
Klachtencommissie Mediant 

UITSPRAAK 
KC570 21-05 

De klachtencommissie voor cliënten (hierna: de 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 29 juni 2021 (ontvangen op 5 juli 2021) 
• De toelichting op de klacht van de patiëntenvertrouwenspersoon (ontvangen op 13 juli 2021) 
• Het verweer van Mediant van 12 juli 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)" van 25 juni 2021 
• De beschikking van de rechtbank Overijssel inzake de zorgmachtiging van 15 februari 2021 
• Voor de klacht relevante delen van het dossier van klager dat de klachtencommissie met 

toestemming van klager heeft ingezien. 

Gehoord 
• [klager], bijgestaan door de patiëntenvertrouwenspersoon 
• Vertegenwoordigers Mediant: 

o [aangeklaagde 1], sociaal psychiatrisch verpleegkundige circuit Ouderen- en 
Neuro psychiatrie 

o [aangeklaagde 2], manager behandelzaken/psychiater circuit Ouderen- en 
Neuropsychiatrie, optredend namens [naam], zorgverantwoordelijke/ psychiater die de 
beslissing tot het verlenen van verplichte zorg heeft genomen 

o [aangeklaagde 3], zorgverantwoordelijke/psychiater kliniek Helmer-Es 
o [aangeklaagde 4), behandelaar kliniek Helmer-Es 

Tijdens de hoorzitting op 13 juli 2021. 

De klacht 

De door klager ingediende klacht, bestaande uit de klachtonderdelen: 
1) Opname in een accommodatie 
2) Beperking van de bewegingsvrijheid door plaatsing op een gesloten afdeling 
3) Met geweld uit huis halen door politiefunctionarissen en ambulancemedewerkers 

Ontvankelijkheid en bevoegdheid 
Klager is m.b.t. klachtonderdelen 1) en 2) ontvankelijk. Deze klachtonderdelen worden vanwege 
de onderlinge samenhang samengevoegd behandeld. 
Klachtonderdeel 3) heeft betrekking op een bejegeningsaspect. Hierop is (het klachtenreglement 
voor) de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing. De Wvggz ziet 
immers alleen op klachten die betrekking hebben op een aantal limitatieve beslissingen en 
verplichtingen in het kader van verplichte zorg. De commissie is echter niet bevoegd om te 
oordelen over het handelen van personen die niet werkzaam zijn bij of voor Mediant op grond 
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van art. 1.7.1 jo. Art. 3.2.1 onder c van het klachtenreglement Wkkgz Mediant. De commissie 
komt dan ook niet toe aan de inhoudelijke beoordeling of het fysieke ingrijpen in de gegeven 
omstandigheden proportioneel was en doet over dit klachtonderdeel geen uitspraak. 

In de toelichting op de klacht is tevens aangevoerd dat ten aanzien van de beslissing tot fixatie 
niet is voldaan aan de schriftelijke informerings- en motiveringsplicht en het in kennis stellen van 
klager van de klachtwaardigheid van deze beslissing conform art. 8:9 lid 2 en lid 3 Wvggz. Nu in 
het klaagschrift geen klacht over fixatie is opgenomen, beschouwt de commissie deze klacht als 
nieuw ingebracht tijdens een al lopende klachtprocedure. Aangezien Mediant tegen de klacht 
over fixatie geen verweer heeft kunnen voeren laat een zorgvuldig verloop van de 
klachtbehandeling, waarvan hoor en wederhoor een belangrijk onderdeel zijn, het niet toe dat de 
klacht over fixatie in onderhavige klachtenprocedure wordt behandeld. Klager dient hierover, 
indien hij dit wenst, apart een klacht in te dienen. Daarbij merkt de commissie op dat het de 
vraag is of fixatie door politiefunctionarissen en/of ambulancemedewerkers onder de 
verantwoordelijkheid van Mediant valt. 

De feiten 

Klager is 73 jaar en is sinds 2018 in beeld bij Bemoeizorg Mediant na meldingen van 
verward gedrag en ernstige overlast. Klager heeft een eigen woning. 

