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Ethiek van drang en dwang

• Spectrum
- van overtuigen (directive counselling) via overhalen tot fysieke dwang;
- Sterke drang soms gekoppeld aan sanctie of beloning (bv ‘project 

prevention: drugsverslaafden betalen voor vrijwillige sterilisatie of 
langdurige anticonceptie – Barbara Harris VS)

- Voor dwang is altijd een wettelijke basis nodig

• Inbreuk in keuze/handelingsvrijheid; vraagt rechtvaardiging
- Belang: wat staat er op het spel
- Subsidiariteit: wat is de minst ingrijpende effectieve methode
- Proportionaliteit: is de inbreuk in verhouding tot het belang van het doel



Gezondheidsraad 2002

• Beginsel van gelijkwaardig burgerschap van mensen met 
(verstandelijke) handicap.
- mogelijkheid eigen seksualiteit op verantwoorde wijze te ontplooien;
- zoveel als mogelijk is over eigen anticonceptie kunnen besluiten;
- ouderschap niet bij voorbaat uitsluiten of illusoir maken.

• Voor realisering van hun burgerschap zijn mensen met 
verstandelijke handicap meer dan anderen aangewezen op 
begeleiding en ondersteuning
- Zoveel mogelijk aansluitend bij hun eigen wensen en behoeften



Gezondheidsraad 2002

• Geen vereiste dat iemand zelfstandig in staat is een kind op te 
voeden. 
- Voldoende als hij/zij samen met partner/ondersteund door netwerk/met 

professionele hulp tot verantwoord ouderschap in staat is. Dat vergt 
verbetering van de beschikbare zorg.

• Ouderschap is onwenselijk wanneer 
- grote kans bestaat dat het kind ten gevolge van tekortschietende 

opvoedingsvaardigheden ernstige schade zal ondervinden. 
- het een te zware last legt op het functioneren van de ouder.



Gezondheidsraad 2002

• Als verantwoord ouderschap niet mogelijk is, 
- alleen ruimte voor dwang als behandeling nodig is om ernstig nadeel 

voor wilsonbekwame patiënt zelf te voorkomen (Wgbo 465 lid 6)
- als wilsbekwame patiënt blijft weigeren: proberen door dialoog te 

overtuigen.

• Verkennen van noodzaak om mogelijkheden voor anticonceptie 
onder dwang te verruimen. 
- Maar er is ook veel dat daar tegen pleit, waaronder recht op bescherming 

van lichamelijke integriteit
- Eerst praktijk beter in kaart brengen en verkennen van alternatieven 

waaronder proactieve hulpverlening.



Staatssecretaris: ontmoedigingsbeleid

• Reactie staatssecretaris 2004
- Als verantwoord ouderschap naar verwachting slechts mogelijk is met 

ondersteuning van netwerk en professionals, moet ingezet worden op 
ontmoedigingsbeleid ipv op verbetering van die ondersteuning.

- Onderzoek naar ouderschapscompetentie: zijn er voorbeelden van 
verantwoord ouderschap bij verstandelijk gehandicapte ouders en welke 
factoren spelen daarbij een rol?



Rapport Samenspel van factoren

• De Vries, Willems, Isarin, Reinders 2005
- 5% (IQ<70) krijgt kinderen; 
- Bij een derde ‘goed genoeg ouderschap’ (= afwezigheid 

kinderbeschermings- maatregelen of vermoeden 
verwaarlozing/mishandeling); 

- Bij meer dan de helft (55%) schiet de opvoeding echt tekort.

• Factoren die bijdragen tot ‘goed genoeg ouderschap’: 
- bereidheid steun te vragen/ adviezen te accepteren;  
- eigen opvoedingservaringen; 
- ontbreken financiële problemen; 
- aanwezigheid van steunend sociaal netwerk (buren, vrienden).



Ondersteunen 
ipv ontmoedigen

• Conclusies: 
- beeld dat aan ontmoedigingsbeleid ten grondslag ligt: dat het eigenlijk 

altijd misgaat, moet worden bijgesteld.
- verstandelijke beperking als zodanig geen sterke indicator.

