
 
Wvggz klachtencommissie  
 
[locatie Fivoor]  

 
Beslissing d.d. 10 december 2020 inzake de klacht tegen het verbod om op de kamer van 
medepatiënten te komen.  
 
 
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 in juni 2020 bij [locatie Fivoor] is opgenomen en hier verblijft op 
grond van artikel 38a Wetboek van Strafrecht (Sr), ook wel genoemd: TBS met voorwaarden. Hoewel 
de opname in een ggz-instelling een door de rechter opgelegde voorwaarde is, moet het verblijf van 
klager bij [locatie Fivoor] in het kader van de Wvggz (gelet op artikel 9:1 tweede lid onder a) als 
vrijwillig worden aangemerkt. Hieruit volgt dat de Wvggz slechts beperkt op klager van toepassing is.  
Voor een betrokkene die met een 'TBS met voorwaarden in een Wvggz-instelling verblijft, gelden 
onder meer de artikelen 8:14, 8:15 en 9:9 alsmede hoofdstuk 10 van de Wvggz.  
 
Artikel 8:15 Wvggz heeft betrekking op de huisregels van de instelling. De huisregels dienen zo 
spoedig mogelijk na de opname aan de betrokkene te worden uitgereikt. De zorgverantwoordelijke 
zorgt er voor dat de betrokkene en diens vertegenwoordiger een mondelinge toelichting op de 
huisregels ontvangen.  
 
Op grond van artikel 9:9 Wvggz kan de bewegingsvrijheid van een betrokkene worden beperkt 
indien:  
a. gevreesd wordt voor ernstige nadelige gevolgen voor de gezondheidstoestand van een patient; 
dan wel  
b. ter voorkoming van verstoring van de orde of voor de veiligheid in de accommodatie, zoals die in 
de huisregels is beschreven of ter voorkoming van strafbare feiten.  
 
Een beslissing tot beperking van de bewegingsvrijheid wordt door de zorgverantwoordelijke met een 
motivering op schrift gesteld. De geneesheer directeur stuurt de betrokkene (en zijn advocaat en 
eventuele vertegenwoordiger) een afschrift van die beslissing met een informatiebrief over de 
klachtwaardigheid van de beslissing en de mogelijkheid van advies en bijstand door een 
vertrouwenspersoon.  
Over de nakoming van een verplichting of een beslissing op grond van artikel 8:15 Wvggz of artikel 
9:9 Wvggz kan een patient of zijn vertegenwoordiger een schriftelijke en gemotiveerde klacht 
indienen bij de klachtencommissie.  
 
Bij opname waren de huisregels [locatie Fivoor] van toepassing die aan klager ter hand zijn gesteld. 
Deze huisregels [locatie Fivoor] bevatten geen verbod om op de kamer van een andere patiënt te 
komen. In de loop van de daarop volgende maanden zijn nieuwe huisregels voor het domein 'overige 
forensische zorg' (OFZ) vastgesteld. Deze huisregels zijn van toepassing op de FPA's en de FPK van 
Fivoor en vermelden onder het kopje 'omgang': binnen de afdeling kunnen patiënten elkaar in de 
gemeenschappelijke ruimtes ontmoeten. Het is niet toegestaan om medepatiënten op uw kamer te 
ontvangen, tenzij daarvoor toestemming is gegeven door de afdelingsmedewerkers. In dat geval blijft 
de kamerdeur open.  



De commissie stelt vast dat klager is gediagnostiseerd met een antisociale persoonlijkheidsstoornis. 
Daarnaast is klager bekend met een lichte verstandelijke beperking en een lichte stoornis in het 
gebruik van cannabis. Klager is bij [locatie Fivoor] opgenomen vanuit [zorginstelling], Centrum 
Forensisch Psychiatrische Zorg, voor een tweede behandelpoging. Klager is op verzoek van 
[zorginstelling], na vier incidenten aldaar, overgeplaatst naar een kliniek met een hoger 
beveiligingsniveau.  
 
