
Klachtencommissie   

[locatie Fivoor] 

Beslissing d.d. 28 maart 2022 inzake de klacht tegen de beslissingen tot uitvoering van verplichte 
zorg.  
 
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 op 9 februari 2022 is opgenomen bij [locatie Fivoor]. Klager 
verblijft bij [locatie Fivoor] in het kader van een zorgmachtiging op grond van de Wvggz, door de 
[Rechtbank] afgegeven [datum] met een geldigheidsduur van een jaar. De zorgmachtiging is door de 
[Rechtbank] op [datum] zodanig gewijzigd dat aan het uitvoeren van de toegestane vormen van 
verplichte zorg geen maximum van zes weken meer is verbonden.  
 
De zorgmachtiging legitimeert onder meer en voor zover relevant voor de klacht de volgende vormen 
van verplichte zorg:  

- toediening van medicatie; 
- beperken van de bewegingsvrijheid; 
- insluiten;  
- uitoefenen van toezicht op betrokkene;  
- 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. 

- opnemen in een accommodatie. 

 
De [Rechtbank] heeft in haar beschikking van [datum] vastgesteld dat klager lijdt aan een psychische 
stoornis, in de vorm van schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen en 
middelgerelateerde en verslavingsstoornissen. Het gedrag van klager als gevolg van deze psychische 
stoornis leidt naar het oordeel van de Rechtbank tot ernstig nadeel, gelegen in 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 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. Daarnaast moet verplichte zorg veilig zijn voor 
de betrokkene, de naastbetrokkenen en de hulpverlening. 
 
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 
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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 beklaagde beslissingen naar behoren zijn gemotiveerd en op schrift 
zijn gesteld. Een afschrift van de schriftelijke beslissingen is met een informatiebrief door de 
geneesheer-directeur aan klager en diens advocaat toegezonden. Klager stelt weliswaar dat hij geen 
schriftelijke beslissingen heeft ontvangen maar de commissie heeft geen reden om te twijfelen aan 
de mededeling van verweerders dat klager de brieven niet in ontvangst wilde nemen en dat deze op 
zijn kamer zijn gelegd. De commissie gaat er dus van uit dat de brieven wel aan klager zijn verstrekt. 
 
De commissie overweegt verder als volgt.  
 
Ten aanzien van de verplichte zorg vanaf 9 februari 2022 tot de hoorzitting.  
Klager is de mening toegedaan dat een opname niet nodig is, dat het lichamelijk en geestelijk goed 
met hem gaat en dat de redenen voor de opname zijn opgeblazen en uitvergroot. De commissie volgt 
klager hierin niet. De commissie is voldoende overtuigd van het bestaan van een psychische stoornis 
bij klager en het daaruit voortvloeiende ernstig nadeel. Dat dit ernstig nadeel zich voor en gedurende 
de opname heeft geopenbaard blijkt onmiskenbaar uit de schriftelijke stukken. De commissie ziet 
geen aanleiding om te twijfelen aan de gestelde diagnose en aan de weergave van de gebeurtenissen 
en de overwegingen die hebben geleid tot de opname bij [zorginstelling] en vervolgens bij [locatie 
Fivoor].   
 
Vanaf de datum van opname, 9 februari 2022, is ten aanzien van klager sprake van opvolgende 
beslissingen tot insluiting in de eigen kamer voor de nacht en/of overdag of in een separeerruimte. 
Bij insluiting in de separeerruimte werd tevens cameratoezicht en beperking in het gebruik van 
communicatiemiddelen toegepast. Klager heeft zijn klacht voor wat betreft deze maatregelen niet 
nader onderbouwd. De commissie volgt verweerders in hun stelling dat voornoemde maatregelen 
noodzakelijk waren om ernstig nadeel voor klager, medepatiënten en verplegend personeel te 
voorkomen. De commissie neemt hierbij in aanmerking dat aannemelijk is dat deze maatregelen, 
tezamen met behandeling met antipsychotica, ertoe hebben geleid dat klager inmiddels volledig kon 
worden gemobiliseerd naar de afdeling. Uit de rapportages blijkt dat met mobilisatie is gestart en de 
mobilisatie verder is uitgebreid zodra dat veilig en verantwoord werd geacht. De commissie ziet geen 
aanleiding aan te nemen dat voornoemde maatregelen onevenredig lang hebben geduurd.  
 
Ter behandeling van het psychotisch toestandsbeeld is klager toediening van antipsychotica 
aangezegd. Aanvankelijk is gestart met orale medicatie en op 20 februari 2022 is besloten tot 
toediening van depotmedicatie. De commissie kan de bezwaren van klager tegen de voorgeschreven 
(depot)medicatie niet goed volgen. Klager stelt dat hij vóór opname al goed was ingesteld op 
medicatie, maar ook dat hij instemt met depotmedicatie om de kliniek te kunnen verlaten. 
Verweerders hebben naar het oordeel van de commissie voldoende overtuigend beargumenteerd 
dat het toestandsbeeld van klager zonder een adequate behandeling met antipsychotica in 
depotvorm niet verbetert. De commissie neemt hierbij in aanmerking dat in het algemeen geldt dat 
antipsychotica een gunstig effect hebben op psychotische stoornissen en dat een verbetering in het 
toestandsbeeld van klager inmiddels wordt waargenomen. Voor het vermoeden van verweerders dat 
klager de voorgeschreven orale antipsychotica niet goed innam, kan bevestiging worden gevonden in 
het wisselende toestandsbeeld van klager gedurende de loop van de opname en de verbetering in 
het toestandsbeeld na de start met depotmedicatie. De commissie kan de keuze voor toediening van 
medicatie middels een depot dan ook goed volgen.  
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Ten aanzien van de verplichte zorg ten tijde van de hoorzitting   
Naast de voorgaande ex tunc toetsing heeft de commissie ook te oordelen over de verplichte zorg 
die ten tijde van de hoorzitting nog ten aanzien van klager wordt toegepast. Met verweerders ziet de 
commissie de noodzaak om klager goed in te stellen op medicatie alvorens hij de kliniek kan verlaten. 
De commissie is van oordeel dat het van belang is dat de orale medicatie langzaam wordt afgebouwd 
zodat kan worden vastgesteld of de huidige dosering depotmedicatie het gewenste effect heeft.  
 
Concluderend is de commissie van oordeel dat de beklaagde beslissingen op goede gronden zijn 
genomen, op navolgbare wijze aan de beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid en 
effectiviteit zijn getoetst en aan die beginselen voldoen.  
 
De commissie is van oordeel dat het bij voortzetting van de huidige positieve lijn, onvoorziene 
ontwikkelingen voorbehouden, uiterlijk over twee weken mogelijk zou moeten zijn de opname van 
klager te beëindigen. 
 
Beslissing 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond.  
 


