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Wilsonbekwaamheid 

 

 
Bij wilsonbekwaamheid gaat het om ‘een 
meerderjarige patiënt die niet in staat kan 
worden geacht tot een redelijke waardering 
van zijn belangen ter zake’.  
 
 
 
 
 
 
 
(A.M. Ruissen et al. 2011) 



Criteria voor wilsbekwaamheid  

 moet worden voorondersteld tot het tegendeel is 
bewezen 
 is taakspecifiek, altijd ter zake van een bepaalde 

beslissing 
 gaat om de beoordeling van de besluitvorming en 

niet om het besluit zelf 
 wilsbekwaamheid kan variëren in tijd en per 

situatie; het is dus dynamisch 
 

 
(Appelbaum 2007; Doorn 2009; ministerie van Justitie 2004; Welie 2008; Witmer & de Roode 2004). 

 

 



Wilsbekwaamheid beoordelen? 

 
Elke arts is bekwaam… 

 
…dus ook de eigen behandelaar! 

 



Casus 

 Dhr. B.  
 Leeftijd 42 jr. 
 HIV geïnfecteerd 
 CD4+ 50 cellen per µL 
 Viral-load 85.000 
 Pneumocystis carinii pneumonie 
 
Consultvraag: acute ontslagwens, gaarne 

wilsbekwaamheid beoordeling 



Casus ‘De verpleegkundige’ 

… Het valt op dat patiënt zijn broek al meerdere 
malen verkeerd om aan heeft gehad. Patiënt is 
recentelijk teruggebracht door collega’s vanuit de 
afdeling neonatologie, alwaar hij over de afdeling 
aan het scharrelen was. Soms lijkt hij je plotseling 
niet te vertrouwen en maakt hij een angstige indruk 
… 



Casus ‘De psychiater’ 

……. “De behandelaren adviseren u sterk om u te 
laten behandelen. Ik heb begrepen dat u dat niet 
wilt. Daarom moet ik weten of u wel goed hebt 
begrepen waarom wij vinden dat u behandeld moet 
worden. Ook wil ik weten of u goed over uw 
beslissing hebt kunnen nadenken”.  
 



Casus ‘De patiënt’ 

…. ‘Geeft aan het niet naar z’n zin te hebben in het 
ziekenhuis. Hij is het zat om naar het rokersverblijf 
te moeten lopen, thuis kan hij roken waar hij maar 
wil. Hij twijfelt of de behandelaren het beste met 
hem voor hebben. Hij heeft de stellige gedachten 
dat hij zich ziek voelt door hun behandeling en 
vertrouwt niet in hun goede bedoelingen’.... 



Casus 

 PO/  …..Helder bewustzijn … cognitieve 
stoornissen, geheugen korte termijn gestoord, 
executieve functies zeer matig,(MMSE 17) …. Er 
is sprake van paranoïde gedachten en oordeel- 
en kritiekstoornissen ….  
 
 
 C/ HIV encefalopathie, met bijkomend ernstige 

cognitieve stoornissen, paranoïde gedachten, 
oordeel- en kritiekstoornissen. 
 



Wilsbekwaam of wilsonbekwaam? 



Cognitief perspectief 

‘Een patiënt kan als wilsbekwaam worden 
beschouwd als hij er blijk van geeft de op zijn 
bevattingsvermogen afgestemde informatie te 
begrijpen naar de mate die voor de aard en 
reikwijdte van de te nemen beslissing noodzakelijk 
is’.  
 

(A.M. Ruissen et al. 2011) 



Cognitief perspectief 

 het vermogen om een ‘keuze te maken’ en uit te  
drukken;  
 het vermogen om informatie te ‘begrijpen’;  
 het vermogen om de situatie te ‘waarderen’;  
 het vermogen om rationeel gegevens te hanteren 

en te ‘redeneren’. 
 
 



Vertegenwoordiger 

 Het aanspreekpunt als het gaat om uitwisseling 
van informatie over de gezondheidssituatie van 
de patiënt.  
 
 
 De arts volgt de vertegenwoordiger, voor zover dit 

‘verenigbaar is met de zorg van een goede 
hulpverlener’.  



Casus ‘zus’ (vertegenwoordiger) 

 Geeft aan dat ze haar broer op deze manier niet 
kent. Normaal is hij helemaal niet onvoorzichtig 
met z’n gezondheid. Ze geeft aan dat ze er 
achterstaat dat we hem tegen zijn wil in toch gaan 
behandelen. 