De rechtbank Overijssel heeft op 31 augustus 2020 ten aanzien van klager een zorgmachtiging 
voor zes maanden verleend op grond waarvan verplichte zorg, waaronder opname in een 
accommodatie en beperking van de bewegingsvrijheid, ter afwending van ernstig nadeel kon 
worden verleend. Klager bleek niet bereid zich door de rechter te laten horen. In de beschikking 
staat onder meer: "Uit de overgelegde stukken en het behandelde ter zitting is gebleken dat 
betrokkene lijdt aan een psychische stoornis, in de vorm van een manisch psychotische stoornis 
met een ontremd psychiatrisch beeld. De stoornis valt nog niet geheel te duiden. Vanwege de 
leeftijd van betrokkene kan er een organische oorzaak zijn. ( ... ) De stoornis leidt tot ernstig 
nadeel, gelegen in ernstige psychische schade, ernstige immateriële schade, maatschappelijke 
teloorgang, het oproepen van agressie van anderen met hinderlijk gedrag en gevaar voor de 
algemene veiligheid van personen of goederen. Betrokkene heeft grootheidsideeën en 
overschat zichzelf. ( ... ) Betrokkene is ook paranoïde. Hij veroorzaakt overlast in de buurt. 
Buurtbewoners voelen zich angstig vanwege het dreigende gedrag van betrokkene. Betrokkene 
houdt de buurt in de gaten, hij is daarbij over-alert, en beschuldigt de buurt van crimineel 
gedrag. Betrokkene heeft geen ziektebesef en of -inzicht." 

Klager werd op 31 augustus 2020 vrijwillig bij Mediant opgenomen. Er heeft tijdens de opname 
neurologisch en neuropsychologisch onderzoek naar een mogelijke organische 
oorzaak van het gedrag van klager plaatsgevonden, maar hieruit zijn geen bijzonderheden of 
afwijkingen naar voren gekomen. Medio december 2020 startte een resocialisatietraject om 
klager voor te bereiden op de terugkeer naar zijn woning. 
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Op 15 februari 2021 verleende de rechtbank een nieuwe zorgmachtiging voor zes maanden, tot 
en met uiterlijk 15 augustus 2021. In de beschikking van de rechtbank staat: "Betrokkene mag 
over twee dagen naar huis, maar de situatie thuis is allerminst zeker. Om die reden is de 
rechtbank van oordeel dat de zorgmachtiging een geschikte maatregel is voor het geval de 
situatie verslechtert en betrokkende decompenseert. In dat geval is er een vangnet, kan direct 
worden ingegrepen en kan verplichte zorg worden toegepast." In de zorgmachtiging zijn de 
volgende vormen van verplichte zorg opgenomen: 
- 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; 
- beperken van de bewegingsvrijheid 
- opnemen in een accommodatie. 

Medio februari 2021 ging klager met ontslag naar huis, waarbij hij ambulante begeleiding vanuit 
Mediant en A ontving gericht op het monitoren van het psychisch 
functioneren, bieden van structuur/dagbesteding, ondersteunen bij het houden van overzicht 
over en stimuleren tot betere zelfzorg. 

Vanaf april 2021 raakte klager weer ontregeld hetgeen blijkt uit de meldingen van 
geluidsoverlast en ontremd gedrag naar buurtbewoners. Klager liet de hulpverlening niet meer in 
zijn woning toe en weigerde medicatie. Medio juni 2021 vond een huisbezoek van de psychiater 
plaats waarover wordt genoteerd: "manisch toestandsbeeld met hyperactiviteit, 
grootheidsideeën en verhoogd associatief zijn. Geen ziektebesef en ziekte-inzicht. Op dit 
moment geen reden voor acuut ingrijpen, wel nauw vervolgen. Als er nieuwe meldingen komen, 
ernst inschatten en moment bepalen waarop we moeten ingrijpen en opname organiseren." 

