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VOORWOORD
De wijze waarop wij omgaan met mensen die niet in staat zijn voor
zichzelf op te komen is de lakmoesproef voor het zuiverheidsgehalte van de humaniteit van onze samenleving. In het westerse gedeelte daarvan beroemen wij ons op de koestering van mensenrechten,
waarvan de kwetsbaarheid niettemin dagelijks zichtbaar is. Zelfs
moeten wij ons er voor hoeden dat onze tevredenheid, in menig opzicht terecht, over wat wij in het vlak van de rechtsbescherming
van mensen in de gezondheidszorg bereikten, niet in zelfgenoegzaamheid verkeert.
Rechtsbescherming van mensen appelleert aan waakzaamheid en hoort
dus altijd actueel te zijn. Op de golven van de maatschappelijke
emancipatiebewegingen van de late zestiger en de zeventiger jaren
verwierf de patiënt/cliënt in de gezondheidszorg erkenning, die
evenwel moeizaam in wettelijke regels werd en wordt verzilverd. De
échte actualiteit van het thema van dit preadvies heeft evenwel
een wat zorgwekkender herkomst. Verworvenheden op het terrein van
rechten van patiënten komen, juist de laatste jaren, in toenemende
mate onder druk te staan. Nu het, meer dan ooit, op kiezen in de
gezondheidszorg aankomt dreigen de allerkwetsbaarsten, degenen die
het zelf niet voor het kiezen hebben, het kind van de rekening te
worden. Laat ons dat niet ovetkomen.
Centraal in dit preadvies staat de persoonlijke vertegenwoordiging
van meerderjarige onbekwamen in de individuele gezondheidszorg.
Bij vertegenwoordiging zijn per definitie meer dan twee personen
In het geding; in de zorg is typologisch sprake van een driehoeksverhouding, die zich in verschillende variëteiten voordoet.
Dat vertegenwoordiging hier niet wordt gezien als substitutie
symboliseert, dat de vertegenwoordigde een zelfstandig belang en
zoveel mogelijk een eigen plaats worden gegund.
Bij de afsluiting van dit preadvies - februari 1990 - gaat mijn
dank uit naar degenen, die mij op verschillende manieren behulpzaam zijn geweest. In een vroeg stadium was dat Anneke Bosch, die
haar afstudeeronderzoek Gezondheidswetenschappen wijdde aan de
medische besluitvorming ten aanzien van zwakzinnigen. Verder
Dineke Veldt, die met en ten behoeve van het NcGv een studie
maakte naar de wet- en regelgeving ten aanzien van onbekwamen in
een aantal Europese landen, dat eerstdaags in de NcGv-reeks verschijnt onder de titel 'Tussen zelfbeschikking en bescherming'.
Annet Frijlink, die met mij onderzoek doet naar vrijheidsbeperking van mensen in instellingen en die ook alle langere versies
van dit preadvies met engelengeduld heeft doorgeworsteld en van
commentaar heeft voorzien. Hanneke van de Klippe heeft mij vroegtijdig inzage gegeven in een verhelderende analyse van de onbe-
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HOOFDSTUK I
CONTEXT EN AFBAKENING
1. Probleemstelling
Dit preadvies heeft de vertegenwoordiging van meerderjarige onbekwamen, in het bijzonder in persoonlijke aangelegenheden verband
houdende met gezondheid en ziekte, als onderwerp.
De menselijke persoon neemt, ook in het recht, een centrale plaats
In. Wezenlijk voor de persoon is vrijheid. Zonder vrijheid kan de
persoonlijkheid zich niet ontplooien. In de rechtsfilosofie wordt
vrijheid geoperationaliseerd als wilsvrijheid, als zelfbepaling
('Selbstbestimmung'). Het vermogen tot zelfbepaling behoort tot de
essentie van de menselijke persoon. Een andere manier om deze
vrijheid aan te duiden is 'zelfwetgeving'. De mens stelt zichzelf
de wet. In die zin is autonomie de kern van de vrijheid.' Bij vertegenwoordiging is de (on)mogelijkheid tot zelfbepaling, in het
geding.
