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Dwang en dwang vindt vaak plaats in de Geestelijke Gezondheidszorg. 

Vrijheidsbeperking met zijn vele facetten is een van de oudste problemen in 

psychiatrische instellingen. De geschiedenis van de psychiatrie wordt in essentie 

gekenmerkt door vele pogingen om vrijheid beperkende interventies af te schaffen. The 

meest fundamentele ethische conflicten in de psychiatrie liggen tussen de ethische 

principes van respect in de autonomie en waardigheid van de patiënt tegenover de plicht 

om gevaar voor de patiënt en anderen te vermijden. De onwenselijke uitkomst van dit 

conflict kan de toepassing van dwang en drang zijn, hetgeen in allerlei verschillende 

verschijningsvormen van de psychiatrie kan plaatsvinden zoals onder andere gedwongen 

opnamen in een psychiatrisch ziekenhuis, veiligheidsmaatregelen in  instellingen, 

gedwongen behandeling in en buiten het ziekenhuis of binnen forensische instellingen. 

Al deze maatregelen worden toenemend gereguleerd door wetgeving, rechtbank 

besluiten, richtlijnen en ethische overwegingen. Vooral in de ontwikkelende landen zijn 

ze onderwerp van aan publieke zorgen en media aandacht. Empirische kennis over de 

toepassing,  over pogingen om het te verminderen of af te schaffen is beperkt, zo niet 

bijna niet bestaand in ontwikkelingslanden zoals India. Vrijheid beperkende interventies 

worden toenemend gezien als een precaire mensenrechten probleem and internationaal 

bindende documenten zoals de United Nations Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities (UNCRPD) benadrukken de dringende noodzaak om de autonomie van 

mensen met psychiatrische stoornissen te respecteren. In dit verband tracht dit 

proefschrift een bijdrage te leveren aan nul dwang en drang door dit te begrijpen vanuit 

het perspectief vanuit meerdere stakeholders.     

 