• Aanbeveling: 
- zorg voor hulpverlening gericht op het tot een succes maken van het 

ouderschap van wie daar toe in staat geacht kunnen worden





NVAVG standaard 2005

• Ontmoedigen
- Door de ontoereikende ouderschapscompetentie waarvan bij mensen 

met een verstandelijke handicap vaak sprake is, zal de omgeving van de 
cliënt het  krijgen van kinderen eerder moeten ontmoedigen dan 
stimuleren in het belang van ouder en kind.

- Ondersteuning indien toch zwangerschap en kind

• Dwang
- Het is nodig wetgeving te ontwikkelen die gedwongen anticonceptie in 

sommige omstandigheden mogelijk maakt. Te denken valt aan (…) het 
opleggen van gedwongen anticonceptie bij een wilsbekwaam 
verstandelijk gehandicapte in de situatie waarin een eerder kind 
verwaarloosd of mishandeld is. Dit gedurende een periode waarin 
uitgezocht kan worden of goed genoeg ouderschap alsnog haalbaar is. Of 
langer als dat nodig is.



NVAVG standaard 2005

• Hogere eisen: 
- de NVAVG realiseert zich dat in deze standaard hogere eisen worden 

gesteld inzake omgang met kinderwens aan mensen met een 
verstandelijke handicap dan aan andere zorgafhankelijke groepen in onze 
samenleving. De overheid zou er voor moeten zorgen dat ook voor die 
andere groepen beleid wordt ontwikkeld.



KNMG 2006

• Ontmoedigen als beoordeling van de individuele situatie tot de 
conclusie leidt dat van ‘goed genoeg’ ouderschap geen sprake 
kan zijn.
- op een bepaalde doelgroep gericht ontmoedigingsbeleid roept vragen op 

in de sfeer van non-discriminatie. Het past niet om bij voorbaat alle 
verstandelijk gehandicapten, en uitsluitend hen, het voordeel van de 
twijfel te ontnemen

• Gedwongen anticonceptie:  KNMG terughoudend, wel nader 
verkennen 



NVAVG 2016



NVAVG 2016



Motiveren tot vrijwillige keuze
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Motiveren tot vrijwillige keuze

• Pilot 25/29 deelneemsters (86%) langdurige anticonceptie.
• Positief voorspellende factoren

- geld voor anticonceptie?
- voldoende kennis over vruchtbaarheid en anticonceptie
- hulpverlener die verantwoordelijkheid neemt 
- ….die een sfeer van vertrouwen weet te scheppen voor bespreken van 

seksualiteit, met aandacht voor sociale en culturele dimensie
- … en van emoties rond moederschap. 



-->Nu Niet Zwanger landelijk programma



Vertrouwen winnen > ‘sturen van gedrag’
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Procedure Bureau Clara Wichmann



Procedure Bureau Clara Wichmann/NJCM



Ethiek van drang

• Bemoeizorg en ‘respect voor autonomie’?
- Maartje Schermer: ‘Drang en informele dwang in de zorg’ 

(CEG 2003). Onderscheid tussen liberaal perspectief en 
relationeel perspectief op autonomie.

- Autonomie als afgrenzing of als ideaal.

• Bemoeizorg en rechtvaardigheid
- Wordt er naar mij gekeken, of word ik uitsluitend beoordeeld 

op groepskenmerken? 
- En wordt er niet kritischer naar ons gekeken dan naar andere 

wensouders?



“You never know how ready you are to be a parent until you’ve got kids. So to 

say to people with special needs, you need to make sure you’re ready before you 

try, that’s already setting you up to fail.” (Georgina) 

Kate Theodore, Daniel Foulds, Paul Wilshaw, Alison Colborne, Joyce Nga Yu Lee, Lisa 
Mallaghan, Mary Cooper & Julia Skelton (2018) ‘We want to be parents like everybody 
else’: stories of parents with learning disabilities, International Journal of Developmental 
Disabilities, 64:3, 184-194.

