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Toelichting 
 
De Richtlijn is tot stand gekomen door middel van literatuuronderzoek, met medewerking 
van drie ervaringsdeskundigen, drie ouders van cliënten met eetproblematiek die 
dwangvoeding hebben ervaren, twee kinderartsen met ervaring in de behandeling van 
cliënten met eetproblematiek, twee jeugdrechtjuristen, een zorgethicus, twee psychologen 
met ervaring in de dwangbehandeling van eetproblematiek en observaties van het 
toedienen van dwangvoeding in combinatie met fixatie en voorlopig longitudinaal onderzoek 
naar de uitkomsten hiervan. Doel van deze richtlijn is het verbeteren van de behandeling van 
extreme eetproblematiek en het voorkomen van schade, zowel bij cliënten als bij hun 
naasten en bij medisch personeel. 
 
Dwangvoeding is een uitzonderlijke maatregel en valt onder de geneeskundige 
behandelmethoden. Doel van deze richtlijn is verder een juiste beslissing en uitvoering te 
bevorderen en het voorkomen van routinematig inzetten van dit ultieme middel1.  
Het is opmerkelijk dat er zo weinig onafhankelijk onderzoek is gedaan naar de korte 
termijngevolgen en uitkomsten en de lange-termijn gevolgen en uitkomsten van deze 
combinatie van dwangmaatregelen en invasieve medische handelingen. Deze richtlijn moet 
dan ook worden gezien als een eerste inventarisatie en een waarschuwing om als gevolg van 
ontbrekende epidemiologische gegevens niet routinematig om te gaan met dwangvoeding, 
zolang de uitkomsten zowel op korte als op lang termijn onbekend zijn. Ook daarom dienen 
deze middelen met uiterste zorgvuldigheid te worden omkleed, vandaar deze voorlopige 
richtlijn. 
 

  

 
1 Deze richtlijn is een reactie en aanvulling op de Leidraad van Keet (bouwsteen 6, p12) en: Leidraad-bij-het-

voorkomen-verminderen-en-toepassen-van-dwang(sonde)voeding-bij-eetstoornisproblematiek-DEF.pdf 



 

 

1. Uitgangsvraag2 
De beslissing tot het geven van dwangvoeding, de procedure en de zorg dienen met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid te worden omkleed omdat er geen duidelijke medische 
indicatie voorhanden is en de gevolgen onvoldoende onderzocht zijn.  
 
Wat zijn deugdelijke overwegingen bij het besluit om wel / niet over te gaan tot 
dwangvoeding in de residentiele zorg,  bij de behandeling van extreme eetproblematiek en 
ten einde schade zowel bij cliënten als bij hun naasten en bij (medisch) personeel te 
voorkomen? 
 

2. Inleiding 
Gedwongen voeding is vaak een combinatie van verschillende dwangmaatregelen. Vaak is er 
sprake van gedwongen opname (bijvoorbeeld een zorgmachtiging, in combinatie met fixatie 
en dwangvoeding). In een enkel geval wordt er ook gesepareerd of worden cliënten in coma 
gebracht of permanent op bed vastgebonden.  
 

3. Wetenschappelijke Onderbouwing 
Gedwongen voeding is een invasieve medische handeling aan het uiterste eind van een 
dwangspectrum die mogelijk ernstige schadelijke gevolgen kan hebben, ook op de langere 
termijn voor de patiënt (Ward et. al, 2015; zie ook de review van Elzakkers et al. 2014) en 
daarom als een ‘ultimum remedium’ moeten worden gezien. Dit om acuut overlijden te 
voorkomen en niet als een gebruikelijke behandeling. De ratio achter deze 
dwangbehandeling is vaak het voorkomen van overlijden in combinatie met de aanname dat 
de patiënt (patiënt ) wilsonbekwaam is. 
Deze laatste premisse is niet onomstreden, omdat het in leven houden en de premisse van 
wilsonbekwaamheid kunnen leiden tot ethische conflicten en in de uitvoering tot 
denkfouten. In dit kader kan een belangrijke denkfout die van associatieve coherentie zijn 
(Kahneman, 2012): ‘een patiënt die voor ons zulke onbegrijpelijk gedrag vertoont moet wel 
wilsonbekwaam zijn’, of over de denkfout van ‘reverse causation bias’ die Scheepers (2021) 
beschrijft: de denkfout van het omdraaien van een oorzaak. Het is volgens Scheepers niet 
zozeer de stoornis die de ontregeling veroorzaakt, maar een combinatie van (micro)trauma’s 
en kwetsbaarheid daarvoor.  
 
Gedrag is echter onderhevig aan veel determinanten, waaronder niet alleen een mogelijke 
stoornis bij de patiënt  (patiënt-medisch model), maar ook aan contextuele determinanten 
zoals bijvoorbeeld het klimaat van de instelling of andere sociale determinanten. Dat maakt 
dat de wilsonbekwaamheidspremisse met voorzichtigheid dient te worden gehanteerd in de 
praktijk en met veel waarborgen omkleed dient te worden. 
 
Aan dwangvoeding zitten dan ook medische (besliskundige), verpleegkundige, 
psychologische, juridische en ethische aspecten (VaderEycken & Beaumont, 1998; Tury et al, 
2020) die in deze richtlijn worden behandeld vanuit het adagium ‘Primum Non Nocere’ (Doe 
als eerste geen kwaad). De beslissing tot het geven van dwangvoeding, de procedure en de 
zorg dienen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te worden omkleed omdat er geen 
duidelijke medische indicatie voorhanden is. Dit herbergt het risico van onnodig en 

 
2 Het stramien van de multidisciplinaire richtlijnen die volgens de EBRO-methodiek zijn ontwikkeld is gebruikt 



 

 

onoordeelkundig professioneel handelen zoals het dreigen met dwangvoeding of het geven 
van dwangvoeding vanwege tegenoverdrachtsfenomenen (straf, Rathner 1998; Wesselius et 
al., 2020). 
 
Risico’s bij dwangvoeding 
Aan het starten van dwangvoeding zijn ernstige risico’s verbonden. In de literatuur en in de 
praktijk worden mogelijke gevolgen beschreven: 

1. Bekrachtiging van de functie die de eetproblematiek vaak heeft: het compenseren 
van autonomieverlies. Door de dwangvoeding wordt de eetproblematiek 
gestimuleerd. 

2. het opstarten van een coercieve cyclus (straf) en verlies van de werkalliantie met 
ontwikkeling van tegenoverdracht en onprofessioneel (repressief) handelen en 
communiceren uit frustratie bij professionals. Vaak leidt dit verlies van de 
werkalliantie tot onethisch handelen, gebrek aan empathie en compassie (om het vol 
te kunnen houden), overplaatsing en falen van de behandeling (De Valk, 2019, Tury, 
2020 maar zie ook de conclusie van Elzakkers et. al 2014 die zich lijkt te baseren op 
een eerdere publicatie).  

