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Uitspraak 
vandeGGZKlachtencommissiePatiëntenenNaastenUtrecht(GKPNU) 

Waarklagerstaatkanookklaagsterwordengelezen 


DezeuitspraakbetreftdeklachtmeldingvanXX,klinischinzorgbijAltrecht,zorgeenheidXX,XX. 


I.
Verloop 

BijhetsecretariaatvandeGGZKlachtencommissiePatiëntenenNaastenUtrecht(voorhetvervolg:
deKlachtencommissieofdecommissie)iseenk lachtmeldingsformulierd.d.22december2020van
klagerop22december2020ontvangenengeregistreerdondernummerGKPNU096.20.2297.

Beschrijvingvandeklacht: 
Opbovenvermeldformulierisdeklachtalsvolgtomschreven: 
● Klachttegenverplichtetoedieningdepotmedicatie. 

Deklachtisontvankelijkopgrondvanartikel10.3WVGGZ;klagerontvangtverplichtezorgopgrond
vaneenVoortgezetteCrisismaatregelmetexpiratiedatum14januari2021.Eenaanvraag
Zorgmachtigingisinvoorbereiding.  

DeklachtisbehandeldineenhoorzittingvandeKlachtencommissieop29december2020.In
verbandmetdecorona-beperkingenvonddezeplaatsviabeeldbellen(StarLeaf). 
Klagerheeftookeenschorsingsverzoekingediend.VerweerderXXheefttoegezegdhettoedienenvan
medicatieindevormvandwangmedicatietezullenuitstellentotaandeuitspraakvande
Klachtencommissie,waardoorhetschorsingsverzoeknietafzonderlijkbehoefdetewordenbehandeld. 

Verschenenzijn: 
Klager: 
● XX(voorhetvervolg:klager); 
● XX,patiëntenvertrouwenspersoon(voorhetvervolg:PVP). 

Verweerders: 
● XX,psychiaterXX(voorhetvervolg:verweerder1); 
● XX,psychiaterambulant(voorhetvervolg:verweerder2); 
● XX,artsXX(voorhetvervolg:verweerster). 

DeKlachtencommissiebestaatuit: 
● XX,jurist,voorzitterhoorcommissie; 
● XX,psychiater; 
● XX,gedragsdeskundige. 
XX,ambtelijksecretaris,isaanwezigvoordeverslaglegging. 

DevolgendedocumentenstondendeKlachtencommissieinkopievormterbeschikking: 
● KlachtmeldingsformulierGKPNUd.d.22december2020. 
● Relevanteinformatieuithetmedischdossiervanklager,metzijnschriftelijketoestemmingvoor
inzagedoordeKlachtencommissie,teweten:XX 



OpgrondvandewetmoetdeKlachtencommissiealhaaruitsprakenopenbaarmakenenpubliceren.
Omdieredenstaanalleenindeaanhefdenamenvanbetrokkenenenstaaninhetverslagende
overwegingenalleenfunctiesenrollengenoemd.Uiteraardwordendenamenvanbetrokkeneninde
aanhefnietindetepublicerenuitspraakgenoemd. 


II.
Verslagvandehoorzitting 

Standpuntvanklager 
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DevoorzittervraagtklagerofhetjuistisdatklagerbijAltrechtisvanwegehethorenvanstemmen. 
Klagergeeftaandathijvanaf1995bijAltrechtbekendisenin1999voorheteerstisopgenomenbij
Altrecht,nietvanwegehethorenvanstemmenmaarvanwegeeenheelheftigepsychose.Indietijd
hoordeklagernoggeenstemmen;laterwel. 
Devoorzittergeeftaantehebbengelezendatklagermeerderekerenopgenomenisgeweest,onder
anderebijXX(hierna:XX)endatklageraljarenwoonachtigisbijdeTussenvoorziening.Uitde
stukkenblijktdathetdaardelaatstetijdnietgoedging.Klagerisbegindecember2020bijAltrecht
opgenomenomingesteldterakenopdejuistemedicatie,zodaterdoorklagergeenoverlastmeer
wordtveroorzaaktindeTussenvoorziening.Klagergeeftdaaropaanernietzekervantezijnofhet
ookdebedoelingwasomovertestappenopeennieuw/anderantipsychoticum. 

Decommissieheeftgelezendathetvolgensverweerdershetbestezouzijnalsklageringesteldzou
rakenopeenantipsychoticummiddelsdepot,omdathethiervoornogaleensmisgingwatbetrefthet
trouwinnemenvanoralemedicatie.Klagermaaktbezwaartegenhetdepot,zoverteltklagerter
hoorzitting. 
DePVPgeeftaandatklagerookinwilbrengenheternietmeeeenstezijndathijzijnmedicatieniet
trouwinnam.Datkanookhaastniet,lichtklagertoe.Immers,hetLegerdesHeilskomtelkeochtend
bijklagerenzijzijnerbijalshijzijnmedicatieneemt.Devoorzitterverteltindestukkentehebben
gelezendatklagerhetweleengedoevindtdathetLegerdesHeilshemdagelijkskomtbezoeken.Dat
isnietjuistgeeftklageraan,maarklagervindthetwelteveeldatzetweekeerperdaglangskomen.
Klagermoetdaneigenlijkaltijdthuiszijnendaarisklagerhetnietmeeeens.Alszeenkel‘smorgens
langskomenendeochtendmedicatieondertoezichtgevenisdatvoorklageralvaak,maarwelbeter
tedoen.Devoorzittergeeftaandatalsklagereendepotzoukrijgen,hetooknietmeernodigisdatde
wijkverpleegkundigetweekeerperdaglangskomt.“Datiswaar”,geeftklagerterhoorzittingaan. 

