
Klachtencommissie Mediant 

UITSPRAAK 
KC 563/20-5 

De klachtencommissie voor cliënten (hierna te noemen: 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 [klager] van 28 augustus 2020, ontvangen op 31 augustus 2020 
• Het verweer van [aangeklaagde 1] en [aangeklaagde 2] van 1 september 2020, ontvangen 

op 1september 2020 
• (Delen van) het dossier van klager dat de klachtencommissie met toestemming van klager 

heeft ingezien. 

Gehoord 
• [klager], bijgestaan door [patiëntenvertrouwenspersoonJ 
• [aangeklaagde 1] (zorgverantwoordelijke en optredend als aangeklaagde) 
• [aangeklaagde 2] (behandelend psychiater en optredend als aangeklaagde) 
Tijdens de zitting op 3 september 2020. 

De klacht 

1) De door klager ingediende klacht tegen de besluiten tot het verlenen van verplichte zorg in 
het kader van de Wvggz, bestaande uit de klachtonderdelen: 

a) opnemen in een accommodatie 
b) beperken van de bewegingsvrijheid (door plaatsen op een gesloten afdeling) 
c) toedienen van medicatie 

De klachtonderdelen a) en b) worden in samenhang behandeld aangezien plaatsing op een 
gesloten afdeling alleen mogelijk is door middel van een opname. 

De feiten 

Op grond van de stukken en wat op de zitting aan de orde is gekomen gaat de commissie uit 
van het volgende. 

In de medische verklaring en het zorgplan bij de aanvraag van de zorgmachtiging d.d. 23 juni 
2020 is vermeld dat klager lijdt aan een psychotische stoornis met religieuze en 
grootheidswaanbeelden. Klager vermijdt reeds jaren zorg waardoor het niet is gelukt klager te 
behandelen. In 2018 heeft jeugdzorg haar zevenjarige zoon uit huis geplaatst. In juni 2019 is 
klager gedwongen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in Duitsland alwaar zij opknapte 
van medicatie, maar na overplaatsing naar een open afdeling de instelling ontvluchtte. 
In augustus 2019 is een aanvraag voor een voorlopige machtiging (RM) door de rechter 
afgewezen. Klager is haar woning vanwege een huurschuld kwijtgeraakt en heeft nu geen vaste 
verblijfplaats. Haar uitkering is stopgezet. 
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De rechtbank heeft in de beschikking d.d. 11 augustus 2020 een machtiging tot het verlenen van 
verplichte zorg aan klager verleend voor de duur van zes maanden, geldende tot en met uiterlijk 
11februari 2021. In de zorgmachtiging is vermeld dat is gebleken dat betrokkene lijdt aan een 
psychische stoornis in de vorm van schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen 
en dat deze stoornis leidt tot ernstig nadeel. Het ernstig nadeel bestaat uit: maatschappelijke 
teloorgang, ernstig lichamelijk letsel, ernstige psychische, materiële en financiële schade, 
ernstige verwaarlozing, ernstige verstoorde ontwikkeling voor of van betrokkene of een ander, 
de situatie dat betrokkene met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept en de situatie dat 
de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is. 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; 

- beperken van de bewegingsvrijheid; 
- insluiten; 
- uitoefenen van toezicht op betrokkene; 
- controleren op de aanwezigheid van gedragbeïnvloedende middelen; 
- opnemen in een accommodatie. 

Op 11augustus 2020 is klager de beslissing tot het verlenen van verplichte zorg m.b.t. het 
opnemen in een accommodatie en het beperken van de bewegingsvrijheid door plaatsing op 
een gesloten afdeling uitgereikt. Op 21augustus 2020 is klager de beslissing tot het verlenen 
van verplichte zorg m.b.t. het toedienen van medicatie uitgereikt. 

Standpunten klager 

t.a.v. 1) Opnemen in een accommodatie en 2) beperken van de bewegingsvrijheid 

Klager is het niet eens met de verplichte opsluiting in een psychiatrische inrichting en het 
ontbreken van vrijheden. Klager heeft inmiddels vrijheden onder begeleiding gekregen, maar zij 
mag zich nog niet zelfstandig buiten de afdeling begeven. Klager stelt dat zij de instelling niet zal 
ontvluchten omdat zij nergens naar toe kan nu zij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. 