Verschil van inzicht tussen 
vertegenwoordiger en patiënt/arts 

 Bij verzet tegen een medisch onderzoek of 
behandeling, heeft de vertegenwoordiger dus niet 
het laatste woord.  
 
 
 De wilsuiting van de patiënt en het oordeel van de 

arts gaan voor. Doorslaggevend is de vraag hoe 
hard de voorgestelde behandeling medisch 
gezien nodig is. 
 
 

(A.M. Ruissen et al. 2011) 



Vervolg casus 

 Twee weken later…. 
 
 Longontsteking sterk verbeterd. Patiënt wil naar 

huis. Als hij in staat is de HAART therapie thuis te 
vervolgen is hij volgens de internisten klaar om 
poliklinisch vervolgd te worden. Toch lijkt hij vaak 
de plank mis te slaan. 
 
 
 Consultvraag: wilsbekwaamheid? 



 Vervolg casus 

 Patiënt geeft aan dat hij zich bewust is van het feit 
dat hij de plank misslaat, maar heeft daarvoor zijn 
zus bereid gevonden, thuis voor hem te zorgen.  
 
 
 PO/  …..Cognitieve stoornissen, geheugen korte 

termijn gestoord, executieve functies zeer 
matig,(MMSE 23) ….  

 



Wilsbekwaam of wilsonbekwaam? 



Suïcide 

 1647 suïcides per jaar in Nederland 
 

 1.000.000 suïcides per jaar wereldwijd 
 

 10 tot 20 keer zo veel pogingen, 30% hiervan beland in het ziekenhuis 
 

 95% TS’ers heeft een psychiatrische ziekte 
 

 23% TS’ers die in het ziekenhuis belanden doen nog een TS waarvan 
3-5% zich suïcideren binnen 5-10 jaar.  

 
(Cbs 2012; The World Health Organization 2000; Hawton, Zahl, & Weatherall, 2003; Zahl & Hawton, 2004) 
Harris & Barraclough, 1997 ) 



Bij voorkeur opnemen  
(in psychiatrische kliniek of PAAZ)  

 

 

 Psychotisch, depressief of delirant 
 Gewelddadige poging, bijna dodelijk of weloverwogen was 
 Er een persisterend plan of een persisterende intentie is 
 De patiënt een man is van middelbare leeftijd of ouder, met een 

nieuwe psychiatrische aandoening of nieuw suïcidaal gedrag 
 Er bij onderzoek uitingen zijn van impulsief gedrag, ernstige agitatie, 
 Zwak oordeelsvermogen, of weigering van hulp 
 Organisch psychosyndroom 

A.M. van Hemert et al. 2011  



Mogelijk opnemen  
(in psychiatrische kliniek of PAAZ)  

 

 

 lichamelijke ziekte als bijkomende factor;  
 een beperkt steunsysteem (inclusief het ontbreken van huisvesting);  
 een onwerkzame ambulante of deeltijdbehandeling;  
 gebrek aan medewerking aan een ambulante of deeltijdbehandeling;  
 een ontbrekende arts-patiënt relatie of geen toegang tot ambulante 

voorzieningen;  
 de noodzaak van deskundige observatie, medisch onderzoek of diag- 

nostisch onderzoek waarvoor een gestructureerde setting nodig is.  

A.M. van Hemert et al. 2011  



Mogelijk naar huis  
(in psychiatrische kliniek of PAAZ)  

 

 

 het suïcidale gedrag een reactie is op een gebeurtenis (bijvoorbeeld 
zakken voor een examen, relatieproblemen), vooral als de opvattingen 
van de patiënt over de gebeurtenis inmiddels zijn veranderd;  

 het plan of de methode een geringe letaliteit heeft;  
 de patiënt een stabiele en ondersteunende omgeving heeft;  
 de patiënt in staat is om mee te werken aan advies over follow-up.  

A.M. van Hemert et al. 2011  



Bij voorkeur naar huis  

 

 

Bij chronisch suïcidaal gedrag:  
zonder voorgeschiedenis met een suïcidepoging met hoge letaliteit, met 
een veilige, ondersteunende omgeving en een lopende ambulante 
behandeling.  

A.M. van Hemert et al. 2011  



Dank voor uw aandacht 

 Vragen? 
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