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Uitspraak 
vandeGGZKlachtencommissiePatiëntenenNaastenUtrecht(GKPNU) 

Waarklagerstaatkanookklaagsterwordengelezen. 


DezeuitspraakbetreftdeklachtmeldingvanXX,klinischinzorghetSintAntoniusziekenhuis,afdeling
Psychiatrie&Psychologie,XX. 


I.
Verloop 

BijhetsecretariaatvandeGGZKlachtencommissiePatiëntenenNaastenUtrecht(voorhetvervolg:
deKlachtencommissie)iseenk lachtmeldingsformulierd.d.10november2020vanklaagsterop11
november2020ontvangenengeregistreerdondernummerGKPNU083.20.2235. 

Beschrijvingvandeklacht: 
Opbovenvermeldformulierisdeklachtalsvolgtomschreven: 
● Klachttegenverplichtetoedieningdepotrisperidon. 

Deklachtisontvankelijkopgrondvanartikel10.3WVGGZ;klaagsterontvangtverplichtezorgop
grondvaneenzorgmachtigingmetexpiratiedatum06april2021. 

DeklachtisbehandeldineenonlinehoorzittingvandeKlachtencommissieop19november2020. 
Dezittingvond–vanwegedecorona-beperkingen–viabeeldbellenmetStarLeafplaats. 

Klaagsterhadookeenschorsingsverzoekingediend.Verweerderheeftdeverplichtemedicatieechter
vrijwilliguitgesteldtotaandeuitspraakvandeKlachtencommissie,waardoorhetschorsingsverzoek
nietafzonderlijkbehoefdetewordenbehandeld. 
Directnadehoorzittingiseenverkorteuitspraakmetbetrekkingtotdeklachttegenverplichte
toedieningmedicatie(nogzonderhetverslagvandehoorzittingendeoverwegingendietotde
uitspraakhebbengeleid)verzondenaanklaagsterenverweerders. 

Verschenenzijn: 
Klaagster: 
● XX(voorhetvervolg:klaagster). 
● XX,patiëntenvertrouwenspersoon(voorhetvervolg:PVP) 

Verweerders: 
● XX,psychiater(voorhetvervolg:verweerder1). 
● XX,arts(voorhetvervolg:verweerder2). 

DeKlachtencommissiebestaatuit: 
● XX,jurist,voorzitter. 
● XX,psychiater. 
● XX,psychotherapeut. 
XX,ambtelijksecretaris,isaanwezigvoordeverslaglegging. 

DevolgendedocumentenstondendeKlachtencommissieinkopievormterbeschikking: 
● KlachtmeldingsformulierGKPNUd.d.10november2020. 
● Relevanteinformatieuithetmedischdossiervanklaagster,methaarschriftelijketoestemming
voorinzagedoordeKlachtencommissie,teweten:XX. 

OpgrondvandewetmoetdeKlachtencommissiealhaaruitsprakenopenbaarmakenenpubliceren.
Omdieredenstaanalleenindeaanhefdenamenvanbetrokkenenenstaaninhetverslagende
overwegingenalleenfunctiesenrollengenoemd.Uiteraardwordendenamenvanbetrokkeneninde
aanhefnietindetepublicerenuitspraakgenoemd. 
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II.
Verslagvandehoorzitting 