t.a.v. 3) Toedienen van medicatie 

Klager stelt dat zij geen medicatie nodig heeft en dat het haar veel te ver gaat geïnjecteerd te 
worden met medicijnen. Klager geeft aan dat zij als uitverkorene een gevecht moet leveren 
tegen het kwade in de wereld en daardoor heel veel pijn aan haar lichaam heeft gehad. Met 
haar innerlijke zelf gaat het goed. Klager stelt dat haar problemen met het kwijtraken van haar 
woning door een huurschuld en het stopzetten van haar uitkering te wijten zijn aan de instanties 
die de macht hebben om vervelend te zijn tegen haar omdat zij niet willen dat zij in god gelooft. 
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Standpunten aangeklaagden 

t.a.v. 1) Opnemen in een accommodatie en 2) beperken van de bewegingsvrijheid 

Aangeklaagden stellen dat opname op een gesloten afdeling noodzakelijk is omdat klager 
contact met bemoeizorg, familie en de huisarts ontwijkt. Klager is uit een kliniek in Duitsland 
weggelopen zodra zij naar een open afdeling werd overgeplaatst. Aangeklaagden achten het 
nog te vroeg om klager zelfstandige vrijheden toe te kennen omdat zij nog niet kan toezeggen 
dat zij ook weer naar de afdeling terug zal keren. Familie van klager is er ook van overtuigd dat 
klager niet meer zal terugkeren als zij zelfstandige vrijheden krijgt. 

t.a.v. 3) Toedienen van medicatie 

Klager is al jarenlang bekend met een psychotische stoornis. Haar religieuze overtuigingen, die 
deels zijn toe te schrijven aan de psychose, hebben geleid tot gedragingen die over de jaren een 
zeer ernstige teloorgang op nagenoeg alle levensgebieden tot gevolg hebben gehad. Klager 
was tot de opname zwervende nadat zij wegens een huurachterstand van een jaar uit haar 
woning was gezet. Zij heeft sinds april 2019 geen uitkering meer. Klager heeft een groot bedrag 
gepind met de pas van haar moeder en zet haar moeder onder druk om geld te pinnen. De zoon 
van klager is uit huis geplaatst en het contact met familie is enkel nog functioneel. Er is al jaren 
sprake van alcoholmisbruik. Als gevolg van het meerdere keren onder forse invloed van alcohol 
autorijden, waarbij zij ook een buurtbewoner bijna heeft aangereden, is haar rijbewijs 
ingevorderd. Klager praat met veel luchtigheid over deze gebeurtenissen. 

Het verplicht toedienen van medicatie wordt als uiterste middel verleend. Aangeklaagden voeren 
hiervoor aan: 

• Medicatie is essentieel om de stoornis van klager te behandelen. De verwachting is dat door 
medicatie de waan, die haar volledige denken, voelen, beslissen en handelen stuurt en 
waardoor zij forse oordeels- en kritiekstoornissen laat zien, zal verbleken, dat er een 
functionele samenwerking tot stand komt met de hulpverlening en dat zij kan herstellen op 
de belangrijkste levensgebieden; 

• De verpleging biedt de medicatie dagelijks aan en behandelaars bespreken een paar keer 
per week het nut en doel en de noodzaak van medicatie, maar klager weigert consequent de 
medicatie vrijwillig in te nemen. Klager heeft geen ziektebesef; 

• Het toedienen van de medicatie is niet zo ingrijpend dat het niet in verhouding staat met het 
beoogde doel van herstel; Men wil in overleg met klager starten met medicatie in tabletvorm. 
Afhankelijk van het ziekte-inzicht kan tegen de tijd van ontslag bekeken worden of klager na 
ontslag met tabletten kan doorgaan of toch een depot zal moeten krijgen; 

• De medicatie is bewezen effectief voor de stoornis van klager. 

Overwegingen 

De verplichte zorg die onderwerp is van deze klacht is benoemd in de zorgmachtiging d.d. 11 
augustus 2020. Daarmee is voldaan aan de Wvggz (artikel 8:7 lid 2) en mag de verplichte zorg 
in beginsel worden uitgevoerd. 
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De Wvggz (artikel 3:3) 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 klager aan deze rechtsbeginselen voldoen. 

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

t.a.v. 1) Opnemen in een accommodatie en 2) beperken van de bewegingsvrijheid 

Ten aanzien van het opnemen in een accommodatie en het beperken van de bewegingsvrijheid 
door plaatsing op een gesloten afdeling is de commissie van oordeel dat deze verplichte zorg 
noodzakelijk is om het aanzienlijk risico op ernstig nadeel voor klager en anderen als gevolg van 
haar psychische stoornis te voorkomen. De commissie overweegt daarbij dat de minder 
bezwarende maatregel van verplichte zorg in de thuissituatie niet mogelijk is omdat klager zich 
al zeer langdurig aan zorg onttrekt, momenteel geen vaste woon- verblijfplaats heeft en haar 
aandeel in een aantal schadelijke gebeurtenissen ontkent dan wel bagatelliseert. In het licht van 
bovenstaande acht de commissie de klacht ongegrond. 

Ten aanzien van het beperken van de bewegingsvrijheid door het niet toekennen van vrijheden 
buiten de gesloten afdeling is de commissie op grond van het besprokene op de zitting van 
oordeel dat aangeklaagden aannemelijk hebben gemaakt dat er op dit moment een reëel risico 
is dat klager niet naar de instelling terugkeert bij (onbegeleide) vrijheden en zichzelf en/of 
anderen daardoor in gevaar brengt. De commissie acht om deze reden de klacht ongegrond. 

