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Wvggz klachtencommissie  

Locatie Fivoor]  

Beslissing d.d. 4 juni 2021 inzake klacht tegen de beslissing d.d. 14 april 2021 van zijn behandelaar 

om klager 

a. dagelijks tegen zijn zin medicatie te geven en  
b. uitsluitend vrijheden onder begeleiding toe te staan.  

 
 
Beoordeling 
 
Gelet op de ingebrachte stukken en gehoord de toelichtingen op de zitting is de commissie tot de 
volgende beoordeling gekomen.  
 

In de behandeling van de klacht is vastgesteld dat klager in 2018 opgenomen is op [locatie 

zorginstelling]. Laatstelijk op 20 december 2020 heeft de rechter voor de maximale duur van een jaar 

een aansluitende machtiging tot het verlenen van verplichte zorg afgegeven. In de beschikking van 

de rechter op 12 april 2021 is de te verlenen verplichte zorg uitgebreid met de zorgvorm insluiten.  

Daarop is klager is op 14 april 2021 voor detoxificatie, second opinion van de diagnose en stabilisatie, 

- dat wil zeggen het instellen op medicatie -, overgeplaatst naar [locatie Fivoor], een instelling voor 

forensische psychiatrie. In het algemeen is de duur van een dergelijke overplaatsing beperkt tot zes 

weken. Op 26 mei 2021 is klager teruggeplaatst naar [locatie zorginstelling].    

 

De klacht d.d. 17 mei 2021 van klager heeft betrekking op zijn verblijf in [locatie Fivoor]. De klacht 

betreft:  

   a. het dagelijks toedienen van medicatie tegen zijn zin en  

   b. de beperking van zijn vrijheden tot vrijheden onder begeleiding.  

Ad a. het dagelijks toedienen van medicatie tegen zijn zin 

Het bezwaar van klager berust op zijn overtuiging niet psychotisch of agressief te zijn. Hij is alleen 

geïrriteerd door alle beperkingen en dwang. Met name het depot Cisordinol dat hem op 18 mei 2021 

is toegediend is naar zijn mening buitenproportioneel. Bovendien zegt de brief d.d. 15 april 2021 met 

het besluit van zijn behandelaar om verplichte zorg te verlenen alleen iets over de toediening van 

noodmedicatie. Over het dagelijks gebruik van antipsychotica zegt de brief niets.  

 

De klachtencommissie kan klager niet volgen in zijn opvatting dat hij niet psychotisch is. 

Aanwijzingen voor het bestaan van psychotische stoornissen zijn te vinden in de observaties van de 

behandelaren die zijn vastgelegd in het zorgplan/behandelplan ten behoeve van de aanvraag 

zorgmachtiging per 14 december 2020, in de motivatie van de rechtbank van de beschikking 

waarmee op 14 december 2020 de aansluitende machtiging tot het verlenen van verplichte zorg 

werd afgegeven en in de rapportages van behandelaren en verpleegkundigen van [locatie Fivoor]. In 

die rapportages wordt melding gemaakt van auditieve hallucinaties, betrekkings- en 

achterdochtwanen en onsamenhangende verhalen. Zo zou klager menen dat hij trombose aan zijn 

hart had gekregen van een pil met het AstraZeneca vaccin; daarvoor wilde hij een ecg te willen, maar 

weigerde vervolgens zijn medewerking daaraan. Aan uitslagen van laboratoriumonderzoek die geen 

afwijkingen lieten zien kon hij geen geloof hechten. In zijn zalf zou haldol zijn gespoten, want hij zag 

sterretjes als hij zich ermee insmeerde. Hij had beestjes in zijn huid zien kruipen; de volgende dag 
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stonden de bijtwonden nog in zijn arm. Als hij al besefte dat hij zich psychotische uitliet weet dat hij 

aan een injectie die hem was toegediend door de verpleging.     

