
Klachtencommissie Mediant 

UITSPRAAK 

KC 566/21-10 

De klachtencommissie voor cliënten (hierna te noemen: commissie) heeft het volgende 
vastgesteld, overwogen en geoordeeld over de klacht van [klager], verblijvende bij Mediant in 
het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz). 

Gezien 
• De klacht van [klager] van 8 januari 2021 (ontvangen op 11 januari 2021) 
• De toelichting op de klacht ontvangen op 18 januari 2021 
• Het verweer van [aangeklaagde] van 19 januari 2021 
• De brief "Informatie over het verlenen van verplichte zorg (art. 8:9 lid 3)" met de bijlage 

"Beslissing verlenen verplichte zorg (art.8:9 Wvggz)" van 26 december 2020 
• De brief "Informatie over het verlenen van verplichte zorg (art. 8:9 lid 3)" met de bijlage 

"Beslissing verlenen verplichte zorg (art.8:9 Wvggz)" van 5 januari 2021 
• De beschikking zorgmachtiging van 3 augustus 2020 
• Voor de klacht relevante delen van het dossier van klager dat de commissie met 

toestemming van klager heeft ingezien. 

Gehoord 
• [klager], bijgestaan door [patiëntenvertrouwenspersoon] 
• [aangeklaagde] (zorgverantwoordelijke/psychiater kliniek Helmer-Es en optredend als 

aangeklaagde) 
Tijdens de zitting op 21 januari 2021. 

De klacht 

De door klager ingediende klacht, bestaande uit de klachtonderdelen: 
1) Gedwongen toedienen medicatie tussen 25-27 december 2020 en vanaf 6 januari 2021. 

Deze klachten worden gevoegd behandeld aangezien er slechts een onderbreking van 
negen dagen tussen de gedwongen toedieningen van de medicatie is en in de 
uitvoeringsbeslissingen overeenkomstige redenen voor het toedienen van medicatie staan: 
het hoofd bieden aan crisissituaties op de afdeling en het afwenden van ernstig nadeel op de 
langere termijn. 

2) Bejegening tijdens het toedienen van medicatie tussen 25-27 december 2020 
3) Inname van een mobiele telefoon (tijdelijk verplichte zorg). 

De feiten 

Klager is gediagnosticeerd met een rapid cycling bipolaire I stemmingsstoornis en gedurende 
vele jaren in zorg bij Mediant. Eerder was klager in een gedwongen kader (Wet Bopz) van juli 
2019 tot haar voorwaardelijk ontslag eind februari 2020 opgenomen bij Mediant. 
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De rechtbank heeft in de beschikking d.d. 3 augustus 2020 een machtiging tot het verlenen van 
verplichte zorg aan klaagster verleend voor de duur van zes maanden, geldende tot en met 
uiterlijk 3 februari 2021. In de zorgmachtiging is het volgende vermeld. Tijdens een manische 
ontregeling kan klager agressief worden, impulsieve beslissingen nemen die tot psychosociale 
problemen leiden en weigert zij de noodzakelijke medicatie. De stoornis leidt tot ernstig nadeel. 
Dit ernstig nadeel bestaat uit: maatschappelijke teloorgang, ernstig lichamelijk letsel en ernstige 
psychische schade. Ter afwending van het ernstig nadeel heeft de rechtbank beslist dat bij wijze 
van verplichte zorg de volgende maatregelen kunnen worden getroffen voor de duur van de 
zorgmachtiging: 
- toedienen 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; 

- uitoefenen van toezicht op betrokkene; 
- opnemen in een accommodatie. 

Tussen oktober en medio december 2020 verbleef klager vrijwillig bij het circuit Ouderen- en 
Neuropsychiatrie. Kort daarna is klager vanuit de thuissituatie opgenomen bij kliniek Helmer-Es 
op grond van de zorgmachtiging Wvggz vanwege zelfverwaarlozing en maatschappelijke 
teloorgang onder invloed van een manisch-psychotisch toestandsbeeld. 

Op 25 december 2020 heeft aangeklaagde besloten tot het verlenen van verplichte zorg in de 
vorm van het toedienen van antipsychotische medicatie om een noodsituatie op de afdeling te 
overbruggen. Op 5 januari is besloten tot het langdurig toedienen van medicatie onder dwang. 
De medicatie wordt vanaf 6 januari 2021 toegediend. 

De commissie heeft het schorsingsverzoek van klager bij brief van 12 januari 2021 afgewezen. 

