
Wvggz klachtencommissie  
 
[Locatie Fivoor] 
  
Beslissing d.d. 18 augustus 2020 inzake klacht tegen:  
- de beslissing tot insluiting (separatie);   
- de beslissing tot het toedienen van depot 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 volgens verweerster bij [locatie Fivoor] verblijft op grond van  
een zorgmachtiging (ZM). Nu de commissie geen kennis heeft van de inhoud van de ZM neemt zij aan 
dat de ten aanzien van klager afgegeven ZM insluiting (separatie) en het toedienen van medicatie als 
vormen van verplichte zorg, legitimeert.  
 
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:  
 
Ten aanzien van de separatie van 25 juli tot 30 juli 2020  
De commissie ziet in het klaagschrift en de toelichting ter zitting onvoldoende aanleiding om aan te 
nemen dat klager op basis van een misverstand zou zijn gesepareerd. De commissie is voldoende van 
overtuigd geraakt dat de separatie van klager op zaterdag 25 juli 2020 noodzakelijk was om 
verstoring van de orde op de afdeling en verbale en fysieke agressie naar medewerkers te 
voorkomen.  
 
Dagelijks is beoordeeld of klager op verantwoorde en veilige wijze naar de afdeling kon worden 
gemobiliseerd. Tegelijkertijd is met klager het gesprek aangegaan over het gebruik van 
antipsychotica. De commissie ziet geen aanleiding om aan te nemen dat de duur van de separatie 
onredelijk lang is geweest.  



De commissie acht het aannemelijk dat het gedrag van klager een aanzienlijk risico vormde voor 
ernstig nadeel voor anderen en dat separatie noodzakelijk was om een crisissituatie en vervolgens 
ernstig nadeel af te wenden. De commissie acht de separatie van 25 juli tot 30 juli 2020 onder de  
gegeven omstandigheden qua proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid en effectiviteit 
gerechtvaardigd.  
 
Ten aanzien van het toedienen van depot medicatie vanaf 27 juli 2020  
Uit de toelichting van klager ter zitting maakt de commissie op dat klager inmiddels instemt met de 
door verweerster voorgeschreven medicatie. In het licht van het schriftelijk verweer en de toelichting 
ter zitting is de commissie van oordeel dat verweerster op zorgvuldige wijze tot haar beslissing met 
betrekking tot de medicatie van klager is gekomen. De commissie acht het niet aannemelijk dat 
klager onvoldoende bij de voorbereiding en de uitvoering van de beslissing is betrokken.  
 
Voorts is de commissie er voldoende van overtuigd geraakt dat klager regelmatig ambivalent 
tegenover medicatiegebruik staat. De commissie is van oordeel dat adequate behandeling met 
antipsychotica noodzakelijk is om de geestelijke gezondheid van klager dusdanig te herstellen dat hij 
zijn autonomie zoveel mogelijk herwint. De commissie acht de ingezette behandeling met medicatie 
qua proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid en effectiviteit onder de gegeven omstandigheden, 
gerechtvaardigd.  
 
De schriftelijke beslissingen d.d. 27 en 29 juli 2020  
De commissie stelt vast dat de verweerster op 27 en 29 juli een schriftelijke beslissing heeft 
opgesteld over de beslissingen tot separatie en medicatie. De geneesheer-directeur heeft op 6 
augustus 2020 een afschrift van die beslissingen met een informatiebrief gezonden.  
 
De commissie tilt zwaar aan het op heldere wijze, schriftelijk informeren van patiënten over 
beslissingen tot het daadwerkelijk uitvoeren van verplichte zorg. Het is immers goed voorstelbaar dat 
een patiënt niet alle informatie uit een gesprek kan vasthouden en voor een zinvol overleg met een 
patiëntvertrouwenspersoon of advocaat is een heldere schriftelijke beslissing onmisbaar. De 
commissie is van oordeel dat de inhoud van de schriftelijke beslissingen d.d. 27 en 29 juli 2020 niet 
naar behoren concreet en duidelijk is. De brieven bevatten onnodig veel informatie en de in de 
brieven genoemde data komen niet allemaal overeen met de data waarop de beklaagde beslissingen 
zijn genomen. Daarbij komt dat het afschrift van de beslissingen met de daarbij behorende 
informatiebrief van de geneesheer-directeur eerst op 6 augustus 2020 aan klager en diens advocaat 
is verzonden.  
 
Hoewel de commissie van oordeel is dat de schriftelijke aanzeggingen niet geheel 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 in de onderhavige zaak 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 verklaart, komt zij aan de beoordeling van klagers verzoek tot schadevergoeding niet toe.  


