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*********************************************************** 
1. Actueel 
  
Reactie Pandora op wetsvoorstel wijziging Wet Bopz, 30 492, 1-9    
Stichting Pandora is geen voorstander van de voorgestelde wijzigingen en is zeer beducht voor 
de uitwerking hiervan in de praktijk. Zij is van mening dat de voorgestelde wetswijzigingen een 
vergaande aantasting betekenen voor de rechtspositie van mensen met psychische en/of 
psychiatrische problemen.  
  
Verslag Conferentie: Dwang in zwang  
Stichting Pandora en Haags Wegloophuis “De Vluchthaven”  
Afgelopen november organiseerde Stichting Pandora samen met het Haags Wegloophuis “De 
Vluchthaven” de conferentie “Dwang in Zwang”. Aanleiding was onze gedeelde zorg over de 
verzwakte (rechts)positie van mensen met psychische en/of psychiatrische problemen door de 
opeenstapeling van maatregelen op het gebied van wetgeving en zorg. Tijdens de conferentie 
werd stil gestaan bij de effecten van de diverse maatregelen en gezocht naar alternatieven en 
oplossingsrichtingen.  
  
2. Psychofarmaca 
  
Dwangbehandeling en medicijnveiligheid – waarschuwing Stichting Pandora in MGv  
In het Maandblad Geestelijke volksgezondheid heeft Stichting Pandora haar zorgen geuit dat 
met verruiming van dwangbehandeling vooral dwangmedicatie wordt bedoeld. De betreffende 
medicijnen zijn echter niet zonder risico’s en hebben lichamelijk en geestelijk enorme impact 
(MGv 06-4). Dit was aanleiding tot een briefwisseling met de Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie (NVvP) (MGv 06-7/8 en MGv 06-09 met verwijziging naar MGv 04-9).  
  
3. Intercultureel 
  
Aandacht voor specifieke knelpunten rond dwang en drang bij allochtone cliënten is cruciaal. De 
ervaring leert dat als allochtone cliënten onvoldoende Nederlands spreken en/of vanuit andere 
culturele begrippen denken en handelen, gedwongen opname tot een ketting van 
misverstanden, miscommunicatie en veel verdriet kan leiden. Ons bereiken signalen dat in 
toenemende mate sprake is van – soms onterechte – dwangopnemingen, verhoogd risico op 
misdiagnose en knelpunten op het terrein van medicijnveiligheid bij mensen met een andere 
culturele/ etnische achtergrond. 



  
-          Onvoldoende aandacht voor etnische verschillen bij werking psychofarmaca, 

PandoraNieuws, nr. 3, mei 2006  
-          Uitgelicht: Oprichting cliëntenraad Psychiatrisch Centrum Suriname, PandoraNieuws 

september 2005  
-          Interculturele knelpunten bij dwangopname verdienen bijzondere aandacht , 

PandoraNieuws, maart 2005 
-          Culturele ongevoeligheid bij een gedwongen opname, Bachelorscriptie Tammasine 

Netteb 
-          Als u gedwongen wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, Brochure in Ned-

Engels, Ned-Arabisch en Ned-Turks.  
-          Migranten vaker gedwongen opgenomen vanwege ernstige problemen, O3Nieuwsbrief  
-          Psychiatrie, recht en cultuur, studiedag Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 

(NVvP), Platforms Psychiatrie en Recht en Transculturele Psychiatrie, 8 februari 2007, 
voor meer informatie info@nvvp.nt of e.sikkens@dji.minjus.nl 

  
4. Uitgelicht 
  
Heftige discussies rond dwangopname en behandeling in Engeland: vergelijkbare thema’s - 
nieuwe voorstellen Mental Health Bill afgewezen:   
‘Thousands face forced treatment: Nine times as many people as was first thought will be forced 
to undergo compulsory mental health treatment under planned reforms, a study says. Mental 
health campaigners and a joint House of Lords and House of Commons report have warned it 
will make it too easy to detain people, possibly even patients who have relatively mild personality 
disorders. 
Links over de ontwikkelingen in Engeland: 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4260934.stm 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4835484.stm 
http://www.mind.org.uk/News+policy+and+campaigns/Press/MHBamendnov2006.htm 
www.kingsfund.org.uk/news/press_releases/draft_mental.html 
  
Congres dwang en drang 
‘Geen cel maar zorg. Het móet kunnen zonder dwang en drang.’ 
Er zijn de laatste jaren allerlei initiatieven gestart om dwang en drang in de psychiatrie terug te 
dringen. De instellingen zien dat veelal als een cultuuromslag die tijd kost, terwijl cliënten en 
naast-betrokkenen menen dat heel snel gestopt kan worden met separaties en andere 
dwangmiddelen. Alternatieven genoeg voorhanden, stellen zij.  
Op de Tweede Werkconferentie Dwang en Drang die het Landelijk Platform GGZ organiseerde 
op 1 december 2006 passeerde een keur aan alternatieven de revue.  
  
