
Wvggz klachtencommissie  

[Locatie Fivoor] 

Beslissing d.d. 12 mei 2021 inzake klachten tegen de beslissingen van 26 februari 2021 en 29 april 

2021 tot het aanbrengen van beperkingen in het recht tot het inrichten van het eigen leven, die tot 

gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten.   

 
 
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 lichte verstandelijke beperking, 
hechtingsstoornis en impulsregulatie problematiek. Klager heeft de commissie weliswaar verzocht  
uit de gaan van een kennelijk andere diagnose, maar de commissie heeft hiertoe geen aanleiding 
gezien. Hierbij neemt de commissie in aanmerking dat klager haar verzoek onvoldoende heeft 
onderbouwd.  
 
De commissie stelt vast dat klager op [datum] bij [locatie Fivoor] is opgenomen met (onder meer) het 
doel om voor klager een passende woonplek te vinden. Op [datum] is vastgesteld dat klager zwanger 
was. Klager is op [datum] in het ziekenhuis bevallen en is thans moeder van drie kinderen. De drie 
geboortes hebben door middel van een keizersnede plaatsgevonden.  
 
Op [datum] is een zorgmachtiging aangevraagd waarmee onder meer (verlenging van de) opname bij 
[locatie Fivoor]. Met de aanvraag is de rechtbank eveneens gevraagd om een verplichting tot het 
gebruik van anticonceptie. Bij beschikking van [datum] is door [Rechtbank] een zorgmachtiging voor 
de duur van zes maanden afgegeven. De zorgmachtiging legitimeert onder meer het aanbrengen van 
beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets 
moet doen of nalaten. De rechtbank heeft geen beslissing genomen omtrent het verzoek tot 
verplichte anticonceptie.  
 
Op [datum] heeft verweerder vastgesteld dat klager niet in staat is tot een redelijke waardering van 
haar belangen ter zake van zorg of de uitoefening van rechten en plichten op grond van de Wvggz. 
Hieruit volgt dat verweerder 1 beslissingen hieromtrent in overleg met de  wettelijke 
vertegenwoordiger (mentor) van klager neemt. Verweerder 1 heeft zijn beslissing inzake de 
wilsbekwaamheid van klager op [datum] schriftelijke gemotiveerd.  
 
Verweerder 1 heeft op 26 februari 2021 besloten tot het aanbrengen van beperkingen in het recht 
tot het inrichten van het eigen leven, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of 
nalaten, waaronder in casu toezicht en ondersteuning bij alle (verlof)afspraken. In de praktijk 
betekende dit voor klager dat zij met haar verlofplan ook het adres en telefoonnummer van degene 
bij wie zij tijdens verlof verblijft overlegt.  
 
Op 29 april 2021 heeft verweerder 1 besloten tot het aanbrengen van beperkingen in het recht tot 
het inrichten van het eigen leven, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten. 
Dit komt er voor klager op neer dat er een extra voorwaarde aan het verlof wordt verbonden. 
Namelijk het gebruik van anticonceptie.  
 



De zorgmachtiging expireert op [datum]. Verweerders hebben inmiddels een nieuwe, aansluitende 
zorgmachtiging aangevraagd. In deze aanvraag is het verzoek omtrent verplichte anticonceptie 
expliciet opgenomen.  
 
 
De commissie stelt het volgende voorop.  

Aan een betrokkene kan verplichte zorg worden verleend om (onder meer) 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..   

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 overweegt verder als volgt. 
 
De commissie stelt vast dat de schriftelijke beslissingen tot het uitvoeren van verplichte zorg d.d. 26 
februari en 29 april 2021 naar behoren zijn gemotiveerd en aan klager zijn uitgereikt. Een afschrift 
van de schriftelijke beslissingen zijn op respectievelijk 26 april en 3 mei 2021 met een informatiebrief 
door de geneesheer-directeur aan klager en haar advocaat toegezonden. Verweerder 1 heeft 
voorafgaand aan zijn beslissingen vastgesteld dat klager niet in staat is tot een redelijke waardering 
van haar belangen ter zake van deze beslissingen.  
 
Ten aanzien van de inhoudelijke gronden voor de beslissingen overweegt de commissie dat 
voldoende aannemelijk is gemaakt dat sprake was en is van aanzienlijke medische risico's voor klager 
(en destijds haar ongeboren kind). Verweerder 1 heeft vergeefs geprobeerd met klager adequate 
afspraken te maken omtrent het wegnemen of reduceren van risico's rond de bevalling en een 
eventuele nieuwe zwangerschap.  
 
De voorwaarde dat klager aan het einde van haar zwangerschap voorafgaand aan verlof adres- en 
contactgegevens moest doorgeven, acht de commissie niet onnodig beperkend of disproportioneel. 
Het verlof werd op dat moment niet geheel beperkt en de belangen van klager zijn hierbij zorgvuldig 
afgewogen. De commissie ziet geen reden om aan te nemen dat verweerders de gegevens voor een 
ander doel zouden gebruiken dan het acteren in een spoedeisende situatie. De commissie volgt 
verweerders in hun inschatting dat deze voorwaarde doelmatig was om in spoedsituaties adequaat 
te kunnen handelen en hiermee het risico op gevaarlijke situaties voor moeder en kind te reduceren. 
De recente beslissing om verlof alleen toe te staan wanneer klager anticonceptie gebruikt is naar het 
oordeel van de commissie effectief om zwangerschap en hiermee een aanzienlijk gezondheidsrisico 
voor klager te voorkomen. Met verweerders ziet de commissie geen minder ingrijpend alternatief.  



 
De commissie heeft begrip voor de wens van klager om weer op verlof kunnen zoals vóór de 
zwangerschap: zonder verplicht adres of telefoonnummer of gebruik van anticonceptie. Daar 
tegenover staat de onbekwaamheid van klager om een realistische inschatting en afweging te maken 
van medische risico's die op haar situatie van toepassing waren en zijn. De commissie ziet de   
complexiteit van de zorg rond klager en is van oordeel dat verweerders op basis van de Wvggz de 
best mogelijke optie hebben gekozen om het aanmerkelijke risico op ernstig nadeel voor klager (en 
haar ongeboren kind) te beperken of weg te nemen. 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.  
 
Wellicht ten overvloede merkt de commissie op dat de geneesheer-directeur op grond van artikel 
8:17 Wvggz kan beslissen de zorg tijdelijk te onderbreken. Uit de memorie van toelichting bij de 
reparatiewetgeving van 29 oktober 2020 blijkt dat de wetgever een tijdelijke onderbreking van 
verplichte zorg ziet als een periode waarbinnen geen enkele vorm van verplichte zorg wordt verleend 
omdat iemand kortdurend uit zorg is. Deze situatie is naar het oordeel van de commissie niet op 
klager van toepassing.  
 

Beslissing 
 

Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond.  
 


