
 

Wvggz klachtencommissie  

[locatie Fivoor] 

Beslissing 24 december 2021 inzake klacht tegen de beslissing tegen:  

- voortduring van de opname bij [locatie Fivoor]; 
- de beslissing tot overplaatsing naar [Zorginstelling].  

 
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 bij [locatie Fivoor] verblijft in het kader van een zorgmachtiging 
[datum] met een geldigheidsduur van een jaar. De Rechtbank Den Haag heeft in haar beschikking van 
[datum] geoordeeld dat klager lijdt aan psychische stoornissen, te weten een stoornis in het gebruik 
van alcohol, een obsessief compulsieve stoornis, een neurocognitieve stoornis en een vermoeden op 
een bipolaire stoornis en dat deze stoornissen leiden tot ernstig nadeel.   
 
Het ernstig nadeel is naar het oordeel van de Rechtbank gelegen in ernstig lichamelijk letsel, ernstige 
verwaarlozing, maatschappelijke teloorgang, de situatie dat betrokkene met hinderlijk gedrag 
agressie van anderen 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, de 
opname in een accommodatie. 
 
De commissie overweegt verder als volgt 
 
Ten aanzien van het voortduren van de opname bij [locatie Fivoor] 
De Wvggz geeft in artikel 10:3 een limitatieve opsomming van beslissingen waartegen een klacht kan 
worden ingediend. Als een beslissing niet wordt genoemd in artikel 10:3 Wvggz, dan kan daartegen 
in het kader van de Wvggz ook geen klacht worden ingediend. Voor zover de klacht ziet op het 
voorduren van de opname bij [locatie Fivoor] acht de commissie klager niet-ontvankelijk in zijn 
klacht. Volledigheidshalve merkt de commissie op dat ter zitting is gebleken dat klager op 21 mei 
2021 een verzoek tot beëindiging van verplichte zorg in het kader van de zorgmachtiging heeft 
ingediend, zoals bedoeld in artikel 8:18 Wvggz. Het verzoek is op 28 mei 2021 door de geneesheer-
directeur afgewezen. De beslissing van 28 mei 2021 is een klachtwaardige beslissing in de zin van de 
Wvggz. Een klacht tegen deze beslissing is de klachtencommissie echter niet bekend.   
 
Ten aanzien van het voornemen tot overplaatsing naar [Zorginstelling]   
Op grond van artikel 8:16 Wvggz kan de geneesheer-directeur op aanvraag of ambtshalve de 
verantwoordelijkheid voor het verlenen van zorg op grond van een zorgmachtiging aan een andere 
zorgaanbieder toewijzen. De geneesheer-directeur deelt zijn beslissing schriftelijk en gemotiveerd 
aan betrokkene mee en informeert betrokkene (en zijn advocaat en eventuele vertegenwoordiger) 
over de klachtwaardigheid van de beslissing en de mogelijkheid van advies en bijstand van een 
patiëntvertrouwenspersoon. De geneesheer-directeur kan geen instemmende beslissing nemen op 
de aanvraag dan nadat de beoogde zorgaanbieder zich bereid heeft verklaard tot het verlenen van 
zorg op grond van de zorgmachtiging.  
 



Op 8 november 2021 heeft de geneesheer-directeur op verzoek van verweerder 1 besloten het 
uitvoeren van zorg voor klager toe te wijzen aan [Zorginstelling]. Dit betreft geen zorgaanbieder in de 
zin van de Wvggz maar in de zin van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk 
gehandicapte cliënten (Wzd). [Zorginstelling] kan geen verplichte zorg in het kader van een 
zorgmachtiging verlenen maar wel onvrijwillige zorg  in het kader van een rechterlijke machtiging. De 
commissie is van oordeel dat de Wvggz niet voorziet in een beslissing tot het overdragen van de 
verantwoordelijkheid voor het verlenen van zorg op grond van een zorgmachtiging aan een 
zorgaanbieder die niet als accommodatie in de zin van artikel 1:2 Wvggz is geregistreerd.  
 
De commissie acht, gelet op het bovenstaande, de klacht voor zover gericht tegen de beslissing van 8 
november 2021 op formele gronden gegrond nu de krachtens het derde lid van artikel 8:16 Wvggz 
noodzakelijke bereidverklaring van de ontvangende zorgaanbieder ontbreekt en bovendien de 
beoogde ontvangende zorginstelling geen zorgaanbieder in het kader van de Wvggz is.  
 
De commissie wenst in aanvulling op haar beslissing nog op te merken dat zij het grote belang van 
transparantie over het voornemen tot een beslissing tot overplaatsing erkent en begrip heeft voor 
het feit dat verweerder 1 om deze reden en om conflicten tussen partijen ten tijde van de feitelijke 
overdracht zo veel als mogelijk is te voorkomen, besloten heeft haar voornemen tot overdracht in de 
vorm van een klachtwaardige beslissing te formuleren.  
 

Beslissing 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie klager niet-ontvankelijk in zijn verzoek voor zover 
de klacht ziet op het voortduren van het verblijf bij [locatie Fivoor] en verklaart de klacht gegrond 
voor zover de klacht ziet op de beslissing d.d. 8 november 2021.  


