
Klachtencommissie 
 
[Locatie Fivoor] 
 
Beslissing d.d. 12 augustus 2022 inzake klacht tegen beslissing d.d. 2 augustus 2022 tot toediening 
van medicatie middels een depot. 
 
Beoordeling 
Gelet op de ingebrachte stukken en gehoord de toelichtingen op de zitting is de commissie tot de 
volgende beoordeling gekomen.  
 
De [Rechtbank] heeft op [datum] een machtiging tot voorzetting van de crisismaatregel afgegeven 
tot en met [datum]. Op [datum] heeft de officier van justitie een verzoekschrift voor een 
zorgmachtiging ingediend bij de Rechtbank. De machtiging tot voorzetting van de crisismaatregel én 
het voor de expiratiedatum ingediende verzoekschrift, legitimeren de toepassing van bepaalde 
vormen van verplichte zorg, waaronder de toediening van medicatie.   
 
De commissie stelt het volgende voorop.  
 
Verplichte zorg in het kader van een crisismaatregel of 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.  
 
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 beslissing om klager medicatie toe te dienen als vorm van verplichte 
zorg, gemotiveerd op schrift is gesteld in een artikel 8:9-brief, van [datum]. Een afschrift van deze 
schriftelijke beslissing is met een informatiebrief door de geneesheer-directeur aan klager en diens 
advocaat toegezonden  
 
Voor wat betreft de inhoudelijke gronden van de beslissingen overweegt de commissie als volgt.  
 
Klager heeft aangevoerd dat hij geen psychische stoornis heeft en geen medicatie nodig heeft. 
Volgens klager ervaart hij veel stress door de huidige opname maar vormt zijn gedrag geen ernstig 
nadeel voor hemzelf of voor anderen.  
 
De commissie stelt vast dat er op dit moment nog geen diagnose van een psychische stoornis is 
gesteld. Op grond van de dagrapportages stelt de commissie vast dat klager zich zodanig heeft 
gedragen dat een kortdurende interventie in de zin van afzondering in de separatieruimte heeft 
plaatsgevonden. Het gedrag van klager heeft ook geleid tot het risico dat klager de agressie van 
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anderen over zichzelf afriep. In die zin is er sprake van ernstig nadeel als gevolg van een psychische 
stoornis. Dat er nog geen diagnose is gesteld doet hier niet aan af.  
 
Verder stelt de commissie vast dat klager twee maal kortdurende antipsychotica toegediend heeft 
gekregen. Beide keren verbeterde hierdoor het psychotische toestandsbeeld. Een positief effect van 
antipsychotica mag dan ook worden verondersteld.  
 
De commissie onderkent de duidelijke wens van klager om zo snel mogelijk naar huis te gaan. Klager  
wil zijn hbo-opleiding afronden, heeft een sociaal netwerk om zich heen en heeft een woning. Met 
verweerder ziet de commissie de stabilisatie van het toestandsbeeld van klager als belangrijkste 
voorwaarde voor ontslag. Om een zo kort mogelijke opname te bereiken is naar verwachting het 
gebruik van antipsychotica noodzakelijk. De commissie geeft verweerder in overweging om opnieuw 
met klager het gesprek aan te gaan, voorgaand perspectief te schetsen en te trachten met klager 
overeenstemming te bereiken over het gebruik van orale antipsychotica. Mocht dat niet lukken dan 
is het toedienen van antipsychotica middels een depot het ultimum remedium.  
 
De commissie acht de beslissing tot toediening van antipsychotica, oraal en indien noodzakelijk via 
een depot juist. Aan de vereisten van proportionaliteit, subsidiariteit, effectiviteit en veiligheid is 
naar het oordeel van de commissie voldaan.  
 
Ten aanzien van het verzoek tot schadevergoeding 
Nu de commissie de klacht ongegrond acht, komt zij niet toe aan de beoordeling van het verzoek tot 

schadevergoeding. 

 

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


