
 

Wvggz klachtencommissie  

[Locatie Fivoor]  

 

Beslissing d.d. 25 november 2020 inzake de klacht tegen: 

 de beslissingen d.d. 2 oktober 2020 tot: 
o insluiting in een separeerverblijf; 
o insluiting in de eigen kamer (kamerprogramma); 
o beperking bewegingsvrijheid; 

 de beslissingen tot continuering van de beslissing van 2 oktober 2020. 

 

Beoordeling 
 
Gelet op de ingebrachte stukken en gehoord de toelichtingen op de zitting is de commissie tot de 
volgende beoordeling gekomen.  
 
Ter zitting heeft de commissie vastgesteld dat de klacht zich beperkt tot de beslissing d.d. 2 oktober 
2020 tot insluiting in de eigen kamer dan wel in een separeerverblijf en zich met name richt op de  
continueren daarvan in de periode van 5 tot en met 22 oktober.  
 
De commissie stelt vast dat klager is gediagnostiseerd met een autisme spectrumstoornis, een 
schizofrenie spectrumstoornis en een reactieve hechtingsstoornis. Klager is in april 2020 ter 
overbrugging bij [locatie Fivoor] opgenomen nadat hij zijn woonplek was kwijtgeraakt. In verband 
met een behandeling met chemotherapie in het ziekenhuis is de opname bij [locatie Fivoor]  
verlengd. Op 22 oktober 2020 is klager voor een time-out overgeplaatst naar een andere instelling, 
alwaar klager ten tijde van de mondelinge behandeling van zijn klacht verbleef. 
 
Voorts stelt de commissie vast dat klager bij de [locatie Fivoor] verbleef in het kader van een 
zorgmachtiging, afgegeven door de [rechtbank] op [datum] voor de duur van zes maanden. De 
zorgmachtig legitimeert onder meer insluiting als vorm van verplichte zorg.  
 
De commissie stelt het volgende voorop.  
Iedere vorm van verplichte zorg dient met terughoudendheid te worden toegepast en vooraf 
getoetst te worden aan de algemene beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid en 
effectiviteit. Aan een betrokkene kan verplichte zorg worden verleend indien het gedrag van de 
betrokkene 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 betrokkene een schriftelijke beslissing op te stellen met een 
inhoudelijke motivering en te wijzen op de mogelijkheid van het klachtrecht.  
 
De geneesheer-directeur stuurt de betrokkene (en zijn advocaat en eventuele vertegenwoordiger) 
een afschrift van die beslissing met een brief die de betrokkene informeert over de verplichte zorg.  
 
 
 



De commissie stelt vast dat verweerster de beklaagde beslissing conform de geldende regelgeving op 
schrift heeft gesteld en aan klager ter hand heeft gesteld. De geneesheer-directeur heeft klager en 
diens advocaat een afschrift van de betreffende brief met een informatiebrief gezonden.  
 
Ten aanzien van de inhoudelijke gronden voor de beslissing van 2 oktober 2020 tot insluiting 
overweegt de commissie dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat klager voorafgaand aan de 
beslissing verbaal en fysiek dreigend was, suïcidale uitspraken deed en zich niet goed meer liet 
aansturen. Nu het eerder gevoerde beleid niet meer effectief was, volgt de commissie verweerster in 
haar inschatting dat het insluiten in de eigen kamer, dan wel een separeerverblijf noodzakelijk was 
ter voorkoming van ernstig nadeel voor klager zelf en voor anderen. De commissie is van oordeel dat 
de beslissing tot insluiting op 2 oktober 2020 op goede gronden is genomen en acht de insluiting op 2 
oktober 2020 onder de gegeven omstandigheden qua proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid en 
effectiviteit gerechtvaardigd.  
 
De commissie stelt vast dat na 2 oktober 2020 met het ingestelde kamerprogramma is getracht het 
toestandsbeeld van klager te stabiliseren. Het uiteindelijke doel was om klager geleidelijk naar de 
afdeling te mobiliseren en het kamerprogramma stapsgewijs uit te breiden wanneer klager langere 
perioden van gewenst gedrag liet zien. Dat is echter niet goed gelukt. Toen bleek dat de 
behandelrelatie was vastgelopen en niet tot het opheffen van de insluiting kon worden gekomen is 
voor klager een plek bij een andere instelling gezocht en gevonden.  
 
De commissie stelt vast dat partijen het er over eens zijn dat: 

 de insluiting uiteindelijk lang heeft geduurd; 

 klager in het weekend van 3 en 4 oktober gewenst gedrag heeft laten zien; 

 klager na het weekend van 3 en 4 oktober en vanaf 12 oktober een substantiële uitbreiding 
van zijn kamerprogramma had verwacht. 

