
Klachtencommissie Wvggz 
Mediant GGZ en Medisch Spectrum Twente 

UITSPRAAK 

KC 575/22-08 

De klachtencommissie Mediant voor cliënten heeft het volgende vastgesteld, overwogen en 
geoordeeld over de klacht van [klager] die is ingediend in het kader van de Wet verplichte ggz 
(Wvggz). 

Gezien 
• De klachtbrief van [klager] van 27 januari 2022, ontvangen op 31 januari 2022 
• De zorgmachtiging met een geldigheid tot 13 augustus 2022 
• Het dossier van klager dat de klachtencommissie met toestemming van klager heeft 

ingezien. 

Gehoord 
• [klager], bijgestaan door [patiëntenvertrouwenspersoon] 
• [aangeklaagde 1], arts en zorgverantwoordelijke van [klager] 
• [aangeklaagde 2], geneesheer-directeur 
tijdens de zitting op 7 februari 2022. 

De klacht 
De klacht betreft het niet inwilligen van het verzoek tot het aanwijzen van een andere 
zorgverantwoordelijke in verband met een gewenste overplaatsing naar een andere afdeling 
binnen Mediant conform artikel 8: 16 Wet verplichte ggz (Wvggz) door de geneesheer-directeur. 

De feiten 
Klager is sinds 1999 in zorg bij Mediant waarbij zij regelmatig is opgenomen. De opnames 
vonden vaak in een gedwongen kader plaats. Klager is gediagnosticeerd met een 
autismestoornis met prikkelgevoeligheid waardoor psychotische ontregeling kan optreden. Sinds 
oktober 2018 ontvangt klager, nagenoeg onafgebroken, zorg in een gedwongen kader. In die tijd 
woonde klager in een woonunit in de boerderij van vereniging 't Helmgras naast de locatie 
Helmerzijde. Na een verblijf op verschillende klinische afdelingen keerde klager in januari 2020 
weer terug bij 't Helmgras nadat een voorwaardelijke machtiging in december 2019 was 
geëxpireerd. Vanaf maart 2020 zijn voor klager opeenvolgende zorgmachtigingen afgegeven. 
Een zorgmachtiging wordt noodzakelijk geacht om ernstig nadeel bestaande uit 
maatschappelijke teloorgang, zelfverwaarlozing en het door hinderlijk gedrag oproepen van 
agressie van anderen te voorkomen. De verplichte zorg die in het kader van de zorgmachtiging 
mag worden toegepast bestaat uit antipsychotische medicatie, (24-uurs)begeleiding en het zo 
nodig bij crisis beperken van de bewegingsvrijheid. Klager verblijft sinds 18 maart 2020 op de 
afdeling WBT, locatie De Opmaat te Hengelo. 

Klager heeft op 13 januari 2022 een verzoek tot overplaatsing ingediend op grond van art. 8: 16 
Wvggz. De geneesheer-directeur heeft dit verzoek na het inwinnen van informatie bij de 
behandelaar, de mentor van klager en klager op 18 januari 2022 gemotiveerd afgewezen. 
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Standpunt klager 

Klager geeft aan dat zij graag naar de locatie Helmerzijde in Enschede wil worden overge 
plaatst, omdat zij het in Enschede naar haar zin heeft gehad en de dagbesteding daar leuker 
vindt. Het is dan ook makkelijker om af te spreken met een goede vriendin die in Enschede 
woont. Klager noemt als mogelijke afdelingen de Helmerhof, de Scherpenzeelhoek en de 
studio's, maar het gaat haar vooral om de locatie Helmerzijde en niet om een specifieke 
afdeling. Op de zitting geeft klager aan dat zij ook last heeft van lawaai op de afdeling WBT. 

De patiëntenvertrouwenspersoon brengt naar voren dat ingevolge art. 2:1 lid 6 Wvggz bij de 
uitvoering van de verplichte zorg de wensen en voorkeuren van de wilsbekwame patiënt dienen 
te worden gehonoreerd tenzij er sprake is van acuut levensgevaar of gevaar voor anderen. In 
het dossier staat dat de wens van klager tot overplaatsing wisselend is en steeds verandert, 
maar haar ervaring is dat klager al een half jaar consequent de wens tot overplaatsing uit. 

