
 

 

Wvggz klachtencommissie  

[locatie Fivoor] 

Beslissing d.d. 22 maart 2022 op de klacht inzake de beslissing d.d. 21 januari 2022 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 benadrukt nogmaals na haar uitspraak van 18 februari 2022 dat verplichte zorg bij 
psychiatrische patiënten een ernstige inbreuk is op hun persoonlijke levenssfeer en/of lichamelijke 
integriteit. Deze inbreuk dient met de nodige waarborgen omkleed te zijn. Daarom worden er op 
zowel juridisch als medisch gebied eisen gesteld aan het mogen toepassen van verplichte zorg. Op 
juridisch gebied moet verplichte zorg voldoen aan de vereisten van de Wvggz. Op medisch gebied 
moet verplichte zorg voldoen aan de eisen van proportionaliteit, subsidiariteit, doelmatigheid en 
veiligheid. Net zoals de klachtencommissie hebben verweerders de bepalingen uit de Wvggz te 
volgen, los van wat hun mening daarover is of wat hun ervaringen met de Wvggz zijn. 
 
De vereisten van de Wvggz brengen onder meer met zich mee dat de zorgverantwoordelijke van een 
betrokkene de beslissing tot de daadwerkelijke toepassing van verplichte zorg, na onderzoek van 
betrokkene met een deugdelijke motivering op schrift stelt en aan betrokkene onverwijld 
overhandigd. Deze schriftelijke mededeling en de bijbehorende informatiebrief van de geneesheer-
directeur, informeren de patiënt over de gronden waarop de beslissing berust, over de mogelijkheid 
om de patiëntenvertrouwenspersoon in te schakelen en over de mogelijkheid een klacht tegen de 
beslissing in te dienen.  
 
De commissie overweegt verder als volgt. 
 
Fivoor heeft op 21 januari 2022 beslist tot opname van klager bij [locatie Fivoor]. Niet is komen vast 
te staan dat klager deze beslissing op schrift heeft ontvangen. Bij [locatie Fivoor] was geen plaats op 
dat moment. Klager is daarom tijdelijk opgenomen bij [locatie zorgaanbieder], onderdeel van 
[zorgaanbieder]. De commissie heeft geen bevoegdheid voor de behandeling van klachten bij 
[zorgaanbieder] en laat dat dan ook buiten beschouwing. Op maandag 24 januari 2022 is klager bij 
Fivoor opgenomen. De klacht tegen de aanzeggingsbrief van verplichte zorg van 24 januari 2022 
heeft de klachtencommissie op 18 februari 2022 gegrond verklaard en dus vernietigd. 
 
De commissie volgt verweerders niet in hun opvatting dat het voldoende was geweest om alleen de 
beslissing van 21 januari 2022 op schrift te stellen en dat de brief van 21 februari 2022 herleeft als de 
aanzeggingsbrief van een later moment wordt vernietigd. Daarnaast is in deze situatie aan de orde 
dat klager voorafgaand aan de opname bij Fivoor opgenomen is geweest bij [zorgaanbieder]. 
Volledigheidshalve merkt de commissie op dat zij geen document op grond van artikel 8:16 Wvggz in 
het dossier heeft aangetroffen.  
 
Fivoor heeft op 24 januari 2022 een nieuwe schriftelijke beslissing tot het aanzeggen van verplichte 
zorg uitgereikt. De eerder genomen beslissing van 21 januari 2022 had met de opname van klager bij 
[locatie zorgaanbieder] van [zorgaanbieder] haar toepassing en rechtsgevolgen verloren. De brief van 
21 januari 2022 kan dan ook geen grondslag bieden voor de toepassing van de huidige verplichte 
zorg. Bovendien moet worden aangenomen dat klager eerst op 19 februari 2022 van de inhoud van 
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deze brief kennis heeft kunnen nemen. Op grond van het voorgaande kan de commissie niet tot een 
ander oordeel komen dan de klacht gegrond verklaren. 
 
Wellicht ten overvloede merkt de commissie naar verweerders het volgende op. Uit artikel 10:6 lid 1 
onder d. Wvggz juncto artikel 10:6 lid 3 Wvggz volgt dat indien de klachtencommissie de klacht tegen 
een beslissing gegrond verklaart, zij de bestreden beslissing vernietigt. In de voorliggende klacht is 
door de commissie de klacht geheel gegrond verklaard. Gehele vernietiging van de beslissing tot 
verplichte zorg brengt vernietiging van de rechtsgevolgen van de beslissing met zich mee.  
 
Ten aanzien van het verzoek tot schadevergoeding  
Nu de commissie de klacht als gegrond beoordeelt komt de commissie toe aan de beoordeling van de 
door klager gevraagde schadevergoeding. De commissie verzoekt Fivoor om zich binnen tien dagen 
na ontvangst van deze uitspraak schriftelijk uit te laten over het verzoek tot schadevergoeding. De 
commissie zal na ontvangst van het standpunt van Fivoor op het verzoek tot schadevergoeding 
beslissen. 
 
Beslissing 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht gegrond. De commissie stelt Fivoor in 
de gelegenheid om een standpunt over het verzoek tot schadevergoeding aan klager, de 
patiëntvertrouwenspersoon en de klachtencommissie kenbaar te maken, alvorens de commissie op 
dit verzoek zal beslissen. 
 


