
Klachtencommissie   

[locatie Fivoor] 

Beslissing d.d. 5 februari 2022 inzake de klacht tegen de beslissing d.d. 25 januari 2022 tot opname in 
de accommodatie.  

Beoordeling 
Gelet op de ingebrachte stukken en gehoord de toelichtingen op de zitting is de commissie tot de 
volgende beoordeling gekomen.  
 
De commissie stelt vast dat klager op 20 januari 2022 op vrijwillige basis is opgenomen bij [locatie 
Fivoor]. Toen klager op 25 januari 2022 te kennen gaf de opname te willen beëindigen heeft 
verweerder besloten klager bij [locatie Fivoor] opgenomen te houden in het kader van verplichte 
zorg in de zin van de Wvggz. De op 14 september 2021 ten aanzien van klager afgegeven 
zorgmachtiging legitimeert, onder meer en voor zover relevant voor de klacht, opname in een 
accommodatie als vorm van verplichte zorg.  
 
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 een 
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 op 
25 januari 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.  
 
De commissie overweegt verder als volgt.  
 
Klager wenst de opname te beëindigen en verzet zich tegen de gedwongen opname bij [locatie 
Fivoor] vanaf 25 januari 2022. Klager acht zichzelf wilsbekwaam ter zake en is van mening dat hij op 
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dit moment niet lijdt aan een psychische stoornis die leidt tot ernstig nadeel. 
Onderhoudsbehandeling van een eerdere psychose en behandeling van zijn [..] verslaving kan 
volgens klager op vrijwillige basis plaatsvinden. Een gedwongen opname bij [locatie Fivoor] is naar 
het oordeel van klager niet doelmatig en niet proportioneel.  
 
De commissie stelt vast dat ten aanzien van klager op [datum] door [Rechtbank] een zorgmachtiging 
is afgegeven met een geldigheidsduur van zes maanden. De commissie merkt op dat de Rechtbank in 
haar beschikking van 14 september 2021 uitvoerig is ingegaan op de specifieke situatie van klager. De 
Rechtbank Amsterdam stelt dat klager lijdt aan een psychische stoornis, te weten [...]. Klager erkent 
zijn [...] verslaving maar is er van overtuigd dat zijn psychotische symptomen daardoor worden 
veroorzaakt en niet door een schizofreniespectrum- of andere psychotische stoornis. De 
behandelend psychiater heeft tijdens de mondelinge behandeling uitgelegd dat om hierover 
zekerheid te krijgen het noodzakelijk is dat betrokkene zeker een jaar abstinent moet zijn van 
middelen. 
 
Verder stelt de Rechtbank dat voornoemde stoornis leidt tot ernstig nadeel, gelegen in ernstig 
lichamelijk letsel, ernstige psychische en immateriële schade en maatschappelijke teloorgang en dat 
klager zorg nodig heeft om het ernstig nadeel af te wenden. [...]. De rechtbank is met de 
behandelaars van oordeel dat gelet op het gebrekkige ziektebesef en -inzicht van klager en de in het 
verleden getoonde ambivalentie in combinatie met de verslaving een zorgmachtiging noodzakelijk is 
om aan klager kaders te bieden waarbinnen zo nodig kan worden ingegrepen. Een behandeling 
waarbij ook verslaving een rol speelt gaat gepaard met een of meerdere terugvallen die met deze 
zorgmachtiging zo nodig tijdig ondervangen kunnen worden.  
 
In het licht van de overwegingen van de Rechtbank en de bevindingen van de behandelaren van 
klager ziet de commissie voldoende aanwijzingen voor het bestaan van een psychische stoornis die 
lijdt tot ernstig nadeel voor klager en anderen. Het ernstig nadeel bestond ten tijde van de zitting 
naar het oordeel van de commissie met name uit het risico dat klager door zijn gedrag de agressie 
van anderen over zichzelf afroept en het risico op maatschappelijke teloorgang. Dit ernstig nadeel 
heeft zich in de periode voor de opname daadwerkelijk geopenbaard en wordt door de opname 
weggenomen.  
 
De commissie is er voldoende van overtuigd geraakt dat klager op dit moment zijn belangen ter zake 
van de opname bij [locatie Fivoor] niet voldoende kan behartigen. Klager geeft geen blijk van enig 
ziektebesef en ontkent of bagatelliseert de onmiskenbare signalen die wijzen op ernstig nadeel. De 
commissie neemt hierbij mede in aanmerking dat klager bij een recent opgenomen dagverlof al is 
teruggevallen in middelengebruik en hierbij geen openheid van zaken geeft tegenover zijn 
behandelaren.  
 
De commissie is van oordeel dat de beslissing om klager op 25 januari 2022 bij [locatie Fivoor] 
opgenomen te houden op goede gronden is genomen en gezien de feiten en omstandigheden qua 
proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid en effectiviteit is gerechtvaardigd. Dat de opname in eerste 
instantie op vrijwillige basis plaatsvond doet daaraan niet af. De Wvggz schrijft immers juist voor dat 
geestelijke gezondheidszorg zo veel als mogelijk op vrijwillige basis wordt verleend. Toen op 25 
januari 2022 geen basis voor een vrijwillige opname meer aanwezig bleek heeft verweerder naar het 
oordeel van de commissie in alle redelijkheid kunnen beslissen dat verplichte zorg in het kader van 
de zorgmachtiging kon worden ingezet.  
 
Beslissing 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond.  
 


