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Autonomie is de afgelopen decennia centraal komen te staan binnen de 

geneeskunde en zorg. Daarmee samenhangend is ook de wilsbekwame beslissing 

van de patiënt steeds belangrijker geworden. Voor medische behandelingen of 

diagnostische onderzoeken heeft de hulpverlener geïnformeerde toestemming 

nodig. Deze toestemming is alleen dan geldig, als zij gegeven wordt door een 

wilsbekwame patiënt. De wet zegt dat het bij wilsonbekwaamheid gaat om ‘een 

meerderjarige patiënt die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke 

waardering van zijn belangen ter zake’. In dat geval worden ‘de verplichtingen die 

voor de hulpverlener (…) jegens de patiënt voortvloeien, door de hulpverlener 

nagekomen jegens de persoon’ die de patiënt vertegenwoordigt. De arts volgt de 

vertegenwoordiger, voor zover dit ‘verenigbaar is met de zorg van een goed 

hulpverlener’.  

 

Hoe relevant ook, het begrip wilsbekwaamheid is –

binnen en buiten de psychiatrie– allerminst duidelijk te 

definiëren en te operationaliseren. Dat roept de vraag op 

wat de huidige (tussen)stand van zaken is wat betreft 

wilsbekwaamheid in de psychiatrie. Specifiek keken wij 

naar patiënten met een obsessieve compulsieve stoornis 

(obsessive-compulsive disorder, OCD). Deze patiënten 

hebben geen psychose, zijn dus niet ‘ernstig in de war’, maar nemen in bepaalde 

gevallen wel beslissingen die moeilijk te begrijpen zijn: zo besteden ze soms 

extreem veel tijd aan het schoonmaken van hun huis, waardoor er geen tijd voor 

gezin, vrienden, werk of opleiding overblijft, isoleren ze zichzelf uit angst voor 

vuiligheid buiten, waarvan ze zelf ook wel weten dat het niet zo erg is, of weigeren 

ze behandeling omdat ze zich schamen voor hun moeilijke gedachten en lastige 

rituelen. Hoofdstuk 1 schetst de vragen die dit oproept met betrekking tot 

wilsbekwaamheid.  
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Hoofdstuk 2 gaat in op de huidige juridische, medische, filosofische en ethische 

inzichten ten aanzien van de term wilsbekwaamheid. Er wordt een schets gegeven 

van regels en richtlijnen in Nederland met betrekking tot de bevoegdheid. 

Daarnaast worden internationale onderzoeksresultaten samengevat. Er wordt 

ingegaan op de MacCAT, een instrument om wilsbekwaamheid vast te stellen, 

ontwikkeld door Appelbaum en Grisso. In de MacCAT 

wordt een score bepaald op basis van het vermogen om 

informatie te begrijpen, deze toe te passen op de eigen 

situatie, te redeneren en een beslissing te nemen. De 

MacCAT is bekritiseerd vanwege de focus op cognitieve 

functies. In de meeste belangrijke beslissingen in het leven 

spelen ook emoties een belangrijke rol, zo stelt bijvoorbeeld Charland. Hij geeft 

echter geen concrete aanwijzingen voor de verwerking van emoties in een 

wilsbekwaamheidsbeoordeling. Een derde benadering is de waarde-georiënteerde 

aanpak, ontwikkeld door onderzoekers in Oxford. Zij stellen dat niet-authentieke 

pathologische waarden wilsbekwaamheid kunnen beïnvloeden. Ook daarbij is het 

lastig vaststellen wie kan of mag beoordelen of waarden niet-authentiek of 

pathologisch zijn. 

 

In hoofdstuk 3 wordt een onderwerp besproken dat vaak in 

verband gebracht wordt met wilsbekwaamheid, namelijk 

ziekte-inzicht. Het bevat de resultaten van een systematic 

review van de literatuur over wilsbekwaamheid en inzicht. 

OCD is de enige stoornis in DSM IV en een van de weinige 

aandoeningen in DSM 5 met een specificatie voor de mate 

van inzicht. Zeven onderzoeken passeren de revue waarin uitkomsten op domeinen 

van de MacCAT gerelateerd worden aan uitkomsten op inzichtschalen. We 

concluderen dat beperkt inzicht en wilsonbekwaamheid grotendeels overlappen, en 

dat voldoende inzicht en wilsbekwaamheid ook grotendeels samenvallen. Dit geldt 

echter niet zonder meer voor niet-psychotische stoornissen. Dit betekent dat niet-

psychotische patiënten –dus ook sommige patiënten met OCD- met voldoende 

inzicht in sommige gevallen toch wilsonbekwaam zijn. 