3. Meerdere overplaatsingen verminderen de overlevingskansen van de patiënt 
(iatrogene mechanismen). In meerdere gedocumenteerde gevallen kan de patiënt 
nergens meer terecht en wordt de patiënt vervolgens naar huis gestuurd om te 
sterven. 

4. Jojo-effect: na het staken van de dwangvoeding valt de patiënt weer af, hetgeen een 
nieuwe cyclus nodig maakt. 

5. Secundaire (her)traumatisering: dwangvoeding is een ernstige aantasting van de 
lichamelijke integriteit van de patiënt die wordt beschermd door het verdrag inzake 
de Rechten van de Mens en het kinderrechtenverdrag. Een patiënte beschreef het 
fixeren door mannen en het in-en uithalen van de sonde als een vorm van dagelijkse 
verkrachting, waarbij ze ernstige herbelevingen kreeg van eerder trauma.  

6. Dwangvoedingmomenten gaan gepaard met hevige stress, misselijkheid en soms 
agressie, dissociatie (PNEA’s) als gevolg van pijn en wanhoop. Soms blijft dan 
gewichtstoename achter als gevolg van stress. 

7. Een negatief leefklimaat op de afdeling kan leiden tot repressie en stress. Ook kan dit 
leiden tot negatieve groepsdynamica bij patienten (negatieve onderlinge 
beinvloeding om af te vallen en ‘race tot the bottom’) 

8. Het gevolg van hertraumatisering kan zijn het ontwikkelen of verergeren van 
iatrogene PTSS, ernstige angsten met toenemen van zelfbeschadiging (snijden, 
bonken), pogingen tot suïcide en strangulatie, wanhoop en perspectiefverlies, en een 
langer durende vitale depressie met nieuwe herbelevingen en nachtmerries, 
waarvoor weer een Intensieve Trauma Behandeling nodig is. Ook is er risico op 
aangeleerde hulpeloosheid en verdere afname van zelfwaardering een risico met 
zelfstigmatisatie, hospitalisatie en verlies van zelfmanagement op langere termijn. Dit 
heeft ook mogelijke gevolgen voor maatschappelijke participatie en de levensloop 
later (lange termijngevolgen die nog niet zijn onderzocht). 

9. Onoordeelkundig fixeren met verwondingen tot gevolg. In de literatuur worden 
breuken van extremiteiten en ribben vaker genoemd, maar ook verwondingen door 
onoordeelkundig inbrengen (bloedingen) van de sonde. 

10. Onoordeelkundig voeden met gevaar voor reflux, dumping en re-feeding syndroom. 



 

 

11. Onoordeelkundig inbrengen van de sonde met risico van plaatsing in de luchtwegen 
en verstikking. 

12. Traumatisering van verpleegkundig personeel en ouders en gezinsleden (vicarious 
trauma) en risico van burn-out als gevolg van emotionele overbelasting. 

13. Het ontwikkelen van stress en een double bind situatie met ouders/verzorgers die het 
kind niet tegen de dwang konden beschermen en eenzaamheidsgevoelens en het 
ontwikkelen van negatieve conditioneringsmechanismen (voeding-dwang). Het uit de 
literatuur bekend dat voeding een van de meest belangrijke 
conditioneringsmechanismen is. 

14. Tekortschieten van begeleiding, bijvoorbeeld door werkdruk of tegenoverdracht. 
15. Langdurige dwangvoeding kan leiden tot weefselbeschadiging en nog onbekend is de 

uitwerking op lange termijn van de combinatie van stress en nutridrank op het 
maagdarmkanaal. Er zijn aanwijzingen voor later overlijden als gevolg van 
darmverkleving op latere leeftijd. 

16. Sociale consequenties van een langer durende behandeling, bijvoorbeeld niet naar 
school gaan of verlies van huisvesting. 

17. Ontwikkelingsschade als gevolg van dwang (veranderingen in sociaal-emotionele 
ontwikkeling en persoonsvorming). Ook cognitieve achteruitgang wordt genoemd in 
extreme situaties. 

18. Het overlijden van cliënten ondanks dwangvoeding met alle ethische aspecten van 
dien. 

 
In onderstaande box beschrijven jongeren de dwangvoeding die zij kregen als 
traumatiserend, in hun ervaringen komen verschillende van de bovenstaande risico’s naar 
voren. Het wordt duidelijk hoe de werkalliantie onder druk kan komen en er een repressief 
klimaat kan ontstaan. De namen zijn gefingeerd.  
 

Elsa: “Ik had alleen een half kapotte babyfoon, die ze op kantoor lieten staan als ze gingen lunchen, 

waardoor ik dus in m'n bed plaste. Ze lieten me gewoon liggen tot de arts kwam of ze werden boos 

op mij en zeiden dat ze me de volgende keer wél zouden laten liggen, omdat ik het volgens hen 

alleen maar deed om eruit te mogen. En het is al zo'n mensonterende situatie [slikt]. En er zijn ook 

andere dingen gebeurd die ik met niemand deel. Maar gewoon, kort gezegd, iedereen kan bij je 

komen als je zo vastligt en je kan helemaal niks doen. En gillen kan je doen wat je wilt, maar weet 

je, niemand die je hoort want je gilt altijd. Dat geldt voor cliënten, maar dat geldt ook voor staf 

eigenlijk. Dat maakt wel dat mijn vertrouwen in de hulpverlening nu heel klein is eigenlijk.” 

Isa: “Als afdeling is het ook…je kijkt elkaar aan en je weet gewoon…soms werd er ook een beetje zo 

gedaan van: het is weer zover. Die worden dan naar het kamertje meegenomen en dan weet je al 

hoe laat het is. Je wist het meteen zodra je iemand hoorde gillen en krijsen. Echt kreten. Maar 

eigenlijk…ik werd daar stil van. Je voelt bijna wat de ander voelt. Ze haalden die sonde er steeds uit 

en deden ‘m er weer in. Als in: we hopen daarmee door de pijn en het onprettige gevoel en door de 

trauma’s dat iemand zelf weer gaat inzien: ik moet dit veranderen. Maar ik vind dat onmenselijk, 

de pijn om dit constant erin en weer eruit te halen. Dan word je eigenlijk gestraft voor het ziekzijn 



 

 

en dan ga ik het een beetje vergelijken met iemand die lichamelijk ziek is en die wordt ook niet 

gestraft. Die kinderen maken een keuze vanuit de eetstoornis en ze mogen het niet van zichzelf en 

dan word je eigenlijk gepijnigd, want de neus kan dat niet aan en je lichaam ook niet. En dan denk 

ik ook: hoe kunnen behandelaren en artsen die keuze maken? Wetend wat het met iemand doet en 

wetend dat iemand eigenlijk die keus maakt vanuit de eetstoornis, terwijl die persoon diep 

vanbinnen het liefst maar gewoon instemt, maar het geprobeerd moet hebben om…mijn beste 

vriendinnetje bijvoorbeeld die overleden is, die wilde wel en die wilde niet tegendraads zijn, maar 

die moest het van zichzelf geprobeerd hebben, want stel je voor dat het gelukt was. Maar ze had 

het niet geprobeerd en dan moet je die pijn door vanuit je ziekte, terwijl die persoon zichzelf er best 

wel bij neer wil leggen, maar het gewoon niet kan en dan word je daar zo voor gestraft.”  

