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De kans bestaat dat er binnen afzienbare tijd in
Nederland een wettelijke regeling komt voor
zelfbinding in de geestelijke gezondheidszorg.
De discussie over zelfbinding is dan ook actueel.
Het is de vraag of in deze discussie voldoende
aandacht bestaat voor overwegingen in termen
van goede zorg. Alvorens een wettelijke regeling
te overwegen, zou moeten worden nagegaan of
zelfbinding een mogelijkheid biedt tot het ont-
vangen en verlenen van goede hulp.

Doelstelling van dit artikel is na te gaan wat
een zogenoemd zorgethisch perspectief kan bij-
dragen aan de discussie over zelfbinding. Hiertoe
wordt allereerst een korte schets van deze discus-
sie gegeven en wordt uiteengezet wat een zorg-
ethisch perspectief in grote lijnen inhoudt.

Daarna volgt een beschrijving van het onder-
zoeksproject Autonomie en zorg in de psychiatrie, zelf-
binding als ‘special case’, waaruit vervolgens een
casus wordt besproken. Op basis hiervan wordt tot
slot  gekeken naar de bijdrage van een zorgethisch
perspectief aan de discussie over zelfbinding.

de discussie over zelfbinding

In november 2001 heeft het kabinet zijn
goedkeuring gehecht aan het wettelijk regelen
van zelfbinding (nrc Handelsblad 10 november
2001). Het betreft een wijziging van de Wet bij-
zondere opnemingen in psychiatrische zieken-
huizen (bopz). Een voorstel hiervoor is eind
maart 2002 door het kabinet aan de Tweede
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Kamer gezonden. Zelfbinding wordt speciaal als
een mogelijke optie gezien voor cliënten bij wie
relatief stabiele en heldere periodes zich afwisse-
len met crisisperiodes. Hierbij kan het bijvoor-
beeld gaan om cliënten met een bipolaire stoor-
nis, een schizo-affectieve stoornis of schizofrenie.
In een zelfbindingsregeling kunnen cliënten tij-
dens een stabiele en heldere periode aangeven
wat er moet gebeuren als zich een nieuwe crisis
zou aandienen. Het typische zelfbindingsele-
ment houdt verband met hun inschatting dat zij
zich tijdens een (dreigende) crisis zullen verzet-
ten tegen maatregelen die zij tijdens heldere en
stabiele periodes juist nodig achten. Zelfbinding
houdt in dat zij op het moment van het opstellen
van de regeling toestemming geven om in de toe-
komstige crisissituatie – zo nodig tegen hun toe-
komstige wil – het plan van aanpak uit te voeren.

Krachtens de huidige Wet bopz is gedwon-
gen opneming respectievelijk dwangbehande-
ling alleen mogelijk als een cliënt als gevolg van
zijn psychiatrische aandoening een gevaar of een
ernstig gevaar vormt voor zichzelf of de omge-
ving en dit gevaar niet op andere wijze kan wor-
den afgewend. Een inbreuk op de vrijheid respec-
tievelijk de lichamelijke integriteit van een cliënt
is immers niet ‘zomaar’ toegestaan: het gaat om
fundamentele rechten. Tegelijkertijd kan hier-
door meer psychosociale of materiële schade ont-
staan dan wanneer eerder had kunnen worden
ingegrepen. Crisissituaties waarin dit het geval
is, geven dan ook een dilemma te zien tussen ver-
waarlozing en bevoogding. Zelfbinding wordt
bepleit als een gedeeltelijke oplossing voor dit
dilemma. Zelfbinding zou dwangtoepassing
mogelijk kunnen maken zonder dat of vóórdat
aan de criteria in de Wet bopz wordt voldaan,
maar óók zonder terugkeer naar het bestwilcrite-
rium dat met de Wet bopz verlaten werd, omdat
het als bevoogdend was gaan gelden.

Zelfbinding is niet alleen in Nederland een
‘issue’. In de Verenigde Staten is het bijvoorbeeld
in verschillende staten mogelijk een zelfbin-
dingsregeling te treffen in de vorm van een
rechtsgeldige wilsverklaring (Berghmans 1997).