Standpuntvanklaagster 
Devoorzittervatdeklachtsamenopbasisvanhetgeenophetklachtformulierbeschrevenstaat:
klaagsterwilgeendepotrisperidononderdwangkrijgen,wantzijverdraagtditmiddelniet.Klaagsteris
moedervaneenjongkindendoorderisperidonmistzijinspiratieencreativiteit.Klaagsteriswel
bereidtotinnamevanquetiapineoflithiuminpilvorm,wantdatvindtklaagsterminderingrijpend.Ook
iszijbereidtothetbepalenvanhaarbloedspiegel. 
Klaagsterbeaamtdatdithaarklachtis.Zijlegtdaarnaastuitdatzij,voorafgaandaandehuidige
opnamedusdanigveelkoffiegedronkenhad,datzijeigenlijkuitgeputisgeraakt.Klaagsterhad
eigenlijkrustnodigenzijhadverderingesteldmoetenwordenopdequetiapine.Maartoenzijbijhet
St.Antoniusvooropnamebinnenkwam,waservanuitdefabrikanttijdelijkgeenquetiapine
beschikbaar.Zijkreegdaaromseroquel,datiseenmiddelmetdezelfdewerkzamestofmaarvaneen
andermerk.Klaagsterhadhierervaringmeemaarwasallangvandatmiddelafwas.Seroquelheeft
eenwerkingmetverlengdeafgifte,hetwerktanders.Seroquelwasniethetmiddelwaarzijop
ingesteldzouworden,datwasquetiapinevanfabrikantTeva.Klaagsterlegtuitzuinigtezijnophaar
lichaam,duszijnamdeseroquelniet.Quetiapinewaseenweeklaterpasvoorhanden,enpastoen
startteklaagstermetdeinnamedaarvan.Klaagsterverteltdatna2wekendeinnamequetiapine
abruptstopgezetwerdendattoenrisperidonwerdvoorgeschreven,terwijlmenuithetverledenweet
datklaagsterdaarnietzogoedopreageert.Klaagsterverteltzichbijderisperidonnietprettigte
voelen,zijisheelbangvoordebijwerkingenenklaagsterwilzichgewoongoedvoelen.Klaagsteris
vanmeningdatverweerdershaarmeertijdhaddenmoetengevenomtestabiliserenopdequetiapine. 

Devoorzittervraagthoehetnumetklaagstergaat.Hetgaatbestwelgoed,geeftklaagsteraan.
Alleendebijwerkingenzijnnietfijn.Klaagsterisnu1,5á2maandeningesteldoprisperidon3mgen
zijvindthetoverbodigomeenzohogedosisintenemen.Verweerderswillen4mg. 

Klaagsterverteltdatzijmomenteelvrijhedenheeftendatzijgedeeltelijknaarhuismag.Opdit
momentiszijinhetSt.Antonius.Klaagstermagtweekeerperweekthuisslapen. 

Devoorzittervraagthoehetmethetzoontjevanklaagstergaat.Hetgaatgoed,verteltklaagster.Hij
ontwikkeltzichgoedenhijkrijgteenlekkerwilletje.Klaagstergenietvolopvanhaarzoontje. 

DePVPvultaandatklaagstereerdereendepotrisperidongehadheeftendatzijtoenveellasthad
vanbijwerkingen.Klaagsterisheelgevoeligvoorbijwerkingen,ookbijanderemedicatie.Bij
depot-medicatieheeftklaagsternogmeerlastvanbijwerkingendanbijoralemedicatie. 
Inderdaadiserwatbetreftdequetiapineonlangsinelkgevaleenmaligovergestaptopeenander
merk,endaarisklaagsterookheelgevoeligvoor. 
Deklachtisingediendtegendedepot-medicatie.Daarisklaagsterbangvoor,enookiszijbangvoor
despuitzelf. 

KlaagstergeeftvolgensdePVPaandatzijweerdequetiapinekangaangebruiken,ookeventueelin
eenhogeredosering.Klaagsterwildanooknadereafsprakenmakenoverintensieverecontroleop
innamevandemedicatiebijhaarthuis,doorbijvoorbeeldSaltro. 

Klaagsterisvanmeningdatdediagnoseelkekeerklakkelooswordtovergenomen.Hetzijnechter
alleenmaaraannamesopaannames.Bladzijde1vanhetbehandelplankannooit‘weggegumd’
worden,envanuitdatverhaalwordteendiagnosebepaald.Endaarzitdanweereenbepaaldmiddel
aanvast.Maarhetenemiddelwerktgewoonveelfijnerendaarvoeljejeveellekkerderbijdanbijeen
andermiddel,verteltklaagster.Erwordtvolgensklaagstervooralnaarpapiergekeken,maarnietnaar
haaralspersoon. 

