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Wvggz klachtencommissie  

[Locatie Fivoor]  

Beslissing d.d. 26 augustus 2021 inzake de klacht d.d. 12 augustus 2021 tegen de toediening van 

depotmedicatie onder dwang.  

 
  
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 klacht is vastgesteld dat klager thans sinds november 2020 

verblijft bij [locatie Fivoor] van Fivoor. Laatstelijk op 2 februari 2021 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.  

De klacht is gericht tegen de zorgvorm toediening van medicatie, in casu een depot Zypadhera in een 

dosering van 405mg per drie weken.  

 

Uit de overgelegde stukken heeft de klachtencommissie op kunnen maken dat klager al sinds zijn 

jeugd bekend is in de psychiatrie. Hij kampt met een psychotische kwetsbaarheid die kan leiden tot 

psychotische ontregelingen met name wanneer hij soft- en of harddrugs gebruikt. Klager wordt dan 

achterdochtig jegens zijn omgeving; die achterdocht kan uitmonden in vernielingen en in agressie 

jegens begeleiders.  

Klager is meerdere keren opgenomen geweest in een psychiatrische instelling. De laatste jaren 

woonde hij in verschillende beschermende woonvormen. Voorafgaand aan de opname in [locatie 

Fivoor] verbleef hij in een penitentiaire inrichting.  

In de loop van de jaren zijn tal van pogingen gedaan om met antipsychotische medicatie de 

psychotische ontregelingen tegen te gaan. Klager reageerde daar niet goed op.  

In de behandeling van de klacht is ook gebleken dat klager, wanneer hij gebruik maakt van zijn 

vrijheden, niet terugkeert naar de afdeling, maar een nacht wegblijft. Hij kan dan zijn medicatie niet 

innemen en vervalt dan ook in het gebruik van middelen, met veelal psychotische ontregeling tot 

gevolg.  

Om die te voorkomen is uiteindelijk besloten over te gaan tot het toedienen van antipsychotische 

medicatie in depotvorm. Naar de psychiater heeft verklaard past de combinatie van een depot 

Zypadhera in een dosering van 405mg per drie weken met dagelijks clozapine 200mg het best bij het 

bijwerkingenprofiel.  

De beslissing tot het verlenen van onder andere deze vorm van verplichte zorg is op 13 augustus 

2021 aan klager uitgereikt.  

 

Het bezwaar van klager ziet op de pijn die hij ervaart van de prik als zodanig en op de bejegening die 

hij zich daarbij moet laten welgevallen. Hij vindt het “uit de tijd” dat hij op zijn leeftijd, - hij is 56 jaar 

oud -, steeds zijn broek en zijn onderbroek moet laten zakken om in zijn bil geprikt te worden. 

Bovendien vertrouwt hij de samenstelling van het depot niet. Volgens hem zit er rattengif en 

zoutzuur in. Hij wil dat dit onafhankelijk wordt onderzocht.    

 

De klachtencommissie kan zich, overigens net als de psychiater, het bezwaar van klager goed 

indenken en heeft daar begrip voor.  
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Maar tegen de achtergrond van alle pogingen die meerdere behandelaren van verschillende 

instellingen in de loop van de jaren hebben gedaan om klager met voor hem minder bezwarende 

middelen te behandelen volgt de klachtencommissie de opvatting van de psychiater dat het depot 

Zypadhera in combinatie met clozapine thans de beste kansen biedt op bescherming tegen 

psychoses. Voor verlichting van de pijn van de prik kan klager een pleister en zalf gebruiken. Hij zou 

kunnen proberen of dat helpt.  

Gelet op de procedures die in Nederland gelden voordat medicijnen aan patiënten mogen worden 

verstrekt en toegediend is het niet denkbaar dat Zypadhera rattengif of zoutzuur bevat.   

Niettemin heeft de psychiater verklaard bereid te zijn mee te werken aan onafhankelijk onderzoek 

van het bloed van klager en van het depot op rattengif en zoutzuur. Daarmee is tegemoet gekomen 

aan de wens van klager.   

 

Beslissing 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond.  
 
 
 


