
Wvggz klachtencommissie  
 
[Locatie Fivoor]  
 
Beslissing d.d. 8 september 2020 inzake klacht tegen het besluit van verweerder d.d. 27 juli 2020 om 
medio oktober 2020 verplichte zorg in vorm van het toedienen van medicatie door middel van een 
depot te verlenen. 
 
 
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 het [locatie Fivoor] verblijft in het kader van een 
zorgmachtiging op grond van de WvGGZ. Klager is bekend met schizofrenie en een stoornis in het 
gebruik van stimulantia en heeft een uitgebreide psychiatrische voorgeschiedenis.  
Klager is op 27 juli 2020 op grond van zorgmachtiging vanuit een ambulante setting opgenomen in  
[locatie Fivoor]. De zorgmachtiging is bij mondelinge uitspraak van 17 juli 2020 afgegeven voor de 
duur van 6 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. Verweerder 
heeft deze beslissing op 27 juli 2020 genomen en daarover de geneesheer-directeur en klager 
geïnformeerd.  
 
De commissie overweegt verder als volgt.  
Naar het oordeel van de commissie staat vast dat klager lijdt aan een psychische stoornis en dat 
daarvoor behandeling met geneesmiddelen noodzakelijk is. Klager heeft ter zitting aangegeven - voor 
zover het orale inname van de geneesmiddelen betreft - daaraan te willen meewerken. De 
commissie is echter onvoldoende overtuigd dat klager daartoe bij voortduring bereid en in staat zal 
zijn. De commissie neemt daarbij in aanmerking dat uit het dossier en het besprokene ter zitting vast 
is komen te staan dat klager inzicht in zijn eigen ziektebeeld ontbeert. Bovendien is de commissie er 
gezien de voorgeschiedenis van klager onvoldoende van overtuigd dat decompensatie van klager bij 
een vrijwillige en orale inname van de noodzakelijke geneesmiddelen achterwege zal blijven.  
Daaraan doet niet af dat klager ter zitting heeft aangegeven bereid te zijn mee te werken aan 
controlemaatregelen gericht op naleving van de medicatietrouw. Met name na terugkeer naar een 
ambulante behandeling acht de commissie het gevaar reëel dat klager zich hieraan zal onttrekken. 
Ook bij orale inname en spiegelcontroles is er kans op wisselende compliance en bijvoorbeeld alleen 
inname vlak voor de (mogelijke) spiegelbepaling. Gezien de kwetsbaarheid van patiënt voor 
decompensaties en eerdere non-compliance kan de commissie de behandelaar volgen in het 
standpunt dat een dergelijke behandeling als vervolg onvoldoende zekerheid in zich draagt.  



Onder deze omstandigheden oordeelt de commissie dat verplichte zorg in de vorm van de depot met 
het geneesmiddel Xeplion doelmatig is en aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit 
voldoet.  
 
De commissie heeft tenslotte goede nota genomen van de bereidheid van verweerder om in overleg 
met de apotheker en klager te bezien of de toediening van het depot op een lichaamslocatie kan 
plaatsvinden die voor klager het minst belastend is.  
 
Beslissing  
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond.  


