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Voorwoord

In de psychiatrie en aangrenzende gebieden – zoals de huisartspraktijk, spoedeisende
hulp of somatische afdeling van een algemeen ziekenhuis, verpleeghuis, verstandelijk
gehandicaptenzorg en verslavingszorg – hebben professionals regelmatig te maken
met patiënten bij wie de bereidheid voor behandeling ontbreekt. Als er daarbij sprake
is van wilsonbekwaamheid, gevaar of nadeel voor de patiënt kan (en moet vaak) onvrijwillige behandeling plaatsvinden in het kader van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) of de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen (Wet bopz). De interpretatie en toepassing van deze wetten kan, zelfs
voor degenen die er regelmatig mee werken, de nodige praktische problemen opleveren. De wetteksten zijn zeer uitgebreid en weinig toegankelijk door de vele verwijzingen, subteksten en het juridische taalgebruik. De reeds aanwezige literatuur die de
achtergronden en interpretatie van de genoemde wetten belicht, biedt vaak onvoldoende houvast omdat de ruimere klinische context ontbreekt.
Dit boek beoogt in deze leemte te voorzien, door aan de hand van aansprekende en
klinisch relevante casuïstiek, een overzicht te geven van veel voorkomende vragen en
problemen rond de praktische toepassing van de Wet bopz en de Wgbo. Vanuit verschillende invalshoeken wordt ingegaan op de praktische uitvoering van gezondheidsjuridische vraagstukken. In 21 hoofdstukken hebben ervaren clinici uit verschillende
instellingen en ziekenhuizen in Nederland op het deelgebied van hun expertise een
casus beschreven, waarin specifieke aspecten rond de Wet bopz en de Wgbo aan bod
komen. In iedere casus worden op een systematische manier – via anamnese, onderzoek en beloop – de belangrijkste aspecten van de Wet bopz en Wgbo besproken en
wordt er toelichting gegeven op de achtergronden. Door middel van stapsgewijs aangeboden informatie en tussenvragen kan de lezer zijn kennis toetsen en vergroten.
Om de leesbaarheid en het praktische nut te vergroten, is het aantal literatuurverwijzingen beperkt gebleven. Een register is niet opgenomen, omdat dit weinig toegevoegde waarde heeft: aan de ondertitels van de hoofdstukken kan worden afgeleid
welk deelgebied aan de orde komt. Dit biedt de lezer houvast bij het zoeken naar gewenste informatie. Het boek kan hierdoor goed als naslagwerk gebruikt worden.
Probleemgeoriënteerd denken in de ggz: juridische dilemma’s is bedoeld voor psychiaters
(in opleiding), huisartsen, SEH-artsen en overige medisch specialisten, coassistenten,
psychiatrisch verpleegkundigen en anderen die te maken hebben met gezondheidsjuridische vraagstukken bij onvrijwillige opname en/of behandeling.
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De opmerkzame lezer zal niet ontgaan zijn dat de Wet bopz waarschijnlijk vervangen
gaat worden door de beoogde nieuwe Wet verplichte ggz. Momenteel ligt de ontwerptekst van deze nieuwe wet voor in de Tweede Kamer. De ervaring bij de invoering
van de Wet bopz leert echter dat het traject van besluitvorming over dergelijke wetswijzigingen vaak traag verloopt. Zolang de Wet bopz nog van kracht blijft, kan dit
boek als een praktische gids dienen.
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