Decommissieverteltklaagsterindestukkentehebbengelezendatzijindeperiodevoordezelaatste
opnameeentijdjehaarmedicatieniet,ofonvoldoende,heeftingenomen.Klaagsterlegtuitdatzijde
medicatiewelnam,maardatzijenormveelkoffiedronk.Dathadzijnietmoetendoen.Gevoelsmatig
echterstondklaagsterergonderdrukdoordatambulant/hetgebiedsteamverwarringveroorzaaktemet
hetmakenvanafspraken.Waarmensenzijn,daarzijnfouten.Datkanklaagsterzichgoed
voorstellen,maarhetwasnietzonetjeshoezakenliepenenklaagstervertelthierdoorveeldrukte
hebbenervaren.Zijvroegzichafofdebehandelarenerdanwelechtwarenomhaartehelpenalsze
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chaosenverwarringveroorzaken.Klaagsterheefttoenheelveelkoffiegenomen,terwijlzeeigenlijk
gasterughadmoetennemenenrusthadmoetenpakken. 

Decommissieheeftineenbriefvan07oktoberjl.aandehuisartsgelezendatklaagsteruit
achterdochteenmedewerkervanhetgebiedsteamheeftgeslagen.Decommissiewilwetenwanneer
ditwasenwaaromhetgebeurde.Vanmedewerkersvanhetgebiedsteamhebbenverweerders
begrependatditinderdaadgebeurdis.Verweerder1legtuitdatditopdedagvoorafaandehuidige
opnameisgeweest. 
Klaagsterlegtuitdatzijditniethadmoetendoen.Maarhetschootinhetverkeerdekeelgatdatereen
verkeerdeafspraakwasgemaakt.Klaagsterisvanmeningdatzijhetmetwoordenhadmoeten
oplossen,echterhetgebiedsteamhadgezegdmettweemensentekomenmaarerstondenineens
driemenseninklaagstershuiskamer.Eerderhadklaagsteral,zoalsreedsgeschetst,veelstressdoor
deonzorgvuldigeafspraken.Klaagsterlegtuitdatzijinhaareigenhuiswaseninhaarhuismoetniet
doorhulpverlenersmetvuistenoptafelgeslagenworden.Klaagsterlegtuitdemedewerkerniet
ernstiggeslagentehebben.Hetwasevenkorteenduw/tikomaantegeven:tothierennietverder.
Klaagsterlegtuitdatzijhettochniethadmoetendoenenhetiseigenlijkooknietsvoorhaaromditte
doen. 

Standpuntvanverweerders 
Verweerder2geeftaandathetgezamenlijkedoelvanverweerdersenklaagsterisomuittekomenop
medicatiedieklaagsterhelptendaarnaastdatklaagsterzosnelmogelijkweernaarhuiskan.
Verweerderbeaamtdatklaagsteralvelemiddelenheeftgebruikt,enverweerdershebbeninhaar
dossierookgelezendatzijveelbijwerkingenheeftgehad. 
Bijdeopnameisaanvankelijkdanookdewensvanklaagstergevolgdomintezettenopde
quetiapine.Ditisgedurendeeenmaandgeprobeerd.Verweerderszagenechterteweinigvooruitgang
enerbleventwijfelsovermedicatietrouw.Verweerderszagenindevoorgeschiedenisvanklaagster
ookterugdatvakeristeruggegrepenopquetiapine,maarzijzagenookdaterdantwijfelsontstonden
overdemedicatietrouwendaterdanvervolgensontregelingvolgde. 
Despiegelisbijquetiapinelastigomgoedtekunnenmonitoren;hetduurtruimeenweekvoordatde
spiegelbekendis. 
Naheteenmaandtehebbengeprobeerd,hebbenverweerderssamenmetdeapothekergekeken
naareenpassendmedicatiebeleid.Risperidonheeftklaagsterinhetverledenookgebruikt,envandit
middelhadzijrelatiefmildebijwerkingen.Uitdevoorgeschiedeniswasbekenddatklaagstergunstige
effectenhadvanditmiddelNagebruikervanbleekklaagsterbeterincontact,beterinstaathaarleven
testructurerenenwasdezelfzorgbeter.  