De discussie over zelfbinding in Nederland is
vooral op gang gekomen door het werk van
Berghmans (1992, 1994) en een interim-rapport
over zelfbinding van de cliëntenorganisatie
Stichting Pandora (1996). Op beleidsniveau kreeg
het debat een impuls door de eerste evaluatie van
de Wet bopz (Evaluatiecommissie Wet bopz

1996), een advies van de Raad voor de Volks-
gezondheid en Zorg (rvz 1997), de daarbij beho-
rende achtergrondnota (Berghmans 1997) en het
kabinetsstandpunt naar aanleiding van deze bij-
dragen (Ministerie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport & Ministerie van Justitie 1997). In
het debat zoals dat tot nu toe overwegend is
gevoerd, wordt zelfbinding enerzijds gezien als
een vorm van verlengde of vooruitgeschoven
autonomie: cliënten beslissen zelf voor een speci-
fieke situatie in de toekomst. Anderzijds wordt
zelfbinding gezien als een verruiming van de
mogelijkheden tot dwangtoepassing in de gees-
telijke gezondheidszorg. In de toelichting bij het
conceptwetsvoorstel zelfbinding (Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2001) wordt
zelfbinding vooral opgevat als een vorm van
autonomie-uitoefening door cliënten, die in-
grijpen met dwang in een welomschreven situ-
atie in de toekomst rechtvaardigt, mits aan diver-
se waarborgen is voldaan en de rechter een
‘zelfbindingsmachtiging’ afgeeft (zie Gevers 2001
voor een bespreking van het conceptwetsvoor-
stel).

zorgethiek

Een zorgethisch perspectief (Tronto 1993;
Manschot & Verkerk 1994; Sevenhuijsen 1996;
Verkerk 1997; Widdershoven 2000) stelt dat het
voor de verheldering van morele dilemma’s van
belang is om de overwegingen van de verschil-
lende betrokkenen bij een kwestie te begrijpen.
Morele kwesties worden in hun concrete context
bezien. Daarbij hoeft niet één uitkomst de
moreel meest juiste te zijn. Deze werkwijze ver-
schilt van benaderingen waarin abstracte princi-
pes, zoals autonomie en weldoen, worden toege-
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past op een concrete situatie om zo het principe
te bepalen dat voor die situatie doorslaggevend
moet zijn (principe-ethiek).

Kenmerkend voor een zorgethiek is ook dat
deze uitgaat van een relationeel mensbeeld.
Mensen worden gezien als onderling verbonden.
Ze geven in relatie tot anderen en in interactie
met anderen hun leven en hun identiteit vorm
en betekenis. Deze opvatting is ingegeven door
kritiek op een individualistisch beeld van men-
sen als autonome, idealiter los van elkaar staande
individuen die rationele keuzes maken.

Zorgethiek legt andere accenten dan een
benadering die individuele autonomie centraal
stelt, maar is er niet simpelweg tegengesteld aan.
In een zorgethisch perspectief ontbreekt het
begrip autonomie bijvoorbeeld niet. Wel krijgt
het een meer relationele invulling.

Centrale waarden in een zorgethiek zijn
onder meer: aandacht voor behoeften aan zorg,
verantwoordelijkheid voor het voorzien in
behoeften aan zorg, competentie voor de concre-
te taken van het zorg verlenen, en responsiviteit,
dat wil zeggen aandacht voor de reacties van
degenen op wie de zorg is gericht (Tronto 1993).
Ook kwetsbaarheid en vertrouwen gelden als
belangrijke begrippen in een zorgethiek.

onderzoeksproject

Het onderzoeksproject Autonomie en zorg in
de psychiatrie, zelfbinding als ‘special case’ beoogt een
nadere uitwerking te geven van een zorgethisch
perspectief voor de thematiek van zelfbinding.
Eerdere aanzetten hiertoe zijn geformuleerd
door Berghmans (1997) en Berghmans & Wid-
dershoven (2000). Een onderzoeksmethode die
goed aansluit bij een zorgethisch perspectief is
het zogenoemde interpretatieve sociaal-weten-
schappelijk onderzoek. Deze methode van kwali-
tatief onderzoek is gericht op de ervaringen en
overwegingen van mensen die direct bij een
bepaalde problematiek betrokken zijn en wil die
‘op eigen termen’ en in hun context begrijpen. In
genoemd onderzoeksproject wordt van deze

methode gebruikgemaakt (Gremmen 2001). Het
project wordt aan de Universiteit Utrecht uitge-
voerd in het kader van het stimuleringspro-
gramma Ethiek & Beleid van de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(nwo). Het is goedgekeurd door de Commissie
Ethiek van de Faculteit Sociale Wetenschappen
van deze universiteit.

