
Klachtencommissie Fivoor  

 

[locatie Fivoor] 

 

Beslissing d.d. 2 augustus 2021 inzake klacht tegen de beslissingen tot uitvoering van:  

1. Verplichte zorg middels opname in kliniek.  

2. Verplichte zorg middels separatie vanaf 8 juli gedurende 6 dagen.  

3. Verplichte zorg middels ingrijpmedicatie in de separeer.  

4. Verplichte zorg middels gebruik van medicatie in de vorm van Haldol.  

 

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 sinds [datum] op de afdeling FHIC van [locatie Fivoor] verblijft in 
het kader van een zorgmachtiging d.d. [datum] met een geldigheidsduur van een jaar. De 
zorgmachtiging volgt op een eerdere zorgmachtiging met expiratiedatum [datum]. De laatst 
afgegeven zorgmachtiging legitimeert, onder meer en voor zover relevant voor de klacht, opname in 
een accommodatie, insluiting en het toedienen van medicatie als vormen 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 betrokkene te stabiliseren en/of de geestelijke 
gezondheid van een betrokkene dusdanig te herstellen dat hij zijn autonomie zo veel mogelijk 
herwint. Aan een betrokkene kan verplichte zorg worden verleend als zijn gedrag 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 ingezet als uiterste 
middel, als er geen mogelijkheden voor vrijwillige 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 overweegt verder als volgt.  



Klager is gediagnostiseerd met schizofrenie. Klager betwist weliswaar de diagnose schizofrenie, maar 
de commissie heeft geen reden daaraan te twijfelen. De door klager ter zitting overhandigde stukken 
geven hiertoe ook geen aanleiding. Op de getoonde foto is een gedeelte van een document met een 
gedeelte van een diagnose te zien. Daaruit is niet af te leiden hoe de gehele diagnose luidt, op wie de 
diagnose betrekking heeft en wanneer die is gesteld. Het getoonde bezwaarschrift kan evenmin 
dienen als onderbouwing van het standpunt van klager. Daarbij neemt de commissie in aanmerking 
dat de diagnose volgens verweerders is gebaseerd op hetgeen in de behandelrelatie met klager 
wordt ervaren. Verweerders hebben naar het oordeel van de commissie de diagnose voldoende 
gemotiveerd. Dat andere behandelaren eerder niet serieus naar de problemen van klager hebben 
gekeken, zoals klager heeft aangevoerd, acht de commissie niet aannemelijk. Daarbij is van belang 
dat de diagnose schizofrenie een aantal malen door verschillende psychiaters is gesteld. Het 
beluisteren van geluidsopnames van gesprekken met eerdere behandelaren kan er niet toe leiden 
dat getwijfeld moet worden aan de diagnose, ook niet als de door klager gestelde opmerkingen door 
behandelaren zijn gemaakt.  

Uit de voorgeschiedenis komt naar voren dat klager er ondanks de gestelde diagnose van overtuigd is 
gebleven dat hij niet ziek is en geen medicatie nodig heeft. Ook ter zitting geeft klager geen blijk van 
enig ziektebesef. De commissie acht, anders dan klager, aannemelijk dat het beschreven agressieve 
gedrag van klager het gevolg is van een terugkerend psychotisch toestandsbeeld van klager. Dit 
gedrag heeft geleid tot gevaar voor lichamelijk letsel van anderen. Daarnaast is voldoende komen 
vast te staan dat de psychische stoornis van klager zijn autonomie in de weg staat, in die zin dat hij 
problemen op meerdere levensgebieden heeft, die hij niet zelfstandig kan oplossen.  

De ten aanzien van klager genomen beslissingen dienen in het kader van het voorgaande te worden 
bezien.  

Ten aanzien van de opname, de separatie en toediening van ingrijpmedicatie  

De commissie stelt vast dat de beslissingen tot opname, separatie en ingrijpmedicatie conform de 
geldende regelgeving op schrift zijn gesteld en aan klager ter hand zijn gesteld. De geneesheer-
directeur heeft klager en diens advocaat een afschrift van de betreffende brieven met een 
informatiebrief gezonden.  

De commissie is van oordeel dat de beslissing om klager op te nemen bij [locatie Fivoor] en hem 
daarbij te separeren zorgvuldig en op de juiste gronden is genomen. Er zijn geen aanwijzingen dat 
deze separatie onnodig lang heeft geduurd. Klager is dagelijks beoordeeld en is gemobiliseerd naar 
zijn kamer op de afdeling zodra dat op veilige en verantwoorde wijze mogelijk was.  

De commissie is voorts van oordeel dat verweerder 1 voldoende heeft gemotiveerd dat een 
behandeling met antipsychotica noodzakelijk is om het toestandsbeeld van klager te stabiliseren en 
het risico op ernstig nadeel voor anderen te reduceren. Nu klager gedurende de eerste dagen van 
zijn opname weigerde antipsychotica te nemen was het naar het oordeel van de commissie 
noodzakelijk klager antipsychotica middels een injectie te geven. Zijn verblijf in het separatieverblijf 
kon hiermee worden verkort.  

De commissie is van oordeel dat de beslissingen tot opname, separatie en toediening van 
ingrijpmedicatie op goed navolgbare wijze zijn getoetst aan de algemene beginselen van 
proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid en effectiviteit en dat de beslissingen aan die beginselen 
voldoen.  

Ten aanzien van de klacht over medicatie in de vorm van haldol  

Uit het schriftelijk verweer maakt de commissie op dat klager de hem voorgeschreven medicatie op 
dit moment inderdaad inneemt, min of meer vrijwillig. De inname van deze medicatie is onderdeel 
van de klachten die klager heeft geformuleerd. Klager heeft ter zitting laten blijken niet van het nut 



en de noodzaak tot consequent gebruik van antipsychotica overtuigd te zijn. De commissie stelt vast 
dat het gedrag van klager sinds zijn opname op [locatie Fivoor] aanzienlijk verbeterd is. Naar moet 
worden aangenomen is dit het gevolg van de toediening/inname van antipsychotica. Haldol, het 
middel dat klager ten tijde van de zitting innam, is een beproefd middel om de verschijnselen van 
schizofrenie te behandelen. De commissie kan verweerder 1 dan ook volgen in haar beslissing aan 
klager Haldol voor te schrijven, temeer nu klager daar kennelijk goed op reageert.  

Bij verzet van klager tegen deze medicatie verdient het naar het oordeel van de commissie 
aanbeveling deze vorm van zorg schriftelijk en gemotiveerd aan klager aan te zeggen.  

 

Beslissing  

Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klachten ongegrond.  


