
Wvggz klachtencommissie  

[Locatie Fivoor] 

Beslissing 21 juni 2021 inzake de klacht tegen de beslissing d.d. 8 juni 2021 tot toedienen van 

medicatie in de vorm van een depot antipsychotica. 

 
 
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 bij [locatie Fivoor] verblijft in het kader van een zorgmachtiging 
d.d. [datum] met een geldigheidsduur tot en met [datum]. De zorgmachtiging volgt op een eerdere 
zorgmachtiging d.d. [datum] met expiratiedatum [ datum]. De recent afgegeven zorgmachtiging 
legitimeert onder meer en voor zover relevant voor de klacht, het toedienen van medicatie als vorm 
van verplichte zorg.  
 
De commissie stelt het volgende voorop.  
Verplichte zorg in het kader van een zorgmachtiging kan worden verleend om ernstig nadeel af te 
wenden en/of de geestelijke gezondheid van een betrokkenen te stabiliseren en/of de geestelijke 
gezondheid van een betrokkenen dusdanig te herstellen dat hij zijn autonomie zoveel mogelijk 
herwint.  
 
Aan een betrokkene kan verplichte zorg worden verleend als het gedrag van die betrokkene als 
gevolg van zijn psychische stoornis tot ernstig nadeel voor hemzelf of anderen leidt. 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 beslissing tot het uitvoeren van verplichte zorg d.d. 8 juni 
2021 naar behoren is gemotiveerd en aan klager is uitgereikt. Een afschrift van de schriftelijke 
beslissing is op 8 juni 2021 met een informatiebrief door de geneesheer-directeur aan klager en diens 
advocaat toegezonden.  
 
De commissie overweegt verder als volgt.  
Klager is gediagnostiseerd met paranoïde schizofrenie, is bekend met een lichte verstandelijke 
beperking en middelengebruik. Klager betwist weliswaar de diagnose schizofrenie, maar de 
commissie heeft geen reden daaraan te twijfelen. De diagnose is in 2006 gesteld en is daarna een 
aantal malen door verschillende psychiaters bevestigd.  
 



Verweerder heeft voldoende overtuigend beargumenteerd dat het beschreven agressieve gedrag 
van klager het gevolg is van het terugkerende psychotische toestandsbeeld van klager. Dit gedrag 
heeft geleid tot gevaar voor zwaar lichamelijk letsel van anderen of heeft het leven van anderen in 
gevaar gebracht, ook in het meer recente verleden. Het psychotisch toestandsbeeld is aantoonbaar 
met een goed resultaat behandeld met antipsychotica. Klager is een aantal malen gestopt met het 
innemen van medicatie. Aannemelijk is dat het toestandsbeeld van klager daardoor is verslechterd. 
Dat dit het geval is kan mede worden afgeleid uit de signalen van de ambulante begeleiders van 
klager, de bedreiging van de Surinaamse ambassade en de aanval op een medepatiënt.   
 
 
 
 
Uit de toelichting van klager ter zitting maakt de commissie op dat klager de hem voorgeschreven 
medicatie op dit moment inneemt. Van vrijwillig gebruik is echter in feite geen sprake. Klager geeft 
ter zitting geen blijk van het nut en de noodzaak tot consequent gebruik van antipsychotica overtuigd 
te zijn. De commissie is van oordeel dat verweerders voldoende gemotiveerd hebben betoogd dat 
een adequate behandeling met een depot noodzakelijk is om het toestandsbeeld van klager te 
stabiliseren en het risico op ernstig nadeel voor anderen te reduceren. Daarbij neemt de commissie 
mede in aanmerking dat met depotmedicatie de kans op terugplaatsing naar begeleid wonen en 
ambulante begeleiding en hiermee klagers' autonomie wordt vergroot.   
 
De commissie is er voldoende van overtuigd dat de beslissing tot het toedienen van antipsychotica 
de vorm van een depot op goede gronden is genomen en gezien de gegeven feiten en 
omstandigheden qua proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid en effectiviteit is gerechtvaardigd.  
 
 
Beslissing 

 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond.   
 


