
 

 

Wvggz klachtencommissie  

[locatie Fvioor] 

Beslissing d.d. 18 februari 2022 inzake klacht  
 

- de beslissing van 24 januari 2022 tot opname in een accommodatie en beperking van de 
bewegingsvrijheid;  

- de beslissing van 1 februari 2022 tot toediening van (depot)medicatie.  
 
Beoordeling 
Gelet op de ingebrachte stukken en gehoord de toelichtingen op de zitting is de commissie tot de 
volgende beoordeling gekomen.  
 
Meer in het algemeen overweegt de commissie dat verplichte zorg in het kader van een 
zorgmachtiging aan een betrokkene kan worden verleend als het gedrag van de betrokkene als 
gevolg van zijn psychische stoornis tot ernstig nadeel voor hemzelf of anderen leidt.  
 
Verplichte zorg bij psychiatrische patiënten is een ernstige inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer 
en/of lichamelijke integriteit. Deze inbreuk dient dan ook met de nodige waarborgen omkleed te zijn. 
Daarom worden erop zowel juridisch als medisch gebied eisen gesteld aan het mogen toepassen van 
verplichte zorg. Op juridisch gebied moet verplichte zorg voldoen aan de vereisten van de Wvggz. Op 
medisch gebied moet verplichte zorg voldoen aan de eisen van proportionaliteit, subsidiariteit, 
doelmatigheid en veiligheid. Dat wil zeggen dat het medisch ingrijpen in verhouding moet staan tot 
het af te wenden ernstig nadeel, dat er geen minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn, dat de 
maatregel bijdraagt aan het bereiken van het behandeldoel en dat de patiëntveiligheid gewaarborgd 
is. Daarnaast moet (ambulante) verplichte zorg veilig zijn voor de cliënt, de naastbetrokkenen en de 
hulpverlening. 

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 of wanneer er een 
aanzienlijk risico bestaat op ernstige schade aan personen of goederen. Indien de 
zorgverantwoordelijke geen psychiater is, bereikt de zorgverantwoordelijke over de voorgenomen 
beslissing overeenstemming met de geneesheer-directeur.  
 
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 klager bij [locatie Fivoor] verblijft in het kader van een door [Rechtbank] 
op [datum] ten aanzien van klager afgegeven zorgmachtiging met een geldigheidsduur van twaalf 
maanden. De zorgmachtiging sluit aan op een op [datum] door [Rechtbank] ten aanzien van klager 
afgegeven zorgmachtiging met een expiratiedatum van [datum]. De recent afgegeven zorgmachtiging 
legitimeert, onder meer en voor zover relevant voor de klacht, opname in een accommodatie, 
beperking bewegingsvrijheid en toediening van medicatie als vormen van verplichte zorg.  
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De commissie overweegt verder als volgt 
 
Ten aanzien van de beslissing d.d. 25 januari 2022 tot opname in de accommodatie en beperking 
bewegingsvrijheid  
Allereerst merkt de commissie op dat verweerders ter zitting geen vragen konden beantwoorden 
over dit klachtonderdeel. De voorzitter heeft met instemming van verweerders ter zitting 
aangegeven dat de commissie dit klachtonderdeel daarom op basis van de schriftelijke stukken zal 
afdoen. De commissie is van oordeel dat de schriftelijke beslissing d.d. 25 januari 2022 niet voldoet 
aan de door de Wvggz daaraan gestelde vereisten. Uit de schriftelijke stukken leidt de commissie af 
dat de beslissing is genomen door [verpleegkundig specialist], waarnemend verpleegkundig specialist 
ggz, in overleg met zorgverantwoordelijke [psychiater], psychiater. De commissie is van oordeel dat 
de aanduiding 'waarnemend’ verpleegkundig specialist onjuist is gebruikt. Een verpleegkundig 
specialist ggz is opgenomen in het BIG-register, en kan niet waarnemend zijn. Mocht bedoeld worden 
dat een verpleegkundig specialist ggz als waarnemend psychiater optreedt dan is dat ook een niet 
correcte gang van zaken. Mogelijk is met de term 'waarnemend' bedoeld dat de verpleegkundig 
specialist ggz voor de psychiater waarnam voor wat betreft zijn rol als zorgverantwoordelijke. Een 
zorg-verantwoordelijke die geen psychiater is kan echter slechts een beslissing tot uitvoering van 
verplichte zorg nemen indien hierover overeenstemming met de geneesheer-directeur is bereikt. Uit 
de schriftelijke stukken en het medisch dossier blijkt echter niet dat door de verpleegkundig 
specialist ggz overeenstemming met de geneesheer directeur is bereikt, zoals op grond van artikel 
8:9 lid 1 onder c Wvggz is vereist. Nu niet aan de wettelijke vereisten is voldaan, beoordeelt de 
commissie dit klachtonderdeel gegrond. Het opleggen van verplichte zorg is een inbreuk op 
grondrechten. De wetgever heeft daaraan dan ook strenge eisen gesteld. Om die reden tilt de 
commissie zwaar aan een zorgvuldige procedure. 
 
