
Klachtencommissie   

[locatie Fivoor] 

Beslissing d.d. 3 maart 2022 inzake klacht tegen de beslissing tot toediening van depotmedicatie.   
 
Beoordeling 
Gelet op de ingebrachte stukken en gehoord de toelichtingen op de zitting is de commissie tot de 
volgende beoordeling gekomen.  
 
De commissie stelt het volgende voorop.  
Verplichte zorg in het kader van een zorgmachtiging kan worden verleend als het gedrag van een 
betrokkene als gevolg van zijn of haar psychische stoornis tot ernstig nadeel voor betrokkene zelf of 
anderen leidt.  
 
Iedere vorm van verplichte zorg dient met terughoudendheid te worden toegepast en vooraf 
getoetst te worden aan de algemene beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit, effectiviteit en 
veiligheid. Deze toetsing moet ertoe leiden dat de verplichte zorg alleen wordt ingezet als uiterste 
middel, als er geen mogelijkheden voor vrijwillige zorg meer zijn. Daartoe moet worden beoordeeld 
of er geen lichtere interventies mogelijk zijn en of de verplichte zorg effectief is en het (aanzienlijk 
risico op) ernstig nadeel ook daadwerkelijk wegneemt. De toetsing houdt ook in dat wordt 
beoordeeld of de verplichte zorg mogelijk nadelige gevolgen op de lange termijn voor betrokkene 
met zich meebrengt.  
 
Voorafgaand aan een beslissing tot verplichte zorg overlegt de zorgverantwoordelijke met de 
betrokkene over de voorgenomen beslissing en stelt hij zich op de hoogte van diens 
gezondheidstoestand. De wensen en voorkeuren van betrokkene worden gevolgd, tenzij de 
betrokkene ten aanzien van de voorgenomen beslissing niet wilsbekwaam is.  
 
Met betrekking tot de daadwerkelijke uitvoering van iedere vorm van verplichte zorg stelt de 
zorgverantwoordelijke van een betrokkene een schriftelijke beslissing op met een inhoudelijke 
motivering. De geneesheer-directeur stuurt de betrokkene (en zijn advocaat en eventuele 
vertegenwoordiger) een afschrift van die beslissing met een brief die de betrokkene informeert over 
de klachtwaardigheid van de beslissing en de mogelijkheid van advies en bijstand door een 
patiëntvertrouwenspersoon. 
 
De commissie stelt vast dat de beklaagde schriftelijke beslissing naar behoren is gemotiveerd en 
omstreeks 9 februari 2022  aan klager is uitgereikt. Een afschrift van de schriftelijke beslissing is met 
een informatiebrief door de geneesheer-directeur aan klager en diens advocaat toegezonden. 
 
In het onderzoek naar aanleiding van de klacht is vastgesteld dat klager, na een verblijf van zes 
maanden in het PPC [plaats], op 21 januari 2022 krachtens een zorgmachtiging d.d. 6 januari 2022 
opgenomen is in [locatie Fivoor]. De zorgmachtiging voorziet in verplichte zorg in de vorm van: 

- toedienen van medicatie, alsmede het verrichten van medische controles of andere 
medische  handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische 
stoornis, dan wel vanwege die stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening; 

- beperken van bewegingsvrijheid; 
- aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg 

hebben dat klager iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van 
communicatiemiddelen beperken van bewegingsvrijheid; 

- opnemen in een accommodatie. 
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In de zorgmachtiging wordt het ernstig nadeel omschreven als het aanzienlijke risico op ernstig 
lichamelijk letsel, ernstige materiële schade, maatschappelijke teloorgang en de situatie dat klager 
met hinderlijk gedrag agressie van een andere oproept.  
Van klager is bekend dat hij met meerdere geweldsdelicten met justitie in aanraking is gekomen. Ook 
zijn verblijf in het PPC [plaats] in 2021 was daarvan het gevolg. Eerder is klager dakloos geraakt.  
Afgaande op de documentatie die aan de zorgmachtiging ten grondslag ligt vloeit het gedrag van 
klager voort uit een psychotische stoornis met paranoïde en gedesorganiseerde kenmerken in het 
kader van schizofrenie.  
 
In het PPC [plaats] kreeg klager aanvankelijk olanzapine in tabletvorm. De medewerking van klager 
aan het gebruik daarvan liet te wensen over, hij weigerde deze medicatie. Na enkele risicovolle 
incidenten, - brandgevaar door een bijna droge pan op een kookplaat en wateroverlast door het 
onklaar maken van een wasmachine -, en enkele gedragingen die duidden op ernstig decorumverlies 
en mogelijk seksuele ontremming, is besloten klager in te stellen op antipsychotische medicatie in 
depotvorm, te weten Zypadhera 405 mg, éénmaal per vier weken.   
Daarop verbleekte de psychose, klager was beter in contact en zijn zelfzorg verbeterde. Op 12 januari 
2022 is hem in het PPC [plaats] voor de laatste keer een depot toegediend. 
 