Hiermee is een belangrijke pijler van het gezondheidsrecht genoemd: het zelfbeschikkingsbeginsel, dat, bijvoorbeeld in de
artikelen 10 en 11 van onze Grondwet, gespecificeerd is in de
grondrechten van bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de
persoonlijke integriteit. Zelfbeschikking houdt het hoogst persoonlijk recht in om vrijelijk over lijf en leven te beschikken.2
De rechtsfilosofie gidst ons ook naar de sociale dimensie van persoonlijkheid en vrijheid. De uitoefening van vrijheid brengt intersubjectiviteit met zich mee; aldus is de vrijheid de grondslag
van het sociale. De kern is, aldus Meuwissen, dat de mens meer en
meer zichzelf wordt, naarmate hij volledig wordt opgenomen in de
eenheid met zijn medemensen.3 Het sociale recht op gezondheidszorg, te verstaan als aanspraak op de in onze samenleving beschikbare zorg, heeft in artikel 22 van onze Grondwet de vorm gekregen
van instructienorm aan de overheid, in dit geval om maatregelen te
treffen ter bevordering van de volksgezondheid.
Het recht op deskundige, kwalitatief goede en bereikbare zorg
geldt ook voor onbekwamen. Iemand die niet voor zichzelf kan
opkomen loopt licht de kans niet of niet op tijd de hulp te
krijgen, die hij nodig heeft, als er geen mechanismen zijn die

1) RECHT EN VRIJHEID, par.6.1 en par.6.4 (verkort aangehaalde literatuur
wordt hierna in hoofdletters weergegeven; zie de desbetreffende lijst,
opgenomen na de Inhoudsopgave).
2) Zie mijn oratie Recht op kwaliteit, p.8. Het begrip 'leven' kan aanleiding geven tot tegenspraak: zelfbeschikking zou niet zover mogen gaan
dat men tot en met de dood over eigen leven zou mogen beschikken. Deze
en dergelijke bezwaren worden besproken door HJJ Leenen, HANDBOEK GEZONDHEIDSRECHT, Hoofdstuk III, S 3.
3) RECHT EN VRIJHEID, p.165 en 166.
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garanderen dat er in dit opzicht voor hem gezorgd wordt. Hier is
het gelijkheidsbeginsel in relatie tot het recht op gezondheidszorg aan de orde, waarmee ook vraagstukken als rechtvaardige
verdeling van schaarse goederen en solidariteit binnen het gezichtsveld komen.4
Tegen deze achtergrond moet de problematiek van onbekwamen in de
gezondheidszorg geplaatst worden. Gebruikelijk is de indeling in
de categorieën zwakzinnigen, psychiatrische patiënten, psychogeriatrische patiënten en comateuzen; lang niet al deze patiënten zijn
(geheel en/of permanent) onbekwaam. Gemeenschappelijk kenmerk van
de onbekwamen is dat zij allen duurzaam of tijdelijk, geheel of in
bepaalde mate in de onmogelijkheid verkeren om hun autonomie te
realiseren. Vertegenwoordiging is nodig in geval van onvermogen
van de betrokkene om voor zichzelf op te komen.
Vertegenwoordiging is in de gezondheidszorg een kwestie van belangenbehartiging: als iemand niet voor zichzelf kan opkomen, betekent dat dat hij zijn eigen belangen niet kan behartigen; dát doet
een ander, de vertegenwoordiger, dan voor hem. Door deze formulering wordt het paradoxale hiervan duidelijk: ik kan voor een ander
niet diens eigen belangen bepalen. Problematisch is wat iemands
belang is. In wezen kan dat slechts door de betrokkene zelf worden
uitgemaakt. Belang is een subjectief bepaald begrip. Er is steeds
sprake van een surrogaat-oplossing als een ander mijn belang bepaalt.
