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Samenvatting

Introductie
De afgelopen vijfentwintig jaar is het sociale klimaat in Nederland sterk veranderd. In de 
maatschappij heeft zich een angstige preoccupatie met persoonlijke veiligheid en behoud van 
eigenheid ontwikkeld die samengaat met een afnemende tolerantie tegenover de vreemde en 
vreemd gedrag. Deze angstige, minder tolerante opstelling drukt zich uit in een herwaardering 
van het gebruik van dwang. In gelijke tred hiermee heeft er een devaluering plaatsgevonden 
van het begrijpend tegemoet treden van afwijkend gedrag en van de medemens die als anders 
wordt beleefd in het bijzonder. Deze tendensen hebben de psychiatrie, ingebed als zij is in haar 
maatschappelijke context, sterk beïnvloed. Mede onder invloed van deze ontwikkelingen is 
het aantal dwangopnames in de psychiatrie sterk toegenomen, vooral in de grote steden. De 
stijging betrof zowel de Inbewaringstelling (IBS) als de opnamen met Voorlopige Machtiging 
(VM). De IBS-cijfers stegen landelijk van 22 per 100.000 inwoners in 1979 naar 53 per 100.000 
inwoners in 2004. In de Amsterdamse regio nam het aantal IBS-en in de periode tussen 1979 en 
2004 toe met 261% naar 86 per 100.000. Een vergelijkbare ontwikkeling zagen we in Rotterdam 
en Den Haag.
De toename van het aantal opnames met dwang staat in contrast met het feit dat betrouwbare 
wetenschappelijke gegevens over de korte, maar vooral lange termijn effecten en bijwerkingen 
van een gedwongen opname schaars zijn. In het bijzonder over de effecten bezien vanuit het 
perspectief van de patiënt weten we nog heel weinig. 
Hoe het met een IBS opgenomen patiënten na die opname vergaat, blijft ook vooralsnog vrij 
duister. We weten dat ongeveer 25% waarschijnlijk een voortgezette behandeling met een VM 
krijgt, maar wat daar dan weer het lange termijn effect van is weten we niet in wetenschappelijke 
zin. 
Ook van de mensen die na hun IBS-opname ambulante behandeling krijgen weten we niet 
hoe het hen vervolgens vergaat. Hoe het ondergaan van een dwangopname, die door een grote 
groep patiënten als negatief of niet gerechtvaardigd wordt ervaren, inwerkt op toekomstige 
behandelbereidheid weten nauwelijks. Een Engels onderzoek wijst erop dat patiënten die 
aan het begin van hun dwangopname een negatieve mening over de behandeling hebben 
kandidaten zijn voor een nieuwe dwangopname. Of dat ook voor Nederlandse IBS patiënten 
geldt, weten we niet. Worden ze later opnieuw met dwang opgenomen of blijven ze goed aan de 
noodzakelijke behandeling meewerken? En als er dan sprake is van (herhaalde) dwangopnames, 
welke patiënten betreft het dan?
Van de socio-demografische kenmerken van de patiënten lijkt alleen etnische achtergrond 
een rol te spelen bij de kans op een dwangopname. Groepen met een verhoogde kans op een 
dwangopname zijn: Nederlanders met Surinaamse, Antilliaanse en Marokkaanse achtergrond. 
De verhoogde kans voor deze groepen lijkt op basis van eerder onderzoek verklaard te worden 
uit het feit dat ze vaker in ernstige en als gevaarlijk gepercipieerde psychotische toestand bij de 
spoedeisende psychiatrie terechtkomen dan autochtone Nederlanders. 

21088 van der Post binnenwerk.indd   135 05-12-2011   13:33:30



136

CHAPTER 9

Over de rol die de sociale omgeving speelt bij de kans op een IBS opname weten we vrijwel 
niets. 
Wat de klinische kenmerken betreft is duidelijk dat gedwongen opnames in het algemeen  vooral 
plaatsvinden bij mensen die lijden aan een psychotische stoornis, in het bijzonder schizofrenie. 
Het gaat dan om patiënten met ernstige symptomen en een ontbrekende bereidheid tot 
behandeling. De mate van geschat gevaar voor de patiënt zelf of anderen blijkt natuurlijk ook 
bepalend. Patiënten die eerder een gedwongen opname hadden hebben hierbij een hogere 
kans op dwangopname dan mensen die nooit eerder met dwang werden opgenomen waren. 
Een vooralsnog onbegrepen fenomeen.

