
 
Wvggz klachtencommissie  
 
Locatie Fivoor  
 
Beslissing d.d. 27 september 2021 inzake de klacht tegen de beslissing tot beperking van het gebruik 
van communicatiemiddelen.  
 
 
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 
d.d. 24 maart 2021 met een geldigheidsduur van een jaar. De[rechtbank] heeft in haar beschikking 
van 24 maart 2021 geoordeeld dat klager lijdt aan een psychische stoornis in de vorm van een licht 
verstandelijke beperking die leidt tot ernstig nadeel. Het ernstig nadeel is naar het oordeel van de 
Rechtbank gelegen in het bestaan van of het aanzienlijk risico op levensgevaar, ernstig lichamelijk 
letsel, ernstige psychische schade, maatschappelijke teloorgang en de ernstige verstoorde 
ontwikkeling voor klager of een ander. De zorgmachtiging legitimeert, onder meer en voor zover 
relevant voor de klacht, het aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, 
die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van 
communicatiemiddelen.  
 
Voorts stelt de commissie vast dat de beklaagde beslissing feitelijk inhoudt dat klager met ingang van 
3 september 2021 twee maal een uur per dag over haar eigen mobiele telefoon kan beschikken. Het 
telefoongebruik door klager tijdens die uren vond in eerste instantie onder toezicht plaats. Ten tijde 
van de hoorzitting is het klager dagelijks toegestaan om haar telefoon twee maal een uur zonder 
toezicht te gebruiken.  
 
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 
of er geen lichtere interventies mogelijk zijn en of de verplichte zorg effectief is en het (aanzienlijk 
risico op) ernstig nadeel ook daadwerkelijk wegneemt. De toetsing houdt ook in dat wordt 
beoordeeld of de verplichte zorg mogelijk nadelige gevolgen op de lange termijn voor een 
betrokkene met zich meebrengt.  
 
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 de schriftelijke beslissing d.d. 3 september 2021 tot het beperken van het 
gebruik van de eigen mobiele telefoon door klager, naar behoren is gemotiveerd en aan klager is 
uitgereikt. Een afschrift van de schriftelijke beslissing is met een informatiebrief door de geneesheer-
directeur aan klager en haar advocaat toegezonden.  
 
De commissie overweegt verder als volgt.  
De commissie volgt klager niet in haar stelling dat haar telefoon niet mag worden ingenomen omdat 
die haar eigendom is. De door de rechtbank afgegeven zorgmachtiging vormt de juridische grondslag 
voor deze maatregel indien aan de wettelijke vereisten is voldaan.   
 
Klager ontkent ten stelligste het in de schriftelijke beslissing van 3 september 2021 omschreven 
gedrag: (het toelaten van) grensoverschrijdend seksueel gedrag en het zich laten aanzetten tot 
drugssmokkel). De commissie is er echter voldoende van overtuigd geraakt dat verweerder ten tijde 
van de beklaagde beslissing verschillende aanwijzingen zag voor een risico voor klager op uitbuiting 
en misbruik door een medepatiënt. De commissie neemt daarbij in aanmerking dat klager bekend is 
met het slecht kunnen inschatten van de risico's van haar keuzes en met kwetsbaarheid in het 
contact met anderen. Hierbij neemt de commissie in aanmerking dat het de begeleiders en 
behandelaren van klager niet lukte om hierover met klager in gesprek te gaan.  
 
De commissie stelt vast dat er op 3 september 2021 een aanzienlijk risico bestond op ernstig nadeel 
voor klager en dat de beslissing van 3 september 2021 tot het beperken van het gebruik van de eigen 
mobiele telefoon -en het hiermee beperken dan wel wegnemen van de invloed van de betreffende 
medepatiënt op klager- op goede gronden is genomen. De commissie is van oordeel dat de beslissing 
op 3 september op goed navolgbare wijze is getoetst aan de algemene beginselen van 
proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid en effectiviteit en op 3 september 2021 aan die beginselen 
voldeed. De commissie acht de klacht voor zover die zich richt tegen de op 3 september 2021 
genomen beslissing ongegrond.  
 
Naast de voorgaande ex tunc toetsing heeft de commissie ook te beoordelen over de beperking ten 
tijde van de hoorzitting, de ex nunc toetsing.  
 
De commissie is van oordeel dat de in de brief van 3 september 2021 genoemde risico's met name 
samenhangen met de omgang van klager met de betreffende medepatiënt. In de brief worden 
specifiek het seksueel contact en het aanzetten tot drugssmokkel genoemd. De commissie stelt vast 
dat de betreffende medepatiënt is overgeplaatst en dat er inmiddels minder aanwijzingen zijn voor 
het nog voortduren van het contact tussen klager en de medepatiënt. Nu het niet goed lukt om met 
klager over de relatie en de hiermee samenhangende risico's in gesprek te komen, zijn de zorgen van 
verweerder rond het telefoongebruik van klager begrijpelijk. De commissie is evenwel van oordeel 
dat de in de brief van 3 september 2021 vermelde redenen de beslissing tot het beperken van het 
gebruik van de eigen telefoon ten tijde van de hoorzitting niet langer kunnen dragen.  
 
De commissie benadrukt dat een beslissing zonder einddatum regelmatig opnieuw aan de vereisten 
van de Wvggz dient te worden getoetst. De commissie stelt vast dat beslissing wel regelmatig is 
geëvalueerd en met klager is besproken maar dat de expliciete redenen voor het laten voortduren 
van de beperking onvoldoende duidelijk zijn. Daarbij is de commissie van oordeel dat voor klager 
duidelijk moet zijn wat er concreet van haar wordt verlangd om een volgende stap in het afbouwen 
van de beperking te kunnen maken. De commissie acht de klacht voor zover die zich richt tegen het 
voortduren van de beperking op grond van de in de brief van 3 september genoemde redenen, 
gegrond.   
 



Beslissing  
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht gegrond voor zover die gericht is tegen 
het nog voortduren van de beperking op grond van de in de schriftelijke beslissing van 3 september 
2021 genoemde redenen. Voor het overige verklaart de commissie de klacht ongegrond.  
 
De commissie ziet geen aanleiding voor het toekennen van een schadevergoeding en wijst het 
verzoek hiertoe af.  
 