 
Conclusie en aanbeveling 
 
The strength of a recommendation indicates the extent to which one can be confident that 
adherence to the recommendation will do more good than harm’: 
 
Kwaliteit van bewijs  

laag  Er is beperkt vertrouwen in de schatting van het (on)gunstig effect 
van (interventie). 
Er is weinig bewijs op langere termijn van het gunstige effect van 
de interventie. Er zijn veel aanwijzingen voor ongunstige effecten. 
Voor een overzicht zie: De Valk, 2019 en Wesselius 2020. 
 

 

4. Gradering van bewijs  
Voor een overzicht zie: Ward et. al, 2015; de review van Elzakkers et al.; 2014De Valk, 2019 
en Wesselius 2020. 
 

5. Overige overwegingen 
5.1 Medisch perspectief 
Het medisch perspectief is een van de overwegingen bij het beslissen tot en toepassen van 
dwangvoeding, maar beslist niet het enige (zie verder). Wanneer alleen dit perspectief wordt 
gehanteerd bestaat er een groot risico van een utilitaire benadering (zie verder). Belangrijk 
hierbij is dat er tot op heden geen duidelijke richtlijnen zijn ontwikkeld om aan te geven wat 
bijvoorbeeld ‘levensgevaar’ is of ‘wilsonbekwaam’en het de vraag is of die ontwikkeld 
kunnen worden. Dat maakt dat verantwoording en geregistreerde toetsing van medisch 
handelen zeer belangrijk is. In een aantal onderzochte gevallen ontbrak deze 
verantwoording en toetsing in het dossier dat wij onderzochten. Medisch handelen kan niet 
verantwoord worden vanwege tegenoverdracht en frustratie of belangen. Omdat er geen 
duidelijke richtlijnen voorhanden zijn is onafhankelijke advisering door collega’s (niet uit 
dezelfde kliniek) van groot belang. Wanneer een collega anders oordeelt dient dat oordeel 
te worden gerespecteerd. Dat geldt ook voor een eventuele zorgmachtiging. Kortom, 



 

 

wanneer een onafhankelijke psychiater anders oordeelt over levensgevaar is het niet 
gewenst om  een andere psychiater te raadplegen teneinde toch de zorgmachtiging door te 
krijgen. Wanneer een medicus gevraagd wordt voor de rechter te getuigen is hij door zijn 
beroepscode geroepen om niet met meer zekerheid te getuigen dan hij kan verantwoorden 
op basis van de stand van zaken op het terrein van medische kennis (die zoals eerder werd 
betoogd) uitermate weinig harde aanknopingspunten geeft voor het vermoeden van 
‘levensgevaar’. Omdat het gaat om een zeer invasieve medische handeling die niet zonder 
risico’s is, is het ‘voorzorgprincipe’ geen geldig argument. 
 
5.2 Juridisch perspectief  
Vanuit juridisch perspectief is het belangrijk om een scherpe analyse te maken van de 
verschillende belangen en wetten. Wanneer iemand voedsel weigert en men overweegt 
dwangvoeding toe te passen is er sprake van een botsing tussen de fundamentele rechten 
van de patiënt en de zorgplicht van een arts in het kader van de WGBO. Het recht van de 
patiënt op respect voor het privéleven, bescherming van de lichamelijke en geestelijke 
integriteit (onaantastbaarheid van het lichaam) en het verbod op een onmenselijke en 
vernederende behandeling tegenover de plicht van de arts om goede zorg te verlenen 
volgens de professionele standaarden. Dwangvoeding is een beperking van de fundamentele 
rechten en is alleen mogelijk als er een wettelijke grondslag is.  
Deze wettelijke grondslag is terug te vinden in de Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
(Wvggz), de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Jeugdwet (Jw). Daarnaast zijn de beginselen 
proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid en doelmatigheid van belang.   
 
WGBO 
De WGBO is de basis voor alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van 
patiënten. Belangrijk is om aandacht te hebben voor de leeftijden van de minderjarige cliënt 
en het begrip wilsonbekwaamheid. De WGBO geldt ook als de patiënt vrijwillig 
psychiatrische zorg ontvangt.  
 
Leeftijd 
Voor medische behandelingen is toestemming vereist van de patiënt. Minderjarigen hebben 
een wettelijke vertegenwoordiger (de ouder(s) met gezag of voogd) die afhankelijk van de 
leeftijd van de minderjarige (mee) beslist over onder andere medische behandelingen. 
Jongeren onder de 12 jaar zijn niet bekwaam om over medische behandelingen te beslissen. 
De wettelijke vertegenwoordiger(s) moet instemmen met de behandeling. Als beiden ouders 
het gezag hebben moeten beiden toestemming geven voor de behandeling. Zijn ouders het 
niet eens dan is in sommige gevallen een uitzondering mogelijk. Hoewel de jongere onder de 
12 jaar formeel niet hoeft in te stemmen is de mening wel van belang. De jongere heeft 
recht op informatie die aansluit bij de leeftijd en hoe ouder de jongere is hoe meer hij/zij 
wordt betrokken bij de behandeling.3 
Voor de jongere in de leeftijdscategorie van 12 tot 16 jaar geldt het vereiste van dubbele 
toestemming. Dit betekent dat zowel de wettelijke vertegenwoordiger als de jongere zelf 
moet instemmen met de behandeling. Als de jongere de behandeling wenst, maar een van 

 
3 Zie https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/wegwijzer-dubbele-toestemming-minderjarige-
1.htm 
 

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/wegwijzer-dubbele-toestemming-minderjarige-1.htm
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/wegwijzer-dubbele-toestemming-minderjarige-1.htm


 

 

de ouders weigert (of omgekeerd) kan de uiteindelijke wens van de jongere gehonoreerd 
worden als de behandeling noodzakelijk is om ernstig nadeel te voorkomen of als de 
minderjarige de behandeling weloverwogen blijft wensen of weigeren, ondanks de 
bezwaren van de wettelijke vertegenwoordiger. Jongeren van 16 jaar en ouder beslissen zelf 
over de behandeling. Belangrijke manier voor het kunnen geven van toestemming is het 
gebruik van informed consent. 
 
