
Klachtencommissie   

[locatie Fivoor]  

Beslissing 21 april 2022 inzake klacht tegen de beslissingen van 4 april 2022 tot opname in een 
accommodatie en beperking bewegingsvrijheid door plaatsing op een gesloten afdeling en 
toediening van depotmedicatie. 
 

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 door [Rechtbank] op [datum] een zorgmachtiging ten aanzien van klager 
is afgegeven voor de duur van een jaar. De Rechtbank heeft in haar beschikking van [datum]  
vastgesteld dat klager lijdt aan een neurobiologische ontwikkelingsstoornis en dat deze stoornis leidt 
tot ernstig nadeel, voornamelijk gelegen in het bestaan van of het aanzienlijke risico op ernstig 
lichamelijk letsel, ernstig psychische, materiële, immateriële en financiële schade, ernstige 
verwaarlozing, maatschappelijk teloorgang, de situatie dat klager met hinderlijk gedrag agressie van 
derden oproept en de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is. De 
zorgmachtiging legitimeert, onder meer en voor zover relevant voor de klacht het toedienen van 
medicatie als vorm van verplichte zorg in een ambulante setting. De aangevraagde verplichte zorg in 
de vorm van opname in een accommodatie is in eerste instantie door Rechtbank afgewezen. De 
Rechtbank heeft hierbij overwogen dat aanvullend verplichte zorg kan worden aangevraagd middels 
een wijziging van de zorgmachtiging, indien een opname in een accommodatie onverhoopt toch 
noodzakelijk is.     
 
Op [datum] heeft de Rechtbank de beschikking hersteld in die zin dat de zorgmachtiging een 
geldigheidsduur heeft van zes maanden, tot [datum].  
 
Uit de toelichting ter zitting blijkt dat de Rechtbank op [datum] mondeling op een verzoek tot 
wijziging van de zorgmachtiging heeft beslist, in die zin dat verplichte zorg in de vorm van opname in 
een accommodatie en beperking van de bewegingsvrijheid door opname op een gesloten afdeling is 
toegewezen. Op het moment van de hoorzitting in het kader van deze klachtenprocedure beschikte 
Fivoor nog niet over de schriftelijk uitgewerkte beschikking en de commissie heeft derhalve geen 
kennis kunnen nemen van de inhoud. De commissie begrijpt op de hoorzitting dat de betreffende 
rechtbank achterstanden heeft in de schriftelijke uitwerkingen. Nu door klager het bestaan van de 
mondelinge uitspraak van [datum] niet wordt betwist en de commissie ook anderszins geen 
aanleiding ziet om aan het bestaan van die uitspraak te twijfelen, gaat de commissie uit van een ten 
aanzien van klager afgegeven zorgmachtiging die toediening van medicatie en opname op een 
gesloten afdeling van een GGZ-instelling legitimeert.  
 
De commissie stelt het volgende voorop.  
Verplichte zorg in het kader van een zorgmachtiging kan worden verleend als het gedrag van een 
betrokkene als gevolg van zijn of haar psychische stoornis tot ernstig nadeel voor betrokkene zelf 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 
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of er geen lichtere interventies mogelijk zijn en of de verplichte zorg effectief is en het (aanzienlijk 
risico op) ernstig nadeel ook daadwerkelijk wegneemt. Daarnaast moet verplichte zorg veilig zijn voor 
de betrokkene, de naastbetrokkenen en de hulpverlening.  
 
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 verweerder 1 de beklaagde beslissingen gemotiveerd op schrift heeft 
gesteld in een zogenoemde 8:9-brief die is gedateerd 4 april 2022. Een afschrift van de schriftelijke 
beslissing is met een informatiebrief door de geneesheer-directeur aan klager en diens advocaat 
toegezonden  
 
Voor wat betreft de inhoudelijke gronden van de beslissingen overweegt de commissie als volgt.  
 
Klager heeft bezwaren tegen depotmedicatie en opname op een gesloten afdeling. Klager is van 
mening dat zijn 'noodkreten' ten onrechte worden gezien als psychische stoornis. Volgens klager 
komen al zijn huidige problemen voort uit de handelswijze van derden, waaronder Fivoor. De 
commissie volgt klager hierin niet. Naar het oordeel van de commissie is voldoende gebleken van het 
bestaan van een reeds lang bestaande psychiatrische stoornis en het aanzienlijke risico op 
vernielingen, agressie naar derden en maatschappelijke teloorgang. Onmiskenbare aanwijzingen 
hiervoor heeft de commissie met name gevonden in de overwegingen van de Rechtbank in de 
beschikking van [datum] en de medische verklaringen. Met verweerders erkent de commissie de 
onbegrepen lichamelijke problemen van klager in het verleden en het leed dat dit voor klager met 
zich moet hebben meegebracht. Maar -nog afgezien van de vraag of iemand hiervoor 
verantwoordelijk kan worden gehouden- kan verweerders naar het oordeel van de commissie op dit 
vlak geen verwijt worden gemaakt. Klager kwam immers pas in zorg bij verweerders nadat de 
lichamelijke problemen alsnog waren aangepakt en opgelost. Bovendien ziet de commissie geen 
aanwijzingen voor een rechtstreeks verband tussen recente gedragingen van klager jegens 
zorgverleners en de gebeurtenissen uit het verleden.     
  
De commissie stelt vast dat antipsychotica in het verleden een gunstig effect hebben gehad op het 
toestandsbeeld van klager. Het is de verwachting dat het instellen op depotmedicatie ertoe zal leiden 
dat klager zich beter begeleidbaar zal kunnen opstellen en minder incidenten zal veroorzaken 
waardoor het mogelijk wordt voor klager een passende woonvorm en passende begeleiding te 
vinden. De commissie is er voldoende van overtuigd geraakt dat met klager geen overeenstemming 
kan worden bereikt over het gebruik van orale medicatie. De commissie kan de keuze van 
verweerders voor depotmedicatie dan ook goed volgen. Omdat klager ook geen blijk geeft van 
bereidheid tot samenwerking met verweerders behoort de toediening van depotmedicatie in een 
2nte setting naar het oordeel van de commissie niet tot de mogelijkheden.     
 
Met verweerder ziet de commissie geen minder bezwarend alternatief om het aanzienlijk risico op 
ernstig nadeel voor klager en anderen te beperken. De commissie acht dat de beslissing tot een 
kortdurende opname om klager te kunnen instellen op depotmedicatie, qua proportionaliteit, 
subsidiariteit, effectiviteit en veiligheid gerechtvaardigd.   
 
Beslissing 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond.   
 


