
Klachtencommissie   

[locatie Fivoor]  

Beslissing d.d. 8 april 2022 inzake de klacht tegen de beslissing van 24 februari 2022 tot het verlenen 

van verplichte zorg in de vorm van: 

 beperking in het gebruik van communicatiemiddelen; 

 opname in een accommodatie; 

 insluiting (in de eigen kamer). 
 
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 24 februari 2022 is overgeplaatst vanuit het [locatie 
zorginstelling] en is opgenomen bij de [locatie Fivoor]. Klager verblijft bij [locatie Fivoor] in het kader 
van een zorgmachtiging d.d. 29 juni 2021 met een geldigheidsduur van twaalf maanden. De 
[Rechtbank] heeft in haar beschikking van [datum] vastgesteld dat klager lijdt aan een 
neurobiologische ontwikkelingsstoornis, een schizofreniespectrumstoornis en/of andere stoornis en 
een middelengerelateerde en/of verslavingsstoornis, in de vorm van schizofrenie, een 
autismespectrumstoornis en een stoornis in het gebruik van cannabis. Deze stoornis leidt naar het 
oordeel van de Rechtbank tot ernstig nadeel, met name gelegen in het bestaan van of het aanzienlijk 
risico op ernstig lichamelijk letsel.  
De zorgmachtiging legitimeert, onder meer en voor zover relevant voor de klacht: 

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

hebben dat betrokkenen iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van 
communicatiemiddelen; en  

- opname in een accommodatie; 
 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 verplichte zorg veilig zijn voor 
de betrokkene, 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.  
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De commissie stelt vast dat de beklaagde beslissing naar behoren gemotiveerd op schrift is gesteld 
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.  
 
Ten aanzien van de opname bij [locatie Fivoor]  
Uit de toelichting ter zitting komt naar voren dat klager niet opgenomen wil zijn en een leven buiten 
de kliniek wil kunnen opbouwen. De opname is volgens klager niet nodig. Naar het oordeel van de 
commissie is echter voldoende gebleken van het bestaan van een psychische stoornis bij klager en 
het daaruit voortvloeiende ernstige nadeel. Met verweerders ziet de commissie op dit moment geen 
minder bezwarend alternatief om het aanzienlijk risico op ernstig lichamelijk letsel voor anderen te 
beperken. De commissie is van oordeel dat de beslissing om klager bij [locatie Fivoor] op te nemen 
op goede gronden is genomen en onder de gegeven omstandigheden qua proportionaliteit, 
subsidiariteit, effectiviteit en veiligheid is gerechtvaardigd.  
 
Ten aanzien van de beperking in het gebruik van telefoon en playstation 
De commissie stelt vast dat klager beperkt wordt in het gebruik van multimedia, meer specifiek in 
het gebruik van zijn mobiele telefoon en zijn playstation. Het beleid met betrekking tot multimedia 
ten aanzien van klager is bij [locatie zorgaanbieder] ingesteld en bij [locatie Fivoor] gecontinueerd. 
Op 24 februari 2022 is klager de beperking in het gebruik van communicatiemiddelen aangezegd. 
Klager heeft zijn klacht met betrekking tot dit klachtonderdeel niet nader onderbouwd. In het licht 
van de door [zorgaanbieder] overgedragen informatie acht de commissie het voorzetten van het 
ingezette beleid bij [locatie Fivoor] begrijpelijk. De commissie ziet geen aanleiding om aan te nemen 
dat de beslissing daartoe op onjuiste gronden is genomen of niet voldoet aan de algemene 
beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit, effectiviteit en veiligheid. Daarbij heeft de commissie 
ook gelet op hetgeen in de dagrapportages is vermeld. De commissie heeft er voorts kennis van 
genomen dat onlangs is besloten dat klager zijn telefoon en playstation, althans overdag, weer in 
eigen beheer krijgt. Daaruit blijkt dat de beslissing geëvalueerd wordt en dat aan klager 
langzamerhand het vertrouwen wordt gegeven dat hij op de juiste wijze kan omgaan met 
multimedia. Volledigheidshalve merkt de commissie op dat een playstation niet kan worden 
aangemerkt als een communicatiemiddel. Een beperking in het gebruik van een playstation kan naar 
het oordeel van de commissie wel worden gezien als het aanbrengen van een beperking in de 
vrijheid het eigen leven in te richten. Nu deze vorm van verplichte zorg ten aanzien van klager ook is 
toegestaan, ziet de commissie geen reden consequenties te verbinden aan de wijze waarop de 
beperking ten aanzien van de playstation in de beslissing tot het verlenen van verplichte zorg is 
geformuleerd. Niet gesteld noch gebleken is dat door deze formulering  verwarring bij klager is 
veroorzaakt. Daarbij is van belang dat er sprake was van voortzetting van het beleid van [locatie 
zorginstelling]. 
 
Ten aanzien van de kamerbeperking  
De commissie stelt vast dat ten aanzien van klager een rustprogramma van toepassing is. Het 
rustprogramma houdt in dat klager op gezette tijden onder begeleiding op de afdeling verblijft en 
rookmomenten op de patio heeft. Daarbuiten wordt klager ingesloten in de eigen kamer.  
Naar het oordeel van de commissie hebben verweerders voldoende overtuigend onderbouwd dat er 
sprake was en op dit moment nog steeds is van een aanzienlijk risico op ernstig nadeel voor 
verplegend personeel. De commissie neemt daarbij in aanmerking dat klager na incidenten met 
(dreigende) fysieke agressie vanuit [locatie zorginstelling] naar [locatie Fivoor] is overgeplaatst. 
Voorafgaand aan deze incidenten is oplopende spanning bij klager waargenomen op het moment dat 
hij op zijn gedrag werd aangesproken. Nu deze oplopende spanning door verweerders ook wordt 
ervaren en met klager nog geen overeenstemming over zijn behandeling is bereikt, is de beslissing 
tot kamerbeperking op goede gronden genomen en acht de commissie de kamerbeperking nog 
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steeds proportioneel. Hoewel klager vindt dat hij werkt aan zijn gedrag, blijkt uit de dagrapportages 
en het verweer dat klager nog onvoldoende laat zien dat hij leert van incidenten. Onder die 
omstandigheden ligt een uitbreiding van de groepsmomenten op dit moment niet voor de hand. De 
commissie merkt daarbij wel op dat het rustprogramma voor klager een forse beperking inhoudt en 
dat klager op dit moment weinig perspectief wordt geboden. Dit vergt naar het oordeel van de 
commissie dat het rustprogramma met grote regelmaat wordt geëvalueerd en dat steeds wordt 
bezien of klager op meer momenten op de afdeling kan zijn.   
 
Nu is gebleken dat klager zowel door mannelijke als vrouwelijke stafleden wordt begeleid, behoeft 
dit onderdeel geen verdere bespreking. 
 

Beslissing 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond.  
 
 


