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Veel mensen met een psychische aandoening worden dagelijks geconfronteerd met discriminatie in 
alle facetten van het leven. Discriminatie resulteert in beperkingen in het leiden van een normaal 
leven, exclusie uit de samenleving en misbruik. Stigma en discriminatie zijn met elkaar verweven en 
vertegenwoordigen twee aspecten van hetzelfde onderliggende fenomeen. Stigma 
vertegenwoordigt de negatieve houding ten aanzien van psychische aandoeningen, terwijl 
discriminatie de gedragscomponent hiervan representeert. Discriminatie kan worden aangepakt 
door middel van juridische maatregelen, zoals anti-discriminatie wetten en beleidsinspanningen, 
zoals het gebruik van een voorkeursbeleid.   
 
Zelfbeschikking is van fundamenteel belang om mensen in staat te stellen zich volledig te kunnen 
ontplooien. Rechtssystemen wereldwijd nemen echter aan dat mensen met een psychische 
aandoening niet in staat zijn om hun eigen keuzes te maken en hun eigen leven te leiden. Deze 
aanname van een verminderd vermogen tot zelfbeschikking en de gerelateerde ontzegging van het 
zelfbeschikkingsrecht van mensen met een psychische stoornis leidt tot discriminatie in 
verschillende facetten van het leven. Dit proefschrift draagt hopelijk bij aan het inzichtelijk maken 
van dit probleem en bespreekt mogelijke oplossingen die kunnen leiden tot een vermindering van 
discriminatie ervaren door mensen met een psychische aandoening.  
 
Dit proefschrift is gebaseerd op de hypothese dat Indiase wetten en hun juridische interpretatie 
mensen met een psychische aandoening systematisch discrimineren door  ontzegging van het 
zelfbeschikkingsrecht en daardoor volledige participatie van mensen met een psychische 
aandoening in de samenleving belemmerd.  Deze wettelijke barrières vallen vaak samen met een 
negatieve houding van geestelijke gezondheidsmedewerkers tegenover mensen met een psychische 
aandoening. 
 
Gebaseerd op deze hypothese is de centrale onderzoeksvraag van dit proefschrift als volgt 
geformuleerd: 
 
Wat zijn de wettelijke barrières in het implementeren van volledige mensenrechten voor mensen met 
een psychische aandoening in India en welke strategieën en mogelijkheden kunnen worden 
geïdentificeerd om een meer rechten gebaseerd systeem voor mensen met een mentale aandoening in 
India te bewerkstelligen?  
 
Gebruik makend van een studieontwerp dat meerdere onderzoeksmethodes combineert wordt 
getracht de hoofd onderzoeksvraag van dit proefschrift te beantwoorden door deze te verdelen in 
de volgende vragen: 
 

1. In welke mate worden mensen met een psychische aandoening behandeld als personen met 
rechten in landen met een laag- en middeninkomen? 

 
Het eerste deel van dit proefschrift beschrijft de  schending van de mensenrechten van mensen met 
een psychische aandoening aan de hand van informatie uit rapporten, publicaties en verslagen van 
de ervaringen van 51 mensen met een psychische aandoening  uit landen met een laag- en 
middeninkomen. De hoofdbevinding van dit onderzoek was dat discriminatie  leidt tot schending 
van de mensenrechten. ‘Empowerment’ van mensen met een psychische aandoening werd 
geopperd door de deelnemers aan deze studie als een van de strategieën om discriminatie te 
verminderen. 
 
Het wettelijke recht op het maken van beslissingen wordt mensen met een psychische aandoening 
in vele landen ontnomen, waarbij dit recht over wordt gedragen aan een derde, een zogenoemde 



voogd. Beslissingen aangaande de gezondheidszorg worden ook gemaakt door de voogd, wat kan 
resulteren in het tegen hun wil behandelen en opnemen van deze mensen in geestelijke 
gezondheidsinstellingen. Ondanks de verreikende macht die kan worden uitgeoefend door de 
voogd, zijn er doorgaans slechts enkele of helemaal geen rechtelijke instrumenten die mensen met 
een psychische aandoening in staat stellen hun onvrijwillige opname en behandeling aan te vechten 
of om hun recht op zelfbeschikking in zijn algemeenheid te verdedigen. 
 
Het ontzeggen van het zelfbeschikkingsrecht kan ook tot gevolg hebben dat een persoon geweerd 
wordt van deelname aan sociale of politieke activiteiten, zoals stemmen, de mogelijkheid om 
gekozen te worden als volksvertegenwoordiger en medewerking in de ontwikkeling en 
implementatie van wetten en beleidsmaatregelen die hun zelf betreffen. 
 
Om de ‘empowerment’ op individueel niveau te verbeteren, moeten maatregelen genomen worden 
die mensen met een psychische aandoeningen de mogelijkheid biedt om hun zelfbeschikkingsrecht 
uit te oefenen zoals beschreven in Artikel 12 van het CRPD. Wettelijke- en beleidsaanpassingen 
werden door de participanten in de studie aangedragen als de belangrijkste strategie om dit 
zelfbeschikkingsrecht te verbeteren.  
 