Onderzoeksvragen en hypothesen
Het doel van het ASAP onderzoek is het in beeld brengen van de variabelen die de kans bepalen 
dat een patiënt met een psychiatrische ziekte in een crisissituatie wordt opgenomen met een 
Inbewaringstelling. Meer in het bijzonder streven we naar een beter inzicht in de relatie 
tussen het vóórkomen van een IBS opname enerzijds en de psychiatrische voorgeschiedenis, 
het beloop van het psychiatrisch ziektebeeld, de sociale omstandigheden van de patiënt en 
diens mening en ervaringen anderzijds. Het uiteindelijke doel is om patiëntgerelateerde en 
zorggerelateerde factoren te vinden die zodanig beïnvloed kunnen worden door het aanpassen 
van behandelprogramma’s, dat het aantal dwangopnames vermindert. Zes vraagstellingen 
worden in dit onderzoek beantwoord en elf hypotheses worden getoetst. 
In hoofdstuk 3 onderzoeken we de vraag welke veranderingen zich in de afgelopen 20 jaar hebben 
voorgedaan in de Amsterdamse Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en spoedeisende 
psychiatrie en welke invloed deze veranderingen hebben gehad op de kans dat een patiënt bij 
een spoedeisend consult een IBS krijgt. Onze hypothese (I) is dat de Spoedeisende Psychiatrie 
Amsterdam anno 2005 meer ernstige patiënten ziet en meer IBS indicaties stelt dan haar 
voorganger in 1983. 
In hoofdstuk 4 kijken we naar de psychiatrisch ziektebeelden als risicofactoren voor het krijgen 
van een IBS en naar de rol die de ernst van de stoornis, gevaar, ziektebesef en behandelbereidheid 
spelen. Hierbij is onze hypothese (III) dat gevaar, gebrek aan ziekte-inzicht en behandelmotivatie 
naast het lijden aan een ernstige psychiatrische ziekte de enige bepalers zijn van de kans 
om bij een spoedeisend consult een IBS te krijgen. In dit hoofdstuk bestuderen we ook de 
verwijzingstrajecten en de voorafgaande psychiatrische behandeling als risicofactoren voor 
het krijgen van een IBS. Hierbij is onze hypothese (IV) dat contact met de politie voorafgaand 
aan een spoedeisend consult geen onafhankelijke invloed heeft op de kans om bij een 
spoedeisend consult een IBS te krijgen. De hogere kans op een IBS na een politieverwijzing 
wordt volgens onze hypothese verklaard door het feit dat onder politieverwijzingen meer 
patiënten voorkomen die ernstige psychotische symptomen hebben, een gevaar vormen voor 
zichzelf of anderen en niet willen meewerken aan behandeling. Dezelfde hypothese (V) nemen 
we aan voor de verwijzing door een GGZ-medewerker. We toetsten ook de hypothese (VI) 
dat patiënten die in het jaar voorafgaande aan een spoedeisend consult intensieve ambulante 
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behandeling hebben gehad, een lagere kans om bij een spoedeisend consult een IBS te krijgen 
vergeleken met patiënten die geen of weinig ambulante behandeling kregen.
In hoofdstuk 5 onderzoeken we de socio-demografische kenmerken van de patiënten die bij de 
spoedeisende psychiatrie een IBS krijgen en vergelijken deze met die van de patiënten bij wie 
een andere interventie werd toegepast. Hierbij is onze hypothese (II) dat sommige groepen 
Nederlanders van niet-Nederlandse afkomst die een hogere kans hebben op het krijgen van 
een IBS, deze hogere kans niet aan hun etniciteit op zich te danken hebben. Hun hogere kans 
op een IBS wordt verklaard door het feit dat ze vaker gepresenteerd worden met een ernstig 
psychotische beeld, vaker als gevaarlijk worden gepercipieerd en als slecht gemotiveerd voor 
behandeling en daardoor ook vaker via de politie worden verwezen. In hoofdstuk 6 bestuderen 
we het mechanisme achter de (al lang bekende) bevinding dat patiënten die al eerder een 
dwangopname hebben gekregen een hogere kans hebben op een nieuwe opname met 
dwang. In verband met dit mechanisme toetsten we drie hypotheses. Eerdere onvrijwillige 
opname voorspelt een negatieve mening over voorafgaande psychiatrische behandeling en 
psychiatrische diensten (VII). Een negatieve mening over eerdere psychiatrische behandeling 
is geassocieerd met gebrekkig ziektebesef en een zwakke relatie met behandelaars (VIII). 
Gebrekkig ziektebesef en een zwakke relatie met behandelaars zijn geassocieerd met een 
verhoogd kans op een IBS-opname gedurende follow-up (IX).
En in hoofdstuk 7 vragen we ons af wat de rol is van kwantiteit en kwaliteit van sociale steun als 
risicofactoren voor het krijgen van een IBS bij een spoedeisend consult. In dit verband hebben 
we op basis van eerdere bevindingen twee hypotheses geformuleerd. Patiënten die alleen 
wonen en een klein sociaal netwerk hebben, hebben een verhoogde kans om opgenomen te 
worden met een IBS vergeleken met patiënten die samenwonen met anderen (X). Patiënten die 
rapporteren veel sociale steun te ervaren van hun omgeving en patiënten die weinig negatieve 
sociale interacties melden, hebben een lagere kans om opgenomen te worden met een IBS 
vergeleken met patiënten die weinig sociale steun ervaren en patiënten die veel negatieve 
interacties met hun omgeving melden(XI).

