
Wvggz klachtencommissie  
 
[Locatie Fivoor] 
 
Beslissing d.d. 23 augustus 2021 

 inzake de klacht van 2 augustus 2021 tegen: 
a. de separatie op en sinds 29 juli 2021, 
b. de opname en het verblijf op [locatie Fivoor] als zodanig en 
c. depotmedicatie per twee weken. 

 
en 

inzake de klacht van 6 augustus 2021 (met een klachtonderdeel in de zin van de Wkkgz, 
alsmede) gericht tegen het kamerprogramma.  

 
 
Beoordeling  
Gelet op de ingebrachte stukken en gehoord de toelichtingen op de zitting is de commissie tot de 
volgende beoordeling gekomen.  
 
In het onderzoek naar aanleiding van de klachten is vastgesteld dat klager thans sinds 21 juli 2021  
opgenomen is in [locatie Fivoor] van Fivoor. Laatstelijk op [datum] heeft de rechter voor de maximale 
duur van een jaar een machtiging tot het verlenen van verplichte zorg verleend. De machtiging 
omvat verschillende vormen van verplichte zorg, waaronder opneming in een accommodatie. De 
rechter heeft daarbij expliciet bepaald dat in dat geval de opname moet plaatsvinden in een 
instelling met een beveiligingsniveau dat vergelijkbaar is met het beveiligingsniveau van een KIB.  
 
Uit de overgelegde stukken heeft de klachtencommissie op kunnen maken dat klager al meerdere 
jaren bekend is in de psychiatrie. Hij lijdt aan een schizo affectieve stoornis en een stoornis in het 
gebruik van alcohol en drugs. Hij is zwakbegaafd. Wanneer hij drugs gebruikt kan hij psychotisch 
decompenseren. Klager kan dan erg agressief worden jegens anderen. De behandeling in de [locatie 
Fivoor] bestaat uit (onder meer) een depot paliperidon per twee weken.  
 
Over de klacht d.d. 2 augustus 2021  
Ad 1, de separatie; de toestand van de kamer van klager  

In dit onderdeel van de klacht is het, naar klager heeft verklaard, hem niet alleen te doen 
over de separatie als zodanig. Hij heeft daarvan geen brief gekregen.  
De kern van de klacht is voor hem het gebruik van de term “gesloopt”. Volgens klager had hij 
in de kamer, behalve zijn eigen telefoon, niets kapot gemaakt. 
De psychiater heeft dat bevestigd; zij heeft met deze term slechts kenbaar willen maken dat 
de kamer in een zo grote wanorde verkeerde dat die niet meer bruikbaar was. De kamer was 
overhoop gehaald en onder water gezet. Er moest dus flink opgeruimd en gedweild worden 
voordat klager daar weer zou kunnen verblijven.  
In de opvatting van de klachtencommissie is de psychiater met deze uitleg voldoende 
tegemoet gekomen aan het bezwaar van klager. Dit brengt mee dat de klacht daarover als 
ongegrond wordt beoordeeld.  
Waar het gaat om de formele aspecten van de separatie heeft de psychiater aansluitend aan 
de hoorzitting laten weten dat de dienstdoende arts die in de nacht van 29 op 30 juli 2021 de 
beslissing genomen heeft om klager te separeren daarvoor terugviel op de beslissing met 
betrekking tot de separatie op 24 juli 2021.  
In de opvatting van de klachtencommissie is dat onjuist. Immers, de separatie op 24 juli is 
nog diezelfde dag beëindigd. In de brief d.d. 25 juli 2021 waarmee klager over de beslissing 
tot deze separatie wordt geïnformeerd staat: “U bent gisteren gedesepareerd. U bent nu 
weer uit de separatie”.  
Derhalve is niet voldaan aan het voorschrift van artikel 8:9 Wvggz. Dit brengt mee dat de 
klacht over de separatie gegrond moet worden bevonden.  



