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Wetgevers: Regel zorg, in plaats van dwang!
Het wetsvoorstel Verplichte GGZ is niet uitvoerbaar, is niet in overeenstemming met de (juridische)
grondbeginselen, en biedt geen oplossing voor de maatschappelijke problemen van vandaag.
WVGGZ is gebaseerd op achterhaalde uitgangspunten en voldoet niet aan de eisen van deze tijd:
WVGGZ is in strijd met het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen (CRPD) 1 2
3456789
(zie ook Bijlage 1 en 2).
WVGGZ gaat over het organiseren van onwenselijke “oplossingen” hetgeen moreel onjuist is.
Wat nodig is, is goede zorg, geen dwang.
Dwang is geen zorg10 11. Dwang draagt niet bij aan welzijn, herstel of veiligheid, maar is traumatisch
en leidt tot meer problemen, risico’s en onveiligheid12. Echte veiligheid is de afwezigheid van strijd.
Gevaarlijk gedrag is geen medisch probleem, maar een sociaal probleem. Elke reactie heeft een
oorzaak. Wat iemand nodig heeft is persoonlijk. Goede zorg ziet de mens achter het gedrag.
Welzijn kan hersteld worden, ook in noodsituaties. Contact, de-escalatie en herstel-ondersteuning
vergen echter meer aandacht, vaardigheden en mogelijkheden dan dwangtoepassing.
Dwang wordt gebruikt uit onmacht, als primitieve ‘gewoonte’ bij een voortdurend zorg-tekort.
Dwang ondermijnt het vertrouwen dat nodig is voor een goede zorgrelatie, en belemmert zorg.
Dwang “als laatste redmiddel” lost niets op, en leidt tot toename van dwang. Dwang dient ook
onder de wet BOPZ vermeden te worden13 14, echter dwangtoepassing neemt nog elk jaar toe met als
argument: een gebrek aan alternatieven (lees: een gebrek aan goede zorg c.q. eerste redmiddelen).
Zorgtekorten zijn geen legitieme rechtvaardiging voor beperking van rechten of vrijheden.
Goede zorg maakt dwang overbodig15, maar WVGGZ lost het zorgtekort niet op16 17.
WVGGZ verandert de besluitvormingsprocedure, maar gaat niet over het zorgaanbod in de praktijk.
Zorgtekorten in combinatie met de mogelijkheid om dwang toe te passen, belemmeren het aanbod
en de ontwikkeling van goede zorg in crisissituaties.
Goede zorg in crisissituaties is mogelijk mits hierin geïnvesteerd wordt.
Dwang is een overblijfsel uit het verleden, en is geen evidence-based middel, maar toch is dit
primitieve middel tot op heden niet uitgebannen.
Humane dwangtoepassing bestaat niet. Er is een fundamenteel verschil tussen dwang en zorg.
WVGGZ biedt geen verbeterde rechtspositie voor cliënten.
Wetten die dwang faciliteren, maken cliënten in de praktijk rechteloos18; Er is geen bescherming
van de persoon, beschadigende praktijken zijn ‘toegestaan’, ‘voldoen aan de norm’ en worden op
grote schaal gefaciliteerd door de huidige wetgeving, hetgeen vervolgens de toegang tot rechtspraak
verhindert. Succesvol klagen over een behandeling is vrijwel onmogelijk19 20 21. WVGGZ biedt
vanwege de verruimde dwangmogelijkheden zelfs minder rechtsbescherming dan de Wet BOPZ.
WVGGZ faciliteert het tegenovergestelde van bescherming en zorg: namelijk de ontneming van
fundamentele rechten en vrijheden, het uitvoeren van beschadigende praktijken, en grove
nalatigheid inzake het voorzien in goede zorg.
Wat nodig is, is zorg, geen dwang. WVGGZ biedt geen oplossing.
De oplossing is vervanging van WVGGZ door een nieuw wetsvoorstel in lijn met het VN-Verdrag,
gericht op het uitbannen van dwang en het realiseren van goede, herstelgerichte zorg en preventie.
Dwang is reeds door alle veldpartijen onwenselijk verklaard22. Alternatieven zijn mogelijk2324 25.
Voorkomen is beter dan genezen. Er is een groeiend draagvlak voor vernieuwing in de GGZ: van
dwang naar zorg26 27, van medisch model naar sociaal model28, van klinisch naar ambulant29. Goede
zorg is duurzamer, kosten-efficiënter en verbetert de kwaliteit van leven voor álle betrokkenen.
Goede zorg is een mensenrecht30. Er is geen excuus voor Nederland om de realisatie van goede,
dwangvrije zorg na te laten of uit te stellen. WVGGZ moet van tafel. Een andere wereld is mogelijk!
Wetgevers: Regel zorg, in plaats van dwang!31
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