
Klachtencommissie 
 
[Locatie Fivoor] 
 
Beslissing d.d. 30 augustus 2022 inzake klacht tegen de uitvoering van verplichte zorg in de vorm van: 

- behandeling met clozapine, oraal of per injectie 
- en medische controles, met name bloed prikken.   

 
Beoordeling 
Gelet op de ingebrachte stukken en gehoord de toelichtingen op de zitting is de commissie tot de 
volgende beoordeling gekomen.  
 
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 voor betrokkene op de lange termijn mogelijk nadelige gevolgen  
met zich meebrengt.  
 
Voorafgaand aan een beslissing tot verplichte zorg overlegt de zorgverantwoordelijke met 
betrokkene over de voorgenomen beslissing en stelt hij zich op de hoogte van diens 
gezondheidstoestand. De wensen en voorkeuren van betrokkene worden gevolgd, tenzij betrokkene 
ten aanzien van de voorgenomen beslissing niet wilsbekwaam is.  
Met betrekking tot de daadwerkelijke uitvoering van iedere vorm van verplichte zorg stelt de 
zorgverantwoordelijke een schriftelijke beslissing op met een inhoudelijke motivering. De 
geneesheer-directeur stuurt betrokkene (en zijn advocaat en eventuele vertegenwoordiger) een 
afschrift van die beslissing met een brief die betrokkene ook informeert over de klachtwaardigheid 
van de beslissing en de mogelijkheid van advies en bijstand door een patiëntvertrouwenspersoon. 

De commissie stelt vast dat de beklaagde schriftelijke beslissing naar behoren is gemotiveerd en in de 
middag van [datum] aan klaagster is uitgereikt. Een afschrift van de schriftelijke beslissing is met een 
informatiebrief door de geneesheer-directeur aan klaagster en haar mentor toegezonden. 
 
In het onderzoek naar aanleiding van de klacht is vastgesteld dat klaagster op grond van een van een 
ISD-maatregel in [locatie Fivoor] is opgenomen. Ten tijde van haar opneming en in de periode daarna 
was haar toestandsbeeld, ondanks behandeling met twee fors gedoseerde antipsychotica, floride 
psychotisch. Omdat die behandeling niet effectief was is in een behandelplanbespreking waar ook de 
reclassering en de mentor van klaagster aanwezig waren gesproken over de mogelijkheid om 
klaagster te behandelen met clozapine, dat geldt als het beste medicijn tegen psychose.  
Het alternatief zou zijn dat klaagster teruggeplaatst zou worden naar een ISD-afdeling met het risico 
dat zij na afloop van de ISD-maatregel psychotisch weer op straat zou belanden met als gevolg 
zelfverwaarlozing en maatschappelijke teloorgang.  
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Reclassering en de mentor van klaagster stemden in, waarna een zorgmachtiging verzocht is.  
De rechter heeft de zorgmachtiging op [datum] verleend. De zorgmachtiging geldt tot en met  
[datum].  
 
De zorgmachtiging voorziet in verplichte zorg in de vorm van onder meer 
- toediening van vocht, voeding en medicatie, alsmede het verrichten van medische controles of  
  andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische  
  stoornis, dan wel vanwege die stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening.  
In de zorgmachtiging wordt het ernstig nadeel omschreven als het bestaan van of het aanzienlijk 
risico op onder meer maatschappelijke teloorgang.  
Afgaande op de documentatie die aan de zorgmachtiging ten grondslag ligt vloeit de 
maatschappelijke teloorgang voort uit een psychische stoornis in de vorm van onder andere een 
schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornis.   
 
Van klaagster is bekend dat zij vanwege meerdere delicten, zoals agressief bedelen en diefstal om 
het gebruik van middelen te bekostigen, met justitie in aanraking is gekomen. De ISD-maatregel was 
daarvan het gevolg.  
De opname in [locatie Fivoor] had ten doel de geestelijke gezondheid van klaagster te stabiliseren en 
het ernstig nadeel af te wenden.  
 
Omdat klaagster niet mee wilde werken aan de behandeling met clozapine is besloten tot verplichte 
zorg, bestaande uit clozapine, oraal of per injectie, en medische controles die bij het gebruik van 
clozapine noodzakelijk zijn. 
 
De beslissing is op [datum] aan klaagster uitgereikt. Op [datum] is haar voor de eerste keer clozapine, 
oraal, aangeboden.  
 
Op [datum] heeft klaagster haar bezwaren tegen de behandeling met clozapine aan de 
klachtencommissie  voorgelegd. Toen bleek dat zij op [datum] met ondersteuning van de PVP alsnog 
een gesprek zou hebben met de psychiater om te proberen met de psychiater tot overeenstemming 
te komen heeft de klachtencommissie de klacht tot die datum aangehouden.  
 
