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Wvggz klachtencommissie 

[Locatie Fivoor]  

 

Beslissing 5 maart 2021 inzake klacht d.d. 5 februari 2021 

 
Klacht tegen de beslissingen tot separatie d.d. 31 januari 2021, 1 februari 2021 en 4 februari 2021 
en het niet toestaan van bezoek gedurende separatie  
 
 

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 de diagnose van klager nog in onderzoek is. Op basis van de dysfore, 
instabiele stemming wordt geclassificeerd op een depressie en stoornis in het gebruik van alcohol. 
De behandelaren van klager zien aanwijzingen voor disfunctionele coping, hechtingsproblematiek, 
trauma en emotionele onrijpheid. Klager is bekend met suïcidepogingen, verzet tegen hulpverlening 
en forse escalaties binnen het primaire steunsysteem. Klager verblijft bij [locatie Fivoor] in het kader 
van een zorgmachtiging, afgegeven door [Rechtbank] op [datum], voor de duur van twaalf maanden. 
De zorgmachtiging legitimeert onder meer insluiting als vorm van verplichte zorg. Verplichte zorg in 
de vorm van: "beperking van het recht op ontvangen van bezoek" is niet in de zorgmachtiging 
opgenomen. Klager was eerder in zorg bij XXX en is na het vastlopen van de behandeling aldaar rond 
half [maand en jaar] in zorg gekomen bij [locatie Fivoor]. 
 
De commissie stelt het volgende voorop.  

Aan een betrokkene kan verplichte zorg worden verleend om (onder meer) een crisissituatie of 
ernstig nadeel af te wenden. Verplichte zorg kan alleen worden verleend als uiterste middel als er 
geen mogelijkheden voor vrijwillige zorg meer zijn. 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.   
 
Voorafgaand aan een beslissing tot verplichte zorg overlegt de zorgverantwoordelijke met de 
betrokkene over de voorgenomen beslissing en stelt hij zich op de hoogte van diens 
gezondheidstoestand. De wensen en voorkeuren van betrokkene worden gevolgd, tenzij de 
betrokkene ten aanzien van de voorgenomen beslissing niet wilsbekwaam is of wanneer er een 
aanzienlijk risico bestaat op ernstige schade aan personen of goederen. De zorgverantwoordelijke 
legt de overwegingen ten aanzien van wilsbekwaamheid en gevaarsgronden vast in het dossier. 
Indien de zorgverantwoordelijke geen psychiater is, bereikt de zorgverantwoordelijke over de 
voorgenomen beslissing overeenstemming met de geneesheer-directeur.   

Met betrekking tot de daadwerkelijke uitvoering van iedere vorm van verplichte zorg stelt de 
zorgverantwoordelijke van een betrokkene een schriftelijke beslissing op 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 
patiëntvertrouwenspersoon. 
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De commissie overweegt verder als volgt. 
 
Ten aanzien van de schriftelijke beslissingen en de informatiebrieven van de geneesheer-directeur  
De commissie stelt vast dat met betrekking tot de separatie die op 30 januari 2021 is gestart, twee 
schriftelijke beslissingen zijn opgesteld: gedateerd 31 januari en 1 februari 2021. Met betrekking tot 
de separatie die op 3 februari 2021 aanving is een schriftelijke beslissing opgesteld met de datum 4 
februari 2021. De commissie volgt de PVP niet in zijn stelling dat de motivering in de schriftelijke 
beslissing ontbreekt. Het is wel onduidelijk of de brief met datum 31 januari daadwerkelijk aan klager 
is uitgereikt. De brieven gedateerd 1 februari en 3 februari zijn op 4 februari aan klager uitgereikt. 
Hierover is in de rapportage opgenomen: "Artikels aan dhr uitgereikt". De geneesheer-directeur 
heeft klager op 10 februari 2021 een afschrift van de voornoemde drie brieven gezonden met een 
informatiebrief over de mogelijkheden van het indienen van een klacht en van advies en bijstand 
door de patiëntvertrouwenspersoon.  
De commissie komt tot de conclusie dat de schriftelijke beslissing met betrekking tot de eerste 
separatie na vier dagen aan klager is uitgereikt. Een rechtvaardiging voor deze late uitreiking is niet 
gegeven. Afschriften van de beslissingen met de informatiebrief van de geneesheer-directeur zijn 
niet eerder dan op 10 februari 2021 aan klager verzonden. De commissie is van oordeel dat ook dit te 
laat is. De commissie stelt vast dat hiermee een wezenlijk vormvoorschrift is geschonden en acht de 
klacht voor dit onderdeel gegrond.  
 
Ten aanzien van de totstandkoming en de inhoudelijke gronden van de beslissing d.d. 30 januari 2021 
Met verweerders gaat de commissie uit van een risico op ernstig nadeel voor verplegend personeel, 
dat zich op 30 januari 2021 heeft geopenbaard. Klager stelt weliswaar dat zijn opmerking tegen de 
beveiliger niet bedreigend was bedoeld en dat hij binnen [locatie Fivoor] niet eerder agressief is 
geweest, maar verweerders hebben daartegenover voldoende aannemelijk gemaakt dat het gedrag 
van klager een risico op agressie jegens personeelsleden met zich meebracht. Dat verweerders 
hierbij mede in aanmerking hebben genomen dat klager in het (recente) verleden agressief was 
jegens hulpverleners en naasten en niet met het personeel over het incident wilde praten, acht de 
commissie begrijpelijk.  
 