Standpunten klager 

1) Gedwongen toedienen medicatie tussen 25 - 27 december 2020 en vanaf 6 januari 2021 

Klager stelt dat zij niet lijdt aan een bipolaire stoornis, niet psychotisch is en dat het gedwongen 
toedienen van de Haldol moet stoppen. Volgens klager is zij niet psychisch ziek maar lijdt zij aan 
diverse ernstige somatische aandoeningen en heeft zij vele lichamelijke klachten als gevolg van 
de bijwerkingen van de medicatie. Zij verwijt aangeklaagde haar medicatiepaspoort, waarin 
informatie over haar allergieën staat, niet te hebben ingezien. 

1) Bejegening tijdens het toedienen van medicatie tussen 25- 27 december 2020 

Klager geeft aan dat zij de gedwongen injecties tijdens de kerstdagen in december als 
onmenselijk heeft ervaren omdat zij tijdens het injecteren door een overmacht van acht tot tien 
mensen werd vastgehouden en ruw werd behandeld terwijl zij geen weerstand bood. 

2 



Klachtencommissie 
KC 566/21-10 

Mediant 

3) Inname van een mobiele telefoon (tijdelijk verplichte zorg) 

Klager stelt dat haar telefoon op 28 december 2020 werd ingenomen en dat zij de telefoon pas 
op 1 januari 2021 terugkreeg en niet na de beloofde twee uur. Volgens klager heeft zij op 17 
december twee keer met 112 gebeld en verder alleen lokale gesprekken gevoerd met de 
huisarts en de receptie van Helmerzijde omdat zij niet geholpen werd op de afdeling. 

Standpunten aangeklaagde 

1) Gedwongen toedienen medicatie tussen 25 - 27 december 2020 en vanaf 6 januari 2021 

Aangeklaagde stelt dat het gedrag van klager als gevolg van het manisch toestandsbeeld leidt 
tot ernstig nadeel (gevaar) voor klager en anderen. Op de afdeling zijn er diverse escalaties 
geweest. Klager gooide gericht met scherpe voorwerpen naar de verpleging, versmeerde haar 
kamer en de afdeling met ontlasting en voedsel, was verbaal agressief, vertoonde seksueel 
overschrijdend gedrag naar een mannelijke patiënt en veroorzaakte veel overlast door 
veelvuldig 112 en andere hulpverleners te bellen. Door dit ernstig ontremd en 
groepsontwrichtend gedrag waarin klager niet was te begrenzen was plaatsing in een EBK nodig 
en kreeg klager driemaal (nood)medicatie toegediend tussen tussen 25-27 december 2020. 

Aangeklaagde acht gezien het persisterende manische gedrag van klager een medicamenteuze 
behandeling structureel noodzakelijk om de crisissituaties te doorbreken, het manische 
toestandsbeeld in regressie te laten gaan en de geestelijke gezondheid van klager dusdanig te 
herstellen dat een langdurige opname op een psychiatrische afdeling kan worden voorkomen en 
klager weer de regie in haar leven kan hernemen. 

Het gedwongen toedienen van medicatie ter afwending van het ernstig nadeel wordt als uiterste 
middel verleend. Aangeklaagden voeren hiervoor aan: 
- er is geen mogelijkheid voor zorg op basis van vrijwilligheid omdat klager geen ziektebesef 
heeft en consequent weigert de aangeboden medicatie vrijwillig in te nemen; 
- er zijn geen minder ingrijpende alternatieven die het beoogd effect hebben. Maatregelen zoals 
time-outs, het maken van afspraken en het actief contact zoeken door de verpleging om een 
vertrouwensband met klager op te bouwen, hebben niet geleid tot correctie van het 
grensoverschrijdend gedrag. Klager weigerde een gesprek met de ervaringsdeskundige; 
- de verplichte zorg wordt als proportioneel beschouwd om het ernstig nadeel af te wenden 
- redelijkerwijs valt te verwachten dat de verplichte zorg effectief zal zijn om het met de manie 
gepaard gaande gedrag te beteugelen. Sinds de medicatie wordt toegediend is klager wat 
milder in het contact en in staat een langer durend gesprek te voeren. Klager heeft echter nog 
steeds een dwingende manier van contact zoeken en vertoont nog agressief gedrag (gooien van 
kopjes en borden). 

Naar aanleiding van de ernstige somatische klachten en aandoeningen die klager beschrijft 
heeft diagnostiek plaatsgevonden. Er zijn echter geen afwijkingen gevonden noch worden deze 
klachten toegeschreven aan bijwerkingen van de medicatie. 