Op 23 juni 2021 werd klager tegen zijn wil opgenomen op een gesloten unit van de Helmer-Es 
na melding van een incident dat hij een twaalfjarig meisje met de auto had klemgereden. Klager 
kreeg op 25 juni 2021 de beslissing uitgereikt dat is overgegaan tot de uitvoering van verplichte 
zorg ter afwending van ernstig nadeel, bestaande uit het in gevaar brengen van de veiligheid 
van personen, het gevaar agressie van anderen over zichzelf af te roepen en uitputting door een 
verstoord dag- en nachtritme, voortkomend uit een manisch-psychotisch toestandsbeeld. De 
opname heeft tot doel: structuur bieden om het dag-/nachtritme te herstellen, motiveren tot en 
instellen op medicatie om het manisch psychotisch toestandsbeeld te doen verbleken en 
zodoende terugkeer naar huis mogelijk te maken 

Standpunt klager 

1) opname in een accommodatie en 2) beperking van de bewegingsvrijheid door plaatsing 
op een gesloten afdeling 

Klager stelt dat de opname wederrechtelijk is. Klager ontkent ooit gevaar of overlast te hebben 
veroorzaakt, dit zijn roddels en verzinsels van zijn buren. Klager stelt dat de twee incidenten die 
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aanleiding waren tot zijn gedwongen opname, te weten het klemrijden van een twaalfjarig meisje 
met zijn auto en het volgen van de vriendin van de zoon van de buren en het plakken van een 
sticker met 'infiltrante' op haar auto, volstrekte onzin zijn. De politie heeft hem hierover niet 
gehoord. 

De patiëntenvertrouwenspersoon heeft namens klager een nadere schriftelijke toelichting op de 
klacht opgesteld. Ten aanzien van de gedwongen opname wordt gesteld dat niet of niet juist is 
geoordeeld over de subsidiariteit, proportionaliteit en doelmatigheid: 

t.a.v. subsidiariteit: uit het dossier blijkt niet welke inspanningen er zijn geleverd om het in 
de thuissituatie goed te laten gaan en om heropname te voorkomen. Er is niet voldoende 
gekeken naar minder ingrijpende alternatieven om opname te voorkomen; 
t.a.v. proportionaliteit: de signalen van overlast komen van (een beperkt aantal) buren die 
obsessief klager in de gaten houden. Ook is de conclusie van de psychiater op 
[datum/jaar] nog dat er geen sprake is van gevaar terwijl een dag later wordt geoordeeld 
op basis van het "klemrijden" incident, dat klager weerspreekt en waarover het dossier 
geringe en onduidelijke informatie bevat, dat er sprake is van een dermate ernstig gevaar 
dat klager moet worden opgenomen; 
t.a.v. doelmatigheid: de vraag is of een gedwongen opname helpt om de thuissituatie te 
verbeteren als er al onenigheid met de buren is. 

Over de plaatsing op een gesloten afdeling stelt de patiënten vertrouwenspersoon dat Mediant is 
overgegaan klager direct op een gesloten opname-afdeling te plaatsen zonder zich eerst op de 
hoogte te stellen van de actuele gezondheidssituatie van klager en deze beslissing met hem te 
bespreken. 

Standpunt Mediant 

1) Opname in een accommodatie en 2) beperking van de bewegingsvrijheid door 
plaatsing op een gesloten afdeling 

Mediant stelt dat meerdere buurtbewoners vanaf april 2021 vooral 's nachts geluidsoverlast van 
klager ervoeren. In de laatste drie weken voor de opname op 23 juni 2021 namen de klachten 
van overlast sterk toe. Medewerkers van Arbe dienstverlening meldden begin juni 2021 dat er 
sprake is van verwaarlozing en ontremd gedrag bij klager. 

