
Wvggz klachtencommissie  
 
[locatie Fivoor]  
 
Beslissing d.d. 4 augustus 2020 inzake klacht tegen de beslissing d.d. 28 juli 2020 tot toediening van 
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  
een lichte verstandelijke beperking en middelengebruik. Klager is opgenomen bij [locatie Fivoor] na 
medicatieontrouw. De behandelaren van klager zien bij klager een psychotisch toestandsbeeld.  
De commissie stelt voorts vast dat klager op [datum] in eerste instantie vrijwillig is opgenomen bij 
[locatie Fivoor]. Vanaf [datum] is klager opgenomen in het kader van een ten aanzien van klager 
afgegeven crisismaatregel (CM).  
 
De ten aanzien van klager afgegeven machtiging tot (voorzetting van) de crisismaatregel legitimeert 
de volgende vormen van verplichte zorg:  

- het toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede 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;  
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:  
De commissie stelt vast dat de zorgverantwoordelijke van klager op 28 juli 2020 een schriftelijke  
beslissing tot het toedienen van medicatie heeft opgesteld. Uit de beslissing blijkt dat de 
zorgverantwoordelijke het toedienen van medicatie noodzakelijk acht om met name het gevaar voor 
suïcide af te wenden. De schriftelijke beslissing is naar het oordeel van de commissie naar behoren 
duidelijk en concreet gemotiveerd. De geneesheer-directeur heeft klager op 30 juli 2020 een afschrift 
van de schriftelijke beslissing en een informatiebrief toegezonden.  
 
De commissie volgt verweersters in hun inschatting dat klager gedrag liet zien dat aanleiding gaf te 
vrezen voor zelfbeschadiging en suïcide. De commissie acht het aannemelijk dat zonder het 
toedienen van medicatie dit ernstig nadeel, niet binnen 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 verweersters 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 gegeven verplichte 
zorg in de vorm van behandeling met antipsychotica qua proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid 
en effectiviteit gerechtvaardigd is.  
 
Beslissing  
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond.  