Voor het project hebben in totaal 65 inter-
views plaatsgevonden met direct bij het onder-
werp zelfbinding betrokken personen: cliënten,
familieleden (ouders, partners, vrienden), hulp-
verleners (psychiaters, psychologen, psychia-
trisch verpleegkundigen, sociaal-psychiatrisch
verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden,
huisartsen) en betrokkenen op het gebied van het
beleid (in cliëntenorganisaties, instellingen voor
geestelijke gezondheidszorg) en het recht (advo-
caten, rechters). Op een enkeling na hebben alle
18 geïnterviewde cliënten interviews toegestaan
met andere betrokkenen. 

In de interviews is respondenten gevraagd
om, zoveel mogelijk aan de hand van hun erva-
ringen, hun overwegingen te geven over thema’s
als de invulling/definiëring van zelfbinding en
de eventuele grondslag, doelen, voorwaarden, be-
zwaren en problemen ervan. De uitspraken van
de verschillende (groepen) geïnterviewden zijn
themagewijs gebundeld en onderling vergele-
ken. Verhalen en overwegingen over ervaringen
rond de thematiek van zelfbinding zijn nader
gedetailleerd geanalyseerd (Gremmen 2001).

Leidraad voor dit artikel is een casus, omdat
dit de mogelijkheid biedt in te gaan op een con-
crete situatie en op de morele overwegingen van
betrokkenen daarover. Gekozen is een casus
waarin zelfbinding een goede optie lijkt.
Hierdoor kan worden nagegaan of de overwegin-
gen over zelfbinding in zo’n concrete situatie
eruitzien zoals in de discussie erover wordt aan-
genomen. De overwegingen van geïnterviewden
over de specifieke vormgeving en de juridische
aspecten van zelfbinding komen in een latere
publicatie aan de orde.

De casus omvat drie interviews: een inter-
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view met een cliënte die we Marelie noemen, een
interview met haar moeder, en een interview met
een hulpverlener van Marelie, een sociaal-psy-
chiatrisch verpleegkundige (spv).

zelfbinding zorgethisch bezien

Marelie: geschiedenis en huidige situatie
Marelie is 35 jaar. Vijf jaar geleden zijn zij en haar
familie voor het eerst geconfronteerd met haar
psychiatrische problematiek, die is gediagnosti-
ceerd als een schizo-affectieve stoornis. Inmid-
dels heeft Marelie 3 psychosen doorgemaakt. 

Marelie is vanaf de eerste crisis in behan-
deling bij een spv van een Regionale instelling
voor ambulante geestelijke gezondheidszorg
(riagg). Er is wekelijks contact. Marelie zegt dat
ze met alles bij de spv terecht kan. Dit vermin-
dert in haar visie ook de belasting die haar pro-
blematiek meebrengt voor haar familie. Voor de
medicatie heeft Marelie eens per drie maanden
contact met een psychiater.

Marelie en haar moeder hebben intensief
contact. Marelie zegt dat haar moeder bij uitstek
in staat is in te schatten hoe het met haar,
Marelie, is gesteld. Haar moeder beaamt dit. Na
vijf jaar weet ze naar haar idee wel wanneer
Marelie ‘de weg kwijt is’, zoals ze het noemt.

