
Klachtencommissie Fivoor  

[locatie Fivoor]  

Beslissing d.d. 3 augustus 2021 inzake klacht tegen de beslissing d.d. 2 juli 2021 tot het 
aanhouden van verlof. 

 

Beoordeling 

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

Klager is gediagnostiseerd met een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast is klager bekend 
met een lichte verstandelijke beperking en een lichte stoornis in het gebruik van cannabis. Klager is 
bij [locatie Fivoor] opgenomen vanuit een instelling voor forensische zorg voor een tweede 
behandelpoging. Als onderdeel van zijn behandeling bij [locatie Fivoor] verblijft klager regelmatig 
gedurende enkele dagdelen of dagen buiten de kliniek. Fivoor gebruikt voor dit onderdeel de term: 
'verlof'. De commissie stelt vast dat de eerder aan klager gegeven toestemming om op vrijdag 2 juli 
2021 drie uren buiten de kliniek te verblijven, is ingetrokken. De beslissing om het verlof in te houden 
is gebaseerd op het 'verlof beleid OFZ' en is genomen door het hoofd behandeling na overleg met de 
behandelstaf. De beslissing is door de behandelstaf aan klager medegedeeld.  

Aan de commissie ligt in de eerste plaats de vraag voor in welk kader de beslissing over het verlof 
moet worden beoordeeld.  

De commissie stelt vast dat klager in [maand] [jaar] in het kader van een terbeschikkingstelling (tbs) 
met voorwaarden als forensische patiënt in de zin van de Wet forensische zorg (Wfz) bij [locatie 
Fivoor] is opgenomen. Deze opname dient als een vrijwillige opname te worden beschouwd, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld een opname in het kader van een tbs met dwangverpleging.  

Uit hoofdstuk 9 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) volgt dat deze wet 
slechts beperkt op klager van toepassing is. Het begrip verlof in artikel 9:2 van de wet ziet op 
onderbreking van verplichte zorg en is niet van toepassing op het verlof van klager in de zin van 
toestemming om zich in het kader van zijn behandeling regelmatig buiten de kliniek te bevinden. De 
andere artikelen van de Wvggz die op klager van toepassing zijn, hebben geen betrekking op verlof. 
Hieruit volgt dat de Wvggz niet van toepassing is op de beslissing om het verlof van klager in te 
houden.  

De rechtsverhouding tussen klager en Fivoor wordt ten aanzien van het verlof bepaald door de Wet 
op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Kwaliteit, Klachten en 
Geschillen Zorg (Wkkgz). Klager is met Fivoor een behandelovereenkomst is aangegaan, zoals 
bedoeld in artikel 7:446 BW. In het kader van zijn behandelplan heeft klager zich geconformeerd aan 
het verlofbeleid dat in [locatie Fivoor] geldt, te weten het verlofbeleid OFZ. 

De beslissing om het verlof aan te houden dient derhalve te worden beoordeeld in het kader van het 
verlofbeleid OFZ. Dat beleid houdt onder meer in: Bij het voorbespreken van een verlof wordt 
rekening gehouden met de BVC score, die per dienst wordt beoordeeld en vastgelegd. Een score van 1 
of hoger kan ertoe leiden dat een voorgenomen verlofbeweging niet wordt toegestaan, of dat deze, in 
specifieke gevallen, goed onderbouwd wel wordt toegestaan. Deze afweging wordt opgeschreven in 
het EPD.  

Gelet op de verbale agressie van klager in de namiddag van 2 juli 2021 jegens de staf is de beslissing 
om het verlof voor de avond van 2 juli 2021 aan te houden naar het oordeel van de commissie op 
goede gronden genomen. Dat de oorzaak van die agressie niet bij klager lag maakt dit niet anders.  
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De beslissing is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen in overleg tussen het hoofd behandeling en 
de afdelingsstaf. Nu het hoofd behandeling heeft ingestemd met het aanhouden van het verlof is 
sprake van een beslissing van het hoofd behandeling. Deze beslissing mocht vervolgens door de 
afdelingsstaf aan klager worden medegedeeld.  

Gelet hierop komt de commissie tot het oordeel dat de klacht ongegrond moet worden geacht.  

 

Beslissing 

Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond.  


