
 

 
 

Zorg voor gelijkwaardige rechtsbescherming voor patiënten in GGZ, PG en VG 

Steun amendement 77 en veranker de Wzd-arts 
 

Dinsdag aanstaande stemt u over amendement 77, dat de Wzd-arts waarborgt voor 

cliënten in verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Een 

amendement dat voor cliënten in beide sectoren en hun rechtsbescherming van groot 

belang is. Daarom vragen wij u amendement 77 te steunen.  

 

Volgens Nederlands en Europees recht en de geldende Europese en nationale jurisprudentie, ook 

die van de Hoge Raad, kan het toezicht op vrijheidsbeperking alleen plaatsvinden door een daartoe 

deskundig arts, een zogeheten ‘medical expert’. In artikel 1 lid 6 van de wet Bopz is dit geborgd. 

Specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten vervullen de functie van 

Bopz-arts in de sectoren PG en VG en houden in de organisatie toezicht op het verantwoord 

toepassen van vrijheidsbeperking en de afbouw daarvan.  

 

Wzd-arts is rechtswaarborg en cliëntenrecht: geen medisch model 

Laat u niet afleiden en op het verkeerde been zetten door het gebruik van de term ‘medisch 

model’. Met het introduceren van de Wzd-arts wordt nadrukkelijk géén medisch model 

geïntroduceerd. Dat zou het geval zijn als die arts de zorgverantwoordelijke zou vervangen. Dat is 

niet het geval: de Wzd-arts is immers uitsluitend aanvullend op de wet Zorg en Dwang en voorziet 

in een toezicht die in de WZD –anders dan in de Wvggz- abusievelijk nog niet was opgenomen: 

namelijk het toezicht op de afbouw van onvrijwillige zorg. Dit toezicht wordt in de Wvggz door de 

psychiater als geneesheer-directeur vervult, in de huidige Bopz door de psychiater, de specialist 

ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten. De Wzd-arts zoals opgenomen in 

amendement 77 is dus aanvullend en doet geen enkele afbreuk aan het multidisciplinaire karakter 

en besluitvormingsproces –het stappenplan- en de zorgverantwoordelijke. Het is En/En, niet Of/Of. 

Het kan niet zo zijn dat cliënten in de PG en VG andere of ongelijkwaardige rechtsbescherming 

gaan genieten dan in de GGZ of elders in de gezondheidszorg. Dat is wat er met dit amendement 

op het spel staat: het amendement probeert deze ongelijkwaardige rechtsbescherming te 

voorkomen. 

 

Amendement 54 is niet de oplossing 

De rechtsbescherming voor cliënten in de PG en VG dreigt zelfs verder te verslechteren ten 

opzichte van de huidige situatie als het gaat om de eisen die gesteld worden aan de 

zorgverantwoordelijke. In amendement 54 van der Staaij wordt voorgesteld de eisen voor de 

zorgverantwoordelijke in de WZD los te laten en iedere daartoe gekwalificeerde zorgmedewerker 

ter aanwijzing door de zorgaanbieder mogelijk te maken. Wederom aanzienlijk vrijblijvender dan in 

de GGZ en de Wvggz. Hierdoor zullen onderlinge verschillen tussen instellingen ontstaan bij de 

invulling van de zorgverantwoordelijke en dus rechtsongelijkheid voor cliënten. Het belang van een 

toezichthoudende Wzd-arts is ook in dat licht groot. 

 

Gelijkwaardige rechtsbescherming  

De gedurende vele jaren opgebouwde kennis en rechtsbescherming dreigt te worden weggegooid, 

als amendement 77 niet zou worden aangenomen. Specialisten ouderengeneeskunde en AVG-

artsen zijn speciaal opgeleid hoe om te gaan met vragen over onvrijwillige zorg en 

vrijheidsbeperking. Zij werken volgens landelijk ontwikkelde modeltaakbeschrijvingen en volgen 

specifieke bij- en nascholing als Bopz-arts/Wzd-arts. Ook zijn zij op dit terrein vraagbaak voor 

cliënten en hun naasten. 

 



Uitvoeringsproblemen zullen er bij de introductie van de Wzd-arts niet of nauwelijks zijn. De Bopz-

arts werkt immers al in de sectoren PG en VG. Bovendien bevestigt de NVAVG met nadruk dat er –

in tegenstelling tot wat werd gesuggereerd- geen tekort aan AVG-artsen is, die de functie van 

WZD-arts kunnen vervullen. Dit geldt ook voor specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast 

mogen uitvoeringsproblemen natuurlijk nooit reden zijn de rechtsbescherming te verminderen. 

 

Concluderend 

Uitsluitend de VGN heeft enkele bezwaren geuit. De bezwaren van de VGN hebben echter slechts 

betrekking op de uitvoering en worden bovendien niet bevestigd door de NVAVG (als zijnde dat er 

geen tekort is aan AVG-artsen). Daar staat tegenover dat alle veldpartijen én alle op dit terrein 

gezaghebbende deskundigen en instanties, waaronder de Raad van State en de Commissie 

Thematische Wetsevaluatie Gedwongen zorg unaniem wijzen op het grote belang om de Wzd-arts 

toe te voegen aan de WZD. Het versterkt de WZD, zorgt voor een betere harmonisatie tussen de 

Wvggz en de WZD en bovenal voor een gelijkwaardige rechtsbescherming voor cliënten die te 

maken krijgen met vrijheidsbeperking.   

 

Dinsdag is uw kans om dit te verankeren door het steunen van amendement 77.  

 

 


