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Wvggz klachtencommissie 

[locatie Fivoor]  

 

Beslissing d.d. 4 maart 2020 inzake klacht d.d. 13 februari 2020  

 

Klacht tegen de beslissing tot opname in een accommodatie, beperking bewegingsvrijheid en 
toedienen medicatie 
 

 
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 is gediagnostiseerd met schizofrenie en bekend is met 
middelengebruik. Klager is lange tijd niet adequaat met antipsychotica behandeld. De behandelaren 
van klager zien bij klager een psychotisch toestandsbeeld. 
 
De commissie stelt voorts vast dat klager op 30 januari 2020 bij [locatie Fivoor] is opgenomen op 
grond van een door de burgemeester van de gemeente XXXX ten aanzien van klager afgegeven 
crisismaatregel (CM). De rechtbank [Rechtbank] heeft op [datum] een 
machtiging tot voorzetting van de CM afgegeven voor een periode van drie weken. Een 
zorgmachtiging is in aanvraag. 
 
De ten aanzien van klager afgegeven machtiging tot voorzetting van de CM legitimeert de volgende 
vormen van verplichte zorg: 

- Het toedienen van vocht, voeding en medicatie, 
- het verrichten van medische controles of andere medische handelingen en therapeutische 

maatregelen; 
- beperken van de bewegingsvrijheid; 
- insluiten; 
- uitoefenen van toezicht op betrokkene; 
- onderzoek aan kleding of lichaam; 
- onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrags-beïnvloedende middelen en gevaarlijke 

voorwerpen; 
- controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen; 
- aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg 

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

- opnemen in een accommodatie; 
 
De commissie stelt voorop dat Iedere vorm van verplichte zorg met terughoudendheid dient te 
worden toegepast en altijd vooraf getoetst moet worden aan de algemene beginselen van 
proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid en effectiviteit. 
 
Aan een patiënt kan -ondanks verzet- verplichte zorg worden verleend indien het gedrag van de 
patiënt als gevolg van zijn psychische stoornis leidt tot (een aanzienlijk risico op) ernstig nadeel voor 
zichzelf of anderen. Verplichte zorg kan alleen worden verleend als uiterste middel om: 
a. een crisissituatie af te wenden, 
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b. ernstig nadeel af te wenden, 
c. de geestelijke gezondheid van betrokkene te stabiliseren, 
d. de geestelijke gezondheid van betrokkene dusdanig te herstellen dat hij zijn autonomie zoveel 
mogelijk herwint, of 
e. het stabiliseren of herstellen van de fysieke gezondheid van betrokkene in het geval diens gedrag 
als gevolg van zijn psychische stoornis leidt tot ernstig nadeel daarvoor. 
 
Met betrekking tot de daadwerkelijke uitvoering van iedere vorm van verplichte zorg dient de zorg-
verantwoordelijke van een patiënt een schriftelijke beslissing op te stellen met een inhoudelijke 
motivering. De geneesheer-directeur stuurt de patiënt (en zijn advocaat en eventuele vertegen-
woordiger) een afschrift van die beslissing met een informatiebrief. 
 

De commissie overweegt verder als volgt: 
 
Ten aanzien van klachtonderdeel a, de gedwongen opname bij [locatie Fivoor]  
De afgifte van een CM en een machtiging tot voorzetting van de CM zijn geen klachtgronden in de zin 
van artikel 10:3 Wvggz. De klachtencommissie is niet bevoegd een uitspraak ten aanzien van de CM 
te doen. 
 
Fivoor heeft aan klager op 3 februari 2020 op grond van de CM verplichte zorg in de vorm van: 
"opnemen in een accommodaties" verleend. Fivoor is als zorgaanbieder in de zin van de Wvggz, 
verplicht die zorg aan klager te verlenen. Klager heeft echter op 3 februari 2020 geen informatiebrief 
en geen schriftelijke beslissing met betrekking tot de opname ontvangen. 
 
 
Ten aanzien van klachtonderdeel b, de beslissing d.d. 12 februari 2020 tot toedienen van medicatie 
De commissie stelt vast dat de zorgverantwoordelijke van klager op 11 februari 2020 een schriftelijke 
beslissing tot het toedienen van medicatie heeft opgesteld. De schriftelijke beslissing is naar het 
oordeel van de commissie naar behoren gemotiveerd. De geneesheer-directeur heeft klager op 11 
februari 2020 een afschrift van de schriftelijke beslissing en een informatiebrief toegezonden. 
 
