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Bram Bakker

WAAROM NIET
GEDWONGEN BEHANDELEN?
Bram Bakker (53) is psychiater en publicist. Hij is
momenteel medisch directeur van verslavingskliniek
RoderSana.

Met grote regelmaat vragen wanhopige partners of
familieleden van iemand met een verslaving me of hun
geliefde niet gedwongen kan worden behandeld.
Omdat ik weet dat dit praktisch onmogelijk is, ontneem
ik ze meestal maar direct alle hoop dat daar een kans ligt.
'Als je door gebruik van cocaïne in een psychose bent
beland, en je vertoont daarbij gevaarlijk gedrag, dan
kan dat soms, maar op het moment dat de drugs is
uitgewerkt sta je meestal direct weer op straat', geef ik
vaak als uitleg. Op de tegenvraag dat iemand dan toch
waarschijnlijk onmiddellijk weer opnieuw gaat gebruiken,
heb ik eigenlijk nooit een goed
antwoord. Ik weet namelijk ook wel
dat het heel vaak zo gaat, en dat
een gedwongen acute opname
de kans op langdurige abstinentie
waarschijnlijk niet vergroot.
Plat gezegd betekent dit dat het
redelijk gemakkelijk is om je in dit
land dood te gebruiken, zonder dat je daarbij door
instanties veel in de weg wordt gelegd. Heeft ook iets te
maken met de veronderstelde vrije wil: iemand die niet
wil kun je toch niet redden…
Eigenlijk ben ik het er hartgrondig mee oneens dat het
zo gaat, in de verslavingszorg. Het is ook helemaal geen
zorg, het is verwaarlozing. En zelfs als je gelooft dat er
een vrije wil bestaat (vanwege ontbrekend bewijs moeten
we het een geloof noemen): kun je daar over beschikken
als je onder invloed bent?
Iedereen die ooit dronken is geweest zal herkennen
dat er dan dingen gezegd en gedaan worden die geen
kans krijgen als je nuchter bent. De belangrijkste (bij)

werking van drank en drugs is een gestoord oordeelsen kritiekvermogen, zoals we dat in psychiatrisch jargon
noemen.
Dat je gebruikt is je eigen verantwoordelijkheid, maar
ben je überhaupt in staat tot gezonde keuzes als je niet
nuchter bent? Ik denk echt van niet, en de vraag is dan
ook of je de keuze voor behandeling op vrijwillige basis
niet pas moet laten maken op het moment dat iemand
daar voldoende toe in staat is. Dus na voldoende lange
detox en voldoende herstel van het brein. Het zou enorm
veel praktische consequenties hebben: gedwongen
opnameplekken voor mensen met
een ernstige verslaving hebben
we eigenlijk niet, de crises worden
opgevangen in de ‘gewone’ GGZ.
En de zorgverzekeraars willen steeds
minder bedden in de verslavingszorg,
niet meer.
De harde werkelijkheid eist naar mijn
idee toch dat we er nog eens heel goed over nadenken:
als er steeds meer mensen bezwijken aan uiteenlopende
vormen van verslaving, en we weten hoeveel dat kost, aan
ellende en geld, en we weten ook hoe teleurstellend laag
de succespercentages van behandelingen zijn, moeten we
dan niet eens overwegen om het structureel anders aan
te pakken? Door juist te investeren in de verslavingszorg,
inclusief de mogelijkheid mensen gedwongen op te
nemen, heb je de kans om meer mensen te redden dan
we nu doen. Dat kan makkelijk, want we redden er maar
heel weinig op basis van vrijwilligheid. De ernstigste
verslaafden ‘kiezen’ bijna nooit voor behandeling
namelijk… ●

‘Romans over
een gelukkige
jeugd zijn al snel
een beetje saai…’
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