Wilsonbekaam 
Het uitgangspunt in de WGBO is dat iemand wilsbekwaam is. Volgens artikel 450 lid 3 WGBO 
is iemand wilsonbekwaam als de cliënt niet in staat is tot een redelijke waardering ter zake. 
De arts is bevoegd te bepalen of iemand wilsonbekwaam is, hij kan indien hij dit nodig vindt 
advies inwinnen bij een psychiater (GGZ Standaard Eetstoornissen).  
 
De vraag of iemand wilsonbekwaam is is een taak-specifieke beoordeling. Dit betekent dat 
beoordeeld moet worden of de patiënt over de voorliggende vraag een zelfstandige 
beslissing kan nemen. Het gaat dus niet om elke beslissing en voor altijd.  
Voor de praktijk is door de KNMG in 2004 een stappenplan ontwikkeld bij beoordeling van 
wilsbekwaamheid. Het gebruik van dit stappenplan wordt ook aanbevolen door het 
Kennispleingehandicaptensector.nl voor de Wet zorg en dwang. In 2016 is een korte 
handleiding geschreven specifiek voor cliënten met Anorexia Nervosa, in opdracht van 
Altrecht Eetstoornissen Rintveld. Deze brochure geeft handvatten voor de praktijk hoe om te 
gaan met Anorexia Nervosa cliënten die weigeren mee te werken aan de behandeling 
(Brochure Wilsbekaamheid & Anorexia). 
 
In de Handreiking beoordeling Wilsbekwaamheid vanuit het Ministerie van Volksgezondheid 
bepaalt de kwaliteit van het besluitvormingsproces de beoordeling van wilsbekwaamheid 
aan de hand van vier aspecten: begrijpen, waarderen, redeneren en keuze maken. Het 
eerste aspect gaat over het begrijpen van de ziekte en de behandeling die wordt 
voorgesteld. Belangrijk is dat de informatie begrijpelijk is en aansluit bij het niveau van de 
cliënt. Het tweede aspect gaat over het waarderen van de problematiek en de voorgestelde 
behandeling. De vraag is of de patiënt de problematiek erkent en het mogelijke voordeel- of 
nadeel van de behandeling. Het derde aspect is redeneren, de cliënt kan alle opties tegen 
elkaar afwegen inclusief het niet behandelen. En tot slot het vierde aspect op basis van de 
voorgaande stappen een keuze kunnen maken (Brochure Wilsbekwaamheid & Anorexia).  
 
Plomp en Goethal (2020) stellen dat wanneer een wilsonbekwame patiënt zich verzet tegen 
een behandeling, kan men alleen aan dit verzet voorbij gaan in de WGBO als de behandeling 
kennelijk nodig is om ernstig nadeel te voorkomen. Wanneer het maatregelen zijn die de 
vrijheid van de client ontnemen, mag dit alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. De beginselen 
van proportionaliteit, subjectiviteit, effectiviteit en veiligheid moeten een duidelijke 
(schriftelijke) plek krijgen in de besluitvorming van het toepassen van dwangvoeding. 
 
Vertegenwoordiger 
Wanneer een patiënt wilsonbekwaam is, betekent dit uitsluiting als gesprekspartner. Iemand 
anders moet dan de patiënt vertegenwoordigen. De vertegenwoordiger hoort de belangen 
van de patiënt te behartigen. Voor wilsonbekwame minderjarigen zijn de wettelijke 
vertegenwoordigers (de ouder(s) met gezag of de voogd) degene die de belangen 



 

 

behartigen. Voor wilsonbekwame volwassenen zijn er verschillende mogelijkheden zoals de 
door de patiënt gemachtigde vertegenwoordiger, de ouders of familielid van de patiënt of 
de wettelijke vertegenwoordiger voor volwassenen (de curator of de mentor). “Shared 
decision making” is essentieel. De vertegenwoordigers mogen meebeslissen. Het is 
uiteindelijk de arts die eindverantwoordelijk is. 
 
Wvggz 
De Wvggz is alleen bedoeld voor de algemene psychiatrie. De wet regelt de mogelijkheid om 
onvrijwillige zorg op te leggen bij mensen met een psychiatrisch stoornis die niet op 
vrijwillige basis de zorg accepteren die zij nodig hebben.  
De Wvggz regelt zowel de gedwongen opname als verschillende mogelijkhedenen van 
gedwongen behandeling, ook wel verplichte zorg genoemd. Verplichte zorg betekent dat de 
zorg, ondanks verzet van de patiënt, kan worden verleend op grond van een zorg- of 
crisismachtiging of maatregel van een rechter of burgemeester. Dit betekent dat er alleen 
verplichte zorg kan worden opgelegd als er sprake is van verzet. En dat alleen die vormen 
van verplichte zorg kunnen worden opgelegd waarvoor de rechter of burgemeester 
toestemming hebben gegeven. Wanneer de verwachting is dat een crisismaatregel wordt 
opgelegd kan in de voorbereiding op deze maatregel verplichte zorg worden verleend. De 
verplichte zorg moet noodzakelijk zijn voor de voorbereiding van de crisismaatregel, het 
moet een ultimum remedium zijn en worden opgelegd zolang dit nodig is om de procedure 
van de crisismaatregel af te ronden (art. 7:3 Wet verplichte GGZ). 
 
Dwangvoeding is een vorm van verplichte zorg. Het uiteindelijke besluit van het toedienen 
van dwangvoeding wordt genomen door de behandelend arts. Belangrijk uitgangspunt van 
de Wvggz is dat verplichte zorg alleen als ultimum remedium kan worden toegepast. Dit 
betekent dat er geen mogelijkheden zijn voor vrijwillige zorg of ander minder ingrijpende 
maatregelen. De beginselen van proportionaliteit, subjectiviteit, effectiviteit en veiligheid 
moeten een duidelijke plek hebben in de transparante schriftelijke besluitvorming. De 
verplichte zorg moet op maat zijn, doelmatig en in verhouding tot het ermee te bereiken 
doel: het wegnemen van het aanzienlijk risico op ernstig nadeel. Bij twijfel moet altijd een 
onafhankelijke collega worden geraadpleegd. 
 
Leeftijd 
Volgens de Wvggz zijn jongeren die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, niet in 
staat om zelfstandig op grond van Wvggz beslissingen te nemen die samenhangen met het al 
dan niet toepassen van verplichte zorg. Jongeren in de leeftijd van 16 jaar en ouder zijn 
bevoegd zelfstandig besluiten te nemen of degene die door de jongere is gemachtigd. Is de 
jongere wilsonbekwaam dan zijn de wettelijke vertegenwoordiger(s) diegene de jongere 
vertegenwoordigen. Jongeren van 18 jaar en ouder die wilsonbekwaam zijn moeten 
vertegenwoordigd worden op gelijke wijze als in de WGBO.  
 
