
Wvggz klachtencommissie  

[Locatie Fivoor] 

Beslissing d.d. 4 mei 2021 inzake de klacht tegen: 

 

 de beslissing d.d. 15 april 2021 tot het beperken van het gebruik van communicatiemiddelen; 

 de beslissing d.d. 19 april 2021 tot het beperken van het recht op het ontvangen van bezoek. 
 
 
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 verstandelijke ontwikkelingsstoornis en 
middelen gebruik. Op jonge leeftijd is hij gediagnostiseerd met een autistiforme stoornis. Daarnaast 
wordt een scheefgroei in de persoonlijkheid met antisociale en borderlinepersoonlijkheidstrekken 
vermoed. Op dit moment zien de behandelaren van klager een psychotisch beeld op de voorgrond.  
 
Klager verblijft bij [locatie Fivoor] in het kader van een door de [Rechtbank] op [datum] afgegeven 
zorgmachtiging. Voornoemde zorgmachtiging legitimeert onder meer het beperken van het gebruik 
van communicatiemiddelen en het beperken van het recht op het ontvangen van bezoek als vormen 
van verplichte zorg.  
 
De commissie stelt het volgende voorop.  
Aan een betrokkene kan verplichte zorg worden verleend als het gedrag van die betrokkene als 
gevolg van zijn psychische stoornis tot ernstig nadeel leidt voor hemzelf of anderen. Verplichte zorg 
kan onder meer worden verleend om ernstig nadeel af te wenden en/of de geestelijke gezondheid 
van een betrokkenen te stabiliseren.  
 
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.  
 
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.  
 
De commissie stelt vast dat de schriftelijke beslissingen tot het uitvoeren van verplichte zorg d.d. 15 
en 19 april 2021 naar behoren zijn gemotiveerd en aan klager zijn uitgereikt. Een afschrift van de 
schriftelijke beslissingen zijn op respectievelijk 16 en 19 april 2021 met een informatiebrief door de 
geneesheer-directeur aan klager en diens advocaat toegezonden.   
 
 
 
 



De commissie overweegt verder als volgt.  
  
De commissie acht het voldoende aannemelijk dat er ten tijde van de beklaagde beslissingen sprake 
was van ernstig nadeel, met name bestaande uit (het aanzienlijke risico op) verbale en fysieke 
agressie jegens personeelsleden en bezoekers en schade aan verblijfsruimten van [locatie Fivoor]. 
Het ernstig nadeel bestaat eveneens uit de situatie dat klager met zijn gedrag de agressie van 
anderen over zichzelf afroept.    
 
De commissie volgt verweerder in haar inschatting dat de inname van de telefoon van klager voor de 
nacht, bijdraagt aan de verdere stabilisatie van het toestandsbeeld van klager en dat hiermee het 
risico op agressie wordt beperkt. Daarnaast wordt hiermee voorkomen dat klager de nachtrust van 
medepatiënten verstoord. Klager heeft overdag de beschikking over zijn telefoon en kan ook s-nachts 
zijn telefoon weer in eigen beheer krijgen zodra daar met klager goede afspraken over te maken zijn.  
 
Ten aan zien van de beperking van bezoek overweegt de commissie dat voldoende is komen vast te 
staan dat ook deze maatregel bijdraagt aan de verdere stabilisatie van het toestandsbeeld van klager. 
Bovendien is de maatregel effectief ter voorkoming van fysieke agressie jegens bezoekers. De 
commissie begrijpt uit de toelichting te zitting dat inmiddels bezoek -weliswaar onder toezicht- wordt 
toegestaan. Nu er op dit moment nog sprake is van begeleiding van klager door twee stafleden, ziet 
de commissie geen aanleiding om aan de noodzaak van begeleiding bij bezoek, te twijfelen.  
De commissie neemt daarbij in aanmerking dat onbegeleid bezoek kan worden toegestaan wanneer 
het toestandsbeeld van klager dit toelaat. Dat hierbij ook overleg wordt gevoerd met het bezoek zelf 
acht de commissie begrijpelijk.  
 
De commissie neemt eveneens in aanmerking dat de beslissingen tot het innemen van de telefoon 
voor de macht en het beperken van bezoek samenhangen met andere onderdelen van de 
behandeling van klager, waaronder een kamerprogramma en het goed instellen op medicatie. En dat 
met die behandeling meer ingrijpende dwangmaatregelen zoveel als mogelijk worden voorkomen. 
De commissie is van oordeel dat de beklaagde beslissingen op goede gronden zijn genomen en onder 
gegeven omstandigheden qua van proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid en effectiviteit zijn 
gerechtvaardigd.  
 
 
Beslissing 

 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond.   
 
 


