
Klachtencommissie   

[locatie Fivoor]  

Beslissing d.d. 18 mei 2022 inzake de in de zin van  
artikel 10:3 Wvggz (Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg) voorgestelde klacht tegen de 
beslissing tot beperking van vrijheden en het moeten volgen van een kamerprogramma.  
 

Beoordeling 
Gelet op de ingebrachte stukken en gehoord de toelichtingen op de zitting is de commissie tot de 
volgende beoordeling gekomen.  
 
In het onderzoek naar aanleiding van de klacht is vastgesteld dat klager op grond van een bijzondere 
voorwaarde bij zijn veroordeling tot een gevangenisstraf van vier jaar d.d. [datum] [locatie Fivoor] 
verblijft.  
De bijzondere voorwaarde houdt in dat klager zich voor de maximale duur van achttien maanden 
moest laten opnemen in [locatie Fivoor] en zich diende te houden aan de huisregels en de 
aanwijzingen die [locatie Fivoor] geeft voor de behandeling. Niet-naleving van de voorwaarde kan 
consequenties hebben voor zijn verblijf in [locatie Fivoor]. 
In termen van rechtspositie betekent dit dat klager vrijwillig opgenomen is; waar het gaat om de 
behandeling wordt zijn rechtspositie derhalve beheerst door de Wgbo (Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst).  
Klager verblijft sinds ongeveer een jaar in [locatie Fivoor].  
 
De klacht van klager ziet op de beslissing na de gebeurtenissen in de middag van 27 april 2022 dat hij 
een kamerprogramma moest volgen en niet naar buiten mocht.  
Het kamerprogramma hield in dat klager met begeleiding in de woonkamer kon verblijven en voor 
rustmomenten naar zijn kamer ging.   
 
Mede afgaande op de rapportage in het dossier van klager geldt met betrekking tot die 
gebeurtenissen het volgende. 
Bij aanvang van de late dienst werd geconstateerd dat de tafels en de stoelen in de huiskamer op 
hun kop lagen dat er in de keuken met een bord en koffie was gegooid. Andere patiënten vertelden 
dat klager zich daaraan schuldig had gemaakt. Daarop is klager op kantoor geroepen om zijn verhaal 
te doen. Klager reageerde al direct zeer boos op de beschuldigingen, schold, schreeuwde, ontkende 
dat hij dat had gedaan en wilde weten wie dat had gezegd. Onderwijl trapte hij herhaaldelijk tegen 
de deur van de kast in het kantoor. Nadat de kast het had begeven is klager naar zijn kamer 
verwezen. Toen ook daar een hoop kabaal vandaan kwam bleek klager in het Surinaams en op een 
toon die door de begeleider als dreigend werd opgevat een groepsgenoot toesprak om te 
achterhalen wie zijn naam genoemd had en een andere groepsgenoot probeerde over te halen de 
schuld van de troep in de keuken op zich te nemen. In een tweede contactmoment daarna heeft 
klager toegegeven dat hij degene was die de tafels en de stoelen in de huiskamer op hun kop had 
gezet.     
Het kamerprogramma is voor die avond gehandhaafd om de rust te bewaren.  
Tijdens een contactmoment in de avond had klager gelegenheid met een begeleider te wandelen. Hij 
lag half te slapen en heeft kenbaar gemaakt dat hij “geen momentje wilde”.  
Diezelfde avond meldde klager zich om 22.00 uur bij de begeleiding met de mededeling dat hij wilde 
roken. Daarop is een begeleider met hem de tuin ingegaan. Toen klager hoorde dat een begeleider 
van zijn groep met een patiënt van een andere groep was gaan wandelen werd klager erg boos 
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omdat hij zelf met die begeleider wilde wandelen; er was hem beloofd dat hij naar buiten mocht als 
hij zich niet goed voelde.   
De volgende ochtend is het kamerprogramma na een gesprek van klager met de begeleiding en zijn 
behandelaar opgeheven. In dat gesprek heeft klager er blijk van gegeven te begrijpen dat tot een 
kamerprogramma is besloten omdat er zorgen waren over de veiligheid van de patiëntengroep en is 
hij daarmee akkoord gegaan.  
Het verlof volgens stap 3 van het verlofbeleid is in de avond van 29 april beëindigd.  
 
In de opvatting van de klachtencommissie kon in de hierboven beschreven omstandigheden in de 
namiddag van 27 april  met reden besloten worden dat klager met een kamerprogramma in zijn 
kamer moest blijven. Het kamerprogramma was nodig om zowel bij klager als bij de andere 
patiënten de spanning die het gedrag van klager had opgeroepen en bleef oproepen te reduceren.  
Het gebruik van een kamerprogramma op deze wijze en met een dergelijk doel is te beschouwen als 
onderdeel van de behandeling, passend binnen het behandelplan van klager en de huisregels.  
De deur van klagers kamer is niet op slot geweest; van insluiting of enige vorm van 
vrijheidsbeperking was dan ook geen sprake. 
 
Dat klager in de late avond van 27 april niet meer kon wandelen was het directe gevolg van het feit 
dat zijn verlof vanwege ongeoorloofde afwezigheid op 26 april teruggezet was naar stap 3. Volgens 
het voor [locatie Fivoor] geldende verlofbeleid betekende die terugzetting dat hij uitsluitend onder 
begeleiding het terrein op en af mocht. Op dat tijdstip was voor hem geen begeleiding meer 
beschikbaar.  
Naar het oordeel van de klachtencommissie was het gezien het late tijdstip, - na 22.00 uur -, niet 
onredelijk dat het klager niet mogelijk gemaakt werd nog te gaan wandelen.  Van een aanbod eerder 
die avond om te gaan wandelen heeft hij geen gebruik gemaakt. 
 
Het geheel overziende is de conclusie van de klachtencommissie dat de klacht ongegrond is. 
 
Beslissing 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond.  
 
 