Ten aanzien van de formele vereisten die de Wvggz stelt aan beslissingen tot verplichte zorg 
merkt de commissie hier twee zaken op. Ten eerste heeft de zorgverantwoordelijke aan het 
beperkingen van de bewegingsvrijheid invulling gegeven door in de beslissing d.d. 11 augustus 
2020 op te nemen dat klager wordt opgenomen op een gesloten afdeling. Op de zitting is aan de 
orde gekomen of in de beslissing een cliënt op te nemen op een gesloten afdeling ook ligt 
besloten dat ook geen vrijheden buiten de gesloten afdeling worden toegekend. De commissie is 
van oordeel dat dit niet het geval is. Opname op een gesloten afdeling mag niet zo ruim worden 
opgevat dat ook het beperken van de bewegingsvrijheid buiten de afdeling hieronder valt. Het op 
geleide van het toestandsbeeld toekennen van vrijheden is immers verenigbaar met het verblijf 
op een gesloten afdeling. In een situatie waarin geen overeenstemming tussen behandelaren en 
een cliënt kan worden bereikt over vrijheden buiten de gesloten afdeling dient dan ook specifiek 
in de beslissing ingevolge artikel 8:9 Wvggz worden opgenomen dat het beperken van de 
bewegingsvrijheid (ook) het beperken van vrijheden buiten de afdeling omvat. 

De commissie constateert dat de beslissing ten aanzien van het beperken van de vrijheden 
buiten de afdeling niet voldoet aan de vereisten van artikel 8:9 Wvggz nu er geen sprake is van 
een aparte beslissing. Het gaat de commissie echter te ver de klacht wegens vormgebrek 
gegrond te verklaren nu klager in haar klacht slechts summier en zonder onderbouwing heeft 
vermeld: "ook klaag ik tegenover mijn behandelaar dat ze mij geen vrijheden willen geven". 
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Hierdoor was de precieze reikwijdte van de klacht de commissie niet geheel duidelijk. 

Ten tweede constateert de commissie dat in het besluit dd. 11 augustus 2020 van de 
zorgverantwoordelijke tot uitvoering van verplichte zorg m.b.t. opname in een accommodatie en 
het beperken van de bewegingsvrijheid door het plaatsen op een gesloten afdeling een 
deugdelijke motivering van de beslissing zoals voorgeschreven in artikel 8:9 lid 2 Wvggz 
ontbreekt. In de beslissing wordt niet ingegaan op de actuele omstandigheden die opname op 
een gesloten afdeling als uiterste middel noodzakelijk maken. Daarbij staat onder het kopje "hoe 
kan het verlenen van verplichte zorg een ernstig nadeel afwenden?" een tekst die betrekking 
heeft op het toedienen van antipsychotische medicatie. Verplichte zorg in de vorm van het 
toedienen van medicatie is in dit besluit echter niet aan de orde. De commissie overweegt echter 
dat, nu de beslissing tot opname op een gesloten afdeling binnen Mediant op dezelfde datum is 
genomen als de datum waarop de rechtbank de zorgmachtiging heeft verleend, klager door het 
ontbreken van een beoordeling van de actuele situatie in de beslissing niet in haar 
rechtsbescherming is geschaad. Er was immers op de dag van de beslissing tot opname een 
uitgebreide inventarisatie gemaakt van de actuele situatie. 

t.a.v. 3) Toedienen van medicatie 

De commissie is van oordeel dat aangeklaagden aannemelijk hebben gemaakt dat een 
medicamenteuze behandeling nodig is om het ernstig nadeel waartoe de stoornis van klager 
heeft geleid te verminderen. De commissie overweegt echter dat nog niet alle alternatieven 
waarmee het toedienen van medicatie onder dwang kan worden voorkomen ten volle zijn benut. 
Klager is voor de eerste maal en gedurende een nog relatief korte tijd bij Mediant opgenomen. In 
de gesloten opnamesetting kan volgens de commissie meer tijd genomen worden om te 
trachten met klager een vertrouwensrelatie op te bouwen en tot samenwerking te komen over de 
medicatie. Daarbij zouden mogelijk een ervaringswerker en/of geestelijk verzorger ook een rol 
kunnen spelen. De commissie overweegt eveneens dat er voor klager noch voor anderen een 
gevaar op de afdeling aanwezig is die toediening van medicatie op dit moment noodzakelijk 
maakt. Gezien voorgaande is de commissie van oordeel dat het toedienen van medicatie in het 
kader van verplichte zorg nog niet als uiterste middel kan worden toegepast. De klacht wordt om 
deze reden gegrond verklaard. 

Beslissing: 

De klachtencommissie Mediant voor cliënten acht op grond van bovenstaande overwegingen de 
klachtonderdelen ten aanzien van opname in een accommodatie en beperken van de 
bewegingsvrijheid ongegrond en het klachtonderdeel ten aanzien van het toedienen van 
medicatie gegrond. 
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Deze beslissing is op 3 september 2020 door de klachtencommissie genomen. 
De schriftelijke uitspraak is op 16 september 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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