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Zelfmoordpoging leidt te vaak tot dwangopname

Mensen die na een suïcidepoging in het ziekenhuis belanden, worden al te snel gedwongen opgenomen omdat de artsen vrezen voor vervolging als het toch misloopt.

Sluiten we soms niet tien patiënten op, om uiteindelijk één te redden? Het is een boutade, maar wel een die vandaag aan bod komt in een workshopdag over suïcidepreventie voor hulpverleners. Die vragen zich steeds meer af of de psychiatrie niet te snel kiest voor een restrictieve behandeling. "Psychiaters houden almaar vaker rekening met mogelijke juridische gevolgen", beaamt Joris Vandenberghe, psychiater bij UPC KU Leuven en vzw Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. "We nemen het zekere voor het onzekere, en laten liever te veel dan te weinig patiënten gedwongen opnemen."Die defensieve houding sluipt de laatste jaren zowat alle medische disciplines binnen, maar speelt nog sterker bij wie werkt met suïcidale of psychiatrische patiënten. "Bij een pijnlijk been kan een arts zeggen dat het 99 procent zeker niet gebroken is, maar dat hij toch voor de zekerheid foto's zal laten nemen. Bij mensen met suïcideneigingen kunnen we het risico niet goed inschatten, en neigen we naar overschatting. We zien ook patiënten die weinig inzicht tonen in hun situatie, of ronduit alle hulp weigeren. En dan komt die defensieve reactie: we laten de patiënt niet naar huis gaan, maar bellen de substituut voor een gedwongen opname. Dat het aantal dwangopnames in stijgende lijn is, heeft daar voor een deel mee te maken." Die angst voor juridische consequenties als iemand er toch nog een einde aan maakt, is nochtans ongegrond. "Het aantal klachten kan je op één hand tellen, maar toch zit de schrik er goed in."En dat baart zorgen. Want hoe restrictiever de behandeling, hoe groter het risico. "Op korte termijn levert het op, iemand dwingen tot opname na een poging tot zelfdoding. Zo blijft de patiënt toch in een wat veiligere omgeving. Maar op het einde van de rit dreigt zo'n aanpak net averechts te werken. Onder dwang ingrijpen maakt het moeilijk om een vertrouwensband op te bouwen met een patiënt, en het is nefast voor de perceptie van de psychiatrie. Het maakt mensen bang, ze denken dat we ze gaan opsluiten voor ze het zelf weten. Uiteindelijk drijf je zo mensen weg van de vrijwillige hulpverlening."
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