2. Discrimineert de inhoud van geestelijke gezondheidszorg wetten mensen met een psychische 
aandoening en zo ja, op welke manier? 

 
Het tweede deel van dit proefschrift belicht de inhoud van geestelijke gezondheidswetgeving in de 
Gemenebest, waaronder India. Hieruit blijkt  dat inhoudelijke en procedurele bepalingen 
gerelateerd aan voogdijschap in de geestelijke gezondheidswetten problematisch zijn en het 
zelfbeschikkingrecht van mensen met een psychische aandoening beperken. 
 
De geestelijke gezondheidswetgeving van slechts vier Gemenebest landen omvatte voorzieningen 
die ‘supportive decision making’ mogelijk maken, waaronder het opstellen van wilsverklaringen. 
Vierentwintig Gemenebest landen, wat overeenkomt met 53 procent, hadden de mogelijkheid tot 
voogdijschap opgenomen in hun geestelijke gezondheidswetgeving. Zeven landen lieten een 
beperkte mate van voogdijschap toe, meestal gelimiteerd tot eigendomskwesties, terwijl de 
overgrote meerderheid van de aan de geestelijke gezondheidszorg gerelateerde wetten in deze 
landen, 58 procent, beperkte en volledige voogdijschap toestonden. Het verstrekken van volledig 
voogdijschap is vrijwel zeker in tegenstrijd met de verplichtingen van de landen ten opzichte van 
Artikel 12 van de CRPD.  
 
Er waren ook enkele procedurele factoren van belang bij voogdijschap in de Gemenebest landen. De 
wetgeving in slechts drie landen verplichte de aanwezigheid van de persoon  die onderworpen 
wordt aan het voogdijschap, of een vertegenwoordiger van deze persoon, ten tijde van de 
hoorzitting. De meerderheid van de landelijke wetten, 66 procent, bood geen mogelijkheid tot het in 
beroep gaan tegen de uitkomst van de voogdijzitting en 79 procent van de wetten voorzagen niet de 
mogelijkheid tot een regelmatige, tijdgebonden beoordeling van het voogdijschap. De afwezigheid 
van deze procedurele beschermingsmaatregelen zijn in tegenstrijd met de verplichtingen 
verbonden aan Artikel 13(1) van de CRPD. 
 

3. Discrimineert de juridische praktijk in India mensen met een psychische aandoening en zo ja, 
op welke manier? 

 
Het derde deel van dit proefschrift beschrijft scheidingsrechtszaken die voorgekomen zijn in de 
‘Family Court’ in Pune, India, waarbij een psychische aandoening als oorzaak voor de 



scheidingsaanvraag was opgegeven door een van de partijen. Het merendeel van deze aanvragen 
werd ingestuurd door mannen die hun vrouw ervan beschuldigden dat ze leed aan een psychische 
aandoening, wat aangeeft dat vooral vrouwen getroffen worden door dit type discriminatie. De 
scheiding werd toegewezen in bijna een vierde van de gevallen, zelfs zonder medisch bewijs van 
een psychische aandoening om de aanklacht te onderbouwen. In het geval dat er wel medisch 
bewijs werd geleverd was dit over het algemeen van slechte kwaliteit. 
 
Vijfentachtig procent van de scheidingszaken bij de ‘Family Court’ waren ingediend door mannen 
die hun vrouw beschuldigden van het hebben van een psychische aandoening. Vijfennegentig 
procent van de zaken die het ‘High Court’ bereikten, waren aangevraagd door iemand van het 
mannelijke geslacht. Deze argumenten suggereren dat mannen eerder dan vrouwen psychische 
aandoeningen bij hun partner aangrijpen als reden voor een scheiding. Dit geeft mogelijk het 
verschil weer in sociale posities van mannen en vrouwen in de Indiase samenleving. 
 
Uit onze studie komt ook naar voren dat slechts in een derde van de scheidingszaken medisch 
bewijs werd geleverd voor het bestaan van een psychische aandoening, ondanks het feit dat deze 
aandoening de reden was voor de scheidingsaanvraag. In 22 procent van deze gevallen werd de 
scheiding alsnog toegewezen, indien er wel medisch bewijs was geleverd voor de aanwezigheid van 
een psychische aandoening was er sprake van 35 procent toewijzingen. Alhoewel de resultaten ook 
laten zien dat zelfs indien er medisch bewijs werd geleverd, dit vaak van te slechte kwaliteit was om 
hier een gefundeerde beslissing op te baseren. 
 

4. Welke strategieënkunnen worden gebruikt op wetgevend en professioneel (juridische en 
geestelijke gezondheidszorg professionals ) niveau om discriminatie te voorkomen?  

 
Het vierde deel van dit proefschrift beschrijft verschillende ‘supported decision making’ modellen 
die wereldwijd worden gebruikt. Onze resultaten suggereren dat er een discrepantie bestaat tussen 
de internationale conventies (CRPD) en de nationale wetgeving. In onze studie hebben wij weinig 
bewijs gevonden dat er gebruik wordt gemaakt  van ‘supported decision making’ en nog minder 
bewijs voor het gebruik van interventies die de autonomie en besluitvorming buiten de 
behandelingskeuzes onderzoeken.   
 