Conferentie crisiskaart   
Het Amsterdams Patiënten Consumenten Platform (APCP) heeft november 2006 samen met de 
LPR een conferentie gehouden over de crisiskaart. Doel van de conferentie was om verdere 
bekendheid te geven aan de crisiskaart en de juridische status daarvan. Een en ander zou op 
termijn moeten leiden tot het vergroten van het draagvlak en het realiseren van een landelijke 
dekking (crisiskaart Nederland) 
  
Verslag conferentie crisiskaart GGz Utrecht, conferentie 27 september 2005 
  
03Nieuwsbrief Onderzoekcentrum GGz Rotterdam, augustus 2006 
Versnelde stijging van het aantal in bewaringstellingen  
Symposiumverslag: Epidemie van dwangtoepassingen in de psychiatrie 
Nazorg bij gedwongen opname is niet gegarandeerd  
Meer langdurig zorgafhankelijken in de GGz  



Migranten vaker gedwongen opgenomen vanwege ernstige problemen  
  
5. Rechtspositie 
  
Stichting Pandora is van mening dat de rechtspositie van mensen met psychische en/of 
psychiatrische problemen door de voorgestelde wetswijzigingen in de Wet Bopz vergaand wordt 
aangetast. Het (zwaarbevochten) recht op inspraak op de behandeling en de mogelijkheid om 
een behandeling te weigeren wordt hierdoor onderuit gehaald. In PandoraNieuws heeft zij dit 
geanalyseerd, onder de aandacht gebracht en alternatieven proberen aan te dragen.  
  
Dwangspecial III  
Extra elektronische nieuwsbrief, mei 2006  
Dwangspecial II  
Extra elektronische nieuwsbrief april 2005, n.a.v. het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer 
over de Wet BOPZ op 23 maart 2005.  
Dwangspecial I  
Extra elektronische nieuwsbrief n.a.v. de discussie over de Wet BOPZ, april 2004  
Recente publicaties rechtspositie  
  
Wijzing Wet Bopz Kamerstuk, 21 november 2006  
  
Inspectie: patiënten kunnen onvoldoende hun recht halen, persbericht Inspectie voor de 
gezondheidszorg 3 oktober 2006 
Patiëntenrechten zijn in Nederland formeel goed vastgelegd, maar in de dagelijkse praktijk is het 
moeilijk voor patiënten hun recht te halen. De patiënt beschikt nog over onvoldoende informatie 
om ene weloverwogen keuze tussen hulpverleners te maken, de informatie sluit niet altijd aan bij 
de behoefte en patiënten hebben nog te weinig inbreng bij de totstandkoming van hun eigen 
zorgplan. Bovendien is de klachtenafhandeling voor verbetering vatbaar. Dit staat in de Staat 
van de Gezondheidszorg 2006, waarin de inspectie onderzocht hoe het met de rechten van 
patiënten is gesteld.  
  
Staat van de gezondheidszorg 2006 : patiënt en recht: de rechtspositie van de patiënt goed 
verzekerd?, Inspectie voor de gezondheidszorg, september 2006  
Dit boekje geeft een praktisch overzicht van rechtspositie en toepassing.  
www.igz.nl  
  
Zorgen voor de patient van morgen, Gezondheid Recht en Onderzoek  
Afscheidsrede Prof.mr. Henriëtte D.C.Roscam Abbing, hoogleraar gezondheidsrecht aan de 
Universiteit van Utrecht. Samenvatting en reflectie door Froukje Bos, beleidsmedewerker 
Stichting Pandora. PandoraNieuws, Dwangspecial III, 9 mei 2006  
  
Toezicht op geestelijke gezondheidszorg brokkelt langzaam af  
Onderzoek en uitspraken laatste Hoofdinspecteur Geestelijke Gezondheidszorg en 
Gehandicaptenzorg, samengevat door Froukje Bos, beleidsmedewerker Stichting Pandora, 
PandoraNieuws, Dwangspecial III, 9 mei 2006  
  
Literatuurlijst: zelfbindingscontract 
Literatuurlijst: BOPZ 
  

 

 