Decommissievraagthoeklaagsterfunctioneerdebijgebruikvanrisperidon,bijgebruikvanandere
antipsychoticaenbijgeengebruikvanantipsychotica.Decommissieisvooralbenieuwdnaarhoe
mensenuitdeomgevingvanklaagster,zoalshaarvaderenpartner,ditbeoordelen.Ditvindtde
commissienietnadrukkelijkteruginhetdossiervanklaagster. 
Verweerder2legtuitdatklaagsteraanverweerdersgeentoestemmingheeftgegevenominoverleg
tegaanmethaarpartner.Welhebbenverweerdersgesprokenmethaarvader,dewettelijk
vertegenwoordigervanklaagster.Vanvaderhebbenverweerdersbegrependatklaagsterzich
momenteelbetervoeltenbeterisinhetcontact.Verweerder1legtuitdathetgebiedsteamaangeeft
datalsklaagsterhaarmedicatieneemt,zijminderinconflictis,minderachterdochtigisenerminder
sprakeisvanbetrekkingswanen,daarnaastiszijbeterinstaathaarleventeordenenente
structureren.Echter,zodraklaagsterhaarmedicatieeentijdjeinneemt,daniseenpatroonzichtbaar
waarinzijhaarmedicatiemindergaatinnemenenomeenverlagingvandedoseringgaatvragen.Dat
gaatgepaardmetverhoogdeagitatie,snellerachterdochtignaaranderenwordenenhetzienvan
verbandendievooranderenmindergoedtevolgenzijn.Verweerder1kentklaagsternogvaneen
opnamevantweejaargeleden.Toenwassprakevaneenzelfdepatroonalshierbovengeschetst.Er
wastoenwelmeercontactmogelijkmetpartner,enhijherkendedestijdsookditbeeld. 

Decommissieheeftbegrependathetlastigisombloedspiegelstebepalenbijquetiapineomdatde
uitslagruimeenweekopzichlaatwachten.Zijvraagtverweerdersoferwelspiegelsbepaaldzijn.
Verweerder2geeftaandatertijdenshetinstellenvandequetiapineinderdaadeenbloedspiegelis
bepaaldendiebleektelaag.Klaagsterlegtuitdatditinderdaadklopt,maardatgedurendedeeerste
weekvandeopnamehetjuistemiddelnietvoorhandenwas.Deeersteweeknamzijdusgeen
medicatie,endatisvolgensklaagstereenlogischeverklaringvoordetelagespiegel. 
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Verweerder2legtuitdatalnaeenpaardagendequetiapinevanfabrikantTevagegevenkonworden,
dushetismaarkortdurendgeweestdatditmiddelnietvoorhandenwas. 
Klaagstervoegttoedatgedurendedeeersteweekhethogekoffiegebruikooknoglaxerendgewerkt
zalhebbenwaardoordewerkingvandemedicatiemindergoedwas. 
Verweerder2geeftaandatookindevoorgeschiedenisvanklaagstervakereenpatroonwordtgezien
waarinsprakeisvaneenmindermedicatietrouw;erissprakevaneenbeperktziekteinzicht. 

Decommissievraagtofereenrecentespiegelisbepaaldnuklaagsterreedsenkelewekenrisperidon
3mgneemt.Verweerder1geeftaandatdespiegelquetiapinevooralgepriktwerdomtekijkenof
sprakewasvaneenvoldoendeinnamevandemedicatieennietzozeeromtebepalenofsprakewas
vaneentherapeutischewaarde.Derisperidonwordtgegevenmetdruppelsendanishetbijklaagster
nietnodigomvoorbloedspiegelbepalingtekiezen. 

Hetvaltdecommissieopdaterinhetzorgplantenaanzienvanhetgevaarofnadeelnietzozeer
wordtgesprokenoverhetzoontjevanklaagster.Verweerder2geeftaandathetgebiedsteamhet
zorgplanheeftopgesteldenditpuntisnietterechtgekomeninhetzorgplan.Verweerderswillenbij
dezeditpuntalsandergevaareraantoevoegen. 
Decommissievraagthoedemensenuitdedirecteomgevingvanklaagsterdenkenoverhetvoorstel
omovertegaantotdepot-medicatie.Klaagsterlegtuitdathaarpartner(ditistevensdevadervan
haarkind)ookwildatzijzosnelmogelijkweerthuiskomtendatzijzosnelmogelijkgoedingesteldis
opmedicatie.Hijkannatuurlijknietinschattenwatdejuistemedicatiemoetzijn,legtklaagsteruit.
Haarpartnerdenktheelmakkelijk:‘laathetgewoonspuiten,wantdanbenjeervanaf’,aldus
klaagster.Maarhaarpartnervoeltnietwatklaagstervoeltenzijwilhetliefsteenmiddelmetzoweinig
mogelijkbijwerkingen.Klaagsterwilnamelijkgewoongoedkunnenfunctioneren.Zijhadgewoongas
terugmoetennemenennietzoenormveelkoffiemoetendrinken,herhaaltklaagster.Danwashetook
nietzovergekomen.Caffeïnewektgewoononrustop,aldusklaagster. 