 
Klager heeft betoogd dat het uitblijven van de uitbreiding van zijn kamerprogramma tot veel 
onbegrip en frustratie heeft geleid. Volgens klager heeft juist dat onwenselijk gedrag en het 
continueren van de insluiting tot gevolg gehad. Verweerster heeft betoogd dat de chemotherapie die 
klager heeft ondergaan en de intensieve begeleiding daarbij van klager door het behandelteam, van 
invloed is geweest op de behandelrelatie. Hierdoor lukte het niet meer om klager goed te 
begeleiden. Verweerster is evenwel achteraf van mening dat zij er te weinig rekening mee heeft 
gehouden dat het voor klager belangrijk was om na het weekend van 2 en 3 oktober direct een effect 
van gewenst gedrag te ervaren. Achteraf gezien had verweerster dat anders willen doen. 
 
De commissie ziet zich in deze zaak gesteld voor de vraag of van verweerster verwacht had mogen 
worden dat zij op basis van de informatie over het toestandsbeeld van klager en haar inzicht in het 
ziektebeeld van klager, eerder had dienen te besluiten tot uitbreiding van het kamerprogramma en 
hiermee tot een minder ingrijpende vorm van insluiting.  
 
Hoewel de commissie het net als verweerster betreurt dat de inspanningen van het behandelteam 
uiteindelijk niet hebben geleid tot stabilisatie van het toestandsbeeld van klager en hiermee niet tot 
een uitbreiding van het kamerprogramma van klager, ziet de commissie onvoldoende aanleiding om 
aan te nemen dat de beslissingen om de insluiting te continueren op onjuiste gronden zijn genomen. 
De commissie acht de keuze voor een beleid waarbij het kamerprogramma wordt uitgebreid 
wanneer het  toestandsbeeld van klager voor langere tijd stabiel is, alleszins begrijpelijk. Er dient 
immers een goede inschatting te worden gemaakt van het al dan niet gereduceerde risico op ernstig 
nadeel voor klager en anderen. Dat betekent dat de instelling formeel geen verwijt kan worden 
gemaakt over een onzorgvuldige toepassing van de aan klager opgelegde vrijheidsbenemende 
maatregelen. De commissie beoordeelt de initiële klacht met betrekking tot de op 2 oktober 2020 
aangezegde insluiting daarom ongegrond.  



 
De commissie wil echter niet voorbij gaan aan het gegeven dat verweerster ter zitting en in haar 
mondelinge aanvulling na de zitting heeft aangegeven dat het beter zou zijn geweest om na het 
weekend van 3/4 oktober een andere beslissing te nemen ten aan zien van de uitbreiding van het 
kamerprogramma. Zij is -achteraf bezien- van mening dat zij het kamerprogramma na het getoonde 
goede gedrag van klager in het weekend van 2/3 oktober had kunnen aanpassen zodat klager direct 
voordeel had  kunnen ervaren van zijn goede gedrag in de vorm van uitbreiding van zijn vrijheden. 
Verweerster heeft ter zitting haar excuses aangeboden en haar huidige inzicht kenbaar gemaakt. 
Hoewel niet kan worden vastgesteld of een aanpassing van het kamerprogramma tot een stabieler 
toestandsbeeld van klager zou hebben geleid, volgt de commissie verweerster in haar stelling dat 
voornoemde overwegingen in de besluitvorming over de aanpassing van het kamerprogramma een 
rol hadden moeten spelen. Om die reden zal dit klachtonderdeel, voor zover het de vrijwel 
ongewijzigde continuering van het kamerprogramma betreft na het weekend van 3/4 oktober als 
gegrond worden beoordeeld.   
 
Ten aanzien van het verzoek tot schadevergoeding.  
De commissie ziet in het licht van de gedeeltelijke gegrondverklaring van de klacht aanleiding om te 
komen tot de toekenning van een schadevergoeding. Verweerster heeft de commissie desgevraagd 
laten weten dat zij geen reden ziet om inhoudelijk op het verzoek tot schadevergoeding te reageren. 
Artikel 10:11 lid 4 Wvggz bepaalt dat de klachtencommissie een schadevergoeding in de zin van de 
Wvggz naar billijkheid vaststelt. Een schadevergoeding laat zich slechts naar billijkheid schatten en 
een dergelijke schatting behoeft in beginsel geen nadere toelichting. De klachtencommissie vindt een 
schadevergoeding van € 50,00 onder de gegeven omstandigheden billijk.   
 
Beslissing 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht deels gegrond; en  
wijst de commissie het verzoek tot schadevergoeding ten laste van de zorgaanbieder toe ten bedrage 
van € 50,-- ; en  
wijst de commissie het meer of anders verzochte af.  
 
 


