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Reactie op ‘Psychiatrische voorgeschiedenis en 
nazorg bij dwangopneming’

Wierdsma, van Baars & Mulder (2006) opperen naar 
aanleiding van hun onderzoeksresultaten: ‘Mis-
schien moet men een veel hoger percentage ver-
wachten dan 51% bij de patiënten die binnen 1 
week na het ontslag uit het psychiatrisch zieken-
huis nazorg krijgen.’ Ik zou het toejuichen als de 
ggz in samenspraak met cliënten- en familieorga-
nisaties en de Inspectie in zou gaan op de oproep 
van Wierdsma en collega’s om dergelijke normen 
voor de kwaliteit van zorg rond gedwongen opne-
ming te ontwikkelen.

Daarbij vraag ik me wel af of eigenlijk nu al 
wel die 51% wordt gehaald. Ik heb namelijk de in-
druk dat bij de berekening van het percentage pa-
tiënten dat ambulante nazorg krijgt, Wierdsma 
e.a. een categorie ‘passanten’ buiten beschouwing 
hebben gelaten. De onderzoekers onderscheiden 
een drietal patiëntengroepen: ‘oude bekenden’ 
(patiënten in zorg voorafgaand én na de inbewa-
ringstelling (ibs)), ‘nieuwkomers’ (geen contacten 
in het jaar voor de opname, wel nazorg) en ‘pas-
santen’ (meestal geen psychiatrische voorgeschie-
denis en geen ambulante contacten of opnames na 
de ibs). Ik krijg de indruk dat het relatief positieve 
resultaat van 51% alleen gebaseerd is op de oude 
bekenden en de nieuwkomers en dat wanneer de 
passanten ook in de berekening worden betrokken 
het percentage met ambulante nazorg naar 40% 
zakt.

Overigens vind ik het ook een wat eigenaar-
dige constatering van de onderzoekers dat ‘de pas-
santen meestal geen psychiatrische voorgeschie-
denis hebben’, terwijl elders in het artikel wordt 
aangegeven dat meer dan de helft van hen vooraf-
gaand aan de opname met ibs wel ggz-contacten 
had. Met ander woorden, er is geen reden om de 
passantengroep buiten beschouwing te laten.

Dit lagere percentage van 40% met ambulante 
nazorg binnen 1 week na ontslag is misschien óók 
nog een (veel) te gunstige aanname, omdat de on-

derzoekers mijns inziens nog een andere, selec-
tieve groep patiënten niet in het onderzoek inclu-
deerden. Een in verhouding groot aantal patiënten 
bleef namelijk door gastplaatsingen buiten hun 
onderzoek. Als ik dit goed begrijp heeft men de pa-
tiënten uit Rotterdam die in de onderzoeksperiode 
met een ibs buiten Rotterdam werden opgenomen 
buiten het onderzoek gelaten. Is niet juist bij der-
gelijke opnames – buiten het gangbare circuit – het 
risico veel groter dat het aan snel op gangkomende 
ambulante nazorg zal ontbreken?

Volgens mij kan dus de vraag worden gesteld 
of de conclusie van Wierdsma e.a. ‘dat de resulta-
ten van hun onderzoek een positief beeld geven 
van de kwaliteit van zorg rond acute dwangopne-
ming’ niet wat te optimistisch is, en de werkelijk-
heid dus nog verder van de norm afligt als patiën-
ten een veel hoger percentage nazorg dan 51% bin-
nen 1 week verwachten.
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g.h.m.m. ten horn, medisch sociologe

antwoord  aan Ten Horn

In haar reactie vestigt Ten Horn de aandacht op de 
categorie patiënten die na een gedwongen opne-
ming geen nazorg krijgen. Nazorg geeft kopzorg, 
de titel van haar proefschrift blijft actueel. Ten 
Horn geeft aan dat wij dit probleem mogelijk heb-
ben onderschat, omdat ‘passanten’ niet zijn mee-
geteld. Het lijkt ons echter niet correct om voor al 
deze gevallen te stellen dat nazorg volkomen ont-
breekt. Overigens gaat het om een deel van de pa-
tiënten: 78% krijgt wel nazorg, daarvan start de 
helft (51%) binnen 1 week. Patiënten zonder nazorg 
vormen een gemêleerde groep die in ons onder-
zoek niet in detail kon worden gevolgd. Op basis 
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van de gegevens van de passanten hebben wij de 
indruk dat veel van deze patiënten terechtkomen 
in andere zorgcircuits, zoals de jeugdzorg, oude-
renzorg en soms ook de maatschappelijke opvang 
of de forensische psychiatrie. Voor sommige van 
deze patiënten is de inbewaringstelling het eerste 
ggz-contact, anderen hebben een ggz-voorge-
schiedens. Of het vervolg in andere zorgcircuits 
ook werkelijk tot stand is gekomen en goed aan-
sloot op de dwangopneming, viel buiten ons blik-
veld. Het percentage patiënten dat nazorg kreeg, 
zal hoger dan 78% zijn. Of meer of minder dan de 
helft ook snel op een vervolg kon rekenen, blijft 
vooralsnog onbekend. Duidelijk is wel dat voor 
een compleet beeld van de kwaliteit van zorg rond 
inbewaringstelling ook de raakvlakken van de ggz 
en aangrenzende zorggebieden in kaart moeten 
worden gebracht.

Verder meent Ten Horn dat er een onjuist 
beeld ontstaat omdat de zogenoemde gastplaat-
singen niet zijn meegenomen. Maar een dergelijke 
plaatsing betekent niet per se dat het risico op on-
voldoende nazorg toeneemt. Voor een belangrijk 
deel is plaatsing buiten de regio alleen mogelijk op 
voorwaarde dat de patiënt binnen redelijke ter-
mijn door de plaatsende instelling weer terug in 
zorg wordt genomen. Deze gevallen zijn niet geïn-
cludeerd omdat wij geen zicht hebben op de ont-
slagdatum en de mate waarin de nazorg goed aan-
sluit. Daar komt bij dat er vermoedelijk geen 
sprake is van selectiebias omdat de reden voor 
gastplaatsing veelal een (tijdelijk) tekort aan opna-
mecapaciteit is en niet samenhangt met patiënt-
kenmerken.

Dit neemt niet weg dat wij het met Ten Horn 
eens zijn wanneer zij stelt dat het beeld van de na-
zorg bij dwangopneming misschien wat (te) opti-
mistisch is geformuleerd. Wanneer de fles halfvol 
is, is de fles ook half leeg. Een positieve benadering 
is gekozen om niet onnodig weerstand op te roe-
pen tegen het idee om de Wet Bopz te verrijken 
met enkele concrete kwaliteitscriteria of bijvoor-
beeld het instellen van een Nazorg Onder Toezicht 
(notz) register. notz is bedoeld om te voorko-
men dat patiënten na een dwangopname buiten 

beeld raken. Dit gebeurt middels monitoring van 
de behandeling op afstand. Momenteel wordt in 
Rotterdam een experiment voorbereid om dit 
vorm te geven. De bijval van iemand met een veel-
zijdige ervaring als Ten Horn op het punt van de 
problemen rondom de nazorg is ons dan ook bij-
zonder welkom.
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