Decommissievraagtofvadervanklaagstereenmeningheeftovereendepot.Klaagsterlegtuitdat
ookhaarvadervindtdaterbijdeapotheeksteedseenandermiddelvaneenanderefabrikant
klaarligt.Dewerkzamestofiswellichthetzelfde,maardeopbouwistochanders,legtklaagsteruit.
Haarvaderzietklaagsternatuurlijkookgewoonhetliefstgoed. 

Verweerder2legtuitmetvadervanklaagster,alswettelijkvertegenwoordiger,tehebbenoverlegd.
Vaderbenadrukteooknaarverweerderhetmetnamebelangrijktevindendaternietgewisseldwordt
vanmiddel/merk,wantdatvindtzijndochterergvervelend.Overeendepotheeftvaderzichniet
uitgesproken.Metdepartnervanklaagsterheeftverweerderniethieroverkunnenoverleggen,omdat
klaagsterhiergeentoestemmingvoorgegevenheeft. 

Devoorzittervraagtwathetperspectiefisvanklaagster.Verweerdersleggenuitdatdeeerstedrie
wekenernaasthetdepotnogdruppelsrisperidonalssuppletiegegevenmoetenworden.Nadeze
periodezoumevrouwmetontslagkunnen. 
Devoorzittervraagtwathetperspectiefisalsergeendepotkanwordengegeven.Verweerder1legt
uitdaterdaningesprekmoetwordengegaanmetklaagster,hetgebiedsteamenvaderomtekijken
hoedeomslaggemaaktkanworden.Ookdanzouklaagstervermoedelijkovernietaltelangetijdmet
ontslagkunnen. 
Decommissievraagtofderedenvoordehuidigevoortduringvandeopnameenkelbestaatuithet
kunnencontrolerenvande(orale)medicatieinname.Verweerder1legtuitdathetbeeldvanklaagster
bestgoedisendatdeverlovengoedverlopen.Indiezinisernieteenacuutgevaar.Klaagsterneemt
ookdemedicatiediezijhaaropdeafdelinggeven.Verweerdersvindenklaagstergoedgenoegom
verderambulantbehandeldteworden. 

Decommissiesteltaanverweerdersdevraagofzij,bijinnamequetiapinezoalsdoorverweerders
voorgesteld,eenevengrooteffectverwachtenalsbijderisperidonverwachtwordt.Verweerder1legt
uitdatklaagsterinderdaadgoedreageertopdequetiapine.Maarzijwildoorgaansvrijsnelnaareen
lageredoseringwaarmeemindereffectgezienwordt.Iederedagquetiapineinnemen,betekentvoor
klaagsterelkedagweereenbeslissingtotinnamehiervanenditisinhetverledenlastiggebleken.De
innamezalevengoedgaan,totdatklaagsterernadelenvanzietendankomt,zoblijktuitde
voorgeschiedenis,hetgesprektelkensweerterugopafbouwen.Hetgesprekovermedicatietrouwisin
eenklinischesettingonvoldoendegelukt,dusditzalindethuissituatiezekerlastigzijn,verwachten
verweerders. 
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Decommissievraagtofverweerdersvanmeningzijndaterambulantvoldoendegebruikisgemaakt
vanspiegelbepaling.Verweerderswetennietofindethuissituatiespiegelcontrolesgedaanzijn.Zij
kunnenzichalleenbaserenopwaterindekliniekisgebeurd.Daarzienzijdaterwisselendmet
medicatiewordtomgegaanendathetzelfstandigoraalgebruikvanmedicatiemoeilijkisinte
schatten.Alsjemedicatiezelfnietzonodigvindt,danishetongelooflijkmoeilijkomelkedagte
besluitendemedicatiewelintenemen. 