Methode 
De methode van onderzoek wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk 2, waarvan we hier een 
korte samenvatting geven.
Het onderzoek is uitgevoerd bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) en bij het 
Acuut Behandel Team Centrum-Oud-West (ABT). 
De SPA verzorgt gedurende zeven dagen per week, 24 uur per dag de spoedeisende psychiatrie 
en crisisinterventie op verwijzing van de politie. Buiten kantooruren komen daar verwijzingen 
door de eerstelijn (huisartsen en EHBO’s ) en tweedelijn (GGZ) bij. Het ABT is een tijdens 
kantooruren werkend team dat voornamelijk spoedeisende psychiatrie en crisisinterventie 
doet op verwijzing van huisartsen en EHBO’s van algemene ziekenhuizen binnen het Centrum 
en oude-Westen van Amsterdam. 
Tranche I betrof een prospectieve cohort onderzoek waarin patiënten die wel en geen IBS 
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opname kregen in aansluiting op een crisisconsult met elkaar werden vergeleken met behulp 
van een case-control design. Patiënten tussen de 18 en 66 jaar, woonachtig in Amsterdam, 
die gedurende een aaneengesloten periode van twee jaar ten minste één spoedeisend 
consult kregen van de SPA werden geïncludeerd voor deze tranche I van ons onderzoek. De 
geregistreerde patiëntkenmerken waren: leeftijd, geslacht, land van herkomst en huiselijke 
situatie. We noteerden de verwijzer en de psychiatrische diagnose volgens de DSM IV TR. 
Voor het vastleggen van de ernst van de actuele psychopathologie gebruikten we de Severity of 
Psychiatric Illness rating scale (SPI). Informatie over de psychiatrische zorg consumptie werd 
verkregen uit de Amsterdamse GGZ database Psygis.
Uit de basis cohort van Amsterdamse patiënten tussen de 18 en 66 jaar die gedurende dezelfde 
aaneengesloten periode van twee jaar ten minste één spoedeisend consult van de SPA of het 
ABT kregen, werd vervolgens een tweede cohort samengesteld voor een follow-up onderzoek. 
Er werd een aselecte steekproef genomen van 125 patiënten die bij het index consult een 
vrijwillige interventie kreeg en een steekproef van 125 patiënten die na hun spoedeisend 
consult een IBS kregen. Deze twee steekproeven samen vormden de tranche II cohort. De 
grote van de steekproef is bepaald in een power-analyse. De geregistreerde patiëntkenmerken 
waren: leeftijd, geslacht, land van herkomst en huiselijke situatie. We noteerden de verwijzer 
en de psychiatrische diagnose volgens de DSM IV TR. Informatie over de psychiatrische 
zorgconsumptie werd verkregen uit de Amsterdamse GGZ database Psygis. De 250 tranche II 
patiënten werden drie keer geïnterviewd: direct na het spoedeisende consult, na twaalf maanden 
en na 24 maanden. Bij deze interviews maakten we gebruik van de volgende vragenlijsten: de 
Europese versie van de Verona Service Satisfaction Scale, de Birchwood’s Insight Scale, de 
Service Engagement Scale (Tait), de Social Network Structure Questionnaire (van Sonderen) 
en de Social Resources questionnaire (Ruehlmann). De zorgconsumptie gedurende follow-up 
werd vastgesteld met behulp van de Amsterdamse GGZ-database PSyGIS. Waar demografische 
gegevens van de Amsterdamse bevolking nodig waren werd gebruik gemaakt van gegevens van 
het bureau Onderzoek en Statistiek van de stad Amsterdam.
Voor de statistische analyses werd bij beiden cohorten gebruik gemaakt van bi-variate analyses 
met Pearson’s chi-kwadraat toets and Independent Samples t-toetsen of Mann-Whitney 
U-toetsen. Voor het berekenen van de odds-ratio’s en het toetsen op de aanwezigheid van 
confounders werd gebruik gemaakt van meervoudige, stapsgewijze logistische regressie.