Voor de beslistermijn op de klacht betekent dit dat [datum] geldt als de datum waarop de klacht is 
ingediend.   
 
De klacht van klaagster ziet op de beslissing haar verplicht te behandelen met clozapine, omdat zij 
psychotisch zou zijn en clozapine het beste medicijn zou zijn tegen psychose. Volgens klaagster klopt 
dat niet en wordt de clozapine gebruikt om haar dood te maken. Zij ervaart veel bijwerkingen van de 
clozapine, zoals gebrek aan energie, niet kunnen slapen, overgeven, vaak plassen en moeilijk lopen.  
 
De klachtencommissie kan klaagster niet volgen in haar overtuiging dat zij niet psychotisch is. 
Aanwijzingen voor het bestaan van een psychose zijn te vinden in de documentatie die ten grondslag 
ligt aan de motivatie van de beschikking van de rechter tot het verlenen van de zorgmachtiging d.d. 
[datum], en in de observaties van verpleegkundigen, de arts en de psychiater sinds de opneming van 
klaagster in [locatie Fivoor]. Daarin komt naar voren dat klaagster, ondanks behandeling met relatief 
hoge doses Acemap en risperidon psychotisch bleef.  
De Multidisciplinaire Richtlijn voor de behandeling van psychose schrijft voor dat wanneer twee 
antipsychotica geen effect blijken te hebben clozapine moet worden beproefd.   
 
In de opvatting van de klachtencommissie kon in de hierboven beschreven omstandigheden de 
psychiater op [datum] met reden beslissen de toediening van het antipsychoticum clozapine als 
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verplichte zorg in te zetten. De toediening per injectie is begrijpelijk omdat daardoor wordt 
voorkomen dat dagelijks dwang moet worden toegepast.  
 
De inzet van clozapine is in de tijd beperkt tot [datum]. Redelijkerwijs is een termijn van drie 
maanden voldoende om te kunnen beoordelen of de behandeling effect heeft op de psychose.  
Anderzijds geldt dat met beperking van de termijn tot drie maanden wordt voorkomen dat de 
behandeling wordt voortgezet als uit de evaluatie blijkt dat deze niet effectief is.   
 
Van clozapine is bekend dat het gebruik daarvan bijwerkingen met zich mee kan brengen, zoals 
bijvoorbeeld gebrek aan energie. Naar de psychiater heeft verklaard wordt in de opbouw van de 
dosering daarmee rekening worden gehouden en kunnen sommige bijwerkingen medicamenteus 
worden behandeld. Dat maakt dat behandeling met clozapine voor klaagster niet onredelijk 
bezwarend is.  
 
De door klaagster genoemde bijwerkingen van overgeven en vaak moeten plassen zijn geen bekende 
bijwerkingen van het gebruik van clozapine. Redelijkerwijs zijn die het gevolg van een onlangs 
doorgemaakte infectie.  
   
Het geheel overziende is de conclusie van de klachtencommissie dat de klacht ongegrond is. 
Waar het gaat om het vraagstuk van de wilsbekwaamheid van klaagster geldt dat de PVP terecht 
heeft geconstateerd dat niet in haar dossier is vastgelegd dat zij op het punt van de behandeling met 
clozapine wilsbekwaam dan wel wilsonbekwaam is.  
 
Naar de mening van de klachtencommissie betekent dat niet dat de beoordeling van de 
wilsbekwaamheid niet heeft plaatsgevonden.  
 
Op [datum] heeft de psychiater klaagster onderzocht en met haar gesproken over het voornemen 
haar te behandelen met clozapine bij wijze van verplichte zorg. In dat gesprek heeft de psychiater 
klaagster voorgehouden dat de psychose maakt dat zij de gevolgen van haar keuzes niet kan 
overzien. Voor klaagster was al eerder een mentor aangesteld; deze was actief berokken bij de 
behandeling en de zorg voor klaagster. Op [datum] heeft de arts contact gehad met de mentor over 
de inzet van verplichte zorg. De mentor heeft daarmee zonder voorbehoud ingestemd. 
Dit zo zijnde is voldoende gebleken dat klaagster op het punt van de behandeling met clozapine als 
wilsonbekwaam werd beschouwd. Dat dit niet in haar dossier is vastgelegd geldt als een omissie die 
evenwel niet van een zodanig gewicht is dat de klacht om die reden als gegrond zou moeten worden 
beoordeeld.  
 
Schorsingsverzoek 
Klaagster heeft in haar klacht de klachtencommissie gevraagd de toediening van de verplichte 
medicatie te schorsen indien de psychiater niet akkoord is met opschorting van de toediening. 
In de behandeling van de klacht is gebleken dat de psychiater de toediening van de clozapine heeft 
gestaakt nadat haar bekend was geworden dat klaagster een klacht had ingediend. 
Derhalve kon behandeling van het schorsingsverzoek achterwege blijven.  
 
Beslissing 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond.  


