handelen
	12.9.7 De houding van een beroepsbeoefenaar tegenover de rechtspraak
	12.10 Lopende tuchtzaken
	12.11 Lessen voor inspecteurs
	12.12 De gevoegde behandeling van tuchtklachten
	12.13 Gelijktijdig ingediende tuchtzaken
	12.14 Tuchtzaken tegen andere disciplines in de ggz
	12.15 Geraadpleegde bronnen
	13. ONGESCHIKTHEID TOT UITOEFENING VAN HET BEROEP
	13.1 Inleiding
	13.2 De Medische Tuchtwet
	13.3 De Wet Big
	13.4 Het College van Medisch Toezicht
	13.5 De procedure
	13.6 De casuistiek
	13.7 Geraadpleegde bronnen
	14. ANALYSE EN CONCLUSIES DEEL 3
	15. NABESCHOUWING
	SAMENVATTING
	SUMMARY
	GERAADPLEEGDE LITERATUUR
	NAMENREGISTER
	TREFWOORDENREGISTER
	CURRICULUM VITAE