Marelie vertelt vooral over de meest recente
crisisperiode. Ze kenschetst die als ‘een ontzet-
tende rampentoestand’. Tijdens die periode
dronk Marelie veel alcohol, ging zwerven en was
daardoor onvindbaar voor haar familie. Ze
knoopte seksuele relaties aan met verschillende
mannen waar ze achteraf van gruwelt en deed
nog veel meer ‘dingen die ze normaal gesproken
niet zou doen’ en waarvan ze later de wrange
vruchten moet plukken. Eén daarvan is dat ze
zich onveilig en niet meer welkom voelt in de
buurt waar ze woont. De psychose duurde meer-
dere maanden. De familie van Marelie was erg
ongerust en deed vele, vaak vergeefse pogingen
om Marelie op te sporen en iets aan de situatie te
doen. Marelie zegt in dit verband over haar fami-
lie: ‘Het heeft verschrikkelijk veel pijn gedaan

wat er gebeurd is.’ Uiteindelijk escaleerde de
situatie zodanig dat Marelie met een inbewa-
ringstelling (ibs) werd opgenomen. De ibs werd
voortgezet. Marelie had ‘verloren’, zoals ze het
noemt, ‘of tenminste, toen moest ik blijven’.

Op de ibs volgde een voorlopige (rechterlij-
ke) machtiging (rm). Marelie was hier in eerste
instantie woedend over, vooral op haar moeder,
die ze ervan beschuldigde haar te willen opslui-
ten. Dit trof haar moeder pijnlijk. De rm-rege-
ling bleek echter soepeler te zijn dan Marelie en
haar moeder zich hadden voorgesteld: het was
geen opsluiting voor een halfjaar of langer in de
kliniek. 

Na enkele maanden is Marelie met voor-
waardelijk ontslag gegaan. Terwijl zij buiten de
instelling verblijft, is een (rechterlijke) machti-
ging tot voortgezet verblijf verleend (‘paraplu-
machtiging’, eveneens rm genoemd). Marelie
heeft hier zelf op aangedrongen. De voorwaarden
voor het ontslag vormen het sluitstuk van een al
eerder opgesteld signaleringsplan. Dit plan omvat
de signalen van een dreigende verslechtering van
de situatie van Marelie, en afspraken over wie er
bij welke signalen welke actie onderneemt.

Aandacht voor kwetsbaarheid Marelie zegt dat
zelfbinding een goede optie voor haar zou zijn.
Marelie en haar situatie voldoen ook aan de in de
discussie over zelfbinding geopperde voorwaar-
den om zelfbinding te kunnen overwegen
(Berghmans 1997). De cliënt moet in een stabiele
periode, op basis van inzicht in de situatie en
zonder onder druk te zijn gezet, voor zelfbinding
kunnen kiezen. De cliënt moet de regeling bij
voorkeur treffen in overleg met zijn behandelaar,
die hij vertrouwt en die hem en de problematiek
goed kent. Bij voorkeur moeten personen in de
naaste omgeving een signalerende functie kun-
nen vervullen.

Vanuit zorgethisch perspectief zou hier aan
moeten worden toegevoegd dat het, om zelfbin-
ding te kunnen overwegen, nodig is dat een
cliënt zijn kwetsbaarheid onderkent, en in zekere
mate accepteert dat hij hulp van anderen nodig
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heeft. De casus illustreert dit. Zo stelt Marelie dat
ze intussen heeft geleerd om niet meer haar ‘kop
in het zand’ te steken. Ze erkent dat ze haar leven
niet meer op de oude voet kan voortzetten en dat
de crisisperiodes geen incidenten zijn geweest. In
de formulering van de spv is het, om zelfbinding
te kunnen overwegen, nodig dat een cliënt als het
ware zegt: ‘Oké, ik heb meer nodig dan alleen dat
behandelcontact om te zorgen dat het niet uit de
hand loopt.’

Om hierbij over ‘kiezen voor zelfbinding’ te
spreken in termen van autonomie, is een zorg-
ethische verschuiving in de betekenis van auto-
nomie vereist zoals Manschot (1994) die formu-
leert. Het onderkennen en in zekere mate
accepteren van je kwetsbaarheid is in de visie van
Manschot een voorwaarde voor autonomie. Op
basis hiervan zou een cliënt de verantwoordelijk-
heid kunnen nemen om een zelfbindingsregeling
te overwegen. Dat de effectuering van zelfbin-
ding dwang kan inhouden, zou het ingrijpend
maken om tot zelfbinding te besluiten. Het aan-
gaan van een zelfbindingsregeling door een
cliënt zou hierdoor echter nog niet kunnen wor-
den gekenschetst als ‘de ultieme diskwalificatie
van zichzelf als persoon die zijn eigen handelen
kan sturen’, zoals Delaere & Van Willigenburg
betogen (2000). Zorgethisch gesproken zou het
juist een vorm kunnen zijn van verantwoorde-
lijkheid nemen op basis van de erkenning van
kwetsbaarheid.

