
Wvggz klachtencommissie   

[Locatie Fivoor]  

Beslissing d.d. 30 augustus 2021 inzake de klachten over separatie en de toediening van medicatie 

(en inzake een klachtonderdeel in de zin van de Wkkgz).  

 

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. 29 juli 2021 met een geldigheidsduur van zes maanden. De [rechtbank] heeft in haar beschikking 
van 29 juli 2021 geoordeeld dat klager lijdt aan een psychische stoornis die leidt tot ernstig nadeel. 
De zorgmachtiging legitimeert, onder meer en voor zover relevant voor de klacht,   het toedienen 
van medicatie als vormen van verplichte zorg. Op 11 augustus 2021 heeft de [rechtbank] de 
zorgmachtiging bij mondelinge uitspraak gewijzigd in die zin dat hieraan insluiting en toezicht op 
betrokkene als vormen van verplichte zorg zijn toegevoegd.   
 
De commissie stelt het volgende voorop.  
Verplichte zorg in het kader van een zorgmachtiging kan worden verleend om ernstig nadeel af te 
wenden en/of de geestelijke gezondheid van een betrokkene te stabiliseren en/of de geestelijke 
gezondheid van een betrokkene dusdanig te herstellen dat hij zijn autonomie zo veel mogelijk 
herwint. Aan een betrokkene kan verplichte zorg worden verleend als zijn gedrag als gevolg van zijn 
psychische stoornis tot ernstig nadeel voor hemzelf of anderen leidt.  
 
Verplichte zorg waarin de zorgmachtiging niet voorziet kan voor de duur van maximaal drie dagen 
worden verleend ter afwending van noodsituaties, gelet op: ernstig nadeel en/of de veiligheid op de 
afdeling en/of de bescherming van rechten en vrijheden van anderen en/of ter voorkoming van 
strafbare feiten.  
 
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 beslissingen d.d. 4 augustus 20321 tot insluiting en 
toediening van medicatie naar behoren zijn gemotiveerd en aan klager zijn uitgereikt. Een afschrift 
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van de schriftelijke beslissingen zijn met een informatiebrief door de geneesheer-directeur aan klager 
en diens advocaat toegezonden. 
 
De commissie overweegt verder als volgt.  
 
Ten aanzien van de beslissing tot insluiting (separatie) en toediening van medicatie. 
De bezwaren van klager ten aanzien van de separatie komen er op neer dat de separatie volgens 
klager niet noodzakelijk was om ernstig nadeel af te wenden of de veiligheid op de afdeling te 
waarborgen. Klager had immers niet de intentie om zichzelf of anderen te beschadigen. De 
commissie kan klager hierin niet volgen. Uit de rapportages komt naar voren dat er bij klager de 
dagen voorafgaand aan de separatie sprake was van hoge spanning en van verbale en fysieke 
agressie. Dat de behandelstaf klager op 4 augustus nabij de separeer over de voorgenomen 
toediening van medicatie informeerde en klager de medicatie in de separeer heeft toegediend, acht 
de commissie dan ook begrijpelijk. Hierbij neemt de commissie mede in aanmerking dat klager 
bekend is met een grote afweer tegen het gebruik van medicatie. De commissie ziet geen aanleiding 
om aan te nemen dat de behandelstaf het voornemen had klager na de toediening van medicatie in 
de separeer in te sluiten. Die beslissing is genomen op basis van de oplopende spanning bij klager 
voorafgaand aan de separatie en het gedrag van klager rond de toediening van medicatie: 
schreeuwen en slaan tegen het bed en de muren. De commissie is van oordeel dat het gedrag van 
klager, voortkomend uit haar psychische stoornis, heeft geleid tot gevaar voor lichamelijk letsel voor 
personeel en medepatiënten. Daarbij bestond het risico dat klager met haar gedrag de agressie van 
medepatiënten over zich af riep. De commissie stelt vast dat de separatie de volgende dag is 
beëindigd. 
 
Klager is de mening toegedaan niets te mankeren en heeft om die reden bezwaar tegen medicatie. 
Ook hierin volgt de commissie klager niet. Klager heeft lange tijd zorg gemeden waardoor een 
diagnose en adequate behandeling is uitgebleven. De psychische stoornis van klager blijkt echter 
onmiskenbaar uit de schriftelijke stukken. Hierbij komt dat de lopende stafzaak tegen klager door de 
Rechtbank is geschorst voor behandeling van haar psychische stoornis, waarbij medicatie onderdeel 
kan zijn van die behandeling. Na opname bij de FPA is klager gediagnostiseerd met schizofrenie. In 
het algemeen geldt dat het gebruik van antipsychotische medicatie een gunstig effect heeft op 
psychotische stoornissen. Enige verbetering van het toestandsbeeld wordt inmiddels ook 
waargenomen.  
 
De commissie is van oordeel dat de beslissingen tot insluiting en toediening van medicatie op goede 
gronden zijn genomen, goed navolgbaar zijn getoetst aan de algemene beginselen van 
proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid en effectiviteit en dat de beslissingen aan die beginselen 
voldoen. De commissie acht deze onderdelen van de klacht ongegrond.   
 
Ten aanzien van [klachtonderdeel in de zin van de Wkkgz]  
[...]  

 
Beslissing 

 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond. Nu de commissie de klacht 
ongegrond verklaart, komt zij aan de beoordeling van klagers verzoek tot schadevergoeding niet toe. 