De opname in de [locatie Fivoor] had ten doel klager verder te stabiliseren en hem voor te bereiden 
op resocialisatie. Daartoe werd de behandeling met het depot Zypadhera 405 mg voortgezet. De 
eerste toediening was gepland op 9 februari 2022. 
Omdat klager al gauw te kennen gaf geen medicatie meer te wensen heeft de psychiater besloten de 
behandeling met het depot Zypadhera als verplichte zorg in te zetten. De brief waarin die beslissing is 
vastgelegd is op 9 februari aan klager uitgereikt. Diezelfde dag  is hem het depot toegediend.  
 
Het bezwaar van klager tegen de behandeling met het depot Zypadhera berust op zijn overtuiging 
dat hij geen psychische aandoening heeft en geen nadeel vormt voor anderen of voor zichzelf. 
Hij ervaart van de medicatie ernstige bijwerkingen; hij is in de drie maanden dat hij de medicatie 
heeft gekregen 30 kg zwaarder geworden.  
 
De klachtencommissie kan klager niet volgen in zijn overtuiging dat hij geen psychische aandoening 
heeft. Aanwijzingen voor het bestaan van een psychotische stoornis zijn te vinden in de 
documentatie die ten grondslag ligt aan de motivatie van de beschikking van de rechtbank tot het 
verlenen van de zorgmachtiging d.d. 6 januari 2022, in de observaties van professionals tijdens het 
verblijf van klager in het PPC [plaats] en in de informatie uit een gesprek van de psychiater met de 
broer van klager.  
Naar het oordeel van de klachtencommissie kon de psychiater op 9 februari 2022 dan ook met reden 
beslissen de toediening van het depot Zypadhera 405 mg, éénmaal per vier weken als verplichte zorg 
in te zetten.  
In het algemeen geldt dat het gebruik van antipsychotische medicatie een gunstig effect heeft op 
psychotische stoornissen. In het geval van klager is gebleken dat zich sinds hij behandeld wordt met 
antipsychotische medicatie geen risicovolle incidenten meer hebben voorgedaan en dat zijn zelfzorg 
is verbeterd. Voorts is het, gelet op de gebleken weigering van klager om zowel  antipsychotische als 
somatische orale medicatie te gebruiken, begrijpelijk dat de psychiater gekozen heeft voor medicatie 
in depotvorm. Daardoor wordt voorkomen dat dagelijks dwang moet worden uitgeoefend.  
Derhalve voldoet het gebruik van het depot Zypadhera aan het criterium doelmatigheid.  
In de behandeling van de klacht is gebleken dat het gebruik van het depot Zypadhera voor klager tot 
gevolg heeft dat hij aanzienlijk in gewicht is toegenomen. Van Zypadhera is dat effect bekend. In het 
PPC [plaats] is voor dit medicament gekozen nadat was gebleken dat klager op een ander 
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antipsychoticum reageerde met dystonie.  
De psychiater heeft verklaard, - bevestiging daarvan is gevonden in de voortgangsrapportage sinds 
de opneming van klager in de [locatie Fivoor] - , dat de gewichtstoename van klager niet alleen 
veroorzaakt wordt door de medicatie, maar dat de leefstijl van klager daaraan wellicht ook bijdraagt. 
Van klager is bekend dat hij veel eet en lichaamsbeweging uit de weg gaat.  
 
Dit betekent dat voordat gezegd kan worden dat het gebruik van Zypadhera vanwege de 
bijwerkingen te bezwaarlijk is, een aanpassing van klagers leefstijl te beproeven is.  
Daarmee is het toepassen van depotmedicatie als verplichte zorg in overeenstemming met de 
zorgmachtiging en voldoet deze toepassing naar het oordeel van de commissie ook overigens aan de 
eisen van proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid.  
Het geheel overziende is de conclusie van de klachtencommissie dat de klacht ongegrond is. 
 
Schorsingsverzoek  
De eerstvolgende toediening van het depot is gepland op 9 maart 2022. Omdat de 
klachtencommissie dan al op de klacht zal hebben beslist kan behandeling van het schorsingsverzoek 
achterwege blijven.  
 
Het verzoek om schadevergoeding 
De conclusie dat de klacht ongegrond is laat geen ruimte voor een schadevergoeding.      
 
 
Beslissing 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond.  
 
 
 