Zelfbinding als behoefte aan zorg   In de discus-
sie over zelfbinding wordt gesteld dat zelfbin-
ding een optie zou kunnen zijn voor mensen die
inschatten dat zij zichzelf adequate zorg zullen
onthouden door hun verzet tijdens een eventuele
volgende crisis (Berghmans 1992, 1997; Stichting
Pandora 1996).

De casus illustreert dit in een brede beteke-
nis (vergelijk Berghmans & Widdershoven 2000):
tijdens een crisis van Marelie wordt samenwerking
tussen haar, haar moeder en de spv ernstig
belemmerd. De casus laat zien dat zelfbinding
mogelijk kan voorzien in een behoefte van cliën-

ten aan begrenzing van hun tegenwerking. We lich-
ten dit hieronder toe.

In de visie van Marelie bestaat adequate zorg
tijdens een crisisperiode in haar geval uit medi-
catie en opname op een gesloten afdeling.
Marelie kan deze hulp echter dwarsbomen door
haar gedrag tijdens een crisisperiode. Zo heeft
het opgestelde signaleringsplan niet geholpen
om escalatie van eerdere crises af te wenden. De
spv zegt: ‘Dat werkt dus niet als iemand echt
psychotisch wordt. Ze houdt zich dan niet aan
die afspraken, is daar niet op aan te spreken ook.’
Verder kan Marelie naar eigen zeggen (en haar
moeder beaamt dit) hulpverleners ‘op het ver-
keerde been zetten’ door, terwijl ze psychotisch
is, te doen alsof er niets aan de hand is. Tijdens
een crisis werkt ze bovendien niet mee aan opna-
me. Integendeel, ze verzet zich hiertegen met al
haar fysieke kracht. Als ze desondanks wordt
opgenomen, verlaat ze zo snel mogelijk weer de
kliniek. Ze vindt dat achteraf ‘geen goede keuze’.
Terugkijkend op de meest recente opname, waar-
bij ze niet zomaar weg kon, omdat de ibs werd
voortgezet en later de rm van kracht werd, zegt
ze: ‘Het heeft geen nut als je één week blijft, en
dan weer opstapt. En dat heb ik nu dus wel
ondervonden, dat het gewoon helpt om daar te
blijven, hoe vervelend het daar ook is.’

Zelfbinding zou voor Marelie inhouden dat
ze de hulp van anderen inroept voor een eventu-
ele toekomstige crisissituatie waarin ze adequate
zorg tegenwerkt: ‘Als ik zo en zo in die toestand
ben, dan moeten jullie me gewoon naar [de kli-
niek] slepen.’ Ook in de visie van de spv zou zelf-
binding een formulering door de cliënt zijn van
een behoefte aan zorg: ‘Ik wil nu dat u, als ik 
straks weer ziek word en ik kan niet zo denken
over mezelf of over mijn ziekte zoals ik nu doe,
dat u dan zorgt dat het niet uit de hand loopt.’ De
moeder van Marelie ziet zelfbinding eveneens als
een manier waarop Marelie ‘zelf aangeeft dat ze
geholpen wil worden’.

De casus illustreert dat zorgverlening in het
kader van een zelfbindingsregeling afgestemd
moet zijn op de tegenwerking die een cliënt ver-
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wacht te zullen bieden tijdens een eventuele toe-
komstige crisis. De zorg zou aan die tegenwer-
king een grens moeten stellen. Dit impliceert
bovendien dat zelfbinding meer inhoudt dan een
door een cliënt opgestelde wilsverklaring. De
cliënt verklaart weliswaar welke van haar wensen
in een toekomstige crisissituatie zo nodig met
dwang terzijde mogen worden geschoven, maar
anderen moeten de zelfbindingsregeling eventu-
eel effectueren. Zorgethisch gezien vergt het aan-
gaan van een zelfbindingsregeling overleg en
afspraken over de zorg die de andere betrokkenen
willen en kunnen bieden. Een criterium voor te
maken afspraken is dan niet alleen of deze over-
eenkomen met de behoefte aan zorg van de
cliënt, maar ook of ze overeenstemmen met de
verantwoordelijkheid en de competentie van de
betrokken anderen om in die behoefte te voor-
zien. Het aangaan van een zelfbindingsregeling
is een wederzijdse aangelegenheid.