Wilsonbekwaam  
Uit de memorie van toelichting volgt dat er heel weinig wordt gesproken over het begrip 
wilsbekwaamheid. Het woord wilsonkwaam wordt niet in de wet genoemd, wel de 
tegenwoordig veel gebruikte omschrijving ‘indien betrokkene niet in staat is tot een redelijke 
waardering van zijn belangen ter zake’. Het gaat dan om de uitoefening van je rechten en 



 

 

plichten (op grond van de Wvggz). Het is de zorgverantwoordelijke4 die deze 
wilsbekwaamheid zorgvuldig en transparant beoordeelt. Ten aanzien van elke handeling, 
waartegen de patiënt zich verzet, zal de zorgverantwoordelijke expliciet moeten beoordelen 
of betrokkene wilsbekwaam is ten aanzien van die weigering. Essentieel is hierbij informed 
consent. Uit de thematische wetsevaluatie wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging 
komt naar voren dat wilsbekwaam verzet bij een psychische stoornis in principe moet 
worden gerespecteerd wanneer alleen schade voor betrokkene zelf het mogelijke gevolg 
daarvan kan zijn. Dit is echter niet absoluut, bijvoorbeeld als iemand wilsbekwaam en 
suïcidaal is.5 Belangrijk is dat de cliënt waar mogelijk zelf de regie houdt tijdens de hele 
periode van verplichte zorg. Hulpverleners moeten regelmatig met de patiënt overleggen en 
de zorg samen evalueren. Bij twijfel dient onafhankelijk advies te worden gevraagd.  
 
Wzd 
De Wzd geldt kort samengevat voor mensen met een verstandelijke beperking. Het 
uitgangspunt is 'Nee, tenzij'. Dat betekent dat onvrijwillige zorg niet mag worden toegepast, 
tenzij er sprake is van ernstig nadeel. Hierin zit een groot verschil met de Wvggz. Bij de 
Wvggz vindt vooraf aan het opleggen van verplichte zorg altijd een toetsing door de rechter 
plaats. In de Wzd kan verplichte zorg zonder een rechterlijke toetsing worden opgelegd.  
Onvrijwillige zorg is ook hier een ultimum remedium. Sommige vormen van zorg zijn altijd 
onvrijwillig, zo ook het toedienen van voeding en vocht. Deze moeten altijd in het zorgplan 
van de patiënt staan en daarbij moet altijd het stappenplan worden gevolgd. Dit is een 
getrapt zorgmodel met als doel om onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Als het 
niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden, moet de situatie goed worden geanalyseerd, 
alternatieven in een multidisciplinair team worden bekekenen en (externe) deskundigheid 
wordt ingeschakeld om mee te denken. In het zorgplan moet onder andere duidelijk zijn 
omschreven; voor welk ernstig nadeel de onvrijwillige zorg kan worden toegepast; welke 
zorgverlener bevoegd is om de onvrijwillige zorg aan de cliënt te verlenen; de duur en 
frequentie van de onvrijwillige zorg en de termijn waarbinnen onvrijwillige zorg aan de cliënt 
mag worden verleend.  
 
Het uitgangspunt is dat de in het zorgplan opgenomen vorm van onvrijwillige zorg binnen 
maximaal 3 maanden wordt afgebouwd, en indien mogelijk sneller. Wanneer dit niet 
mogelijk is dan moet er opnieuw een overleg worden georganiseerd. Bij dit overleg moet 
niet alleen een deskundige van een andere discipline aansluiten, maar ook een niet bij de 
zorg betrokken deskundige. Dit overleg vindt altijd in aanwezigheid van de cliënt en zijn 
vertegenwoordiger plaats, dit wordt ook wel het uitgebreid deskundigenoverleg genoemd 
(Frederiks & Steen, 2020) 
 
Leeftijd 
Hiervoor gelden dezelfde criteria als bij de WGBO. Onder de 12 jaar moeten de wettelijke 
vertegenwoordiger(s) (de ouder(s) met gezag of de voogd) instemmen met de behandeling. 

 

4 Als zorgverantwoordelijke in de zin van de Wvggz kunnen o.a optreden een: psychiater; klinisch psycholoog;klinisch 

neuropsycholoog; gezondheidszorgpsycholoog; verpleegkundig specialist geestelijke gezondheid. 

 
5 Thematische wetsevaluatie wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging, ZonMw 2011. 



 

 

Voor de jongeren tussen 12 tot 16 jaar oud geldt dubbele toestemming. Jongeren van 16 
jaar en ouder beslissen zelf over de behandeling.  
 
Wilsonbekwaam 
In de Wzd is het uitgangspunt dat de wens van de cliënt steeds het uitgangspunt is. Ook hier 
wordt het begrip wilsbekwaamheid niet als begrip gedefinieerd. Er wordt wel net als in de 
WGBO een omschrijving gegeven. Een patiënt is wilsonbekwaam ter zake wanneer hij niet in 
staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake van een 
beslissing die hem betreft (art. 3 lid 2 WZD). De wilsonbekwaamheid mag niet door de eigen 
behandelaar worden getoetst, dit is dus anders dan in de WGBO. Het moet een deskundige 
zijn die niet betrokken is bij de zorg. Voordat de deskundige hierover oordeelt moet hij 
overleg hebben gehad met de vertegenwoordiger. Het besluit tot wilsonbekwaamheid moet 
worden vastgelegd en ook moet duidelijk zijn voor welke beslissing (en welke maatregel) de 
wilsonbekwaamheid geldt.  
 
Vertegenwoordiger 
Een vertegenwoordiger treedt op wanneer de cliënt niet in staat kan worden geacht tot een 
redelijke waardering van zijn belangen. Dit kan gelijk als in de WGBO de wettelijke 
vertegenwoordiger(s) voor volwassenen zijn, de curator of mentor. Is er geen wettelijke 
vertegenwoordiger dan kan een persoonlijk gemachtigde optreden als vertegenwoordiger, 
de partner of echtgenoot of familie (zoals ouder).  
 
Jeugdwet 
Op basis van artikel 6.1.2 Jeugdwet kan een rechter een machtiging verlenen om een jongere 
te laten opnemen in een gesloten jeugdzorginstelling. Er dient sprake te zijn van ernstige 
opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van de jeugdige naar volwassenheid 
ernstig belemmeren. Een gesloten verblijf is noodzakelijk om te voorkomen dat de jeugdige 
zich onttrekt aan die hulp of daaraan door anderen wordt onttrokken.  
In de jeugdwet staan regels voor het toepassen van vrijheidsbeperkingen (middelen en 
maatregelen). In de jeugdwet is het mogelijk om tegen de wil van de jongere of van degene 
die het gezag uitoefent, geneeskundige behandelingsmethoden toe te passen. Het 
toedienen van dwangvoeding valt onder geneeskundige behandelingsmethoden. Om deze 
maatregel te kunnen toepassen is het vereist dat deze is opgenomen in het 
hulpverleningsplan van de jongere met instemming van een gekwalificeerde 
gedragswetenschapper (6.3.6 Jw), waarbij duidelijk staat beschreven in welke situatie de 
maatregel mag worden toegepast en de duur en frequentie. 
 
