
Klachtencommissie 
 
[Locatie Fivoor] 
 
Beslissing d.d. 6 januari 2023 inzake klacht tegen de beslissingen inhoudende: 

1. opnemen in een accommodatie  
2. toedienen van orale medicatie.  

 
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 in het geval van klaagster de schriftelijke beslissingen waarop de klacht 
betrekking heeft naar behoren zijn gemotiveerd en tijdig aan klaagster zijn uitgereikt. Afschriften van 
de schriftelijke beslissingen met daarin informatie namens de geneesheer-directeur zijn aan klaagster 
toegezonden. 
 
In het onderzoek naar aanleiding van de klacht is vastgesteld dat klaagster thans sinds [datum] 
opgenomen is in [Locatie Fivoor]. Op [datum] heeft de rechter voor de maximale duur van zes 
maanden een zorgmachtiging verleend. De machtiging omvat verschillende vormen van verplichte 
zorg. In de zorgmachtiging is bepaald dat gestart zou worden met ambulante verplichte zorg in de 
vorm van medicamenteuze behandeling van de psychische stoornis en, indien nodig, het aanbrengen 
van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, waaronder het gebruik van 
communicatiemiddelen. Van klaagster werd verwacht dat zij zich zou houden aan de 
behandelvoorschriften en de afspraken met behandelaren zou nakomen.  
In de zorgmachtiging is ook bepaald dat klaagster, wanneer zou blijken dat de ambulant verplichte 
zorg niet meer voldoende is om ernstig nadeel af te wenden, opgenomen kon worden in een 
accommodatie. Dat is op [datum] gebeurd. Klaagster is toen opgenomen in [Locatie Fivoor] en van 
daaruit op [datum] overgeplaatst naar [Locatie Fivoor]. Verweerder werd daar haar behandelaar. Hij 
heeft op [datum] besloten tot toepassing van verplichte zorg in de vorm van orale medicatie, te 
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weten olanzapine, met het doel een crisissituatie af te wenden. Deze beslissing is op [datum] gevolgd 
door de beslissing dat, wanneer klaagster de tabletten olanzapine niet volgens voorschrift zou 
innemen, de olanzapine gedurende drie dagen intramusculair toegediend zou worden om een 
therapeutische bloedspiegel te bereiken.  
 
Ad a. de verplichte opname in een accommodatie 
In haar klacht stelt klaagster dat doordat zij niet de door haar gewenste behandelingen krijgt het nut 
van haar verblijf nihil is; het verblijf is derhalve onnodig.  
 
Uit de informatie die de commissie voor de behandeling van de klacht ter beschikking is gesteld is op 
te maken dat het nadrukkelijk de bedoeling was om met verplichte ambulante behandeling opname 
van klaagster in een accommodatie te voorkomen. Die verplichte behandeling was nodig omdat de 
klaagster niet lukte zich te houden aan afspraken over het gebruik van medicatie. Klaagster lijdt aan 
een bipolaire stoornis; medicamenteuze behandeling is nodig om haar stabiel te houden en te 
voorkomen dat zij manisch of depressief psychotisch ontregelt. Als dat gebeurt raakt klaagster in 
conflict met haar omgeving, onder andere door verbale en ook fysieke agressie.  
Klaagster heeft voor de behandeling van de bipolaire stoornis zeer langdurig medicatie gebruikt. 
Volgens haar heeft die niet gewerkt. Zij meent dat haar psychische problemen vooral terug zijn te 
voeren op traumatische ervaringen in haar jeugd. Met behandeling met EMDR, cognitieve 
gedragstherapie en emotieregulering zou zij beter gediend zijn. 
De klachtencommissie kan klaagster hierin niet volgen. Naar klaagster tijdens de hoorzitting heeft 
verklaard heeft zij gedurende de laatste zeven jaar goed gefunctioneerd. Zij heeft werk, studeert en 
woont zelfstandig. Wel is vanwege uitgaven die boven haar beschikbare budget uitgingen een 
bewindvoerder aangesteld. Al met al was zij psychisch stabiel. In die periode was er geen sprake van 
behandeling met EMDR, emotieregulatietherapie en/of cognitieve gedragstherapie.  
Aan die stabiele periode is een einde gekomen toen klaagster op eigen initiatief de orale 
antipsychotische medicatie af ging bouwen en uiteindelijk ook de depotmedicatie weigerde. 
Klaagster werd manisch psychotisch en dermate geagiteerd dat dat medewerkers afschrikte om haar 
te bezoeken. De ambulante behandeling had ook nadat machtiging was verleend tot verplichte zorg 
geen effect meer in die zin dat zij ambivalent bleef ten aanzien van het gebruik van medicatie met als 
gevolg dat het van haar bekende risico op ernstige psychische en financiële schade, maatschappelijke 
teloorgang en bedreiging van haar veiligheid reëel werd. Daardoor werd een opname onafwendbaar.  
Het bovenstaande overziende is de conclusie dat nut en noodzaak van opneming in een 
accommodatie daarmee aangetoond zijn. De klacht op dit onderdeel is derhalve ongegrond.  
 
