
 
Wvggz klachtencommissie  
 
[locatie Fivoor] 
  
Beslissing d.d. 30 augustus inzake de klacht tegen de beslissing van de geneesheer-directeur om het 
verzoek van klager tot overplaatsing niet te honoreren.  
 
 
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. 26 april 2021 met een geldigheidsduur van zes maanden. Klager is op 18 juni 2021 overgeplaatst 
van de afdeling HC van [GGZ zorginstelling] naar de afdeling FHIC van [locatie Fivoor] van Fivoor 
vanwege incidenten van fysieke en verbale agressie naar verpleegkundigen. Op 26 juli 2021 heeft 
klager bij de geneesheer-directeur van Fivoor een verzoek tot terugplaatsing naar [GGZ 
zorginstelling] ingediend. Dit verzoek is op 28 juli 2021 afgewezen.  
 
De motivering van de afwijzing luidt als volgt :"op 26 juli 2021 heeft u aangegeven graag 
overgeplaatst te worden naar [GGZ zorginstelling], afdeling HC4. Om dit verzoek te kunnen honoreren 
moet de ontvangende instelling hiermee akkoord zijn. Ik heb uw verzoek besproken met de 
geneesheer-directeur van [GGZ zorginstelling] op 28 juli 2021. Aangezien u eerder agressief bent 
geweest binnen [GG zorginstelling] en u momenteel niet in de samenwerking bent (op het moment 
dat ik deze brief schrijf bent u ongeoorloofd afwezig) is een overplaatsing naar [GGZ zorginstelling] 
niet mogelijk."  
 
De commissie stelt het volgende voorop.  
De geneesheer-directeur kan op aanvraag van een betrokkene 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.  
 
De commissie stelt vast dat de schriftelijke beslissing d.d. 28 juli 2021 van de geneesheer-directeur 
aan de formele vereisten voldoet en aan klager is uitgereikt.  
 
De commissie overweegt verder als volgt.  
De klacht houdt onder meer in dat klager niet op zijn plek is bij Fivoor, zich niet veilig voelt en geen 
goede zorg krijgt bij Fivoor. Deze stelling is echter niet nader onderbouwd. Nu de commissie in de 
schriftelijke stukken en de toelichting ter zitting evenmin concrete aanwijzingen voor de stelling van 
klager vindt, acht de commissie dit klachtonderdeel ongegrond.  
 
Voorts is namens klager gesteld dat klager ten onrechte niet door de geneesheer-directeur is 
gehoord voordat de beslissing op het verzoek tot overplaatsing werd genomen. Volgens klager zou 
de geneesheer-directeur tot een andere beslissing zijn gekomen wanneer hij zijn verzoek mondeling 
had kunnen toelichten. De commissie volgt klager hierin niet. De commissie is er voldoende van 



overtuigd geraakt dat van overplaatsing naar [GGZ zorginstelling] geen sprake had kunnen zijn. 
Overplaatsing is immers alleen mogelijk wanneer [GGZ zorginstelling] met een overplaatsing zou 
instemmen. Bovendien is klager juist van [GGZ zorginstelling] naar Fivoor overgeplaatst omdat een 
hoger beveiligingsniveau noodzakelijk wordt geacht en dit niet bij [GGZ zorginstelling] maar wel bij 
Fivoor kan worden geboden. De commissie is derhalve van oordeel dat een mondelinge toelichting 
door klager geen invloed op de beklaagde beslissing zou hebben gehad. De commissie acht dit klacht 
onderdeel ongegrond.  
 
 
Beslissing  
 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond.  