Hiermee zijn de contouren van onderwerp en studieterrein geschetst: hoe kunnen persoonlijke belangen in de gezondheidszorg
van onbekwame meerderjarigen adequaat worden behartigd? Zoals in
de volgende hoofdstukken nader zal blijken gaat het meer in het
bijzonder om drie hoofdvragen:
1) Hoe wordt de onbekwaamheid bepaald?
2) Hoe ziet een adequate vertegenwoordigingsregeling eruit?
3) Hoever reiken de bevoegdheden van de vertegenwoordiger?
2. Begrippen
Niet ieder rechtssubject wordt rechtens bekwaam geacht om rechtshandelingen te verrichten. Daarom wordt onderscheid gemaakt tussen
handelingsbekwamen en handelingsonbekwamen. Ons recht kent als
groepen.handelingsonbekwamen: minderjarigen en onder curatele gestelden; zolang en voorzover art. 32 Krankzinnigenwet geldt worden
ook met rechterlijke machtiging in psychiatrische ziekenhuizen
opgenomen meerderjarigen handelingsonbekwaam geacht of althans met

4) H.7.7 Leenen, Gelijkheid
(1984) 53-68.
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handelingsonbekwamen gelijk gesteld.5 De juridische handelingsonbekwaamheid moet wél van de feitelijke onderscheiden worden.
Handelingsbekwaamheid impliceert niet steeds handelingsbevoegdheid. In het overeenkomstenrecht wordt het onderscheid aldus toegelicht, dat onbekwamen in het algemeen geen overeenkomsten mogen
aangaan, terwijl het onbevoegden verboden is bepaalde overeenkomsten aan te gaan.
In juridisch opzicht is de kern van de vertegenwoordiging, dat de
door de vertegenwoordiger verrichte rechtshandeling aan de vertegenwoordigde wordt toegerekend. De vertegenwoordiger handelt, doch
rechtens geldt dit als een handelen van de vertegenwoordigde. Van
Schendel noemt dit het beoogde effect van de uitoefening van de
vertegenwoordigingsbevoegdheid.6 Bij deze toerekening spelen,
voorzover het rechtshandelingen betreft, twee elementen een rol:
de handelende persoon moet tot vertegenwoordigen bevoegd zijn en
hij moet zich bij zijn handeling voordoen als vertegenwoordiger.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden ontleend aan de wet
(bijv. voogdij, curatele), aan een private rechtshandeling (bijv.
volmacht), aan een combinatie van wettelijke regeling en private
rechtshandeling (bijv. vertegenwoordiging van privaatrechtelijke
rechtspersonen) of aan het ongeschreven recht (aangenomen wordt
bijv. dat de zaakwaarnemer als vertegenwoordiger kan handelen; zie
ook art. 6.4.1.4 NBW).'
De begrippen vertegenwoordigde en vertegenwoordiger ontlenen hun
juridische betekenis aan de rechtsfiguur waarin zij toegepast
worden (curandus-curator, volmachtgever-gevolmachtigde, etc.) en
hun feitelijke betekenis aan de maatschappelijke situatie *waarin
zij zijn gesitueerd, bijvoorbeeld wanneer een familielid optreedt
namens een 'patiënt. De vertegenwoordigers worden derhalve juridisch nader gekwalificeerd door de wet, de volmachtverlening, de
statuten van een rechtspersoon en dergelijke; daaraan ontlenen de
vertegenwoordigden dan ook hun rechten.
Tenslotte verdienen de begrippen gedwongen opneming en dwang(behandeling) nadere verklaring, omdat die - met name in de psychiatrie - bij de onbekwaamheidsproblematiek een belangrijke rol
spelen. Zie daarvoor onderstaand schema met toelichting.