De zorgverantwoordelijke/psychiater en sociaal-psychiatrisch verpleegkundige hebben de 
klachten over de geluidsoverlast met klager besproken, praktische adviezen gegeven om de 
overlast te voorkomen en hebben hem geprobeerd te motiveren tot het innemen van medicatie 
om rustiger te worden en beter te kunnen slapen. Klager wees deze hulp echter af. Ook liet 
klager weten geen prijs meer te stellen op contact met de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
In een huisbezoek medio juni 2021 ontweek klager vragen van de zorgverantwoordelijke/ 
psychiater over de problemen die zijn manisch toestandsbeeld veroorzaakt en wees hij 
wederom medicatie om rustiger te worden af. Klager uitte grootheidsideeën en gaf geen blijk van 
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ziektebesef- of inzicht. De situatie werd op dat moment beoordeeld als zorgelijk, maar er werd 
nog geen reden gezien om acuut in te grijpen. Klager werd verteld dat hij zou worden 
opgenomen als er nog meer klachten over ernstige overlast zouden komen. 

Op 21 juni bleek dat zich kort daarvoor twee bij de politie gemelde incidenten hadden 
voorgedaan waarbij klager betrokken was. Klager had een vriendin van de zoon van zijn 
buurman gevolgd, haar huis gefotografeerd en een sticker met 'infiltrante' op haar auto geplakt 
en klager had een twaalfjarig buurmeisje met de auto klemgereden. Hierop werd besloten tot 
een opname om de situatie niet verder te laten escaleren en een terugkeer van klager naar zijn 
woning mogelijk te maken na herstel. Klager is op 23 juni 2021 opgenomen op een gesloten 
afdeling omdat hij niet instemde met een vrijwillige opname. Er is getracht klager thuis en bij 
aankomst op de Helmer-Es nog te bewegen tot het instemmen met een vrijwillige opname. 
De opname is bedoeld om klager uit een stressvolle situatie te halen en gezamenlijk een plan 
voor terugkeer naar zijn eigen woning te maken. 

Beoordeling van de klacht 

Beoordeling formele vereisten 
De commissie heeft kennisgenomen van de uitvoeringsbeslissingen d.d. 25 juni 2021 van de 
zorgverantwoordelijke waarin is besloten tot opname in een accommodatie en beperking van de 
bewegingsvrijheid na beoordeling van de actuele gezondheidssituatie van klager, laatstelijk nog 
op 23 juni voorafgaande aan het vervoer per ambulance naar Mediant en direct na opname op 
de Helmer-Es. Beide vormen van verplichte zorg zijn opgenomen in de geldende zorgmachtiging 
en de geneesheer-directeur heeft klager tijdig in kennis gesteld van de uitvoeringsbeslissingen 
en de klachtwaardigheid van deze. Hiermee is voldaan aan de formele voorwaarden voor het 
toepassen van verplichte zorg (art. 8:7 lid 2 Wvggz en art. 8:9 lid 2 en lid 3 Wvggz). 

Inhoudelijke beoordeling 
Art. 3:3 Wvggz schrijft voor dat verplichte zorg als uiterste middel kan worden verleend indien er 
geen mogelijkheid is tot passende zorg op vrijwillige basis en wordt voldaan aan de 
rechtsbeginselen van subsidiariteit (er zijn geen minder ingrijpende vormen van (verplichte) zorg 
met hetzelfde effect mogelijk), 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 klager aan deze rechtsbeginselen voldoen. 

De commissie komt op grond van de stukken, het dossier van klager en het besprokene op de 
zitting tot de volgende vaststellingen en overwegingen. 

Zoals ook reeds door de rechtbank is overwogen in haar beschikkingen van 31 augustus 2020 
en 15 februari 2021 is de commissie met Mediant van oordeel dat er bij klager sprake is van een 
uit een stoornis voortvloeiend ernstig nadeel. Uit het dossier en de verklaringen van Mediant 
tijdens de zitting komt naar voren dat voorafgaande aan de opname op 23 juni 2021 meerdere 
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huishoudens hebben geklaagd over ernstige (geluids-)overlast die klager in en rond zijn woning 
veroorzaakte en dat niet is afgegaan op de klachten van één persoon of één huishouden zoals 
klager veronderstelde. Bij de politie en de gemeente Borne zijn twee incidenten gemeld waarbij 
klager betrokken was en die tot angstgevoelens bij andere personen hebben geleid. De 
commissie is dan ook van oordeel dat Mediant zich er voldoende van heeft vergewist dat er 
sprake was van langdurige en ernstige overlast en ziet geen reden te twijfelen aan de 
bevindingen en het oordeel van Mediant in deze. 