Vervolgens moet telkens opnieuw beoordeeld worden of de maatregel mag worden 
toegepast. Waarbij de vraag centraal staat of het nemen van de maatregel noodzakelijk is 
om acuut gevaar voor de gezondheid of de veiligheid van de jongere of anderen te 
voorkomen. Daarnaast moet steeds worden overwogen en beargumenteerd of het beoogde 
doel niet met andere middelen kan worden bereikt.  
Als de maatregel niet is opgenomen in het hulpverleningsplan dan mag deze maatregel 
alleen worden toegepast voor zover dit noodzakelijk is als overbrugging van een tijdelijke 
noodsituaties. De toepassing moet binnen vierentwintig uur nadat deze is aangevangen de 
instemming hebben van een gekwalificeerde gedragswetenschapper. De maatregelen, 



 

 

methoden of beperkingen worden ten hoogste gedurende zeven opeenvolgende dagen 
toegepast. 
 
Jeugdwet en WGBO 
Een geneeskundige behandeling is een medische handeling. Artikel 6.3.2 Jw legt de 
bevoegdheid van het toepassen van een geneeskundige behandeling bij de instelling, maar 
dit betekent niet dat een medicus verplicht kan worden tot handelen. Of, en zo ja, welk 
medisch ingrijpen geïndiceerd is moet de arts volgens zijn professionele standaard 
beoordelen. Dit artikel verschaft de arts – op aangeven van de jeugdhulpaanbieder – wel een 
uitdrukkelijke legitimatie om onder voorwaarden tegen de wil van de jongere, een inbreuk 
te maken op zijn lichamelijke integriteit. Op het voorschrijven en toedienen van medicijnen 
of dwangvoeding is de Wet BIG onverkort van toepassing. Dit betekent dat alleen degenen 
die volgens de wet BIG bevoegd zijn het voorschrijven en toedienen van medicijnen of 
dwangvoeding dit mogen doen. Zo is bijvoorbeeld het toedienen van injecties een 
voorbehouden handeling voor verpleegkundigen en artsen. 
Belangrijk is dat wanneer de geneeskundige behandeling noodzakelijk is om de doelen van 
de gesloten jeugdhulp te bereiken de WGBO niet geldt. Dit is anders voor geneeskundige 
behandelingen die niet in relatie tot de doelen van de gesloten jeugdhulp staan, dan geldt de 
WGBO onverkort.  
 
Voor het nemen van het besluit tot dwangvoeding op grond van de Jeugdwet moet ook de 
beginselen van proportionaliteit, subjectiviteit, effectiviteit en veiligheid een duidelijke plek 
hebben in de schriftelijke besluitvorming. De verplichte zorg moet op maat zijn, doelmatig 
en in verhouding tot het ermee te bereiken doel. Van de toepassing van een geneeskundige 
behandeling tegen de wil wordt melding gedaan aan de gecertificeerde instelling 
(gezins)voogd en de ouders als de jeugdige niet onder toezicht staat. Tevens dient melding 
te worden gedaan aan de inspectie voor de gezondheidszorg van psychiatrische 
behandelingen onder dwang. 
 
Leeftijd 
In de jeugdwet geldt gelijk als in de WGBO en Wzd dezelfde regeling ten aanzien van de 
toestemming van de jongere.  
Onder de 12 jaar moeten de wettelijke vertegenwoordiger(s) instemmen met de 
behandeling. Voor de jongeren tussen 12 tot 16 jaar oud geldt dubbele toestemming. 
Jongeren van 16 jaar en ouder beslissen zelf over de behandeling.  
 
5.3 Psychologisch en ethisch perspectief 
Belangrijk, ook bij dwangvoeding is de motivatie van de patiënt vanuit psychologisch en 
ethisch perspectief.  
 Vanuit de Zelfdeterminatietheorie zijn de psychologische basisbehoeften Verbondenheid, 
Competentie en Autonomie belangrijk voor motivatie, ook bij gedwongen behandeling (Van 
der Helm, Kuiper & Stams, 2018). Engster (2015) definieert goede zorg als het helpen van 
patiënten om in hun behoeften te voorzien, hen te ondersteuning in het ontwikkelen van 
hun kwaliteiten en het verlichten van onnodig(e) pijn en lijden, zodat zij kunnen (over)leven, 
ontwikkelen en (uiteindelijk kunnen) functioneren in de samenleving.  
Onderzoek door Tan et al., 2010 liet dan ook zien dat verbondenheid met naasten en 
behandelaars een belangrijke voorwaarde was voor een succesvolle gedwongen 



 

 

behandeling. Daarom is het van het grootste belang om die verbondenheid niet te frustreren 
door de autonomie onnodig in te perken en als gevolg van routinematig werken de 
verbondenheid te schaden. Vrij naar Hannah Arendt is gedwongen behandeling geen 
routinematige ‘arbeid’ of geprotocolleerd ‘werk’ maar professioneel ‘handelen’, waarbij ook 
bij gedwongen behandeling in gezamenlijke besluitvorming (Ten Brummelaar, 2018), de 
patiënt zoveel mogelijk autonomie zou moeten ervaren (zie hiervoor ook de review van 
Hachtel & Vogel naar gedwongen behandeling uit 2019). Dreiging met dwangvoeding zorgt 
voor autonomieverlies,  extreme stress en minder motivatie voor eten. Tegelijkertijd staat de 
verbinding op het spel, wat ook leidt tot vermindering van intrinsieke motivatie 
(Vansteenkiste & Soenens, 2015).  
 
  



 

 

Vanuit biomedisch ethisch perspectief zijn er een aantal belangrijke uitgangspunten te 
noemen6. 
 

1. Respect voor autonomie: naast psychologische argumenten (motivatie) en juridische 
argumenten om de autonomie van cliënten te respecteren zijn er ook ethische 
argumenten. Zeker wanneer de patiënt een duidelijke wil laat blijken (bijvoorbeeld in 
schriftelijke vorm) en daarbij blijft, is het niet geoorloofd die zomaar met een beroep 
op wilsonbekwaamheid opzij te schuiven.  

 
Respect for autonomy, nonmaleficence, beneficence, and justice. 
 

