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Wvggz klachtencommissie  

[Locatie Fivoor] 

 

Beslissing 24 december 2020 inzake  

 

klacht tegen de beslissingen tot opname in een accommodatie, toedienen van medicatie, insluiten 
en het aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten 
 
Beoordeling 
 
Gelet op de ingebrachte stukken en gehoord de toelichtingen op de zitting is de commissie tot de 
volgende beoordeling gekomen.  
 
Ter zitting is het volgende komen vast te staan: Klaagster verblijft bij Fivoor op grond van een 
zorgmachtiging in het kader van de Wvggz, afgegeven op 2 oktober 2020. Klaagster is op 24 oktober 
2020 thuis opgehaald en naar de Fivoor overgebracht. Klaagster is eerst in isolatie geplaatst op de 
afdeling [afdeling] van de [locatie Fivoor]. Op 27 november 2020 is klaagster naar [locatie Fivoor] 
overgebracht en in de afzonderingskamer ondergebracht.  Sinds 4 december 2020 maakt klaagster 
ook gebruik van de comfortroom. Vanaf 24 oktober 2020 is in het kader van voornoemde 
zorgmachtiging ten aanzien van klaagster een aantal vormen van verplichte zorg toegepast, te weten: 
- beperken van het recht op het ontvangen van bezoek,  
- beperkingen in het gebruik van communicatiemiddelen,  
- cameramonitoring,  
- beperking van bewegingsvrijheid door plaatsing op een gesloten afdeling,  
- insluiten in een afzonderingsruimte, 
-  opnemen in een accommodatie en  
- het toedienen van medicatie.  
 
De commissie overweegt dat op grond van een zorgmachtiging de vormen van verplichte zorg 
kunnen worden toegepast die in de zorgmachtiging worden genoemd. Deze verplichte zorg kan 
zonder de instemming van betrokkene worden toegepast. De commissie stelt het voorop dat  
Iedere vorm van verplichte zorg met terughoudendheid dient te worden toegepast en vooraf 
getoetst dient 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. 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 klachtwaardigheid 
van de beslissing en de mogelijkheid van advies en bijstand door een vertrouwenspersoon.  
 
De commissie overweegt verder als volgt. 
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Ten aanzien van de Wvggz-klachten met betrekking tot de beslissingen over verplichte zorg tot 27 
november 2020  
De beslissingen tot klinische opname, isolatie, toedienen van medicatie en inname van 
communicatiemiddelen zijn genomen voordat klaagster werd overgeplaatst naar [locatie Fivoor], 
onder verantwoordelijkheid van andere behandelaren dan verweerster.  
 
De commissie stelt vast dat de klachten die zijn gericht tegen deze beslissingen in de klachtbrief 
summier zijn onderbouwd. Uit de omschrijving van de klachten heeft de commissie niet kunnen 
afleiden tegen wie ze zijn gericht en op welk tijdstip en welke plaats ze betrekking hebben. Nu 
klaagster de commissie geen toestemming heeft gegeven voor inzage in haar dossier heeft de 
commissie op basis van zeer beperkte informatie moeten bepalen wie moest worden benaderd voor 
een verweer. Dat heeft ertoe geleid dat alleen de huidige behandelaar van klaagster -overigens zeer 
summier-verweer heeft gevoerd. Pas tijdens de zitting bleek dat (ook) andere 
behandelaren betrokken waren bij de beslissingen waarop de klachten betrekking hebben, 
waaronder de psychiater van [locatie Fivoor]. Zij wordt in de klachtbrief wel genoemd maar de 
commissie heeft daaruit niet begrepen dat de klachten ook op haar betrekking hadden.  
 
Het voorgaande stelt de commissie voor problemen: niet alle verweerders zijn ter zitting gehoord en 
de informatie die beschikbaar is over de periode vóór de opname in [locatie Fivoor] is onvoldoende 
om een gemotiveerd oordeel over de klachten te kunnen geven. Essentiële gegevens, zoals de 
schriftelijke aanzeggingen (en de motivering) van de verplichte zorg ontbreken. Ook informatie over 
de diagnose van de zijde van verweerders en over het gevaar dat daaruit voortkwam is niet dan wel 
zeer summier beschikbaar. Onder deze omstandigheden kan de commissie niet anders dan de 
klachten die betrekking hebben op de periode vóór de opname in [locatie Fivoor] ongegrond 
verklaren. 
 
Ten aanzien van de Wvggz-klachten met betrekking tot de vorm van afzondering en het toedienen 
van medicatie vanaf 27 oktober 2020 
Ook ten aanzien van de door verweerster genomen beslissing tot afzondering ziet de commissie zich 
voor problemen gesteld. Verweerster heeft de omstandigheden rond de afzondering weliswaar 
beperkt toegelicht, doch de motivering van de beslissing, zoals opgenomen in de schriftelijke 
aanzegging is de commissie niet bekend geworden. Nu, door de opstelling van klaagster, ook 
toereikende informatie over de diagnose en het daaruit voorkomende gevaar ontbreekt, ziet de 
commissie zich genoodzaakt ook de klacht met betrekking tot de afzondering ongegrond te 
verklaren. Voor zover de klacht betrekking heeft op medicatie die onder verantwoordelijkheid van 
verweerster is toegediend geldt daarvoor hetzelfde.  
 
Ten aanzien van de Wvggz-klacht met betrekking tot het niet mogen versturen van brieven 
Een beperking in het verzenden van brieven op grond van de Wvggz is mogelijk indien de betrokkene 
door een psychische stoornis met de verzending ernstig nadeel voor zichzelf, verweerster of anderen 
veroorzaakt dan wel dreigt te veroorzaken.  
 
Ter zitting heeft verweerster verklaard dat  het verbod op het verzenden van brieven uitsluitend op 
de verzending per interne post zag en dat klaagster haar brieven wel via de externe post had mogen 
versturen. De commissie stelt vast dat uit het verweerschrift een ander standpunt kan worden 
afgeleid. De klacht zou derhalve inhoudelijk gegrond kunnen zijn. De commissie kan dit echter niet 
goed beoordelen omdat de noodzakelijke informatie ontbreekt. De commissie kan het dossier niet 
raadplegen en beschikt ook niet over de schriftelijke aanzegging die betrekking heeft op het verbod 
tot het verzenden van brieven. Onder deze omstandigheden kan de commissie niet vaststellen op 
welke gronden het verbod is gebaseerd en derhalve ook niet of de klacht gegrond is. Gelet hierop 
komt de commissie ook ten aanzien van deze klacht tot een ongegrondverklaring. 
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Ten aanzien van het verzoek tot schadevergoeding 
nu de commissie de klachten op grond van de Wvggz ongegrond acht, komt zij niet toe aan de 
beoordeling van het verzoek tot schadevergoeding. 
 
Ten aanzien van de klachten op grond van de Wkkgz 
In de klachtbrief heeft klaagster een groot aantal Wkggz-klachten summier aangeduid. Voor deze 
klachten geldt hetzelfde als ten aanzien van de Wvggz-klachten over opname, medicatie en isolatie. 
Ook de Wkggz-klachten zijn onvoldoende onderbouwd. Niet blijkt tegen wie ze zijn gericht en op 
welke tijdstippen en plaatsen ze betrekking hebben en de klachten zijn ook overigens niet van 
voldoende toelichting voorzien. Onder deze omstandigheden dienen ook deze klachten ongegrond te 
worden verklaard. 
 

Beslissing 
 

Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klachten ongegrond.  
 
 