Ten aanzien van de beslissing d.d. 1 februari 2022 tot toediening van medicatie 
De commissie is van oordeel dat een behandelaar een beslissingsbrief zoals bedoeld in artikel 8:9 
Wvggz, zoveel als mogelijk, enige tijd voorafgaand aan het daadwerkelijk uitvoeren van verplichte 
zorg aan betrokkene dient uit te reiken, zodat betrokkene de mogelijkheid heeft om een klacht in te 
dienen. De duur van deze periode is niet gegeven in de wet en evenmin in de jurisprudentie. Over 
het algemeen wordt een termijn van 24 of 48 uur na het uitreiken van een beslissingsbrief onder 
normale omstandigheden redelijk geacht 
 
Uit de rapportages blijkt dat verweerders op 26 januari 2022 met klager hebben besproken dat hij 
medicatie nodig heeft en dat verplichte zorg wordt overwogen indien klager niet vrijwillig medicatie 
inneemt. Op 31 januari 2022 is klager door verweerder 2 (arts) onderzocht en is naar het oordeel van 
de commissie ook daadwerkelijk tot het toedienen van medicatie besloten. Dit blijkt onder meer uit 
de decursus van 31 januari 2022 waarin staat vermeld: 
 
‘Casus overlegd en huidig beeld besproken met GD psychiater (naam): deze geeft door dat de 
grondslag van toedieningsmedicatie ihkv verplichte zorg is toegewezen door de rechtbank. Dus deze 
recht hebben de behandelaren al van de rechtbank gekregen en de behandelaren moeten gaan 
bepalen wanneer medicatie ihkv verplichte zorg wordt toegediend en hierbij heeft/ speelt 
Geneesheerdirecteur hier helemaal geen rol. Daarom verbaast GD zich wegens deze overleg  og 
benoemd dat vanochtend tijdens OR deze vraag kwam. Verder benoemd dat og morgen psychiater 
…(Naam) werkt en morgen depot wordt toegediend.’ 
 
Klager heeft uit het gesprek op 31 januari 2022 ook opgemaakt dat de beslissing tot het toedienen 
van depot medicatie was genomen. Klager heeft immers  -ondanks het ontbreken van een 
schriftelijke beslissing- op 31 januari 2022 contact opgenomen met de PVP en hem dringend verzocht 
om alvast een klacht met schorsingsverzoek in te dienen bij de klachtencommissie.  
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De decursus van 1 februari 2022 geeft het volgende weer: 
 
‘ 09.00 uur dhr. heeft vandaag zijn depot 
09.20 uur gewicht en tensie gemeten ter voorbereiding sop. Metingen verwerkt in meetlijst 
09.45 uur dhr. heeft een 8:9 brief uitgereikt gekregen waarin verplichte medicatie is opgenomen. Dhr. 
heeft vervolgens na eerst verzet te zijn aangegaan zijn depot 400mg abilify gekregen in zijn rechterbil.  
Nadat dhr. onder controle werd gehouden door vov is dhr. wel rustig blijven liggen. Verplichte zorg is 
aangemaakt in de dwang en drang.’ 
 
De commissie kan de hiervoor geschetste gang van zaken lastig volgen. Klager is geen mogelijkheid 
gegeven om de genomen beslissing door de klachtencommissie te laten toetsen. De klacht was 
immers al ingediend op 31 januari 2022, terwijl de beslissingsbrief pas enkele momenten voor of na 
het toedienen van de verplichte zorg middels een depot is uitgereikt. Deze gang van zaken is in strijd 
met dat wat de Wvggz beoogt; het toepassen van verplichte zorg als ultimum remedium, na een 
zorgvuldige afweging en waarbij de patiënt wordt gewezen op de klachtwaardigheid van de 
beslissing en hem enige tijd wordt gegund een PVP te raadplegen. 
 
Ook de gang van zaken met betrekking tot het schorsingsverzoek acht de commissie weinig 
zorgvuldig. Het is de commissie gebleken -en dit is ter zitting door verweerders bevestigd- dat op 1 
februari 2022 geen sprake was van een noodsituatie die het noodzakelijk maakte om onmiddellijk 
medicatie toe te dienen. De commissie ziet dan ook niet in om welke reden de commissie niet in de 
gelegenheid is gesteld het schorsingsverzoek te beoordelen.  
 
Het geheel overziend kan de conclusie van de commissie niet anders zijn dan dat dit klachtonderdeel 
gegrond is.  
 
Ten aanzien van het verzoek tot schadevergoeding  
Nu de commissie beide klachtonderdelen als gegrond beoordeelt komt de commissie toe aan de 
beoordeling van de door klager gevraagde schadevergoeding. De commissie verzoekt Fivoor om zich 
binnen tien dagen na ontvangst van deze uitspraak schriftelijk uit te laten over het verzoek tot 
schadevergoeding. De commissie zal na ontvangst van het standpunt van Fivoor op het verzoek tot 
schadevergoeding beslissen.  
 
Beslissing 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie beide klachtonderdelen gegrond.    
 
De commissie stelt Fivoor in de gelegenheid om een standpunt over het verzoek tot 
schadevergoeding aan klager, de patiëntvertrouwenspersoon en de klachtencommissie kenbaar te 
maken, alvorens de commissie op dit verzoek zal beslissen.  
 
 
 