Tijdens het opnamegesprek met verweerster 1 zijn regels vastgelegd in het behandelplan. Die regels 
bestaan uit de voorwaarden uit het vonnis van klager, de aanwijzingen van de reclassering en overige 
afspraken. De overige afspraken houden kortgezegd in dat klager transparant is naar zijn 
behandelaren, zich niet met medepatiënten bemoeit en zich op zijn eigen behandeling richt.  
Tijdens het opnamegesprek is ook afgesproken dat klager niet op de kamers van medepatiënten 
komt. Klager is met deze regel akkoord gegaan. In de afgelopen vier tot zes weken heeft klager een 
aantal malen gevraagd om deze regel aan te passen, zodat hij wel bij medepatiënten op de kamer 
mag komen. Verweersters hebben dat verzoek niet ingewilligd. Klager heeft hierop een klacht 
ingediend bij deze commissie.  
 
De commissie ziet zich in deze zaak voor de vraag gesteld welke juridische grondslag de met klager 
gemaakte afspraak heeft en wat het gevolg is van het gegeven dat klager niet langer met de afspraak 
instemt.  
 
Partijen zijn het erover eens dat aan klager bij zijn opname de toen geldende huisregels [locatie 
Fivoor] zijn uitgereikt. Deze huisregels regelen niets omtrent het al dan niet bij medepatiënten op de 
kamer mogen komen. Klager en verweersters zijn zich niet bewust van de inhoud van de daarna 
gewijzigde huisregels. De begeleidster van klager, tevens coördinator afdelingsmilieu, heeft 
aangegeven dat de nieuwe huisregels enkele maanden geleden in werking zijn getreden en aan de 
patiënten zijn uitgereikt, maar dat de inhoud niet plenair met de patiënten is doorgenomen. De 
commissie is daarom, gelet op het bepaalde in artikel 8:15 Wvggz, van oordeel dat de nieuwe 
huisregels (nog) niet op klager van toepassing zijn. De beslissing dat klager niet bij anderen op de 
kamer mag komen kan naar het oordeel van de commissie dan ook niet op basis van de huisregels 
zijn genomen.  
De regel dat klager niet op de kamer van medepatiënten mag komen vloeit ook niet voort uit de aan 
klager in het kader van de TBS opgelegde voorwaarden of uit aanwijzingen van de Reclassering.  
De afgesproken regel moet dan ook worden gezien als een onderdeel van het met klager 
overeengekomen behandelplan. Dat klager niet langer instemt met deze afspraak blijkt 
onmiskenbaar uit de bij deze commissie neergelegde klacht.  
 
De commissie komt gelet op het voorgaande tot de conclusie dat verweersters een beslissing hadden 
moeten nemen op grond van artikel 9:9 Wvggz toen bleek dat klager zich niet langer kon vinden in de 
eerder gemaakte afspraak. Verweersters hadden de door hen gewenste regel moeten toetsen aan de 
vereisten die de Wvggz daaraan stelt en aan de algemene beginselen van proportionaliteit, 
subsidiariteit, veiligheid en effectiviteit. Voorts had klager conform artikel 8:9 van de Wvggz 
schriftelijk over de beslissing moeten worden geïnformeerd. Nu aan de formele vereisten van de 
Wvggz niet is voldaan verklaart de commissie de klacht gegrond op formele gronden.  
De commissie komt niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van de klacht. Daarvoor beschikt zij 
over te weinig inzicht in de afwegingen die verweersters in het licht van de vereisten van de Wvggz 
dienen te maken. Het staat verweersters uiteraard vrij om alsnog een gemotiveerde beslissing op 
grond van de Wvggz te nemen en klager hierover schriftelijk te informeren dan wel de nieuwe 
huisregels op de in de Wvggz voorgeschreven wijze in te voeren.  
 
Beslissing 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht gegrond 