 

Uit die rapportages kan tevens worden opgemaakt dat de psychoses zich niet alleen na het gebruik 

van drugs voordeden, maar ook in de periodes dat zijn vrijheden voor een week waren ingetrokken 

en bij vrijheden onder begeleiding.  

 

Ten tijde van zijn overplaatsing naar [locatie Fivoor] was klager Zyprexa oraal voorgeschreven. Over 

het gebruik daarvan bestond geen overeenstemming met klager. Doorgaans weigerde hij dat.  

In een overleg met klager op 21 april 2021 is besloten te starten met Cisordinol 10mg oraal. Omdat 

deze lage dosering niet het gewenste effect had is de dosering op 4 mei 2021 opgehoogd naar 25mg 

oraal. Toen klager op 7 mei 2021 weigerde het tablet Cisordinol in te nemen is hem voorgehouden 

dat hem, wanneer hij bleef bij zijn weigering Cisordinol oraal in te nemen, een injectie Cisordinol 

acutard toegediend zou worden. Ook is hem verteld dat het streven erop gericht was hem in te 

stellen op depotmedicatie. Als grondslag daarvoor is gewezen op de zorgmachtiging waarin het 

toedienen van medicatie als verplichte zorg, volgens verweerder dus dwangmedicatie, is 

opgenomen. Uiteindelijk is klager op 18 mei 2021 voor de eerste keer een depot Cisordinol 200mg 

per twee weken toegediend. Op 26 mei 2021 is hij teruggeplaatst naar [locatie zorginstelling].  

 

Naar het oordeel van de klachtencommissie kon verweerder met reden beslissen klager te 

behandelen met antipsychotische medicatie. In het algemeen geldt dat het gebruik van 

antipsychotische medicatie een gunstig effect heeft op psychotische stoornissen. In het geval van 

klager is gebleken dat na ongeveer drie weken gebruik van Cisordinol zijn psychotisch toestandsbeeld 

verbeterde. Derhalve voldoet de beslissing klager te behandelen met Cisordinol 10mg, oplopend naar 

25mg aan het criterium doelmatigheid. Gezien de ambivalentie van klager waar het gaat om het 

gebruik van antipsychotische medicatie is begrijpelijk dat uiteindelijk gekozen is voor Cisordinol in de 

vorm van een depot. Daarmee wordt voorkomen dat steeds opnieuw dwang moet worden 

toegepast.  

 

Verweerder heeft haar beslissing om klager zonder zijn instemming te behandelen met 

antipsychotische medicatie in depotvorm gegrond op haar verklaring d.d. 14 april 2021 aan de 

geneesheer-directeur dat zij aan klager verplichte zorg ging verlenen conform de aansluitende 

machtiging tot het verlenen van verplichte zorg d.d. 14 december 2020. Voor die beslissing verwijst 

zij naar artikel 8:9 Wvggz. In de brief d.d. 15 april 2021 aan klager is dat bevestigd.  

 

Naar het oordeel van de klachtencommissie is deze gang van zaken formeel onjuist. 

Voor de overplaatsing van een patiënt gelden de voorschriften van artikel 8:16 Wvggz. Voordat de 

geneesheer-directeur van de instelling waar de patiënt verblijft tot overplaatsing kan overgaan dient 

de beoogde zorgaanbieder zich bereid hebben verklaard tot het verlenen van verplichte zorg volgens 

de bestaande zorgmachtiging. De verklaring van verweerder d.d. 14 april 2021 aan de geneesheer-

directeur is dan ook te beschouwen als de verklaring ex artikel 8:16 lid 3 Wvggz.  

Deze verklaring kan niet tevens gelden als de beslissing bedoeld in artikel 8:9 lid 3 Wvggz.  

in zijn beschikking d.d. 14 december 2020 wijst de rechtbank er op dat de zorgverantwoordelijke ter 

uitvoering van een zorgmachtiging op grond van artikel 8:9 Wvggz pas kan beslissen tot het verlenen 

van verplichte zorg nadat hij zich op de hoogte heeft gesteld van de actuele gezondheidstoestand 

van de betrokkene en met betrokkene overleg heeft gevoerd over de voorgenomen beslissing. 