2. Het te gemakkelijk opzij schuiven van autonomie onder de pretext van 
wilsonbekwaamheid is feitelijk een vorm van medisch paternalisme. Vaak is er bij 
dwangvoeding een risico van driedubbel medisch paternalisme: verblijf in een 
instelling, fixatie en dwangvoeding. Dat legt een zware verplichting op behandelaren 
die op deze wijze de autonomie van de patiënt inperken. Als eerste geldt dat de 
behandeling geen kwaad doet (nonmaleficience criterium). Daar valt ook onder het 
veroorzaken van pijn of lijden, het incapaciteren van cliënten (bijvoorbeeld 
vastbinden). De risico’s die zijn verbonden aan dwangvoeding (zie onder 1.1), ook op 
lange termijn,  geven aan dat deze afweging zorgvuldig dient te worden gemaakt en 
vastgelegd. 

3. Belangrijk is dat wanneer er toch besloten wordt om de autonomie opzij te schuiven 
er geen andere mogelijkheid moet zijn. Dat is wat anders dan de behandeling 
voorhanden hebben, personeelsgebrek om nabijheid te bieden, gebrek aan geduld,  
gebrek aan kennis, geen andere plek beschikbaar, boosheid over het gedrag van de  
patiënt (tegenoverdracht) of andere belangen die mee kunnen spelen zoals angst, 
statusverlies,  zorgkosten of andere partijen die aandringen op deze behandeling. 

 
Uit ethische overwegingen mag ook niet worden gedreigd met dwangvoeding omdat dit kan 
leiden tot negatieve uitkomsten en een self-fulfilling prophecy. Het is belangrijk dat 
medewerkers begrijpen dat niet eten, niet gaat over ‘niet willen eten’, maar niet 
kunnen/durven’ eten op basis van pijn uit het verleden (Wesselius et al, 2020). Dit werkelijk 
willen en kunnen begrijpen doet de enorm destructieve schadelijke tegenoverdracht 
verminderen.  
 
Dit alles vraagt van behandelaren en medewerkers uiterste zorgvuldigheid. Vandaar deze 
richtlijn met tips voor de praktijk. 
 
De zorgethiek benadrukt echter dat enkel het naleven van een algemene richtlijn zoals deze 
onvoldoende is. Goede zorg vraagt de ontwikkeling van verschillende vaardigheden, 
waaronder goed luisteren en afstemmen op de behoeften van de zorgontvanger. Zorg wordt 
voor een belangrijk deel gedreven door emoties. Het is dan ook belangrijk dat zorgverleners 
reflectief met hun emoties om leren gaan om tegenoverdracht te voorkomen en te 
vertrekken vanuit het belang en de ervaring  van de zorgontvanger (Gilligan, 1982; Kittay, 
1999; Held, 2006). Het ontwikkelen van responsiviteit, aandacht voor emoties en compassie 

 
6 Deze uitgangspunten zijn ontleend aan Beauchamp, T.L. & Childress, J.F. (2019). Principles of biomedical 
ethics. Oxford: Oxford University Press. 



 

 

zijn van groot belang voor goede zorg en het uiteindelijke behandelresultaat (Pulchini, 2015). 
Vele emoties, relaties, belangen, machtsverhoudingen en afwegingen spelen een rol binnen 
zorgsituaties, in het bijzonder in de zorg voor eetproblematiek in gedwongen kader. 
Wanneer casuïstiek complexer wordt en routine niet meer volstaat, bestaat er een groter 
risico op repressie (De Valk, 2019). Het is belangrijk de complexiteit niet te verengen en 
daarmee de mens en de naastbetrokkenen te reduceren tot de eetproblematiek. Het 
zorgethisch perspectief heeft oog voor deze complexiteit in zorgpraktijken en het netwerk 
van relaties daarbinnen (Leget, Nistelrooij & Visse, 2017). Zorg kan namelijk gezien worden 
als een cyclisch, relationeel en reflectief proces (Toronto, 1993). Het (moreel) goede is 
daarmee niet vooraf of algemeen te bepalen, maar ontstaat in dialoog met belangrijke 
betrokkenen, zoals familie, zorgverleners en zorgontvangers. De zorgontvanger en zijn of 
haar stem en behoeften spelen hierin een cruciale rol en het is belangrijk hem of haar op 
een passende, creatieve manier te betrekken en naar hem of haar te luisteren (Toronto, 
1993).  
 
 
 

6. Aanbevelingen7 
 
Aanbevelingen in de periode tot en met het genomen besluit. 
 
Aanbeveling Beslissing 1 

Hulpverleners dienen nooit te dreigen met dwangvoeding (indirecte dwang en 
dwangstapeling) in de aanloop naar dwangvoeding noch uit praktische noch uit zorg-
ethische overwegingen. 

 
Aanbeveling Beslissing 2 

Voordat het besluit tot dwangvoeding wordt genomen dient een adequate risicotaxatie te 
worden gemaakt. 
 
- een onafhankelijke arts toetst de medische noodzaak. Dit is noodzakelijk omdat er 
momenteel geen absolute criteria zijn aan te wijzen voor het starten en stoppen met 
dwangvoeding of het bestaan van ‘levensgevaar’. 
- een onafhankelijk psychiater toetst de psychiatrische noodzaak (voor zover die niet is 
beargumenteerd in een Wvggz beschikking of de Wet zorg en dwang). 
- de behandelverantwoordelijke beoordeelt geschiktheid van de locatie, ook in termen van 
voldoende bevoegd en bekwaam en aantoonbaar geschoold personeel en de aanwezigheid 
van een begeleidingsplan, en legt deze beoordeling schriftelijk vast. 

 
Aanbeveling Beslissing 3 

Vanwege de zorgethische aspecten kan overwogen worden, voordat het besluit tot 
dwangvoeding wordt genomen een moreel beraad te gehouden door ter zake kundige en 

 
7 In de GRADE-benadering zijn er twee typen aanbevelingen: sterke en zwakke aanbevelingen. De GRADE 
werkgroep NL stelt voor om werkwoorden als ‘dienen’ voor een sterke en werkwoorden als ‘overwegen’ 
voor een zwakke aanbeveling te gebruiken. Belangrijk is voorts dat bij zwakke aanbevelingen opties 
worden vermeld. Zwakke aanbevelingen zijn dan ook bij voorkeur conditionele aanbevelingen. 



 

 

opgeleide medewerkers en de hoofdbehandelaar. Doel van dit moreel beraad is het 
voorkomen van dwangvoeding als standaardtherapie bijvoorbeeld bij gebrek aan 
alternatieve behandelmethoden of bij angst en paniek of bij personeelsgebrek. Het blijft een 
ultimum remedium. Van dit moreel beraad wordt verslag gedaan in het cliëntendossier. 