Dit onderzoek toont aan dat slechts enkele landen het gebruik van ‘supported decision making’ 
faciliteren voor  mensen met psychische aandoeningen, waarbij het faciliteren hiervan vooral tekort 
schiet in landen met een laag- en middeninkomen. In deze landen werden 
gezondheidsmedewerkers ook niet getraind op het gebied van ‘supported decision’. Het blijft de 
vraag hoe de ‘supported decision making’ modellen gebruikt kunnen worden door artsen en 
patiënten en hoe deze aangepast kunnen worden aan de medische en juridische context in de 
landen met een laag-en middeninkomen.  
 
‘Psychiatric Advance Directives’ (PADs) is een vorm van ‘supported decision making’ die mensen 
met een psychische aandoening  de mogelijkheid biedt de controle over hun behandeling terug in 
eigen handen te nemen, zelfs ten tijde van ziekte wanneer hun besluitvorming ernstig gestoord kan 
zijn. Uit literatuur onderzoek blijkt dat de implementatie van PADs verschillende problemen met 
zich meebrengt op het niveau van systemen, op het niveau van de gezondheidsmedewerkers en op 
het niveau van de gebruikers van de zorg. Deze problemen kunnen opgelost worden door het 
gebruik van verschillende strategieën: er kan een bemiddelaar worden ingeschakeld die mensen 
met een psychische aandoening kan helpen bij het aanvragen van PADs, er moet meer aandacht en 
training worden gegeven over PADs en ‘Supported decision making’ aan gezondheidsmedewerkers 



en er moet een mogelijkheid worden gecreëerd voor het opslaan en opvragen van PADs in 
informatie systemen van gezondheidsinstellingen. 
 
Ook bevat het vierde deel van dit proefschrift een gecombineerd kwalitatieve en kwantitatieve 
studie die inzicht geeft in de visies van de ‘Advance Directive’ gebruikers in Tamil Nadu, India. De 
meeste cliënten en zorgverleners waren niet op de hoogte van het bestaan van de PADs. Slechts 
enkele cliënten benadrukten het belang van inspraak in hun behandeling, terwijl  zorgverleners 
zorgen uitte over het besluitvormingsvermogen van hun cliënten. Na het afronden van de PADs 
rapporteerden cliënten een verhoogd niveau van zelfredzaamheid en een verhoogde behoefte om 
eigen  beslissingen te maken. De kwantitatieve studie toonde aan dat mensen met een ernstige 
psychische aandoening duidelijk hun behandelingswensen konden formuleren in een PAD en dat 
deze PADs haalbaar, bruikbaar en in overeenstemming met de zorgstandaarden zijn. Ondanks de 
zorgen van de zorgverleners dat de PAD zal worden gebruikt als middel om behandeling te 
weigeren, werd dit door geen van de cliënten aangedragen in hun PAD en slechts enkelen waren het 
oneens met gedwongen opname en behandeling. 
 

5. Hoe kunnen de bovenbeschreven inzichten in de praktijk worden toegepast? 
 
De auteur van dit proefschrift heeft als consulent bij het Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn 
bijgedragen aan het tot stand komen van de nieuwe geestelijke gezondheidszorg wet (MHC 
wetsvoorstel) in India. Het laatste deel van dit proefschrift geeft de bijdrage weer van de auteur aan 
het tot stand komen van het MHC wetsvoorstel en als lid van de beleidsgroep op basis van de 
toepasbare bevindingen uit dit proefschrift.  
 
De bevindingen van dit onderzoek geven weer dat het rechtssysteem in India, de wetten en het in 
praktijk brengen van deze wetten, systematisch mensen met een psychische aandoening 
discrimineert door deze mensen het zelfbeschikkingsrecht te ontzeggen. Als eerste zouden wetten 
in India het zelfbeschikkingsrecht van mensen met een psychische aandoening moeten erkennen. 
Tevens is het vereist dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan de samenleving en 
gelijkwaardig zijn aan anderen, zoals beschreven in de ‘social model theory’.  ‘Supported decision 
making’ stelt mensen met een psychische aandoening in staat tot gebruik te maken van hun rechten 
zoals ieder ander. PADs zijn een vorm van ‘supported decision making’ die mensen met een 
psychische aandoening in staat stelt om van hun zelfbeschikkingsrecht gebruik te maken, zelfs ten 
tijde van ziekte wanneer hun besluitvormingsvermogen mogelijk gestoord is. Het opnemen van 
‘supported decision making’ in de wet, erkent het bestaansrecht van mensen met een psychische 
aandoening en is van cruciaal belang om discriminatie te verminderen. 
 
Naast het veranderen van de wetgeving is het ook noodzakelijk juridische en geestelijke 
gezondheidszorg professionals inzicht te verschaffen in de mogelijkheden tot zelfbeschikking voor 
mensen met een psychische aandoening en hun eigen negatieve houding hiertegenover. Het trainen 
van deze professionals biedt de mogelijkheid om ze meer kennis op dit gebied te laten vergaren en 
hun negatieve houding te reduceren.  


