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i n g e z o n d e n

Reactie op ‘Inbewaringstelling als uitkomst; de 
Amsterdam Study of Acute Psychiatry’

Het artikel van Van der Post e.a. (2012) staat dicht 
bij de praktijk van het werken in de crisisdienst. 
Het brengt impliciete overwegingen bij beoor
delingen helder in beeld. Ik ga mee met de auteurs 
in hun gedachte dat het klaarblijkelijk zo is dat 
crisisdokters de bemoeienis door de politie als 
extra feit meewegen, al dan niet doordat zij zelf 
onder de indruk zijn van het politieapparaat.

Ik vraag mij af of het juist in dit kader niet 
vreemd is dat het in Amsterdam zo is georgani
seerd dat de achterwachtpsychiater ’s nachts expli
ciet niet beschikbaar is om zelf een beoordeling te 
verrichten?
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Geen strijdige belangen meegedeeld.

title in english Reaction on ‘Emergency compulsory 

admission in crisis situations; the Amsterdam Study of Acute 

Psychiatry’

antwoord  aan Huismans

Bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam zijn de 
dienstdoende psychiaters op werkdagen van 8 uur 
’s morgens tot 10 uur ’s avonds aanwezig op de psy
chiatrische eerstehulppost (Bernardt e.a. 2006). 
Dus de artsen in opleiding tot psychiater doen ’s 
nachts en in het weekeinde de inbewaringstelling 
(ibs)beoordelingen met de psychiater als telefo
nische achterwacht. Als het nodig is, komt deze de 
patiënt natuurlijk ook zelf zien.

In de vraag van Huismans ligt de aanname 
besloten dat een ervaren sociaal psychiater het feit 
dat een patiënt door de politie is ingestuurd voor 
een (ibs)beoordeling niet of minder zou laten 
meewegen bij zijn of haar besluit om wel of niet 
een geneeskundige verklaring te schrijven. Dit in 
vergelijking met een arts in opleiding of een basis
arts. Of die aanname juist is, kunnen we niet zeg
gen. Het feit dat buiten kantooruren psychiatri
sche consulten in Amsterdam en op vele andere 
plaatsen niet gedaan worden door de specialist zelf 
is al heel lang de praktijk. Wat dat betreft, bevindt 
de psychiatrie zich in dezelfde positie als elk ander 
medisch specialisme: buiten kantooruren wordt 
het werk in de ziekenhuizen (bijna geheel) gedaan 
door (nog) niet gespecialiseerde artsen. Of dat 
gewenst is, staat ook bij andere specialismen gere
geld ter discussie.
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