Conclusies, aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek.

Hoofdstuk 3
Het kleine outreachende team voor spoedeisende psychiatrie uit 1983, grotendeels opererend 
vanuit een eerstelijns positie, is veranderd in een tweedelijns psychiatrische EHBO met een 
minder uitgesproken outreach functie. De dienst doet globaal twee keer zoveel consulten 
voor patiënten die er gemiddeld gesproken ook ernstiger aan toe zijn. De politie is de 
belangrijkste verwijzer geworden voor deze dienst en in 2005 kwamen dan ook viermaal 
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zoveel psychiatrische patiënten via de politie bij de spoedeisende psychiatrie als in 1983. Dit 
is als een negatieve ontwikkeling te beschouwen. We kunnen ook concluderen dat het aantal 
IBS-en in Amsterdam voornamelijk groeide omdat het aantal spoedeisende consulten en de 
proportie politieverwijzingen beiden verdubbelden. Verder is het opmerkelijk dat ondanks 
het toegenomen aantal politieverwijzingen, waaronder zich relatief veel patiënten bevinden 
in een potentieel gevaarlijke en zorgwekkende situatie, de stijging van het percentage IBS-en 
bij spoedeisende consulten slechts licht was: van 17 naar 20%. De spoedeisende psychiatrie 
Amsterdam slaagde er kennelijk vaak in een IBS te voorkomen. 

Hoofdstuk 4
Ernst van de stoornis, gevaar en gebrek aan motivatie voor behandeling bleken, in 
overeenstemming met de BOPZ criteria, de belangrijkste bepalers te zijn van de kans op een 
IBS bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Maar verwijzingstraject en psychiatrische 
voorgeschiedenis oefenden óók, onafhankelijk van deze drie BOPZ criteria, invloed uit op 
de beslissing. Hoewel dit vanuit een formeel-juridisch standpunt ongewenst lijkt, weten we 
niet of dit ook geldt voor de effecten op de kwaliteit van de behandeling en het welzijn van de 
patiënt. 
Verwijzingstrajecten via de politie en via de GGZ verhogen, vergeleken met verwijzing door 
de eerstelijns gezondheidszorg, de kans om een IBS te krijgen, onafhankelijk van ernst van de 
stoornis, gevaar en gebrek aan motivatie voor behandeling. Om het mechanisme achter deze 
verbanden te bepalen en mogelijke nadelige effecten voor de patiënt vast te stellen is nader 
onderzoek nodig. Is het de psychologische druk die uitgaat van een spoedeisende verwijzing 
door de politie of GGZ-collega’s die maakt dat een dokter in die situatie sneller kiest voor 
een IBS, los van de expliciete IBS criteria? Is dit fenomeen ongewenst in het licht van het 
welzijn van onze patiënten? Om dit te onderzoeken is het nodig het behandelbeloop van de via 
de politie en GGZ met een IBS opgenomen patiënten te vergelijken met het behandelbeloop 
van via de eerstelijn verwezen patiënten, gecontroleerd voor ernst van stoornis, gevaar en 
behandelmotivatie. 
Patiënten die een min of meer intensieve poliklinische behandeling kregen in het jaar 
voorafgaande aan het consult,-- meer dan 14 poliklinische contacten gedurende 11 maanden 
tot aan één maand vóór het consult--, werden minder vaak gedwongen opgenomen. Vrijwel 
zeker behoren ze tot een meer coöperatieve en minder ernstig zieke groep. De conclusie dat een 
goede ambulante behandeling ervoor heeft gezorgd dat minder ernstig aan toe waren tijdens 
het crisis consult en beter meewerkten aan behandeling kan niet zomaar getrokken worden. 
Voor hetzelfde geld wáren ze er al minder ernstig aan toe en meer tot samenwerking bereid 
en kregen ze daarom vooral ambulante behandeling en konden ze deze ook beter volhouden. 
Vooraleer we klinisch relevante conclusies aan deze bevinding kunnen verbinden zullen we 
dus meer moeten weten van voorafgaande psychiatrische behandeling. We dienen de precieze 
aard en omvang van de voorafgaande psychiatrische behandeling, ambulant en in de kliniek 
vast te stellen, en de relatie te onderzoeken met de kans op IBS opnames.
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Hoofdstuk 5
De kans op een IBS na een spoedeisend consult was voor drie groepen immigranten groter 
dan voor autochtone Nederlanders: de groep van Surinaams & Antilliaanse afkomst, de groep 
met wortels in sub-Sahara Afrika en patiënten van Marokkaanse afkomst. De hogere kans 
op een IBS bleek voor twee van deze drie groepen verklaard te worden doordat deze  vaker 
in psychotische toestand via de politie werden gepresenteerd. Voor de kleine groep uit sub-
Sahara Africa geldt dit niet. Het kan zijn dat deze groep door de beoordelaar gemiddeld als 
gevaarlijker voor anderen en slechter gemotiveerd werden gepercipieerd dan alle andere 
etnische groepen. 
Twee onderzoeksvragen dienen beantwoord te worden vooraleer de klinische relevantie van 
deze bevindingen kan worden vastgesteld. Waardoor komt het dat de patiënten met wortels 
in sub-Sahara Afrika en patiënten van Marokkaanse afkomst minder vaak tweedelijns zorg 
hebben gehad voorafgaand aan een spoedeisend consult dan autochtone Nederlanders met 
dezelfde psychiatrische problemen? Waardoor komt het dat de groep patiënten van Surinaamse 
en Antilliaanse afkomst ondanks relatief intensieve tweedelijns zorg vooraf een hogere kans 
op een IBS heeft bij een spoedeisend consult dan de groep autochtone Nederlanders met 
gemiddeld dezelfde intensiteit van voorafgaande zorg?