Totslot 
Verweerder1geeftaandatereenaantaloptiesmetklaagsterisdoorgesprokenomietstedoentegen
debijwerkingen(gewichtstoename,depressieveklachten).Daarheeftklaagstervanafgezien.
Verweerders,enookhetgebiedsteam,willengraagmeedenkenmetklaagsteromhaarlevenverder
optebouwenendaarkomtiemandvolgensverweerder1pasechtaantoealshijofzijverderstabiel
is.Dusdatiseenvolgensverweerderseenbelangrijkeaanvulling. 

DePVPwilervoorpleitenomklaagsternogeenkanstegevenomquetiapinethuisoraaltegevenmet
daarbijintensieverecontroles.DePVPwilvragenofdezecontrolesbinnendenieuwewetniet
intensieverkunnen.Klaagsterrealiseertzichoverigensweldat,hoemoeilijkhetoverigensvoorhaar
welis,datzijwelmedicatienodigheeft. 
Klaagsterbeaamtditenzegtterzittingdatzijnooitheeftaangegevengeenmedicatienodigte
hebben.Zijgeeftaanwelietsnodigtehebbenomstabielenrustigteblijven.Zijwildanhetliefst
quetiapinevanfabrikantTeva. 

Hetlaatstewoordisaanklaagster:zijgeeftaanhetjammertevindendatzijdezeklachtmoet
neerleggen.Hetisnieteenklachtnaardepersonen,maarnaarhethandelen.Zijwilhetliefstgewoon
ingesteldwordenophetmiddelwaarzijhetminstebijwerkingenbijervaart.Quetiapineisinde
ervaringvanklaagstergewoonhetfijnstemiddel,aldusklaagster.Enhetis,zosteltklaagster,ook
goedkopervoordezorg. 


III.
Overwegingenenbeoordeling 

OpgrondvandeverklaringentijdensdezittingendedocumentendieaandeKlachtencommissieter
beschikkingstaan,overweegtdecommissiehetvolgende: 

● Vooraf. 
MeerinhetalgemeenoverweegtdeKlachtencommissiedatverplichtezorgbijpsychiatrische
patiënteneenernstigeinbreukisophunpersoonlijkelevenssfeeren/oflichamelijkeintegriteit.Deze
inbreukdientdanookmetdenodigewaarborgenomkleedtezijn.Daaromwordeneropzowel
juridischalsmedischgebiedeisengesteldaanhetmogentoepassenvanverplichtezorg.Opjuridisch
gebiedmoetverplichtezorgvoldoenaandevereistenvandeWvggz(ondermeervastleggingvanhet
behandelbeleidineenzorgplan,hetschriftelijkmotiverenvandenoodzaaktotverplichtezorginrelatie
totheternstignadeelenhetschriftelijkkennisgevenhiervanaandepatiënt). 
Opmedischgebiedmoetverplichtezorgvoldoenaandeeisenvanproportionaliteit,subsidiariteit,
doelmatigheidenveiligheid.Datwilzeggendathetmedischingrijpeninverhoudingmoetstaantothet
aftewendenernstignadeel,datergeenminderingrijpendemaatregelenmogelijkzijnendatde
maatregelbijdraagtaanhetbereikenvanhetbehandeldoelendatdepatiëntveiligheidgewaarborgd
is.Daarnaastmoet(ambulante)verplichtezorgveiligzijnvoordecliënt,denaastbetrokkenenende
hulpverlening. 

● Algemenefeitenenomstandigheden. 
Klaagsterisonvrijwilligopgenomenopgrondvaneenzorgmachtiging.Derechtbank
Midden-Nederlandheefteenzorgmachtigingafgegevenvoordeperiodevan06-10-2020totenmet
06-04-2021,waarbijdevolgendevormenvanverplichtezorg(exartikel3:2Wvggz),voorzover
relevantvoordezeklacht,zijntoegestaan:hettoedienenvanmedicatieenopnameineen
accommodatie. 

Op07-10-2020heeftdepsychiaterklaagsterschriftelijkgeïnformeerdoverhetverlenenvanverplichte
zorg.Aanklaagsteriseenbriefmetinformatieoverhetverlenenvanverplichtezorguitgereikt,waarop
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deredenenstaanvermeldwaaromdeverplichtezorgwordtgegevenenwaaromergeenandere
mogelijkhedenmeerzijndandeuitvoeringvandebenoemdeverplichtezorg. 