De commissie volgt verweerders in hun inschatting dat er een risico bestaat dat klager zichzelf en 
anderen in gevaar brengt en/of schade veroorzaakt aan zaken en personen. De commissie acht het 
aannemelijk dat zonder het toedienen van medicatie dit ernstig nadeel dat de stoornis van klager 
doet veroorzaken, niet binnen een redelijke termijn kan worden weggenomen. De commissie neemt 
daarbij in aanmerking dat klager geen ziektebesef en -inzicht heeft, bewezen medicatie-ontrouw is 
en dat antipsychotica in het verleden een positief effect hebben gehad op het toestandsbeeld van 
klager. 
 
Met verweerders ziet de commissie het aanmerkelijke risico dat de geestelijke gezondheid van klager 
zonder adequate behandeling met antipsychotica, niet kan worden gestabiliseerd en het ernstig 
nadeel niet kan worden afgewend. De commissie is van oordeel dat de dwangbehandeling met 
medicatie qua proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid en effectiviteit gerechtvaardigd is. 
 
 
Ten aanzien van klachtonderdeel c, de beslissing tot een kamerprogramma met open deur 
De commissie is van oordeel dat met een kamerprogramma de bewegingsvrijheid van een patiënt 
wordt ingeperkt. Van de patiënt wordt immers verwacht dat hij zich aan het kamerprogramma 
houdt. De patiënt kan zich derhalve niet vrij op de afdeling bewegen. 
 
Het verplichte karakter van de beslissingen van 11 en 12 februari 2020 tot een kamerprogramma 
voor klager, wordt benadrukt doordat een sanctie wordt aangekondigd wanneer klager zich niet aan 
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het kamerprogramma houdt (de deur van zijn kamer wordt dan op slot gedaan). 
 
Ten aanzien van de inhoudelijke gronden voor de beslissingen overweegt de commissie dat 
voldoende aannemelijk is gemaakt dat klager zich in zijn gedrag niet goed liet begrenzen, regelmatig 
de aanwijzingen van de staf niet opvolgde en hierdoor moeilijk was aan te sturen. De commissie kan, 
in het licht van hetgeen in de dagrapportages is vermeld, verweerders volgen in hun inschatting dat 
het instellen van een kamerprogramma noodzakelijk was om ernstig nadeel voor klager en anderen 
te voorkomen. 
 
Een beslissing tot een kamerprogramma dient naar het oordeel van de commissie te worden 
aangemerkt als verplichte zorg zoals benoemd in artikel 3:2 lid onder b. Deze vorm van verplichte 
zorg is opgenomen in de ten aanzien van klager afgegeven machtiging tot voorzetting van de CM en 
is hiermee gelegitimeerd. Alhoewel de aan klager uitgereikte beslissingen met betrekking tot het 
kamerprogramma naar het oordeel van de commissie duidelijk en makkelijk leesbaar zijn, voldoen de 
beslissingen niet aan de vereisten van artikel 8:9 Wvggz. In dit kader wijst de commissie op 
beslissingen van deze commissie in vergelijkbare situaties voor wat betreft een kamerprogramma. 
Hierbij heeft de commissie een kamerprogramma steeds aangemerkt als beperking van het recht op 
bewegingsvrijheid op grond van artikel 40 lid 3 Wet Bopz en hierbij is een schriftelijke aanzegging 
conform artikel 40a Wet Bopz vereist. 
 
Hoewel de commissie van oordeel is dat de schriftelijke aanzeggingen ten aanzien van 
klachtonderdelen a en c ontbreken dan wel niet voldoen aan de eisen die uit de Wvggz voortvloeien, 
zal de commissie daaraan niet het oordeel verbinden dat de klacht gegrond is. De beoordeling van de 
inhoudelijke gronden voor de maatregelen dient naar het oordeel van de commissie -mede gezien de 
zeer recente inwerkingtreding van de Wvggz- zwaarder te wegen dan de beoordeling van de 
formaliteiten. 
 
 
Beslissing 
 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond. Nu de commissie de klacht 
ongegrond verklaard, komt zij aan de beoordeling van klagers verzoek tot schadevergoeding niet toe. 
 
Dit oordeel is voor wat betreft de beslissing tot dwangbehandeling met medicatie op 21 februari 
2020 telefonisch aan beide partijen medegedeeld. 
 
 
Aanbeveling 
 
Draag zorg voor het op schrift stellen van iedere (afzonderlijke) beslissing tot het verlenen van 
verplichte zorg, conform de vereisten van artikel 8:9 Wvggz. 
 
 
 