Uit de dagrapportages komt naar voren dat is overwogen om klager tot de volgende morgen op zijn 
kamer te laten verblijven en dat klager die avond is gezien door de dienstdoende arts.  
Op grond van hetgeen in de dagrapportages is vermeld en is toegelicht ter zitting is de commissie van 
oordeel dat de beslissing d.d. 30 januari 2021 op goede gronden is genomen en acht zij de beslissing 
tot separatie van 30 januari 2021 tot en met 1 februari 2021 onder de gegeven omstandigheden qua 
proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid en effectiviteit gerechtvaardigd. De commissie beoordeelt 
dit klachtonderdeel ongegrond. 
 
De commissie hecht eraan op te merken dat zowel verweerder 1 als klager ter zitting geen blijk geven 
van het bestaan van een klinisch crisissignaleringsplan voor klager. Het komt de commissie voor dat 
een klinisch crisissignaleringsplan voor zowel klager als verplegend personeel een waardevol 
instrument kan zijn bij een incident. De commissie voegt hieromtrent dan ook een aanbeveling aan 
haar beslissing toe.  
 
 
 
Ten aanzien van de totstandkoming en de inhoudelijke gronden van de beslissing d.d. 3 februari 2021 
De totstandkoming  van een beslissing tot verplichte zorg en de toetsing aan de vereisten van 
proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid en effectiviteit dient op navolgbare wijze te worden 
vastgelegd. Dat een beslissing in afwezigheid van de eigen zorgverantwoordelijke -in casu in een 
intervisie-overleg-  is genomen, doet hieraan niet af. Een verantwoordelijke dient zich er immers van 
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te kunnen vergewissen dat die toetsing ook daadwerkelijk is uitgevoerd. Ook een beslissing tot 
voortduring van de separatie dient aan genoemde rechtsbeginselen te worden getoetst.  
Door de commissie is niet te toetsen hoe de beslissing in het intervisie-overleg tot stand is gekomen. 
Uit de schriftelijke stukken en de toelichting ter zitting is onvoldoende op te maken door welke 
discipline de uiteindelijke beslissing genomen is en of deze voldoet aan de vereisten van subsidiariteit 
en proportionaliteit. De commissie acht dit klachtonderdeel gegrond. 
 
Ten aanzien van de beperking in het ontvangen van bezoek gedurende separatie  
De commissie stelt vast dat klager gedurende de separatie bezoek van zijn moeder had willen 
ontvangen. De PVP heeft deze wens via een mailbericht onder de aandacht van verweerder 1 
gebracht. Die heeft hierop laten weten dat gedurende de separatie geen bezoek ontvangen kan 
worden omwille van de veiligheid van de bezoekers en personeel.  
De commissie volgt verweerder 1 in zijn betoog dat gedurende de separatie zowel de veiligheid van 
het personeel als van de bezoekers dient te worden gewaarborgd. De commissie is daarbij wel van 
oordeel dat een beslissing tot beperking van bezoek niet zonder meer voortvloeit uit een beslissing 
tot separatie. En dat beide beslissingen afzonderlijk dienen te worden gemotiveerd en ook verder 
volgens het stramien van de Wvggz tot stand horen te komen. Een standaard afwijzing van bezoek 
gedurende separatie komt de commissie niet juist voor. De commissie acht dit klachtonderdeel 
gegrond.  
 
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. De commissie acht het billijk om een 
schadevergoeding ten laste van Fivoor toe te wijzen ten bedrage van totaal € 200,-, bestaande uit 
een schadevergoeding van € 50,- in verband met de schending van wezenlijke vormvoorschriften en 
€ 150,- omdat inzake de separatie die aanving op 3 februari 2021 onvoldoende aannemelijk is 
gemaakt dat voldaan is aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. De commissie is van 
oordeel dat klager voldoende aannemelijk gemaakt heeft dat hij hiervan nadeel heeft ondervonden 
bestaande uit gevoelens van verdriet, eenzaamheid en machteloosheid.  
 
Beslissing 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht ten aanzien van: 

- de schriftelijke beslissingen en de informatiebrieven van de geneesheer-directeur gegrond; 
- de totstandkoming en de inhoudelijke gronden van de beslissing tot separatie d.d. 30 januari 

2021 ongegrond; 
- de totstandkoming en de inhoudelijke gronden van de beslissing tot separatie d.d. 3 februari 

2021 gegrond; 
- de beperking in het ontvangen van bezoek gedurende separatie gegrond; en 
        
wijst de commissie het verzoek tot schadevergoeding ten laste van de zorgaanbieder toe ten 
bedrage van € 200,-- en wijst de commissie het meer of anders verzochte af. 

 
  
Aanbevelingen 
De commissie beveelt aan: 

 het gebruik van een klinisch crisissignaleringsplan voor patiënten onder de aandacht te 
brengen;    

 mede gezien recente jurisprudentie, aandacht te geven aan het vastleggen van  
wilsbekwaamheid en gevaarsgronden in het patiëntendossier.   

 