Ad b. verplichte orale medicatie om een crisissituatie af te wenden 
In haar klacht stelt klaagster dat er geen sprake was van een crisissituatie; er was onvrede omdat zij 
al een aantal weken binnen zat zonder vrijheden.  
 
Uit de informatie die de commissie voor de behandeling van de klacht ter beschikking is gesteld kan 
worden opgemaakt dat de opneming van klaagster als zodanig het risico op ernstige psychische 
schade, maatschappelijke teloorgang en bedreiging niet heeft afgewend. Haar gedrag, gemeten naar 
de Broset Violence Checklist, was met name jegens de sociotherapeuten zo frequent geladen, 
geagiteerd en dreigend dat de sociotherapeuten vreesden voor geweldsincidenten. Onder die 
omstandigheden kon verweerder met reden beslissen over te gaan op medicamenteuze behandeling 
als verplichte zorg met olanzapine oraal. Met het doel een therapeutische bloedspiegel te bereiken 
reden is enkele dagen later overgestapt op olanzapine intramusculair in het geval klaagster de 
tabletten olanzapine weigerde. De instemming van klaagster met het gebruik van olanzapine oraal 
was te ambivalent om erop te kunnen vertrouwen dat zij de tabletten volgens voorschrift zou 
(blijven) innemen. Verweerder heeft gekozen voor olanzapine omdat dat in de voorgeschiedenis een 
positief effect had gehad op het manisch psychotische toestandsbeeld. Klaagster heeft bezwaar 
tegen het gebruik van olanzapine omdat dat zij daarvan ernstig in gewicht aankomt. Verweerder 
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heeft dat onderkend en klaagster als alternatief Depakine of lamotrigine aangeboden. Klaagster 
stond daar toen evenwel niet voor open. Tijdens de hoorzitting heeft verweerder bevestigd dat 
bespreking van alternatieven en andere vormen van behandeling dan medicamenteuze mogelijk 
blijft; daarvoor is het ZAG bestemd.   
Klaagster wijt haar gedrag aan onvrede over het ontbreken van vrijheden.  
De klachtencommissie kan haar in die opvatting niet volgen. Weliswaar kunnen vrijheden een rol 
spelen in het gevoel van welbevinden, maar voor de behandeling van een manisch toestandsbeeld 
zijn zij niet effectief. Naar verweerder heeft bevestigd zullen de vrijheden voor klaagster worden 
uitgebreid op geleide van het effect van de medicamenteuze behandeling op het manisch 
toestandsbeeld.  
Het bovenstaande overziende is de conclusie dat een causaal verband tussen klaagsters onvrede over 
het ontbreken van vrijheden en het ontstaan van een crisissituatie niet aannemelijk is gemaakt.  
Medicamenteuze behandeling als verplichte zorg was noodzakelijk om de crisissituatie af te wenden.  
Dit brengt mee dat de klacht op dit onderdeel als ongegrond wordt beoordeeld.             
 
Schorsingsverzoek 
Het schorsingsverzoek van klaagster is besproken met de regiebehandelaar, de GD en de voorzitter 
op [datum]. 
Het advies van zowel de regiebehandelaar (psychiater) als de GD aan de voorzitter van de commissie 
was om het verzoek tot schorsing af te wijzen. Op grond hiervan heeft de voorzitter het verzoek tot 
schorsing van de verplichte zorg in de vorm van medicatie afgewezen. Betrokkenen zijn over dit 
besluit schriftelijk geïnformeerd onder vermelding van de overwegingen van de regiebehandelaar en 
GD die tot dit besluit hebben geleid. 
 
Beslissing 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht d.d. [datum] op beide onderdelen 
ongegrond. 
 