Rust en positieve benaderingswijze   In de dis-
cussie over zelfbinding wordt betoogd dat zelf-
binding rust kan bieden (Stichting Pandora 1996;
Hunsche 1998). Een crisis zal niet meer zo kun-
nen escaleren als in het verleden het geval is
geweest. Uit de casus blijkt dat de huidige rm-
regeling voor de situatie van Marelie dezelfde
functie vervult. Zo zegt de spv: ‘Als het echt mis-
gaat, zit [Marelie] binnen een dag in de kliniek.’
Marelie op haar beurt rekent erop dat ze, als het
moet, naar de kliniek wordt ‘gesleept’, zoals ze
zegt, en daar zal moeten blijven, ook al wil ze
weg. In de visie van de moeder van Marelie bete-
kent de huidige regeling dat ze weet met wie ze
contact moet opnemen zodra ze tekenen van een
dreigende crisis waarneemt. Ze zal hiervoor naar
haar mening ook gehoor vinden. Een crisis van
Marelie zal zich niet meer maandenlang kunnen
voortslepen.

Aan de hand van de casus valt echter meer te
zeggen. De rust en de zekerheid die de huidige
rm-regeling voor de situatie van Marelie biedt,
lijken gebaseerd op de instemming van Marelie en
op de grens die de regeling stelt. Deze elementen

maken een positieve benadering mogelijk. De spv

is van mening dat de huidige rm-regeling in het
behandelcontact met Marelie vooral goed werkt,
omdat Marelie zelf met de regeling instemt. Een
rm is een door de rechter aan een cliënt opgeleg-
de maatregel. Cliënten kunnen hier erg boos om
zijn. Nu Marelie met de regeling instemt, wordt
in de visie van de spv dit conflictueuze karakter
van de rm gecompenseerd: ‘De angel is uit het
conflict.’ Dit maakt samenwerking mogelijk.
Van minstens even groot gewicht is dat de rm-
regeling tijdens een crisis een onherroepelijke
grens kan stellen aan tegenwerking van Marelie.
Zoals de spv zegt: ‘De afspraken liggen zo duide-
lijk, dat [Marelie] zich daar gewoon ook aan over-
geeft zonder dat ze zich daarbij de verliezende
persoon voelt, want zij heeft het zelf zo afgespro-
ken.’

Volgens de spv is een van de positieve effec-
ten van de huidige rm-regeling, dat het langer
goed gaat met Marelie, ze ‘houdt het langer vol’.
Bij een dreigende crisis biedt de rm-regeling
naar de mening van de spv bovendien ‘rust-om-
het-te-bekijken en niet zo overhaast allerlei stap-
pen te zetten die toch ook niet werken’. Juist
omdát de rm-regeling de mogelijkheid biedt om
een grens te stellen, biedt ze óók de mogelijkheid
om te onderhandelen. De spv schat in dat deze
positieve effecten van de huidige regeling ook
kunnen blijven gelden bij een ernstiger crisissi-
tuatie: ‘Ik heb er wel die ervaring mee dat je toch
veel meer op het positieve blijft focussen, en dat
klanten, ook al zijn ze zo gek als een ui, daar toch
gevoelig voor zijn: die behandelaar heeft het goed
met mij voor, want die praat over dat wat we toen
afgesproken hebben.’ Het contact tussen Marelie
en de spv kan aldus tijdens een crisissituatie lan-
ger behouden blijven. De tegenwerking van
Marelie zou daardoor kunnen verminderen. Dit
vergroot de kans dat dwangtoepassing kan wor-
den vermeden.

