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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 is gediagnostiseerd met een autisme spectrum stoornis, meer 
specifiek waarschijnlijk een klassiek autistische stoornis. Klager kent een lange voorgeschiedenis van 
gedwongen opnames en verblijft sinds twee jaar (opnieuw) bij [locatie Fivoor]. Klager verblijft bij 
[locatie Fivoor] in het kader een van zorgmachtiging, afgegeven door [Rechtbank] d.d. [datum] voor 
de duur van zes maanden. De zorgmachtiging is op [datum] voor de duur van een jaar verlengd tot en 
met [datum]. De zorgmachtig legitimeert onder meer beperking van bewegingsvrijheid 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 verweerder de beklaagde beslissingen op schrift heeft gesteld en dat de 
beslissingen aan klager ter hand zijn gesteld. De geneesheer-directeur heeft klager en diens advocaat 
een afschrift van de betreffende brieven met een informatiebrief gezonden. Met betrekking tot de 
door verweerder op schrift gestelde beslissingen merkt de commissie op dat de overwegingen om tot 
de beslissingen te komen hierin slechts summier zijn opgenomen. Nu de overwegingen wel in het 
zorgplan zijn opgenomen is de commissie van oordeel dat hiermee -gezien de feiten en 
omstandigheden in deze specifieke casus- aan de wettelijke vereisten is voldaan.  

Ten aanzien van de inhoudelijke gronden voor de beslissingen overweegt de commissie als volgt. 
 
De commissie kan klager volgen in zijn behoefte aan perspectief met betrekking tot het 
structuurprogramma en het feit dat klager meer voorspelbaarheid wenst met betrekking tot het 
kamerprogramma. Daar tegenover staan de inspanningen van het behandelteam om binnen de 
mogelijkheden klager de best mogelijke zorg te geven. De commissie erkent de enorme 



betrokkenheid van het team bij klager en ziet ook de complexiteit en de specifieke zorgvraag van 
klager. De commissie constateert dat klager op dit moment op de voor hem meest passende plaats in 
een instelling verblijft. Maar door de groeps- en afdelingsongeschiktheid en de snelle ontregeling van 
klager is deze plaats niet optimaal. Het is dan ook voorstelbaar dat het behandelteam met de zorg 
voor klager met enige regelmaat wordt overvraagd.  
 
Geheel ten overvloede geeft de commissie de behandelaren van klager in overweging: 

 te onderzoeken of het huidige structuurprogramma in het licht van zijn autisme spectrum 
stoornis aan de vermogens van klager kan worden aangepast. In die zin dat een afwijking van 
het structuurprogramma een uitbreiding inhoudt in plaats van een beperking;  

 in overleg met de curator van klager te bespreken of de door de buddy ingevulde rol naar 
klager passend en effectief is voor het functioneren en welzijn van klager. 

 
De commissie volgt verweerder in zijn inschatting dat het niet eenvoudig te voorspellen gedrag van 
klager een aanzienlijk risico op ernstig nadeel voor klager, zijn medepatiënten en het verplegend 
personeel met zich meebrengt. Met de beperking van de bewegingsvrijheid van klager door middel 
van een structuurprogramma en een kamerprogramma, wordt dit risico gereduceerd.  
 
Voorts heeft verweerder voldoende overtuigend betoogd dat het structuurprogramma en het 
kamerprogramma in het geval van klager niet louter als beperkende maatregel gezien kan worden. 
De kamer van klager dient ook als een fijne en prettige plek voor klager die samenhangt met voor 
klager belangrijke rituelen. Hierbij neemt de commissie eveneens in aanmerking dat met het 
structuur- en kamerprogramma veelvuldig separeren van klager zoveel als mogelijk wordt 
voorkomen.   
 
Alhoewel het structuurprogramma en het nog verder beperkende kamerprogramma, onmiskenbaar 
een forse beperking van de bewegingsvrijheid van klager betekent, is de commissie van oordeel dat 
de beklaagde beslissingen zorgvuldig en op goede gronden zijn genomen en acht zij de beslissingen 
onder de gegeven omstandigheden qua proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid en effectiviteit 
gerechtvaardigd.  
 
 
Beslissing 

 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond.   
 
 