Ad 2, de opname in [locatie Fivoor] 
In de behandeling van de klacht is gebleken dat klager conform artikel 8:16 Wvggz bij de 
geneesheer-directeur en verzoek tot overplaatsing naar Wier+ heeft ingediend. De 
geneesheer-directeur heeft dat verzoek afgewezen.  
Naar de psychiater heeft verklaard had opname in [locatie Fivoor 2] uit een oogpunt van 
behandeling ook haar voorkeur gehad. Opname in [locatie Fivoor 2] was evenwel niet 
mogelijk omdat de toestand waarin klager ten tijde van de opname verkeerde te ernstig was 
om hem in [locatie Fivoor 2] te behandelen en te beveiligen. Voor de beoordeling van de 
klacht op dit onderdeel volgt de klachtencommissie de verklaring van de psychiater. In 
termen van de zorgmachtiging komt die er op neer dat het beveiligingsniveau van [locatie 
Fivoor 2] niet vergelijkbaar is met het beveiligingsniveau van een KIB. Om die reden was 
opname in [locatie Fivoor] noodzakelijk. De klacht op dit onderdeel is dan ook ongegrond.  
Indien en voor zover het verzoek van klager aan de geneesheer-directeur en de beslissing van 
de geneesheer-directeur op dat verzoek ook betrekking hadden op beëindiging van de 
verplichte zorg geldt dat de klachtencommissie klager in de klacht niet kan ontvangen, omdat 
de Wvggz in artikel 8:19 voorziet in een procedure voor de rechter.  

Ad 3, het depot  
Tijdens de hoorzitting heeft klager de klachtencommissie laten weten dat hij tevreden is met 
hoe het nu gaat en dat hij daarom zijn klacht op dit onderdeel intrekt. Behandeling van de 
klacht kon daardoor achterwege blijven. 
 
Over de klacht d.d. 6 augustus 2021  

Ad 1, [klachtonderdeel in de zin van de Wkkgz]  
[...] 

Ad 2, kamerprogramma 
Volgens klager is hij aansluitend aan de beëindiging van de separatie op 3 augustus 2021 in 
een kamerprogramma gezet. Hij heeft dat als niet eerlijk ervaren omdat andere patiënten na 
separatie meteen in de groep mogen. 
De klachtencommissie kan klager in deze stelling niet volgen. In de behandeling van de klacht 
is gebleken dat klager direct na zijn opneming in [locatie Fivoor] op 21 juli 2021 als één van 
de vormen van verplichte zorg volgens de zorgmachtiging een kamerprogramma kreeg. Dat 
kamerprogramma is onderbroken door de separaties op 24 en 29 juli, maar nooit beëindigd. 
Van achterstelling van klager ten opzichte van andere patiënten is dan ook geen sprake. 
Voorts is vastgesteld dat het toestandsbeeld van klager na beëindiging van de separatie op 3 
augustus 2021 nog van dien aard was dat met het oog op de veiligheid van anderen extra 
begeleiding door een speciaal team noodzakelijk was. 
Onder die omstandigheden is het te billijken dat klager niet al direct weer in de groep mocht, 
maar dat dagelijks zorgvuldig werd gekeken of en zo ja welke uitbreiding van het 
kamerprogramma mogelijk was. 
De klacht daarover is dan ook ongegrond. 
Behalve over het kamerprogramma is op 21 juli 2021 ook beslist over opneming in een 
accommodatie en over het beperken van de bewegingsvrijheid door plaatsing op een 
gesloten afdeling. De brief aan klager met deze beslissingen is aansluitend aan de hoorzitting 
door de psychiater overgelegd. Derhalve is ook aan de formele aspecten van het 
kamerprogramma voldaan.   

 
Beslissing  
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht d.d. 2 augustus 2021 ongegrond op het 
onderdeel opname in [locatie Fivoor]. Op het onderdeel separatie is de klacht om formele redenen 
gegrond. Klager heeft de klacht op het onderdeel depotmedicatie ingetrokken.  
 
De klacht d.d. 6 augustus 2021 is op beide onderdelen ongegrond.  