3 



Klachtencommissie 
KC 566/21-10 

Mediant 

2) Bejegening tijdens het toedienen van medicatie tussen 25- 27 december 2020 

Aangeklaagde geeft aan dat hij aanwezig was bij het toedienen van de injecties Haldol en 
Lorazepam op de kamer van klager. Daarbij waren vijf vrouwelijke en een mannelijke 
verpleegkundige betrokken. De reden hiervoor is dat er voldoende medewerkers beschikbaar 
zijn om de medicatie onder controle te kunnen toedienen als betrokkene hevig verzet vertoont. 
Zo wordt voorkomen dat je met minder medewerkers de situatie niet in de hand hebt en letsel 
veroorzaakt. Aangeklaagde stelt dat toen klager veel verzet vertoonde, zij aan armen en benen 
is vastgepakt en op de buik op bed is gepositioneerd, zodat de injectie in de bil gegeven kon 
worden. Er is steeds uitleg gegeven over wat de verpleging zou gaan doen en er is gevraagd of 
klager ergens pijn had. Toen klager zei dat ze een bursitis had heeft de verpleging goed 
gekeken dat ze niet ter hoogte van de slijmbeurs de injectie gingen zetten. In de beleving van 
aangeklaagde is de verpleging vanwege de leeftijd van klager extra voorzichtig te werk gegaan. 

3) Inname van een mobiele telefoon (tijdelijk verplichte zorg) 

Aangeklaagde stelt dat de mobiele telefoon van klager werd ingenomen omdat er sprake was 
van een noodsituatie doordat klager door het veelvuldig bellen van 112 de alarmlijn bezet hield. 
De telefoon is op 29 december voor een aantal uren ingenomen en vervolgens op 3 januari. Op 
4 januari is de telefoon teruggegeven toen er afspraken met klager gemaakt konden worden 
over het bellen met andere hulpverleners. 

Aangeklaagde geeft aan dat het innemen van de telefoon te beschouwen is als tijdelijk 
verplichte zorg en dat naar zijn weten de beslissing tot inname van de telefoon op papier is 
gesteld voor klager. 

Beoordeling van de klachten 

1) Gedwongen toedienen medicatie tussen 25- 27 december 2020 en vanaf 6 januari 2021 

Beoordeling van formele vereisten 
Verplichte zorg in de vorm van het toedienen van medicatie is benoemd in de zorgmachtiging 
d.d. 3 augustus 2020. Daarmee is voldaan aan artikel 8:7 lid 2 Wvggz en mag de verplichte zorg 
in beginsel worden uitgevoerd. De beslissingen tot uitvoering van de verplichte zorg voldoen aan 
de in de Wvggz genoemde zorgvuldigheidseisen, te weten: het beoordelen van de actuele 
gezondheidssituatie waarbij met betrokkene wordt gesproken, het op schrift stellen en motiveren 
van de uitvoeringsbeslissingen en het in kennis stellen van betrokkene van de beslissingen en 
de klachtwaardigheid door de geneesheer-directeur (artikel 8:9 lid 1,2 en 3 Wvggz) 

Inhoudelijke beoordeling 
Artikel 3:3 Wvggz schrijft voor dat verplichte zorg als uiterste middel kan worden verleend indien 
wordt voldaan aan de algemene rechtsbeginselen van subsidiariteit (er is geen minder 
ingrijpende maatregel voorhanden), proportionaliteit (de zwaarte van de maatregel staat in 
verhouding tot het te voorkomen ernstig nadeel) en doelmatigheid (de maatregel moet effectief 
zijn in het afwenden van het ernstig nadeel). De commissie toetst of de beslissingen tot het 
verlenen van verplichte zorg aan klaagster aan deze rechtsbeginselen voldoen. 
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De commissie komt op grond van de stukken, het dossier van klager en het besprokene op de 
zitting tot de volgende vaststellingen en overwegingen. 

De commissie acht het gezien de actuele gezondheidssituatie van klager zeer onwaarschijnlijk is 
dat zonder medicamenteuze behandeling van het manisch-psychotisch toestandsbeeld 
crisissituaties op de afdeling kunnen worden voorkomen en op de langere termijn het ernstig 
nadeel, gelegen in een langdurige opname vanwege het risico op maatschappelijke teloorgang 
en ernstige schade van de psychische gezondheid, kan worden weggenomen. Aangeklaagde 
heeft aannemelijk gemaakt dat hij geen andere optie heeft dan de medicatie in een gedwongen 
kader toe te dienen nu klager, ondanks meerdere gesprekken die behandelaren met haar 
hebben gevoerd, niet bereid is de voorgeschreven antipsychotische medicatie vrijwillig in te 
nemen en minder bezwarende alternatieven voor het gedwongen toedienen van medicatie niet 
hetzelfde beoogde effect hebben. 

De commissie overweegt hierbij dat de reeds toegediende medicatie enig positief effect op de 
stemming van en het contact met klager heeft gehad en dat uit medisch onderzoek niet is 
gebleken of naar verwachting zal blijken dat de medicatie de somatische klachten en 
aandoeningen die klager ervaart veroorzaakt of verergert. 