De hierboven beschreven werking van de
rm-regeling voor de situatie van Marelie zou ook
voor zelfbinding kunnen gelden. Zelfbinding zou
daarbij nog iets extra’s bieden, zo blijkt hierna.
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Ongelijkwaardigheid In de discussie over
zelfbinding wordt gesteld dat zelfbinding meer
inbreng van cliënten mogelijk zou maken en dat
daardoor de relatie tussen cliënt en hulpverle-
ners gelijkwaardiger wordt (Stichting Pandora
1996; rvz 1997; Hunsche 1998). De casus onder-
steunt deze stelling. Zo verwacht Marelie van een
zelfbindingsregeling dat ze haar ‘eigen ideeën
daarin kwijt kan. In welke situaties wel en in
welke situaties ze je niet moeten opnemen.’ In de
visie van de spv maakt dit een minder ongelijk-
waardige relatie tussen cliënt en hulpverleners
mogelijk dan de huidige rm-regeling voor de
situatie van Marelie. 

De analyse van de casus voegt aan het
bovenstaande verschillende aspecten toe. Aller-
eerst zou zelfbinding, meer dan de huidige rm-
regeling voor de situatie van Marelie, voortko-
men uit een (relatief) positieve keuze. Zo stelt
Marelie dat ze een zelfbindingsregeling zou kun-
nen opstellen ‘juist als je gezond en stabiel bent.
En dat kan je lekker rustig in overleg doen met
wie dan ook, want je kan het ook met vrienden
bespreken.’ De spv zegt dat zelfbinding, in
tegenstelling tot een rm-regeling, vanaf het
begin iets zou zijn ‘waar je ook op een positief
moment voor kiest’. Verder laat de casus zien dat
meer gezegd moet worden over zelfbinding en de
ongelijkwaardigheid in de relatie tussen cliënt en
hulpverlener. Terwijl de ongelijkwaardigheid
mogelijk afneemt door grotere inbreng van de
cliënt, zou zelfbinding tegelijkertijd tijdens een
crisissituatie een verschuiving inhouden van
verantwoordelijkheid van cliënt naar hulpverle-
ner. De spv zegt in dit verband dat zelfbinding
zou inhouden ‘dat mensen van tevoren zelf
besluiten: als ik dit doe, dan geef ik u het recht
om mij op te nemen’. Ook bij zelfbinding zou de
toepassing van dwang een verlegenheidsoplos-
sing zijn. Achteraf zou dan ook verantwoording,
evaluatie en het herstel van constructieve relaties
nodig zijn. Een zelfbindingsregeling kan dit
bevorderen. Als het tot toepassing van dwang zou
komen, kan de hulpverlening immers in de geest
van de wensen van de cliënt blijven plaatsvinden.

Zoals de spv zegt: ‘Je gaat op dat moment in
tegen de wens die de klant dan heeft vanuit zijn
psychotische wereld, maar je blijft wel werken
vanuit de wens die hij tóen gesteld heeft.’ Dit zou
de kans vergroten dat de relatie tussen cliënt en
hulpverlener na afloop van de crisis wordt her-
steld en voortgezet. Marelie op haar beurt ver-
wacht dat ze haar moeder bij de uitvoering van
een zelfbindingsregeling zeker weer verwijten
zal maken over de dwang die dan zou zijn toege-
past. Maar ‘later zou het wel weer tot me door-
dringen dat ik dat contract zelf gemaakt heb’. Dit
zou de relatie tussen Marelie en haar moeder
mogelijk minder belasten.

conclusie

De doelstelling van dit artikel was na te gaan
wat een zorgethische invalshoek op de thematiek
van zelfbinding kan opleveren. Om te beginnen
illustreert de zorgethische analyse van de bespro-
ken casus de mogelijke werking van zelfbinding
en benadrukt daarbij relationele lijnen. Zelf-
binding kan het mogelijk maken dat het contact
en de samenwerking tussen Marelie, haar moe-
der en de spv constructiever is, bij een dreigende
crisis langer behouden blijft, en ook tijdens een
crisis langer wordt voortgezet. Daardoor kan
zelfbinding werken als een vorm van crisispre-
ventie, escalatiepreventie en zelfs dwangpreven-
tie. Bij een onverhoopte dwangtoepassing zou
behoud of herstel van constructieve relaties tus-
sen betrokkenen minder problematisch kunnen
zijn, omdat zelfbinding ertoe bij kan dragen dat
deze relaties minder belast worden met ongelijk-
waardigheid, conflicten en verwijten achteraf.