Hoofdstuk 6
Een geschiedenis van eerdere dwangopnames bleek, onafhankelijk van elk van de andere 
onderzochte variabelen, grote invloed uit te oefenen op de kans om (opnieuw) een IBS te 
krijgen. Er zijn sterke aanwijzingen gevonden dat de mate van tevredenheid met voorafgaande 
zorg en behandeling een rol speelt bij die kans op nieuwe IBS-en. Uit deze bevinding en een 
vergelijkbare bevinding van Engels onderzoek, vloeit een aanbeveling voort. Met dwang 
opgenomen patiënten dienen vanaf het begin van hun opname dagelijks (op gestandaardiseerde 
wijze) expliciet gevraagd te worden naar hun mening over de behandeling en de behandelaars. 
Op basis van de resultaten van deze dagelijkse gesystematiseerde feedback kunnen 
onderhandelingen met de patiënt worden geopend om de kwaliteit van de werkrelatie en de 
satisfactie met de behandeling te verbeteren. 
Met behulp van een Randomized Controlled Trial kan dan onderzocht worden of hiermee de 
kans op nieuwe dwangopnames verkleind wordt.

Hoofdstuk 7
Patiënten die alleen leven hebben een hogere kans (her-) opname met een IBS dan mensen die 
met iemand samenwonen (een odds van drie op één). We vonden ook dat deze patiënten een 
kleiner sociaal netwerk hebben. Een hoge score met betrekking tot gerapporteerde negatieve 
interacties verhoogde ook de kans op een IBS, maar alleen voor mensen die alleen wonen.
Hieruit volgt een aanbeveling. Alleenwonende patiënten,-- met dus een klein sociaal netwerk--, 
moeten na hun eerste BOPZ opname niet zomaar terugkeren naar hun gedepriveerde 
thuissituatie. Het is nodig deze groep gericht te helpen met een (re-) constructie van een 
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omvangrijker steunsysteem en het verminderen van negatieve interacties. Dit proces zal al 
tijdens de opname moeten beginnen. Waar mogelijk moet dit gebeuren door oude banden 
te helpen herstellen met behulp van gezinstherapie of andere systeemgerichte interventies. 
Waar herstel van oude banden niet meer mogelijk is, zal geholpen moeten worden om een 
nieuw, ruimer steunsysteem te organiseren. Beschermd wonen, groepswonen, gestructureerde 
dagactiviteiten en alle andere vormen van participeren in sociale verbanden komen daarvoor 
in aanmerking. 
Met behulp van een Randomized Controlled Trial kan dan onderzocht worden of met deze 
interventie de kans op nieuwe dwangopnames verkleind wordt.
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