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15. Dé winst van 
de Wvggz: een 
beter fundament 
voor gedwongen 
zorg en grotere 
betrokkenheid van 
naasten
Aart van der Horst

Jurist Landelijke Stichting Familie 
Vertrouwens Personen.

Wat is volgens u in het algemeen de 
belangrijkste wijziging per 1 januari 2020?
Met de Wvggz verandert er veel in de regelgeving 
voor gedwongen geestelijke gezondheidszorg. 
naar ik meen is de belangrijkste verandering dat 
straks de rechter vooraf oordeelt over de toelaat-
baarheid en de vormen van gedwongen zorg. in 
mijn ogen is dat een grote verbetering: het is bij 
uitstek een rechter die een weloverwogen afwe-
ging kan maken van de criteria proportionaliteit, 
subsidiariteit en doelmatigheid.

Van welke wijziging verwacht u de meest 
positieve verandering? 
tot voor kort – onder de Wet bopz – oordeelde 
de rechter vooraf alleen over dwangopname. 
daarna was het de behandelaar die besliste over 
dwangbehandeling en andere beperkende 
maatregelen, zonder zo’n voorafgaande rech-
terlijke toets.1 nu bepaalt de rechter de kaders 
voor verplichte zorg, op maat voor de patiënt.2 
deze wijziging versterkt de rechtspositie van de 

1 Voor de Wzd geldt zo’n voorafgaande rechterlijke toets 
niet, daarin verschillen de beide wetten van elkaar. ik 
beperk me in dit artikel tot de Wvggz.

2 Uitgezonderd hiervan zijn noodsituaties; daarvoor 
kent de Wvggz de zogenaamde tijdelijke verplichte 
zorg, welke in tijd is gemaximeerd.

patiënt: er wordt door een betrouwbare, onaf-
hankelijke en deskundige instantie overwogen 
of en welke inbreuken op de vrijheid van de 
patiënt geoorloofd zijn. aan het oordeel van de 
rechter, in de vorm van de zorgmachtiging, gaat 
een verzoek van de officier van justitie vooraf. 
deze moet eerst besluiten of de situatie aanlei-
ding geeft voor zo’n verzoek. Het verzoek is 
uitvoerig voorbereid door de betrokken 
geneesheer-directeur en de officier en gaat ver-
gezeld van onder meer een verklaring van een 
onafhankelijk psychiater en een zorgplan. dat 
zorgplan is opgesteld in overleg met de patiënt 
en –  voor zover aanwezig  – diens vertegen-
woordiger. naasten hebben daarbij hun ziens-
wijze kunnen geven. 
de rechter krijgt aldus alle nodige en relevante 
informatie. op deze wijze biedt de wet voldoen-
de basis voor een zorgvuldige afweging door de 
rechter. dat komt de kwaliteit van de beslissin-
gen tot gedwongen zorg ten goede en daar heeft 
de patiënt en iedereen die bij hem betrokken is 
een groot belang bij. Mogelijk zal dat belang niet 
altijd zo worden beleefd; ik denk daarbij aan 
naaste familie die vaak vindt dat er zo snel moge-
lijk ingegrepen moet worden. Maar het opleg-
gen van gedwongen zorg is een zeer ingrijpende 
maatregel en een forse inbreuk op het recht op 
zelfbeschikking van de patiënt. dat vraagt om 
een stevig juridisch fundament – beter dan de 
Wet bopz bood – en dat dient daarom te preva-
leren. de Wvggz levert ons dat fundament.  

Elk voordeel heeft zijn nadeel
de nieuwe zorgvuldigheid heeft wel zijn prijs. 
Het kost veel tijd en werk van alle betrokkenen: 
geneesheer-directeur, officier van justitie, rech-
ter, psychiater, vertegenwoordiger, overige 
naasten, advocaat, patiëntenvertrouwensper-
soon en familievertrouwenspersoon. Het kan 
al met al wel twee maanden duren voordat een 
zorgmachtiging is afgegeven. daarin schuilt 
een risico: is het verantwoord om een patiënt 
zo lang te laten wachten? Wat kan er intussen 
gebeuren, kan er dan wel worden ingegrepen 
en door wie? 
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is er, voorafgaand aan het verzoek om een zorg-
machtiging, een crisismachtiging afgegeven en 
verlengd, dan kan er intussen noodzakelijke 
gedwongen zorg worden toegepast. dat zal ech-
ter niet altijd het geval zijn en dan blijft de pati-
ent enige tijd verstoken van mogelijk noodza-
kelijke zorg. dat risico bestaat inderdaad, maar 
weegt in mijn ogen niet op tegen het feit dat de 
rechterlijke toets vooraf, winst is voor de rechts-
positie van de patiënt en voor de onderbouwing 
van gedwongen zorg. 

