
Wvggz klachtencommissie  
 
[locatie Fivoor]  
 
Beslissing d.d. 27 augustus 2020 inzake klacht tegen de beslissingen tot:  
- opname bij [locatie Fivoor];  

- insluiting in de separatieruimte;  

- 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 bij [locatie Fivoor] verblijft in het kader van een zorgmachtiging op 
grond van de Wvggz. Voorts stelt de commissie vast dat klager bekend is met schizofrenie en een 
uitgebreide psychiatrische en forensische voorgeschiedenis.  
 
Klager is op [datum] op grond van een crisismaatregel vanuit een ambulante setting opgenomen op 
de afdeling HIC [zorginstelling] na psychotische decompensatie met ernstige bedreiging van 
medewerkers van het ambulante team van [zorginstelling]. Na de hoorzitting in het kader van de 
aangevraagde zorgmachtiging was er sprake van gerichte dreiging van klager naar zijn behandelend 
psychiater en arts en is klager antipsychotica gaan weigeren. Omdat het beveiligingsniveau van de 
afdeling HIC van [zorginstelling] niet als voldoende werd beschouwd om klager onder dwang 
medicatie toe te dienen is klager op 13 augustus 2020 overgeplaatst naar [locatie Fivoor] met het 
verzoek het toestandsbeeld van klager te stabiliseren en klager goed in te stellen op medicatie.  
 
Klager is op 13 augustus 2020 ontvangen in de separeerruimte van [locatie Fivoor] en beoordeeld 
door de waarnemend psychiater en door verweerster 1. Het toestandsbeeld van klager is dagelijks 
beoordeeld en klager is op 18 augustus 2020 met een rustprogramma naar de afdeling 
gemobiliseerd. Klager heeft op 13 augustus 2020 in eerste instantie de hem voorgeschreven 
medicatie geweigerd. Na enig aandringen heeft de medicatie alsnog oraal ingenomen.  
De zorgmachtiging is bij mondelinge uitspraak van [datum] afgegeven voor de duur van zes maanden 
en legitimeert onder meer opname in een accommodatie, insluiting en toediening van medicatie als 
vormen van verplichte zorg.  
 
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 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.  
 
Met betrekking tot de daadwerkelijke uitvoering van iedere vorm van verplichte zorg dient de 
zorgverantwoordelijke van een patiënt een schriftelijke beslissing op te stellen met een inhoudelijke  
motivering en te wijzen op de mogelijkheid van het klachtrecht. De geneesheer-directeur stuurt de 
patiënt (en zijn advocaat en eventuele vertegenwoordiger) een afschrift van die beslissing met een 
informatiebrief, de zogenaamde 8:9 Wvggz brief.  
 
De commissie overweegt verder als volgt.  



Ten aanzien van de opname bij [locatie Fivoor] vanaf 13 augustus 2020  
De commissie merkt op dat de commissie niet bevoegd is een uitspraak te doen ten aanzien van de 
inhoud van de op 17 juli 2020 afgegeven zorgmachtiging en de hiermee gelegitimeerde vormen van 
verplichte zorg. Hiertegen staat een eigen rechtsgang open.  
 
Op 13 augustus 2020 is door Fivoor besloten tot het daadwerkelijk verlenen van verplichte zorg door 
middel van (onder andere) opname bij [locatie Fivoor]. De commissie stelt vast dat klager zich verzet 
tegen klinische opname in het algemeen en niet expliciet tegen een opname bij de [locatie Fivoor].  
Klager heeft overigens niet gesteld dat zijn behandeling beter in een ambulante setting dan wel in 
een andere accommodatie zou kunnen plaatsvinden.  
 
De commissie ziet geen aanleiding om aan te nemen dat de beslissing tot uitvoering van de 
zorgmachtiging en meer specifiek tot opname bij [locatie Fivoor] op onjuiste gronden zou zijn 
genomen. Voorts is de commissie van oordeel dat een klinische opname in een accommodatie met 
een beveiligingsniveau als dat van [locatie Fivoor] noodzakelijk was om klager op veilige wijze te 
verplegen en het toestandsbeeld van klager te kunnen stabiliseren.  
 
Ten aanzien van de separatie van 13 tot en met 18 augustus 2020  
In het licht van de door [zorginstelling] ontvangen informatie en de beoordeling van het 
toestandsbeeld van klager bij opname, acht de commissie het voldoende aannemelijk dat separatie 
op 13 augustus 2020 noodzakelijk was om ernstig nadeel voor medewerkers en medepatiënten te 
voorkomen en om klager een prikkelarme omgeving te kunnen bieden. Dat verweersters bij de 
beoordeling van het toestandsbeeld van klager mede de informatie van de verwijzende instantie 
hebben betrokken, acht de commissie alleszins begrijpelijk.  
 
Dagelijks is beoordeeld of klager op verantwoorde en veilige wijze naar de afdeling kon worden 
gemobiliseerd. De commissie ziet geen aanleiding om aan te nemen dat de separatie onredelijk lang 
heeft geduurd of langer heeft geduurd dan strikt noodzakelijk.  
 
Ten aanzien van het toedienen van antipsychotica met ingang van 13 augustus 2020  
Uit de toelichting van klager op de zitting maakt de commissie op dat klager weliswaar de hem 
voorgeschreven medicatie inneemt, maar niet overtuigd is van het nut en de noodzaak van 
antipsychotica. Klager meent niet ziek te zijn en geen medicatie nodig te hebben. Ook ter zitting gaf 
klager geen blijk van bereidheid tot samenwerking met zijn behandelaren. De commissie is van 
oordeel dat verweersters voldoende gemotiveerd hebben betoogd dat een adequate behandeling 
met antipsychotica noodzakelijk is om de geestelijke gezondheid van klager te stabiliseren en 
dusdanig te herstellen dat hij zijn autonomie zoveel mogelijk herwint.  
 
De commissie is van oordeel dat de beklaagde beslissing over de gedwongen opname, de insluiting 
en de medicatie, onder de gegeven omstandigheden qua proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid 
en effectiviteit gerechtvaardigd is.  
 
De schriftelijke beslissing tot het verlenen van verplichte zorg  
De commissie stelt vast dat de zorgverantwoordelijke op 13 augustus 2020 een schriftelijke  
beslissing heeft opgesteld over de beslissingen inzake de opname in de accommodatie en de 
separatie en medicatie. De geneesheer-directeur heeft klager 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. De commissie is van oordeel dat in 
de schriftelijke beslissing onvoldoende duidelijk naar voren komt welke overweging betrekking heeft 
op welke vorm van verplichte zorg.  



Schade vergoeding  
De commissie ziet geen aanleiding voor toekenning van een schadevergoeding en wijst het verzoek 
derhalve af. 
 
 
Beslissing  
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond.  