De commissie stelt vast dat de opname in een gedwongen kader plaatsvindt nu klager niet 
bereid is tot een vrijwillige opname. De commissie stelt voorop dat een onvrijwillige opname een 
forse inbreuk op het recht van zelfbeschikking is. De commissie overweegt echter dat Mediant 
heeft aangetoond dat minder ingrijpende vormen van (verplichte) zorg in een ambulante setting 
niet volstaan om het ernstig nadeel weg te nemen. Zo lukte het niet om met klager afspraken te 
maken over verandering van zijn gedrag, was klager niet bereid rustgevende medicatie te 
gebruiken en faalde het toezicht in de thuissituatie omdat klager het contact met zijn vaste 
sociaal-psychiatrisch verpleegkundige verbrak. Daarbij overweegt de commissie ook dat een 
opname door het bieden van regelmaat, structuur en toezicht zal bijdragen aan stabilisatie en 
herstel en de mogelijkheid biedt met klager in gesprek te komen over ondersteunende 
medicatie. De commissie acht in die zin de gedwongen opname proportioneel en verwacht dat 
deze ook effectief zal zijn in het wegnemen dan wel verminderen van het ernstig nadeel. 

Uit het feit dat klager de gedwongen opname als wederrechtelijk beschouwd, een vrijwillige 
opname afwijst en indien hij de kans krijgt naar zijn woning zal terugkeren, volgt logischerwijs 
dat naast opname in een accommodatie beperking van de bewegingsvrijheid door plaatsing op 
een gesloten afdeling noodzakelijk is. Immers, opname in een accommodatie betekent niet dat 
betrokkene zich niet vrijelijk mag bewegen op en rond de accommodatie. 

Gelet op bovenstaande is de commissie van oordeel dat Mediant de noodzakelijkheid van de 
beslissingen tot toepassing van verplichte zorg waartegen de klacht zich richt afdoende heeft 
gemotiveerd. Hierbij is tevens voldaan aan de beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit en 
doelmatigheid De commissie laat de beslissingen in stand en verklaart de klacht ongegrond. 

Schadevergoeding 

Op grond van artikel 10: 11 Wvvgz kan klager de commissie verzoeken een schadevergoeding 
toe te kennen. De schadevergoeding wordt naar billijkheid vastgesteld. 

De commissie heeft geen onrechtmatig handelen van Mediant vastgesteld en heeft de klacht 
over de toepassing van verplichte zorg ongegrond verklaard. Er is daarom naar het oordeel van 
de commissie geen aanleiding voor het toekennen van een schadevergoeding. Het verzoek om 
vergoeding van geleden schade wordt afgewezen. 
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Beslissing 

De commissie acht op grond van bovenstaande overwegingen de klachtonderdelen opname in 
een accommodatie en beperking van de bewegingsvrijheid door plaatsing op een gesloten 
afdeling ongegrond. 

De commissie acht zich onbevoegd om over het klachtonderdeel met geweld uit huis halen door 
politiefunctionarissen en ambulancemedewerkers een uitspraak te doen. 

De commissie wijst het verzoek om schadevergoeding af. 

Deze beslissing is op 13 juli 2021 door de klachtencommissie genomen. De schriftelijke 
uitspraak is op 19 juli 2021 aan klager, patiënten vertrouwenspersoon, zorgverantwoordelijken, 
geneesheer-directeur, raad van bestuur zorgaanbieder en de IGJ verzonden. 

Mr. [naam] 
Voorzitter 

Namens deze: 

[naam] 
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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