 

2 

3 



 

183 
 

In hoofdstuk 4 presenteren we de perspectieven van 

patiënten. We interviewden 18 patiënten met verschillende 

typen OCD en bevroegen hen over hun ervaringen met het 

hebben van OCD, hun visie op emoties, waarden en 

identiteit, en hoe zij dachten over de besluitvorming rond 

de behandeling. We concludeerden op basis van de 

ervaringen van patiënten, dat ze zowel positieve als 

negatieve aspecten ervaren aan het hebben van OCD en dat ze het moeilijk vinden 

die te overbruggen. Ook streefden ze verschillende, soms conflicterende waarden 

na en ervoeren ze soms meerdere kanten aan hun ‘zelf’ of hun identiteit. Dit alles 

had invloed, vonden zij, op een goede besluitvorming over zorg en behandeling. 

 

In hoofdstuk 5 presenteren we de ervaringen van 

behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg, dat zijn 

veelal psychiaters en psychologen. Zij vatten 

wilsbekwaamheid op in termen van de MacCAT, maar 

verwijzen ook naar het belang van het kunnen 

communiceren met de patiënt. Wilsonbekwaamheid wordt 

breder gedefinieerd, waarbij wordt verwezen naar het 

onvermogen om een goed leven te leiden.  

 

In hoofdstuk 6 presenteren we de casus van Ellen, een medisch student die lijdt aan 

OCD en therapeut Susan. Ellen was in eerste instantie niet erg enthousiast om 

behandeling te accepteren, ze hield de schijn op door mee te gaan met haar 

psychiater in diens veronderstelling dat het wel meeviel. Een tweede psychiater, 

samen met therapeut Susan, kon wel komen tot een adequate behandeling voor 

Ellen. We beschrijven het verhaal van Ellen en Susan. In 

eerste instantie lijkt sprake van een herstelverhaal, bij 

nadere analyse blijkt het vele aspecten van een zoektocht-

verhaal te hebben. Door anders naar de verhalen van Ellen 

en Susan te kijken, ontstaan nieuwe inzichten over hoe je 

patiënten met OCD kunt benaderen, die worstelen met het 

accepteren van de soms lastige behandeling.  
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Hoofdstuk 7 is een beschouwing aan de hand van twee casussen en op basis van het 

empirisch werk gepresenteerd in hoofdstuk drie, vier en vijf. Het presenteert de 

aristotelische notie van ‘praktische wijsheid’ of phronèsis 

als een alternatieve benadering voor de conceptualisering 

wilsbekwaamheid. De notie praktische wijsheid combineert 

cognitieve vaardigheden, emotie en waarden, en sluit aan 

bij het zoektocht-karakter dat veel medische verhalen 

kennen. Wilsbekwaamheid betreft niet alleen kennis, maar 

vereist ook inzicht en vaardigheid in het bepalen wat 

belangrijk is in een bepaalde situatie en in het vinden van 

een evenwicht tussen de verschillende waarden die in het persoonlijke leven van 

een individu worden nagestreefd. 

 

Wat kan men voor behandelaren in de psychiatrie hieruit 

concluderen? In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 8, stelden 

we een lijst op met 8 aanbevelingen voor professionals:  

1. Wees bewust van het belang en de complexiteit van het 

begrip wilsbekwaamheid.  

2. Als een patiënt ziekte-inzicht heeft, betekent dit niet dat 

de patiënt ook wilsbekwaam is. 

3. Bij de wilsbekwaamheidsbeoordeling van patiënten met OCD is alleen een 

MacCAT niet voldoende; identiteit, reflectie op en balans tussen waarden zijn ook 

relevant.  

4. Als een patiënt niet wilsbekwaam is, probeer dan de wilsbekwaamheid te 

ondersteunen. Soms zijn niet-conventionele maatregelen, zoals drang en 

bemoeizorg, aangewezen.  

5. Als een patiënt met OCD niet wilsbekwaam is, betrek dan de familie en naasten 

erbij, hetzij om de wilsbekwaamheid van de patiënt te bevorderen, hetzij om 

plaatsvervangende toestemming te krijgen voor (delen van) de behandeling.  

6. Durf met de patiënt een zoektocht aan te gaan als de behandeling niet goed 

loopt. Goede zorg is een kwestie van tijd, onderzoek en afstemming, kortom 

deliberatie.  
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7. Vermijd dwangopname of dwangbehandeling bij patiënten met OCD. Zij hebben 

een subtielere zorgende benadering nodig, waarin soms drang nodig is, maar dan 

altijd in een bredere context van zorg. 

8. Als de patiënt geen geïnformeerde toestemming geeft, betekent dit niet dat de 

behandelrelatie per definitie beëindigd moet worden. Het weigeren van 

behandeling kan natuurlijk wel een mogelijke uitkomst zijn van het 

besluitvormingsproces. De beslissing om behandeling te weigeren is adequaat als 

deze genomen is in een deliberatief model, waar zowel de behandelaar als de 

patient aan deelnemen en beiden overtuigd zijn dat geen behandeling de beste 

optie is. 

  