InhetdossierheeftdecommissieeenintakeformuliervanhetSt.Antoniusziekenhuisvan08-09-2020
aangetroffendatvermelddatdevoorwaardelijkemachtiging07-11-2019t/m07-11-2020is
geconverteerdvooropname(Bopz),eenzorgmachtiging(Wvggz)isopdatmomentaangevraagd.
EenbehandelplanvanhetSt.Antoniusziekenhuismetingangsdatum08-09-2020isopgenomeninhet
dossierevenalseenzorgplan/behandelplanvanhetGebiedsteamGGZAltrechtvan23-08-2020en
eenrapportagevaneenvoortgangsoverlegvan11-11-2020.

● Metbetrekkingtotklaagster. 
KlaagsterheefteenklachtingediendbijdeKlachtencommissie,waarbijzijaangeeftdatzijgeendepot
risperdononderdwangwenst.Zijverdraagtditmiddelniet.Zijwenstookgeendepot.Zijis
gemotiveerdomquetiapineinpilvormintenemenenklaagsterheeftgeenbezwaartegenhetbepalen
vanhaarbloedspiegel.Quetiapineisvoorklaagsterveelminderingrijpenddaneendepotrisperidon.
Klaagsterisookbangvoorspuitenengeeftdevoorkeuraantabletvorm. 

● Metbetrekkingtotheternstignadeel. 
Op08-09-2020iseenzorgmachtigingaangevraagd,dieop06-10-2020isafgegevenvooreenperiode
vanzesmaanden.Derechtbankheefthierbijaangenomendatklaagsteraaneenpsychischestoornis
lijdtindevormvaneenschizofreniespectrumendatdezestoornisleidttoternstignadeel.Omeen
crisissituatieaftewendenendegeestelijkegezondheidtestabiliserenheeftklaagsterzorgnodig.In
deinformatiebriefverplichtezorgsteltdebehandelaaralsdoelomheternstignadeelaftewendenen
degeestelijkegezondheidvanklaagsterdusdanigteherstellendatklaagsterhaarautonomiezoveel
mogelijkherwint. 

● Metbetrekkingtotdeverplichtezorg. 
Sinds06-09-2020isklaagsterinverplichtezorg,waarbijderechtbankop06-10-2020een
zorgmachtigingheeftafgegeventotenmet06-04-2021.Heternstignadeelisgelegeninhetfeitdat
klaagsterpsychotischontregeldis,mogelijkalsgevolgvanvermoedelijkemedicatieontrouw.Klaagster
heefteenmedewerkervanhetgebiedsteamgeslagenuitachterdocht.Klaagsterisgeladenen
vijandig.Erisgeenziektebesef.Klaagsterisverbaalenfysiekagressief. 

● Beoordelingenconclusie. 
KlaagsterisaleenaantaljarenbekendeninbehandelingbijGGZ.Sinds2007zijnermeerdere
gedwongenopnamesgeweest.Inapril–mei2019isklaagstereenkorteperiodegedwongen
opgenomeneningesteldop1dd9mgpaliperidon.Indeperiodedaarnaisklaagsterambulant
begeleidtotdegedwongenopnameop06-09-2020(Bopz). 

Uithetvoortgangsverslagendatwatopdezittingisbesprokenblijktdatklaagsterdagelijks3mg
risperidonheeftingenomen. 

Depsychiaterheeftop07-09-2020eeninformatiebriefoverhetverlenenvanverplichtezorgter
kennisgevingaanklaagsterengeneesheer-directeuruitgereikt.Hierbijisaandeformeleeisen
voldaanomklaagsteroptenemenineenaccommodatieendepsychotischeontregelingte
behandelenmetmedicatie,ookalsklaagsterdemedicatienietvrijwilligaccepteert.Ophetmoment
vandezittingneemtklaagsteroraalviadruppelsrisperidonin,hetgaatgoedmetklaagster.Zijslaapt
tweenachtenperweekinhaareigenhuisbijhaargezinenoverdagheeftzijruimevrijhedenomnaar
huistegaan. 