In het geval van klager was op de datum van overplaatsing naar [locatie Fivoor] nog helemaal niet 

bekend aan welke vormen van zorg volgens de zorgmachtiging uitvoering zou moeten worden 
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gegeven en had daarover nog geen overleg met klager plaatsgevonden. Het eerste gesprek met hem 

over de toepassing van dwang vond plaats op 7 mei 2021 en betrof uitsluitend de zorgvorm 

toediening van medicatie. Een afschrift van de gemotiveerde beslissing tot het verlenen van de 

verplichte zorgvorm toediening van medicatie als bedoeld in artikel 8:9 lid 3 Wvggz is niet aan klager 

uitgereikt.  

Het bovenstaande betekent dat, hoewel er inhoudelijk gegronde redenen waren om klager ook 

zonder zijn instemming met antipsychotische medicatie in depotvorm te behandelen, de klacht door 

veronachtzaming van het voorschrift van artikel  8:9 Wvggz  om formele redenen gegrond moet 

worden bevonden. 

 

Ad b. beperking van vrijheden 

De klacht houdt in dat klager alleen onder begeleiding naar buiten mag om reden zijn 

middelengebruik te beperken terwijl een controle uitwees dat hij geen middelen had gebruikt. 

De klachtencommissie kan klager in die stelling niet volgen. 

In de voor de behandeling van de klacht overgelegde documentatie komt naar voren dat besloten is 

tot tijdelijke intrekking of beperking van vrijheden nadat klager zonder toestemming van [locatie 

Fivoor] weggegaan was, niet teruggekomen was naar [locatie Fivoor] of teruggevallen in 

drugsgebruik.   

Naar het oordeel van de klachtencommissie zijn dit, gelet op het doel van de opname in het CPD 

omstandigheden die het tijdelijk intrekken en/of beperking van vrijheden rechtvaardigen. In de 

zorgmachtiging d.d. 14 december 2020 is beperking van de bewegingsvrijheid als verplichte vorm van 

zorg voorzien. Ook voor de uitvoering van deze vorm van verplichte zorg gelden de voorschriften van 

artikel 8:9 Wvggz.  

In de behandeling van de klacht is niet gebleken dat verweerder conform dit voorschrift een 

beslissing heeft genomen tot het verlenen van de verplichte zorgvorm beperking van de 

bewegingsvrijheid. Dit brengt mee dat hoewel er inhoudelijk gegronde redenen waren om klager in 

zijn bewegingsvrijheid te beperken, de klacht door veronachtzaming van het voorschrift van artikel  

8:9 Wvggz  om formele redenen gegrond moet worden bevonden. 

Het verzoek om schadevergoeding 

Het voorschrift van artikel 8:9 Wvggz dient er toe dat de beslissing tot het verlenen van verplichte 

zorg volgens de zorgmachtiging op zorgvuldige wijze wordt genomen en strekt mede tot 

bescherming van de patiënt tegen een ongerechtvaardigde inbreuk op zijn lichamelijke integriteit. 

Dat betekent dat door het ontbreken van een dergelijke beslissing de patiënt in zijn belangen is 

geschaad en dat hem daarvoor een genoegdoening toekomt.  

Hierboven heeft de klachtencommissie geoordeeld dat er inhoudelijk gegronde redenen waren voor 

toedienen van antipsychotische medicatie in depotvorm en het beperken van de bewegingsvrijheid 

van klager. De omstandigheid dat aan de formele vereisten van artikel 8:9 Wvggz niet is voldaan doet 

daaraan niet af.  

Een en ander komt er op neer dat klager ten onrechte is beperkt in zijn recht op schriftelijke 

informatie. De klachtencommissie ziet daarin aanleiding klager een schadevergoeding toe te kennen 

van € 50,00 ten laste van Fivoor.   

   

Beslissing 
 

Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht op beide onderdelen om formele 
redenen gegrond. 
 



4 
 

 
 


