
Klachtencommissie   

[Locatie Fivoor] 

Beslissing d.d. 8 maart 2022 inzake klacht tegen de beslissingen d.d. 4 februari 2022 tot verplichte 
zorg die bestaat uit: 

 beperken van de bewegingsvrijheid; 

 insluiten. 

 opnemen in een 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 3 februari 2022 is opgenomen bij [locatie Fivoor]. Klager 
verblijft bij [locatie Fivoor] in het kader van een zorgmachtiging [datum] met een geldigheidsduur van 
twaalf maanden. De [Rechtbank] heeft in haar beschikking van [datum] vastgesteld dat klager lijdt 
aan een psychische stoornis, te weten schizofrenie, persoonlijkheidsproblematiek en een 
verstandelijke beperking in combinatie met afhankelijkheid van middelen. Het gedrag van klager als 
gevolg van deze psychische stoornis leidt naar het oordeel van de Rechtbank tot ernstig nadeel voor 
of van betrokkene of een ander. De zorgmachtiging legitimeert, onder meer en voor zover relevant 
voor de klacht, opname in een accommodatie, beperking bewegingsvrijheid en insluiting als vormen 
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. Daarnaast moet de verplichte zorg veilig zijn 
voor de betrokkenen, de naastbetrokkenen en de hulpverlening. 
 
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 beslissing op schrift is gesteld, naar behoren is  
gemotiveerd en 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.  
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Ten aanzien van de opname [locatie Fivoor]  
Klager stelt weliswaar dat er geen risico bestaat op maatschappelijke teloorgang, maar de commissie 
is van oordeel dat voldoende is gebleken van het bestaan van een psychische stoornis bij klager en 
het daaruit voortvloeiende ernstige nadeel. De commissie is er voldoende van overtuigd geraakt dat 
klager niet zelfstandig in staat is om zijn problemen op het gebied van wonen en financiën op te 
lossen. Daarbij komt dat klager door onaangepast gedrag het aanzienlijke risico loopt in 
conflictsituaties terecht te komen. De commissie volgt verweerders in hun inschatting dat door 
middel van de opname kan worden gekomen tot een plaatsing in een passende woonvoorziening en 
maatschappelijke teloorgang van klager kan worden voorkomen. De commissie neemt hierbij in 
aanmerking dat hiermee ook wordt bereikt dat klager zo veel als mogelijk zijn autonomie herwint. De 
commissie is van oordeel dat de beslissing tot de opname bij [locatie Fivoor] op goede gronden is 
genomen en onder de gegeven omstandigheden qua proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid en 
effectiviteit is gerechtvaardigd.  
 
Ten aanzien van de insluiting   
De beslissing van 4 februari 2020 ten aan zien van de insluiting houdt feitelijk in dat de kamerdeur 
van klager 's nachts op slot wordt gedaan wanneer klager na 1 waarschuwing 's nachts opnieuw van 
zijn kamer komt. Ten tijde van de hoorzitting was de kamer van klager al een aantal nachten niet 
afgesloten geweest.  
 
De commissie leidt uit de rapportages af dat het in de beslissing beschreven gedrag van klager leidde 
tot overlast voor medepatiënten en hiermee het risico dat klager de agressie van medepatiënten 
over zichzelf afroept en dat de insluiting doelmatig was om dit ernstig nadeel te reduceren of weg te 
nemen. De commissie neemt daarbij in aanmerking dat de maatregel zoveel als mogelijk is beperkt 
door klager eerst een waarschuwing te geven. De commissie is van oordeel dat verweerders op 4 
februari 2022 met reden konden beslissen tot insluiting in de eigen kamer en dat die beslissing aan 
de algemene beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid en effectiviteit voldoet.  
 
Ten aanzien van het verlof/de vrijheden 
De commissie is van oordeel dat het al dan niet toekennen van verlof buiten de kliniek, niet kan 
worden beschouwd als het uitvoeren van verplichte zorg maar onderdeel is van de behandeling. 
Fivoor heeft het verlofbeleid voor [locatie Fivoor] vastgelegd in het document 'verlofbeleid [locatie 
Fivoor]'. Het document bevat voor patiënten van [locatie Fivoor] een plan waarbij het verlof in acht 
fasen stapsgewijs wordt uitgebreid. De commissie begrijpt uit de toelichting ter zitting dat aan klager 
ten tijde van de hoorzitting stap 2 (begeleid verlof op het terrein) was toegekend. De commissie stelt 
vast dat uit de rapportages en ter zitting een psychotisch toestandsbeeld van klager naar voren komt. 
Daarbij komt dat met klager geen overeenstemming is bereikt over de opname bij [locatie Fivoor] en 
er regelmatig moeizaam met klager tot samenwerking wordt gekomen. De commissie kan 
verweerders dan ook goed volgen in hun inschatting dat het verlof conform het verlofbeleid, 
stapsgewijs dient te worden opgebouwd.  
 
Beslissing 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht in al zijn onderdelen ongegrond.   


