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31 996 Regels ten aanzien van zorg en dwang voor 
personen met een psychogeriatrische 
aandoening of een verstandelijke handicap (Wet 
zorg en dwang psychogeriatrische en 
verstandelijk gehandicapte cliënten) 

Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ 
Ontvangen 3 september 2013 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

Artikel 2, tweede lid, vervalt. 

II

In artikel 5a, tweede lid, vervalt de zinsnede «, niet zijnde zorg als 
bedoeld in artikel 2, tweede lid». 

Toelichting  

In artikel 2, tweede lid, wordt voorgesteld om bepaalde vormen van 
zorg gelijk te stellen aan onvrijwillige zorg, zélfs als de cliënt of zijn 
vertegenwoordiger welbewust instemt met, of zich niet verzet tegen het 
toepassen van die zorg. De consequentie van deze verstrekkende 
gelijkstelling van vrijwillige zorg met onvrijwillige zorg, is dat zorgver-
leners alles op alles moeten zetten om ook door de cliënt gewenste 
interventies af te bouwen volgens de procedure zoals beschreven in de 
artikelen 8 tot en met 8b. Bovendien mogen zij slechts aan de wensen van 
de cliënt tegemoet komen als een situatie van «ernstig nadeel» dreigt. 

Uiteraard zijn er ook middelen en maatregelen die een zware vorm van 
beperking van de cliënt inhouden, waar heel terughoudend mee moet 
worden omgesprongen. Om daar paal en perk aan te stellen, is tweede lid 
van artikel 2 echter niet nodig. Naast het klachtrecht en de cliëntvertrou-
wenspersoon biedt artikel 2, derde lid namelijk al de mogelijkheid om bij 
algemene maatregel van bestuur maatregelen aan te wijzen die in ieder 
geval moeten worden beschouwd als maatregelen die de bewegings-
vrijheid beperken of die niet, of slechts onder bepaalde omstandigheden, 
mogen worden gebruikt om de bewegingsvrijheid in te perken. Met dit 
amendement wordt het tweede lid van artikel 2 daarom geschrapt. 

Van der Staaij
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