Structurele betrokkenheid van naasten
een belangrijk tweede winstpunt is de grotere 
betrokkenheid van naasten, met steun van de 
familievertrouwenspersoon. dat komt op 
meerdere plaatsen in de wet tot uitdrukking, 
waarvan ik er hier een paar noem. zo behoort 
de behandelaar straks de naasten te vragen naar 
hun zienswijze op het zorgplan van de patiënt. 
ook dient de patiënt erop gewezen te worden 
dat hij zich op belangrijke momenten kan laten 
bijstaan door zijn naasten, zoals bij het opstel-
len van een zorgkaart en een eigen plan van 
aanpak. Verder dient de instelling op bepaalde 
momenten de naasten erop te wijzen dat zij zich 
kunnen laten ondersteunen door een familie-
vertrouwenspersoon. de Wvggz verschaft het 
familievertrouwenswerk voor het eerst in de 
historie een wettelijke basis. ook dat is winst, 
want het waarborgt een professionele en onaf-
hankelijke ondersteuning van die naaste. dat 
die ondersteuning in veel gevallen hard nodig 
is behoeft hier geen betoog.

Welke wijziging gaat volgens u voor de 
meeste (aanpassings)problemen zorgen?

Van wet naar cultuuromslag
Uiteraard stemmen wij als familievertrouwens-
personen van harte in met de grote meerwaar-
de die de wetgever toedicht aan een goede 
betrokkenheid van naasten in de ggz. tegelij-
kertijd zal die winst zich niet direct laten uitbe-
talen, zo vrees ik. ik zie bij de uitvoering in de 
praktijk ook wel ‘gedoe’ ontstaan. niet omdat 

het zo ingewikkeld is, maar vooral omdat het 
een cultuuromslag vergt. elke ggz-instelling 
proclameert inmiddels de ambitie van een 
goede betrokkenheid van naasten. de praktijk 
van de familievertrouwenspersonen ziet er ech-
ter nog wel wat anders uit. zij hebben nog veel 
te maken met zaken die betrokkenheid van 
naasten in de weg staan. bijvoorbeeld wantrou-
wen en onwilligheid van patiënten, te rigide 
opvattingen over privacyregels en onderwaar-
dering van de rol van de naasten bij instellingen 
of zorgverleners. Familievertrouwenspersonen 
merken vaak bij zorgverleners, als naasten 
meer betrokken willen zijn als eerste reflex: ‘nu 
wordt het lastig’. Schaars zijn nog eerste reacties 
als: ‘mooi, dat biedt kansen!’. 

Is de patiënt in uw ogen beter af met de 
wijzigingen?
nu weten familievertrouwenspersonen ook wel 
dat familieverhoudingen in de ggz complex kun-
nen zijn. Maar doorgaans gaat het bij de naasten 
om gewone bezorgdheid en een hartelijke wens 
om van betekenis te zijn, om te helpen bij het 
herstel, om er te zijn voor de patiënt. onderzoek 
toont aan dat patiënten met een betrokken kring 
van naasten een veel grotere kans op herstel heb-
ben. de nieuwe wet biedt kansen om van een 
constructieve inzet van naasten structureel 
gebruik te maken. die wettelijke basis moet dan 
wel vertaald worden naar concreet beleid bij de 
instelling. Pas dan gaat het werken. We vertrou-
wen erop dat de wet ook als signaal werkt naar 
de instellingen en dat die beleidsmatige vertaling 
er is per 1 januari 2020. de familievertrouwens-
personen in de regio dragen hier graag aan bij. 
bijvoorbeeld bij het beantwoorden van de vraag: 
hoe organiseer je als instelling dat de belangrijke 
naasten hun zienswijze geven op het zorgplan? 
 

Over de auteur
Mr. A. (Aart) van der Horst
jurist landelijke Stichting Familie Vertrouwens 
Personen.
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