5) Zo ASSER—DE RUITER I, p.309. De feitelijke betekenis van dit artikel is
na de Winterwerp—uitspraak (zie Hoofdstuk III S 2.4) gering. De recht—
spraak is evenwel niet geheel consistent. Zie JL Legemaate, De onvrij—
willig opgenomen psychiatrische patiënt en het kiesrecht, NJB 61 (1986)
p.285-287.
6) WAM van Schendel, Vertegenwoordiging in Privaatrecht en Bestuursrecht
(diss), Kluwer, Deventer, 1982, p. 25.
7) De indeling en de voorbeelden zijn ontleend aan ASSER—VAN DER GRINTEN
I, p.6.
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De rechtsgronden voor gedwongen opneming, dwangbehandeling en de
toepassing van middelen en maatregelen verschillen:
• bij gedwongen opneming (art.2 lid 2 BOPZ) moet het gaan om de
stoornis van de geestvermogens van de betrokkene, die gevaar
veroorzaakt hetwelk niet door tussenkomst van personen of
instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden
afgewend;
• bij dwangbehandeling ("dwang ter behandeling", art.38 lid 5
BOPZ) moet het gaan om uitvoering van het voorgestelde/overeengekomen behandelingsplan voor zover dit volstrekt noodzakelijk is om ernstig gevaar voor de patiënt of anderen, voortvloeiend uit de stoornis van de geestvermogens, af te wenden;
• middelen en maatregelen ("dwang ter beveiliging", art.39) mogen
alleen worden aangewend ter overbrugging van tijdelijke noodsituaties.
Dwangbehandeling - evenals dwang ter beveiliging geconstrueerd als
een uitzondering op het informed consentbeginsel - kan, bij gebreke van een wettelijke grondslag, nog niet worden toegepast en zal,
ook nadat de BOPZ van kracht is geworden, bij vrijwillig opgenomen
patiënten niet kunnen worden toegepast. Verdedigd wordt, dat dwang
ter beveiliging, nu en ook onder de BOPZ, zowel bij gedwongen als
vrijwillig opgenomen patiënten, kan worden toegepast.
Dwang is - in de definitie van Van de Klippe - behandeling tegen
de (rechtsgeldige) wil van de patiënt of ook wel tegen de wil van
een bekwame patiënt. Plaatsvervangend beslissen over dwangbehandeling is in het systeem van de BOPZ mogelijk. Als men weigering van
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of verzet tegen behandeling als wilsuiting aanvaardt, ook van
overigens wilsonbekwaam geachte patiënten, - en de NRV lijkt dat
te doen in zijn advies over het mentorschap8 - dan is plaatsvervangend beslissen over dwangbehandeling ingeval van weigering/verzet van de patiënt niet mogelijk.9
Ingeval van wilsonbekwaamheid treedt bij gedwongen opgenomen
patiënt art.38 lid 2 BOPZ in werking. Voor de vrijwillig opgenomen
patiënten zal in de toekomst 1653q BW gaan gelden. Bij dit alles
zijn vragen rond de onbekwaamheidsbepaling en de eventuele vervangende toestemming van cruciaal belang.10
3. Afbakeningen
De gezondheidszorg vormt het terrein van deze studie. We kunnen
daartoe - overeenkomstig geldend overheidsbeleid - ook zorgvoorzieningen binnen de sector van het maatschappelijk welzijn rekenen: gezinsverzorging, sociaal-pedagogische zorg, algemeen maatschappelijk werk en bejaardenzorg. Buiten de studie vallen justitiële inrichtingen.
De vormen van wettelijke vertegenwoordiging voor meerderjarigen,
de curatele en het beschermingsbewind, zijn gericht op materiële
belangenbehartiging. Aangenomen wordt, dat de curatele zich
daartoe niet beperkt. Net als op de voogd jegens zijn pupil rust
op de curator een zorgplicht jegens de persoon van de curandus
(art.386 lid 1 jo. 336 lid 1 BW). In dit preadvies gaat het niet
primair om de materiële belangen van meerderjarige onbekwamen.