 
Aanbeveling Beslissing 4 

Voordat het besluit tot dwangvoeding wordt genomen dienen ouders of naasten en de 
patiënt mondeling en schriftelijke geïnformeerd te worden en hun de mogelijkheid gegeven 
schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij de instelling, een eigen plan te kunnen maken om 
dwangvoeding te voorkomen (Wvggz) of eventueel juridische stappen te kunnen zetten 
(rechtsbescherming). Het bezwaar heeft opschortende werking. 

 



 

 

Aanbeveling Beslissing 5 

Indien de subsidiariteit, proportionaliteit of doelmatigheid van de beoogde of uitgevoerde 
dwangtoepassing vragen oproepen, dient een second opinion door een onafhankelijk, niet 
bij de behandeling betrokken, expert aangevraagd te worden. 

 
Aanbeveling Beslissing 6 

Een besluit tot dwangvoeding kan vanwege het invasieve karakter en de psychiatrische. 
consequenties alleen worden genomen onder het wettelijke kader van de Wet op de 
Geneeskundige behandelovereenkomst, Jeugdwet, Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg of de Wet zorg en dwang. Ook dwangvoeding met toestemming van de 
cliënt of diens wettelijke vertegenwoordigers blijft dwangvoeding en moet getoetst worden 
aan de wettelijke vereisten. 

 
Aanbeveling Beslissing 7 

Het besluit tot het toedienen van dwangvoeding dient zorgvuldig en gedocumenteerd in een 
plan worden genomen en toegevoegd aan het cliëntendossier.  
 
1 het plan bevat een begin- en een einddatum (waarna een nieuw plan kan worden 
gemaakt). 
2 het plan bevat ook een gewichtsindicatie waarop altijd gestopt wordt. Bij het bereiken van 
‘niet levensbedreigend gewicht’ wordt altijd met dwangvoeding gestopt. Dwangvoeding is 
gezien het invasieve karakter ervan niet geëigend om een ‘buffer’ aan te leggen. 
3 Een afbouwplan is onderdeel van het besluit tot dwangvoeding en het cliëntendossier. In 
dit afbouwplan wordt de mening van de patiënt gerapporteerd en de patiënt 
vertrouwenspersoon ingelicht 
  

  
Aanbevelingen met betrekking tot de uitvoering van de maatregel. 

 
Aanbeveling Procedure 1 

Van te voren dient een gedetailleerd multidisciplinair uitvoeringsplan gemaakt te worden, 
waarin doelen en termijnen worden vastgelegd, ook de procedure tot eventuele fixatie, 
sonde in-uit en bejegening wordt vastgelegd.  

 
Aanbeveling Procedure 2 

Dit plan dient met alle betrokkenen, inclusief de patiënt besproken te worden.  

 
Aanbeveling Procedure 3 

Gedurende de dwangvoeding dient de voortgang iedere drie dagen in een MDO besproken 
te worden (verplichte evaluatiemomenten) en een verslag opgenomen te worden in het 
cliëntendossier. 

 
  



 

 

Aanbeveling Procedure 4 

Wanneer geconstateerd wordt dat de behandeling dreigt te falen, bij voorbeeld als de 
gestelde doelen niet worden bereikt, wordt een onafhankelijke derde expert (bijvoorbeeld 
van het CCE) gevraagd om advies aan het MDO uit te brengen (om kokerzien te voorkomen). 
Dit is een middel om behandelaars te helpen om een dwangtoepassing te voorkomen of zo 
kort mogelijk te laten duren en wordt gezien als een ‘best practice’. 
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/dwang-en-drang/3-zorg-rondom-
dwang-en-drang/3-5-monitoring/consultatie 

 
Aanbeveling Zorg 1 

Verantwoordelijkheden 
De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van dit plan.  
 
De verpleegkundige dient de dwangvoeding toe. Vanwege het risico op medische 
complicaties moet het toedienen van dwangvoeding gezien worden als een voorbehouden 
handeling. Alleen medisch personeel met een BIG registratie is bevoegd dwangvoeding toe 
te dienen. 
 
Een arts en een psycholoog superviseren de toediening . 
 
De psycholoog begeleidt de uitvoering van de dwangvoeding, vanwege de ernstige 
psychologische risico’s; maakt samen met de hoofdbehandelaar een risicokaart aan met een 
assessment over het psychische welzijn van de client en van de mogelijke schade en vult die 
regelmatig aan; legt psychologische nazorg vast in het afbouwplan, ook als de client de 
instelling heeft verlaten en eventueel is overgedragen aan een andere partij (bijvoorbeeld 
een Fact Team).  
 
Sociaal werker brengt de sociale consequenties van een langer durend verblijf (bijvoorbeeld 
verlies van huisvesting of school) in kaart en adresseert deze. 

 
Aanbeveling Zorg 2 

Bij- en nascholing 
Degenen die over de dwangvoeding beslissen en ze toedienen krijgen bij-en nascholing over 
de achtergrond van AN bijvoorbeeld dat het gaat om ‘niet kunnen’ eten en de neurologische 
reacties van stress op eten. Dat het om een trauma reactie gaat. Hoe overdacht en 
tegenoverdracht werken. 
Per begeleider wordt in kaart gebracht waar eigen trigger/symbool werking en dus 
tegenoverdracht risico speelt. En wat daarin nodig is qua begeleiding en eigen proces werk. 
Teamcoaching strekt tot aanbeveling gezien de psychologische impact op de medewerkers. 

 
Aanbeveling Zorg 3 

Leefklimaatonderzoek 
Het verdient aanbeveling om regelmatig het leefklimaat op de afdeling te meten samen met 
mogelijke onderlinge beinvloeding. Hiervoor zijn gevalideerde instrumenten beschikbaar 
(Group Climate Instrument 2.0 en PIRY). De uitkomsten van deze metingenkunnen gebruikt 
worden om het klimaat te verbeteren en daarmee de behandelmotivatie. 

https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/dwang-en-drang/3-zorg-rondom-dwang-en-drang/3-5-monitoring/consultatie
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/dwang-en-drang/3-zorg-rondom-dwang-en-drang/3-5-monitoring/consultatie


 

 

 

 
  



 

 

Aanbevelingen met betrekking tot de kwaliteitsborging. 
 
Aanbeveling K1 

Klachten worden door een onafhankelijke klachtenfunctionaris in behandeling genomen en 
gemotiveerd schriftelijk over gerapporteerd aan de client, en/of wettelijke 
vertegenwoordigers conform de vigerende klachtenregeling van de instelling en opgenomen 
in het cliëntendossier. 

 
Aanbeveling K2 

Bij ernstige incidenten (bijvoorbeeld een TS) wordt een multidiciplinair zorgadviesteam met 
minimaal twee onafhankelijke experts en verwanten samengesteld. De verslagen hiervan 
worden opgenomen in het cliëntendossier. 
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