Klaagsterwenstalleenoralemedicatiequetiapineintenemenengeendepot.Verweerdershebben
hetvermoedenenhebbenookinklinischesettingenigeervaringdatklaagstermedicatieontrouwis.
Klaagsterdeeltdezeopvattingvanbehandelarenniet.Zijvindtdatzijzekermedicatienodigheeft,
maarheefteenvoorkeurvoorquetiapinemetdemerknaamTevaintabletvorm.Overlegoverhet
toedienenvaneendepotleidtniettotovereenstemming.Behandelarenhebbenzichvoldoende
ingespannenomsamentoteengoedemedicatievormtekomen,datistotophedennietgelukt. 

Hetheeftdevoorkeurvandecommissiedatbehandelarenenklaagsteringezamenlijkoverleg
beslissenwatdeeffectievemedicatiezoumoetenzijn.Voorkeurvandebehandelareniseendepot
metmedicatie,tweedekeuzevanbehandelarenismedicatieoporalewijze,zosteltdecommissie
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vastnawateropdezittingnaarvorenisgebrachtdoorverweerders.Opdezittinghebben
behandelarenverwoorddatzowelmeteendepotofmetoralemedicatieklaagsternaarverwachting
binneneenperiodevandriewekennaarhuiskan. 

Decommissieneemtinoverwegingdathetnaaromstandighedengoedgaatmetklaagster,metde
medicatieindruppelvorm.Ditbeoordeeltdecommissieopgrondvanhetfeitdatklaagsterveel
vrijhedenheeftenzijzichopdezittingadequaatpresenteert. 

DecommissieoordeeltdathetuitgangspuntvandeWvggzisdatiederevormvandwanghetultimum
remediumis.Dathetdeeerstekeuzeisvanbehandelarenomklaagstereendepottegevenals
verplichtezorgisdecommissieduidelijk.Klaagsterheeftdeuitdrukkelijkewensvooreenalternatief:
medicatieviatablettenofdruppels.Nuereenalternatiefisvooreendepotrisperidonindevormvan
quetiapineheeftdatdevoorkeur. 

Hetisdecommissiegeblekendatnietaanallevoorwaardenvoor(verplichte)toedieningvan
medicatieexWvggzisvoldaan.Decommissieisvanoordeeldatquetiapineintabletvorm
proportioneelendoelmatigheidis,datdoortoedieninghetbehandeldoelwordtbereiktendatditvalt
onderhetbiedenvanveiligezorg.Hetishetminstzwareeffectievemiddeldatdevoorkeurheeftvan
klaagsterendaardoorvoldoetaandesubsidiariteit.Hetisdecommissieuithetverweerterzittingniet
geblekendaterargumentenzijndiehettoedienenvaneendepotrisperidoninplaatsvandeorale
quetiapinenoodzakelijkmaakt. 

TotslotgeeftdecommissiebehandelareninoverwegingomdeinstrumentendiedeWvggzbiedtte
gebruiken.Decommissiedenkthierbijonderandereaanhetintensiverenvanhettoezichtop
klaagsterenomvoldoendespiegelcontrolesteorganiseren,zodatklaagstergoedwordtgemonitord. 

Decommissiekomttothetoordeeldatdeklachttegendemedicatiegegrondis. 


IV.
Uitspraak 

DeKlachtencommissieverklaartdeklacht:g
 egrond. 


AldusbeslotenteUtrechtop19november2020doordeGGZKlachtencommissiePatiëntenen
NaastenUtrechtenondertekenddoordevoorzitter,XX,op24november2020. 




Dezeuitspraakwordtverzondenaanklaagster,dePVP,verweerders,deleidingvandezorgeenheid
vanverweerders,deraadvanbestuur,degeneesheer-directeurvandezorgeenheid,alsookde
InspecteurvoordeGezondheidszorg. 

NadatdeKlachtencommissieeenbeslissingheeftgenomenofindiendeKlachtencommissieniettijdig
eenbeslissingheeftgenomen,kunnenklaagster,devertegenwoordiger,dezorgaanbiederofeen
nabestaandevanklaagstereenschriftelijkengemotiveerdverzoekschriftindienenbijderechterter
verkrijgingvaneenbeslissingoverdeklacht. 
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