“They say learning disability can’t look after a child and they just assume straight 

away that you can’t look after your child. (Lisa)” 



Ethiek van drang

• Bemoeizorg en gelijkwaardig burgerschap
- Geen ‘ontmoediging’, maar helpen zoeken naar ‘positieve  

levensinvulling met haalbare doelen’ (NVAVG 2016)



Baten tm eerste levensjaar:



Dwang

• Wetsvoorstel PvdA-kamerlid Marjo van Dijke (Tr 3 feb 2005)
• Pieter van Vollenhoven (NRC 13 april 2012): 

- Ernstig verslaafden, psychiatrisch patiënten en verstandelijk 
gehandicapten moeten gedwongen kunnen worden tot het gebruik van 
anticonceptie. 

• Sitalsing, directeur Jeugdbescherming Noord (NRC 29 jan 2015)
- Idem. Nav gewelddadige dood Danielle van Bergen, moeder zwakbegaafd, 

stiefvader eerder gedetineerd wegens verkrachting dochters

• CDA-wethouder Hugo de Jonge Rotterdam (NRC 30 sept 2016):
- “voorheen lag het primaat bij de ouders, nu is er meer oog voor de 

bescherming van het kind. Niet geboren worden is ook een vorm van 
kinderbescherming”. 

• Cees de Groot, oud kinderrechter Rotterdam (NRC 4 feb 2017)
- concept wetsvoorstel, betreft oa. verstandelijke beperking gepaard 

gaande met pedagogische onmacht, door de rechter te beoordelen



NRC 4 feb 2017



NRC 4 feb 2017

Nogal 
onthutsend 

deze 
redenering

…….



Critici

• Psychiaters Robert Vermeiren & Ariane de Ranitz
(NRC 1 feb 2015): 
“Verplichte anticonceptie is een horrorscenario”. 
- uitkomst voor kind niet te voorspellen. 
- willekeur en rechtsongelijkheid liggen op de loer 
- “schijnoplossing van de perfecte maatschappij”

• Hgl Jeugdbescherming Ido Weijers (NRC 6 feb 2017)
“Betere argumenten nodig” dan waar Sitalsing en De Groot mee 
komen.
- ‘conscientieuzer’ was het voorstel van Van Dijke dat tenminste uitging van 

feitelijk schadelijk gebleken gedrag (uithuisplaatsing eerder kind)
- maar dan nog blijft het fundamentele probleem van de medewerking van 

de arts 
- Idem Gert van Dijk KNMG: ondermijnt vertrouwensrelatie arts en patiënt



Enquête NVAVG 2016

• Respons=45/67 professionals 
- AVGs, huisartsen, gyneacologen, urologen, 

gedragsdeskundigen



Ethiek van dwang

• Belang, subsidiariteit, proportionaliteit
• Dwang vergt altijd wettelijke grondslag
• Wilsonbekwame patiënt/cliënt alleen indien (ook) in diens eigen 

belang
• Wilsbekwame persoon in het belang van anderen

- Wvggz maakt gedwongen afkicken van verslaafde zwangere mogelijk in 
het belang van het ongeboren kind

• Maar hier ook: inbreuk in de lichamelijke integriteit
- Vgl gedwongen sectio

• Beroepsethiek arts?
• Voorwaarden ter voorkoming willekeur

- Op basis van gebleken gebrek aan ouderschapscompetentie
- Tijdelijk en reversibel



Conclusie

• Gelijkwaardig burgerschap vraagt om positieve benadering van 
de kinderwens van mensen met een verstandelijke beperking, 
zoals van iedereen;

• Maar ouderschap kan ongewenst zijn bij tekortschietende 
ouderschapscompetentie of te zware last op eigen functioneren;

• Het half lege of het half volle glas.
• Drang in de vorm van bemoeizorg is inbreuk in de vrijheid van 

de persoon en vergt rechtvaardiging;
• …..ten overstaan van de betrokkene als individu, niet als lid van 

een groep.
• De discussie over gedwongen anticonceptie komt vast terug.
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