
Klachtencommissie  
 
[Locatie Fivoor]  
 
Beslissing d.d. 2 augustus 2021 inzake (onder meer) de klacht tegen de beslissing tot opname in een 
accommodatie  
 
 
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 psychische stoornis, in de vorm van 
schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen, middelen gerelateerde en 
verslavingsstoornissen en neurobiologische ontwikkelingsstoornissen. Klager verblijft sinds eind 2017 
bij [locatie Fivoor]. Op 4 januari 2021 is door de [rechtbank] ten aanzien van klager een 
zorgmachtiging afgeven voor de duur van twaalf maanden. De zorgmachtiging legitimeert onder 
meer opname in een accommodatie als vorm van verplichte zorg.  
 
De commissie overweegt verder als volgt.  
 
Ten aanzien van de afgifte van de zorgmachtiging en de opname bij [locatie Fivoor]  
De afgifte van een zorgmachtiging is geen klachtgrond in de zin van artikel 10:3 Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De klachtencommissie is niet bevoegd een uitspraak te doen 
ten aanzien van de afgifte van een zorgmachtiging.  
 
De commissie begrijpt uit de toelichting ter zitting dat klager relatief lang bij [locatie Fivoor] verblijft 
en dat klager voor zichzelf een andere leefomgeving wenst dan die door [locatie Fivoor] geboden 
wordt. De commissie kan klager volgen in haar behoefte aan perspectief, mede gezien het feit dat ze 
al lang is opgenomen bij Fivoor (en haar rechtsvoorgangers). De commissie ziet en erkent ook de 
meer dan substantiële inspanningen van verweerders om een passende woonplek voor klager te 
vinden. Dat blijkt lastig gezien de problematiek van klaagster. De commissie vindt dit ook vervelend 
voor klaagster, maar ziet geen reden om aan te nemen dat verweerders te verwijten valt dat dit nog 
niet is gelukt. De commissie acht dit klachtonderdeel ongegrond.  
 
Ten aanzien van het verzoek tot schadevergoeding.  
De commissie is op grond van de Wvggz bevoegd op een verzoek tot schadevergoeding van een 
betrokkene te beslissen. Nu de klachten ongegrond zijn, ziet de commissie geen ruimte om het 
verzoek tot schadevergoeding in behandeling te nemen.  
 
Ten aanzien van de overige (Wkkgz-) klachtonderdelen.  
[...] 
 
 
Beslissing 

 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond.   
 
 
 
 
 


