
Wvggz klachtencommissie Fivoor  

[locatie Fivoor]  

Beslissing d.d. 29 juli 2021 inzake de klacht tegen de beslissing d.d. 2 juni 2021 tot insluiting door 
middel van een kamerprogramma.   

 

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 autisme spectrumstoornis, een 
schizofrenie spectrumstoornis en een reactieve hechtingsstoornis. Klager is in [maand] [jaar] 
opgenomen op de afdeling FHIC van [locatie Fivoor]. Op [datum] is door de [rechtbank] ten aanzien 
van klager een zorgmachtiging afgeven voor de duur van twaalf maanden. De zorgmachtig 
legitimeert onder meer insluiting 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.  

Iedere vorm van verplichte zorg dient met terughoudendheid te worden toegepast en vooraf 
getoetst te worden aan de algemene beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit, effectiviteit en 
veiligheid. Deze toetsing moet ertoe leiden dat de verplichte zorg alleen wordt verleend als uiterste 
middel, als er geen mogelijkheden voor verplichte zorg meer zijn. Daartoe moet worden beoordeeld 
of er geen lichtere interventies mogelijk zijn en of de verplichte zorg effectief is en het aanzienlijk 
risico op ernstig nadeel ook daadwerkelijk wegneemt. De toetsing houdt ook in dat wordt 
beoordeeld of de verplichte zorg mogelijk nadelige gevolgen op de lange termijn voor een 
betrokkene met zich meebrengt.  

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. 2 juni 
2021 naar behoren is gemotiveerd en aan klager is uitgereikt. Een afschrift van de schriftelijke 
beslissing is op 2 juni 2021, met een informatiebrief door de geneesheer-directeur, aan klager en 
diens advocaat toegezonden.  

Ten aanzien van de inhoudelijke gronden voor de beslissing van 2 juni 2021 overweegt de commissie 
als volgt.  

De commissie is van oordeel dat de zes stappen van het kamer- en rustprogramma aangemerkt 
dienen te worden als insluiting in de zin van de Wvggz, nu klager in de fase van het rustprogramma 
na fysieke agressie een of meer stappen terug kan worden gezet, waarna het kamerprogramma met 
gesloten deur weer tijdelijk van toepassing is. In feite is de beklaagde beslissing tot insluiting 
derhalve nog steeds van kracht.   



De beslissing tot insluiting en de mate waarin dat gebeurt wordt dagelijks heroverwogen. De 
commissie is van oordeel dat de terugkerende beslissingen steeds op goede gronden zijn genomen 
en op goed navolgbare wijze getoetst zijn aan de algemene beginselen van proportionaliteit, 
subsidiariteit, effectiviteit en veiligheid. De commissie is van oordeel dat de beslissingen voldoen aan 
de vereisten die de Wvggz daaraan stelt.  

De commissie stelt vast dat de klacht zich met name richt op de uitvoering van het kamer- en 
rustprogramma.  

In het algemeen overweegt de commissie dat het kader om een handelen dan wel nalaten van Fivoor 
en haar zorgprofessionals te toetsen, is gelegen in de definitie van 'goede zorg' in artikel 2 lid 2 van 
de Wkkgz. Kort gezegd wordt onder goede zorg verstaan:  

a. zorg die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is 
afgestemd op de reële behoefte van de cliënt;  

b. waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid, 
voortvloeiende uit de professionele standaard;  

c. waarbij de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden genomen en de cliënt ook overigens met 
respect wordt behandeld.  

Ter zitting heeft klager een aantal voorbeelden genoemd van situaties die voor hem onduidelijk 
waren. Zo was hem soms niet duidelijk wie er op welk moment langs zou komen en zou beslissen 
over het al dan niet uitbreiden van zijn kamer- en rustprogramma. Verweerder heeft ter zitting niet 
ontkend dat zaken niet altijd gelopen zijn zoals met klager gecommuniceerd en afgesproken waren. 
Daarbij heeft verweerder erop gewezen dat zij geen of beperkte invloed heeft op de communicatie 
richting klager door de staf en behandelaren van de weekenddienst.  

De commissie maakt uit het rapport van [zorginstelling] op dat door duidelijkheid meer rust en 
voorspelbaarheid in het behandelbeleid ten aanzien van klager ontstaat, hetgeen de 
samenwerkingsrelatie ten goede komt. Die duidelijkheid wordt naar het oordeel van de commissie 
niet alleen bereikt door afspraken voor klager op papier te zetten, zoals verweerder heeft gedaan, 
maar ook door het nakomen van afspraken. Hoewel de situaties waarvan klager voorbeelden geeft 
kunnen voorkomen en daarvan ook niet altijd een verwijt aan verweerder of de staf kan worden 
gemaakt, is het in het belang van klager dat deze situaties zo veel mogelijk worden voorkomen, juist 
omdat bekend is dat onduidelijkheden bij klager kunnen leiden tot agressie waardoor de progressie 
in de behandeling stagneert. De commissie is van oordeel dat van verweerder in haar rol van 
regiebehandelaar daarin een meer actieve houding verwacht mag worden. Dit houdt in dat zij erop 
toeziet dat afspraken goed worden nagekomen en dat met klager duidelijk wordt gecommuniceerd 
over hetgeen hij kan verwachten. Uit de voorbeelden die klager heeft gegeven is duidelijk geworden 
dat op dit punt verbeteringen mogelijk moeten worden geacht. De commissie is van oordeel dat in 
deze situatie de klacht gegrond moet worden geacht.   

 

Beslissing  

Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht gegrond.  