Gelet op bovenstaande is de commissie van oordeel dat aangeklaagde de noodzakelijkheid van 
het gedwongen toedienen van medicatie om het ernstig nadeel af te wenden afdoende heeft 
gemotiveerd waarbij tevens is voldaan aan de beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit en 
doelmatigheid. Dit leidt tot de conclusie dat het toedienen van medicatie in het kader van 
verplichte zorg als uiterste middel wordt toegepast. De commissie laat de beslissing in stand en 
het klachtonderdeel wordt om deze reden ongegrond verklaard. 

2) Bejegening tijdens het toedienen van medicatie van 25- 27 december 2020 

De commissie constateert dat de verklaringen van klager en aangeklaagde over de wijze 
waarop de noodmedicatie werd toegediend uiteenlopen. De commissie wil vooropstellen dat zij 
begrijpt dat klager het in lichamelijk in bedwang worden gehouden door zes medewerkers als 
zeer ingrijpend heeft ervaren. De commissie heeft echter geen reden te twijfelen aan het relaas 
van aangeklaagde dat het fixeren van klager zorgvuldig heeft plaatsgevonden, waarbij zoveel 
als mogelijk rekening is gehouden met de lichamelijke conditie van klager. De commissie is dan 
ook van oordeel dat klager niet aannemelijk heeft gemaakt dat Mediant verwijtbaar heeft 
gehandeld en acht om deze reden dit klachtonderdeel ongegrond. 

3) Inname van een mobiele telefoon (tijdelijk verplichte zorg) 

De commissie constateert dat artikel 8:11Wvggz de zorgverantwoordelijke de mogelijkheid biedt 
om tijdelijk - maximaal drie dagen - verplichte zorg toe te passen die niet in de zorgmachtiging is 
opgenomen. Dit houdt in dat aangeklaagde op grond van dit artikel klager voor maximaal drie 
dagen beperkingen in het recht op het vrij gebruik van communicatiemiddelen, waaronder de 
(mobiele) telefoon, mag opleggen mits dit noodzakelijk is om ernstig nadeel te voorkomen. 
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Volgens het dossier is de telefoon van klager op twee momenten ingenomen: van 2 januari (in 
de avond) tot 4 januari 2021 en van 7 tot 8 januari 2021 omdat zij frequent 112 en de 
huisartsenpost belde en door het bezet houden van deze hulplijnen mogelijk levens in gevaar 
bracht. Het bleef voor klager mogelijk telefonisch contact met anderen te hebben via de 
verpleging en de afdelingstelefoon. De commissie is van oordeel dat aangeklaagde aannemelijk 
heeft gemaakt dat het noodzakelijk was de mobiele telefoon van klager in te nemen omdat dit de 
enige manier was om ernstig nadeel voor anderen te voorkomen. De commissie is dan ook van 
oordeel dat de opgelegde beperking voldoet aan de beginselen van proportionaliteit, 
subsidiariteit en doelmatigheid. 
Anderzijds constateert de commissie dat, hoewel in het dossier wel van het voornemen hiertoe 
melding wordt gemaakt, uit het dossier niet blijkt dat de beslissing tot inname van de telefoon op 
schrift is gesteld en is uitgereikt aan klager waarbij klager is geïnformeerd over de 
klachtwaardigheid van de beslissing zoals artikel 8: 13 Wvggz voorschrijft. De commissie acht 
hier de gevolgen van het niet voldoen aan de formele vereisten onvoldoende om de klacht 
gegrond te achten. De commissie overweegt hierbij dat de inname van de telefoon in tijd beperkt 
bleef en deels samenviel met een verblijf van klager in de EBK. Alles afwegende acht de 
commissie dit klachtonderdeel ongegrond. 

Beslissing: 

De klachtencommissie Mediant voor cliënten acht op grond van bovenstaande overwegingen 
alle klachtonderdelen ongegrond 

Deze beslissing is op 21 januari 2021 door de klachtencommissie genomen. De beslissing over 
de klacht met betrekking tot het onder dwang toedienen van medicatie is op 25 januari 2021 aan 
klager en aangeklaagde schriftelijk medegedeeld in verband met het verstrijken van de 
beslistermijn. De volledige schriftelijke uitspraak is op 1 februari 2020 aan klager, 
patiëntenvertrouwenspersoon, zorgverantwoordelijke, geneesheer-directeur, raad van bestuur 
zorgaanbieder en de IGJ verzonden. 

[Voorzitter] 

Namens deze: 

[Ambtelijk secretaris] 

Tegen deze uitspraak kan op grond van art. 10:7 Wvggz binnen zes weken na kennisneming 
van de uitspraak beroep worden ingesteld bij de rechtbank Overijssel. 
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