
Klachtencommissie   

[locatie Fivoor]  

Beslissing d.d. 13 april 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.  
 
Ten aanzien van klacht inzake de beslissing tot toediening van depotmedicatie 
De commissie stelt vast dat door [Rechtbank] op [datum] een zorgmachtiging ten aanzien van klager 
is afgegeven voor de duur van twee jaar. [Rechtbank] heeft in haar beschikking van [datum] 
vastgesteld dat klager lijdt aan een schizofreniespectrum en/of andere psychotische stoornis in de 
vorm van een waanstoornis. Deze stoornis leidt naar het oordeel van de Rechtbank tot ernstig nadeel 
voornamelijk gelegen in het bestaan van of het aanzienlijk risico op ernstig lichamelijk letsel. Dit 
ernstig nadeel wordt veroorzaakt doordat betrokkene bij psychotische decompensatie fysiek en 
verbaal agressief wordt naar derden. De zorgmachtiging legitimeert, onder meer en voor zover 
relevant voor de klacht, het toedienen van medicatie als vorm van verplichte ambulante zorg.  
 
Sinds begin [jaartal] is klager ambulant in zorg bij [locatie Fivoor] van Fivoor. Ter behandeling van de 
waanstoornis van klager wordt klager behandeld met depot antipsychotica dat eens per 28 dagen 
wordt toegediend. In eerste instantie heeft klager de voorgeschreven depotmedicatie op vrijwillige 
basis geaccepteerd. Op 2 september 2021 heeft klager het depot geweigerd en 4 september 2021 
heeft klager een klacht inzake de toediening van medicatie ingediend. De klacht is op 16 september 
2021 door de klachtencommissie ongegrond verklaard. In december 2021 heeft klager wederom het 
depot geweigerd. Op 15 december 2021 is klager daarom kortdurend opgenomen bij [zorginstelling 
1] ter toediening van het depot. Op 16 december 2021 is klager met ontslag gegaan en is de zorg 
voor klager weer overgedragen aan Fivoor. Op 6 april 2022 heeft klager opnieuw aangegeven het 
depot niet te accepteren en heeft hij de onderhavige klacht ingediend.   
 
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 
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de klachtwaardigheid van de beslissing en de mogelijkheid van advies en bijstand door een 
patiëntvertrouwenspersoon.  
 
De commissie stelt vast dat verweerder de beslissing tot toediening van medicatie als verplichte zorg 
gemotiveerd op schrift heeft gesteld in een zogenoemde 8:9-brief gedateerd 17 september 2021. 
Een afschrift van de schriftelijke beslissing is met een informatiebrief door de geneesheer-directeur 
aan klager en diens advocaat toegezonden  
 
Voor wat betreft de inhoudelijke gronden van de beslissing tot toediening van medicatie overweegt 
de commissie als volgt.  
 
Klager heeft bezwaren tegen depotmedicatie. Hij is van mening dat hij geen stoornis heeft en geen 
medicatie nodig heeft. Volgens klager zijn er geen bewijzen voor een stoornis en het daaruit 
voortvloeiende ernstig nadeel voor anderen. Verder is klager van mening dat medicatie schadelijk is. 
De commissie volgt klager hierin niet. Naar het oordeel van de commissie is voldoende gebleken van 
het bestaan van een ernstige, reeds lang bestaande psychiatrische stoornis en het aanzienlijke risico  
op agressie naar derden. Onmiskenbare aanwijzingen hiervoor heeft de commissie met name 
gevonden in de ontslagbrief van [zorginstelling 2] van [datum] waarin de voorgeschiedenis van klager 
uitgebreid is beschreven.  
De commissie stelt ambtshalve vast dat hierin niet letterlijk is beschreven dat klager twee maal een 
psychose heeft gehad, zoals verweerder volgens klager heeft beweerd. In de beschreven 
voorgeschiedenis van klager wordt daarentegen gerefereerd aan de RM (2009) waar klager wordt 
omschreven als "een paranoïd psychotische man zonder ziektebesef" en aan de Pro Justitia 
rapportages waarin genoemd staat "complexe psychiatrische problematiek op het gebied van 
psychotische en/of waanstoornissen". De medische verklaring van 19 oktober 2021, van een 
onafhankelijk psychiater vermeldt “psychotische belevingen" en bij de diagnose "[...] psychotische 
stoornissen". De commissie is op basis van het voorgaande van oordeel dat uit het dossier zonder 
meer naar voren komt dat klager psychotische episodes heeft doorgemaakt.  
 
Met verweerder ziet de commissie geen minder bezwarend alternatief om het aanzienlijke risico op 
ernstig lichamelijk letsel voor anderen te beperken. De commissie is van oordeel dat de beslissing tot 
toediening van depotmedicatie tot op heden qua proportionaliteit, subsidiariteit, effectiviteit en 
veiligheid is gerechtvaardigd. Daarbij neemt de commissie in aanmerking dat verweerder ter zitting 
heeft aangegeven te zullen onderzoeken of en in hoeverre de dosering van de medicatie gaandeweg 
verlaagd kan worden. De commissie acht dit klachtonderdeel ongegrond.  
 
De commissie merkt hierbij op dat de commissie bij een eventuele nieuwe klacht met betrekking tot 
de beslissing tot toediening van medicatie de ontvankelijkheid van de klacht zal beoordelen. Indien 
geen sprake is van gewijzigde omstandigheden zal de commissie de klacht niet-ontvankelijk 
verklaren.  
 
Ten aanzien van klacht [...] (Klacht in de zin van de Wkkgz) 
 
Ten aanzien van het verzoek tot schadevergoeding.  
Nu de commissie de klacht geheel ongegrond verklaart komt zij aan de beoordeling van het verzoek 
tot schadevergoeding op grond van de Wvggz niet toe. Geheel ten overvloede merkt de commissie 
op dat zij niet bevoegd is te oordelen over een verzoek tot schadevergoeding gebaseerd op een 
Wkkgz-klacht.  

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


