
 

 

 

Wvggz klachtencommissie  

[locatie Fivoor] 

Beslissing d.d. 26 oktober 2020 inzake de klacht tegen: 

 
- de beslissing d.d. 2 oktober 2020 tot insluiting in eigen kamer; 
- de beslissing d.d. 7 oktober 2020 tot inname telefoon; 

 
 
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 Fivoor verblijft in het kader van een zorgmachtiging op grond 
van de Wvggz, door de rechtbank afgegeven tot en met [datum]. Voorts stelt de commissie aan de 
hand van het dossier van klager vast dat klager lijdt aan een stoornis in het gebruik van middelen en 
een bipolaire stoornis.  
 
Klager is op [datum] ter stabilisatie vanuit [zorginstelling] opgenomen bij Fivoor in Den Dolder in 
verband met een manisch-psychotische ontregeling en forse agressieproblematiek. Eerder 
genoemde zorgmachtiging dateert van [datum] is afgegeven voor de duur van 6 maanden en 
legitimeert onder meer: 

- insluiting; en 
- het 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. 

 
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 (,zijn advocaat en eventuele vertegenwoordiger) een 
afschrift van die beslissing met een brief die informeert over de verplichte zorg.  
De commissie stelt vast dat verweerster de beklaagde de beslissingen conform de geldende 
regelgeving op schrift heeft gesteld en aan klager ter hand heeft gesteld. De commissie acht de 
schriftelijke beslissingen naar behoren duidelijk, concreet en gemotiveerd. De geneesheer-directeur 
heeft klager en diens advocaat op 2 oktober 2020 en 8 oktober 2020 een afschrift van de betreffende 
brief met een informatiebrief gezonden.  
 
Voor wat betreft de inhoudelijk gronden van de beklaagde beslissingen overweegt de commissie als 
volgt. 



 
De commissie is van oordeel dat verweerster voldoende gemotiveerd heeft betoogd dat de door 
haar genomen  beslissingen noodzakelijk waren om ernstig nadeel voor klager en anderen te 
voorkomen. Verweerster heeft zich ingespannen om met klager tot overeenstemming te komen en 
heeft de beslissingen op goed navolgbare wijze getoetst aan de algemene beginselen van 
proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid en effectiviteit. Klager is stap voor stap gemobiliseerd naar 
de afdeling en de insluiting is beëindigd zodra dat op verantwoorde en veilige wijze mogelijk was. 
Ook heeft klager zijn telefoon weer in eigen beheer gekregen zodra er voldoende samenwerking met 
klager was bereikt. In de periode dat klager geen gebruik van zijn eigen telefoon heeft kunnen maken  
is klager de mogelijkheid geboden om via de afdelingstelefoon de voor klager wenselijke en 
noodzakelijke telefoongesprekken te voeren. 
 
De commissie is van oordeel dat de beklaagde beslissingen op zorgvuldige wijze tot stand zijn 
gekomen en ziet geen aanleiding om aan te nemen dat de insluiting en inname telefoon onevenredig 
lang hebben geduurd.  

Beslissing 
 

Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond.  
 
 