Standpunt aangeklaagden 

Aangeklaagde 1 geeft aan dat klager in de jaren dat zij bij Mediant in zorg is op diverse klinische 
afdelingen was opgenomen en bij 't Helmgras verbleef. Een terugkerend thema is dat klager na 
een tijdje gaat aandringen op overplaatsing of ontslag. De overplaatsingen waren allesbehalve 
een succes en leidden niet tot verbetering in de toestand van klager, mede door het lastig 
verlopen van de kennismakingsperiode en de wisseling van behandelaren. 
De laatste verhuizing van klager naar een appartement bij de afdeling WBT is na een aantal 
weken teruggedraaid omdat klager het daar te rustig vond en de sociale contacten op de 
afdeling miste. Om deze reden is in overleg met de mentor van klager en klager zelf de afspraak 
gemaakt dat er geen overplaatsingen meer zullen plaatsvinden. Het gaat op de afdeling WBT 
goed met klager en zij staat inmiddels op de wachtlijst voor de beschermde woonplek van haar 
voorkeur aan de Rechterveldbrink in Enschede. 

Aangeklaagden stellen dat een overplaatsing schadelijk zal zijn en dat het toewerken naar 
beschermd wonen zal worden vertraagd of geblokkeerd door weer een interne overplaatsing. 
Daarbij zijn zij van mening dat klager haar verzoek tot overplaatsing niet goed heeft 
onderbouwd. Zo stelt klager ook overplaatsing naar de Helmerhof voor, een gesloten afdeling 
die haar sterk in haar bewegingsvrijheid zou beperken 

Aangeklaagde 1 geeft aan dat klager vanuit de afdeling WBT alle gelegenheid heeft haar 
vriendin in Enschede te bezoeken en mee te doen met de activiteiten op het terrein van locatie 
Helmerzijde. Er zal bekeken worden of er een rustiger gelegen kamer op de afdeling is in 
verband met de geluidshinder die klager op de afdeling zegt te ervaren. 

Beoordeling van de klacht 

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 volgt de patiëntenvertrouwenspersoon in haar standpunt dat Mediant op grond 
van art. 2:1 lid 6 Wvggz de herhaaldelijk geuite wens van klager tot voortzetting van de 
uitvoering van de verplichte zorg op de locatie Helmerzijde in Enschede in beraad dient te 
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nemen. Hieraan doet niet af dat klager eerder, in mei 2021, ermee heeft ingestemd dat zij niet 
meer zal worden overgeplaatst binnen Mediant en dat zij vanuit de afdeling WBT zal worden 
begeleid naar een beschermde woonplek buiten Mediant van haar voorkeur. Het staat klager vrij 
van mening hierover te veranderen. De commissie is echter van oordeel dat aangeklaagden 
aannemelijk hebben gemaakt dat, zoals in het verleden meerdere malen gebeurde, er een 
aanzienlijk risico is dat een overplaatsing klager ernstig zal ontregelen waardoor de 
doorstroming naar een passende beschermde woonplek vertraging zal oplopen of geen 
doorgang kan vinden. Klager staat inmiddels op de wachtlijst van een beschermde 
woonvoorziening van haar voorkeur, vlakbij de locatie Helmerzijde. 

Hierbij overweegt de commissie ook dat klager geen zwaarwegende redenen heeft aangevoerd 
die een overplaatsing ondanks de daaraan verbonden risico's zouden rechtvaardigen. Klager 
heeft niet gesteld dat zij op een specifieke afdeling op de locatie Helmerzijde passender zorg 
zou kunnen ontvangen en/of beter voorbereid zou kunnen worden op het wonen buiten Mediant. 
Op de zitting is gebleken dat klager het vooral plezierig vindt om op de locatie Helmerzijde te 
wonen omdat zij dan dichterbij haar vriendin woont. Er staat klager echter niets in de weg om 
vanuit Hengelo haar vriendin in Enschede te bezoeken en deel te nemen aan dagbesteding op 
de locatie Helmerzijde. Daarnaast is niet gebleken dat klager niet kan aarden op de afdeling 
WBT. Aangeklaagde 1, haar zorgverantwoordelijke, heeft toegezegd dat hij zal bekijken of de 
hinder die klager ondervindt van lawaai op de afdeling zal kunnen worden verminderd. 

In het licht van bovenstaande is de commissie van oordeel dat aangeklaagden voldoende 
aannemelijk hebben gemaakt dat een overplaatsing niet in het belang van klager is en het 
begeleidingstraject naar beschermd wonen zal schaden. 

Beslissing 

De commissie acht op grond van bovenstaande overwegingen de klacht ongegrond. 

Deze beslissing is op 7 februari 2022 door de klachtencommissie genomen. De schriftelijke 
uitspraak is op 14 februari 2022 aan klager, patiëntenvertrouwenspersoon, 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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