Centraal staan hun gezondheidsbelangen. De materiële belangenbehartiging kan evenwel niet geheel buiten beschouwing blijven. Daar
waar ons huidig recht geen adequate oplossingen heeft voor vertegenwoordiging/belangenbehartiging in
het
vermogensrechtelijke
vlak, bijvoorbeeld bij onbekwame patiënten of cliënten die niet
onder curatele staan, is het van belang ook dit aspect mede in de
beschouwingen te betrekken.
Minderjarigen blijven buiten beschouwing, a fortiori neonaten en
het ongeboren leven. Zwangerschapsafbreking wordt alleen besproken in relatie tot zwakzinnigen en psychiatrische patiënten.
Evenals bij sterilisatie is daarbij de rol van de vertegenwoordiger van belang.
Bij euthanasie kan men zich niet laten vertegenwoordigen: onbekwamen verkeren in de onmogelijkheid om daar willens en wetens om te
vragen. Vraagstukken, die in dit preadvies wél aan de orde komen

8) Men mag niet zonder meer aannemen dat de mentor plaatsvervangend kan
beslissen bij behandeling tegen de uitdrukkelijke wil van de patiïnt,
Advies mentorschap, p.17 onder 3.2.3; zie ook 5 4.4 'Dwangbehandeling'
in het kader van hit mentorschap, p.23.
9) Meer hierover in 5 6 van Hoofdstuk VII.
10) Uitvoerig over deze begripsbepalingen H van de Klippe, Dwangtoepassing
in de psychiatrie, NeGv-reeks 92, Utrecht, 1986, waaraan de hier
aangehaalde begrippen zijn ontleend.
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zijn de betekenis van schriftelijke verklaringen en de levensbeeindiging van meerderjarige onbekwamen, omdat daarbij de reikwijdte van de bevoegdheid van de vertegenwoordiger in het geding is.
Procesvertegenwoordiging blijft buiten beschouwing, ook als het om
onbekwamen zou gaan. Tegen de vertegenwoordiging 'aanleunende'
figuren en regelingen, zoals de patiëntenvertrouwenspersoon (pyp)
in de intramurale geestelijke gezondheidszorg en klachtenbemiddelaars of ombudslieden van bijvoorbeeld patiëntenorganisaties,
moeten goed van de vertegenwoordiging onderscheiden worden. Het
gaat hier om zelfstandige functies en niet om een handelen, dat
aan de patiënt/cliënt toegerekend moet worden. Bij de bespreking
van oplossingen, die in binnen- en buitenland zijn voorgesteld om
aan de problemen van onbekwamen tegemoet te komen, zal blijken,
dat dergelijke begeleiding en vertegenwoordiging heel dicht bij
elkaar liggen.
Het preadvies is verder als volgt opgebouwd. De meerderjarige
onbekwamen, om wie het in deze studie gaat, passeren in Hoofdstuk
II de revue. Het derde hoofdstuk is beschrijvend van aard: de
rechtsfiguur van de vertegenwoordiging naar positief recht wordt
daarin belicht. Hoofdstuk IV is theoretisch-explorerend van
karakter: toepasselijke gezondheidsrechtelijke grondbeginselen
worden verkend en uitgediept. In Hoofdstukken V, VI en VII vindt
toepassing plaats op de vertegenwoordiging van meerderjarigen in
de individuele gezondheidszorg. Nadat potentiële vertegenwoordigers de revu hebben gepasseerd (Hoofdstuk V) wordt een aantal
principiële vragen besproken (Hoofdstuk VI). De reikwijdte van de
vertegenwoordigingsbevoegdheid in allerlei situaties komt aan de
orde in Hoofdstuk VII. Het afsluitend Hoofdstuk VIII bevat conclusies en aanbevelingen.