Een zorgethische benadering verbreedt de
discussie over zelfbinding door de procesmatige
aspecten ervan beter voor het voetlicht te bren-
gen. Ze verdiept ook de discussie door er relatio-
nele morele begrippen als verantwoordelijkheid
en wederzijdsheid in te betrekken.

Vanuit zorgethisch perspectief kan zelfbin-
ding onvoldoende gerechtvaardigd worden met
een verwijzing naar de ‘eigen vrije keuze’ die de
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cliënt tevoren heeft gemaakt. Zorgethisch
gesproken gaat het bij zelfbinding om aandacht
voor kwetsbaarheid, om behoeften aan zorg en
om verantwoordelijkheid voor het voorzien in
die behoeften. Zorgethisch gezien is een besluit
van een cliënt om een zelfbindingsregeling te
treffen op te vatten als de formulering van een
behoefte aan zorg voor een eventuele toekomsti-
ge crisissituatie waarin de toepassing van dwang
nodig kan zijn om tegenwerking te begrenzen.
Dit maakt het aangaan van een zelfbindings-
regeling een voor cliënten ingrijpende stap.
Voorwaarde voor zelfbinding zou zijn, dat de
cliënt verantwoordelijkheid kan en wil nemen
om deze hulp van anderen in te roepen. Vanuit
zorgethisch oogpunt zou zelfbinding een weder-
zijdse regeling moeten zijn, met alle morele en
praktische vereisten van dien. Het treffen van een
zelfbindingsregeling zou overleg en afspraken
vergen over de verantwoordelijkheid en de com-
petentie van de verschillende betrokkenen om in
de behoefte aan zorg van de cliënt te voorzien. De
afspraken moeten kunnen worden ‘waarge-
maakt’: de af te spreken zorg moet beschikbaar
kunnen zijn. Zelfbinding zou bovendien inhou-
den dat de cliënt een zekere verantwoordelijk-
heid overdraagt aan anderen. Dit is weliswaar tij-
delijk, maar op het moment dat de regeling van
toepassing is, is het onherroepelijk. Dit maakt
het aangaan van een zelfbindingsregeling ook
voor andere betrokkenen een ingrijpende stap.
Als de situatie zich voordoet waarvoor de zelfbin-
dingsregeling is getroffen, kan het immers
gebeuren dat zij dwang moeten toepassen.

Dwangtoepassing in het kader van een zelf-
bindingsregeling zou zorgethisch gezien altijd
omstreden en pijnlijk zijn, omdat zorg de vorm
van dwang zou aannemen. Dwangpreventie zou
daarom ook bij zelfbinding een centraal thema
moeten zijn. Een zorgethische benadering biedt
hiertoe ook aanknopingspunten, zoals uit de
analyse van de casus is gebleken. De uiteindelijke
toepassing van het dwangmiddel dat zelfbinding
zou bieden, zou altijd verantwoording, evaluatie
en het herstel van constructieve relaties vereisen.
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summary

Ulysses Arrangements: autonomy, coercion or care? – I. Gremmen, A. Beekman, S.
Sevenhuijsen, G. Widdershoven, R. Zuijderhoudt – 
background The Dutch cabinet considers changing the law in order to provide for the
opportunity to make Ulysses arrangements (Ulysses contracts) in psychiatry. A Ulysses arrange-
ment would entail a client’s deliberate and freely given consent that, in case of a future crisis situ-
ation, involuntary commitment or treatment may be opted for on a less strict basis than current
law allows for. The moral justification for involuntary commitment or treatment would reside in
the autonomous choice made previously by the client.
aim To explore what an ethics of care perspective can contribute to the debate on Ulysses arrange-
ments.
method Qualitative analysis of interviews with persons directly involved in the issue of
Ulysses arrangements.
results An ethics of care perspective clarifies how Ulysses arrangements might ‘work’ in the
relationships between the persons involved. Furthermore, it introduces moral concepts such as
responsibility and mutuality into the debate on Ulysses arrangements. 
conclusion An ethics of care perspective broadens and deepens the debate on Ulysses 
arrangements by paying due respect to relational moral considerations which get too little atten-
tion in an individual autonomy perspective.
[tijdschrift voor psychiatrie 44 (2002) 7,  437-445]
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