Devoorzittervraagthoehetmomenteelmetklagergaat.Hetgaatredelijkgoed,verteltklager.Hij
heeftminderlastvanstemmen.Hijneemtdepaliperidonnuwelin.Hijgebruiktditmiddelsindskort,
nuvoorheteerst.Klagerverteltdathijnogalbangwasvoordebijwerkingen.Maarklagerheeftnuwel
watmeervertrouweninhetmiddelgekregen.
Devoorzitterheeftgelezenindedecursusdathetdelaatstedageninderdaadbetergaat,datklager
rustigeris,ookminderoverlastveroorzaakt.Devoorzittervraagtklagerofhijookminderlastvande
stemmenheeft.Klagerverteltdatditklopt.Klagerzegtweldathetwelvakergebeurtdathijeendag
minderlastheeftvandestemmen,maardathetnietzekerisofzedanweerterugkomen.Klagerzegt
daargeenpeiloptekunnentrekken. 

Standpuntvanverweerders 
Verweerder1geeftaandatdemotivatievooreendepotmetnameligtindeperiodenadeklinische
opname.Tijdensdeopnameneemtklagerzijnmedicatienamelijkwelin. 
Verweerder2legtuitdatklagerstemmenhoort,waarhijechtonderlijdt;hijheefterveellastvan.
Behandelingmetantipsychoticaisdaaromnodig.Daarnaastgebruiktklagerookveeldrugs,metname
amfetamine.Datiseenlastigevenwichtindebehandeling,aldusverweerder2.Erwordtaljarenover
nagedacht,ooksamenmetklager,omhetdrugsgebruikondercontroletekrijgen.Hetactueleplanis
omdesituatietegaandoorbrekenenookdebehandelingtegendeverslavingopnieuwteproberen. 

Verweerder2legtuitdatklagerdelaatstetijdindeTussenvoorzieningzoveeloverlastveroorzaakte,
dathetrisicoontstonddathijdezeplekkwijtzouraken.Ermoetvolgensverweerdernuhoogingezet
wordenomterealiserendatditnietgebeurt.Depaliperidonneemtklagernuinderdaadin,maarde
olanzapinenamklagereerderechterwisselendin.Depogingomdepsychoseenhetdrugsgebruik
ondercontroletekrijgenistotnogtoemislukt,omdatklageropwisselendemomentenzijnmedicatie
weigerde.Klagergeeftaandathijdeolanzapinenooitgeweigerdheeft,maardatditisstopgezetin
goedoverlegmetdesociaalpsychiatrischverpleegkundigevanhetGebiedsteam,omdathijtweekeer
perdageenanderantipsychoticummoestkrijgen. 

Devoorzitternoemtdatniemandwildatklageropstraatbelandt.Klagersnaptdat,maarhijhoorthet
risicodathijzijnplekbijdeTussenvoorzieningkankwijtrakennuvoorheteerst.Devoorzitter
benadruktdatditrisicowelaandeordeis.DeTussenvoorzieningwilgraageenvormvangarantiedat
klagergoedopzijnmedicatieisingesteld.Volgensverweerdersiseendepotdaarvoordejuistevorm.
Verweerder2geeftaandathijditrisicoinderdaadnognietmetklagerheeftbesproken,maartoende
situatieineenstroomversnellingkwamenklagermoestwordenopgenomen,wasditrisicowelde
conclusie. 
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KlagerverteltdatwerdingezetopeenvervolgbehandelinginJulianadorp( GGZJellinek)inverband
metzijnverslaving.Klagerhaddeverwachtingdatmetdehuidigeklinischeopnamedaarnaartoe
gewerktzouworden. 

Verweerder2legtuitdathetvoordeTussenvoorzieningbelangrijkisdatklagerweertehandhavenis.
Verweerder2zegtblijtezijnklagertehorenzeggendathijpositieverstaattenopzichtevande
paliperidon.Voordecontinuïteitvandeinnamevandeantipsychotischemedicatieishetheel
verstandigomvooreendepottekiezen.DanhoefthetLegerdesHeilsdemedicatienietmeer
dagelijkstegeven.KlagerverteltdathijhetjuistfijnvindtdathetLegerdesHeilsdagelijkslangskomt,
dankanhijevenzijnverhaaldoen.Klagerverteltdathijzijnmedicijnengewoonneemtinhunbijzijnen
hijsnaptdaaromhetprobleemniethelemaal. 
DePVPgeeftaandatklagerinderdaadwelbereidistotbehandeling.Klagerlijdtenormonderde
stemmen,daarinisklagerheelduidelijk.DePVPhooptvanhartedatermetdepaliperidoneenmiddel
isgevondendatgoedwerkt.DePVPwilervanuithetsubsidiariteitsbeginselvoorpleitendatklagerde
kanskrijgtomdemedicatie,onderbegeleidingvanhetLegerdesHeils,zelforaaltenemen. 

Verweerder1benoemtdatklagerzoumoetenstoppenmethetgebruikenvanamfetamine,maar
daaraannietgoedmeewerkt.Terwijldeamfetaminedestemmenjuistkanverergeren.Verweerder1
benoemtdaarnaastdatdepaliperidonperdepotuiteindelijkmaar4xperjaarhoeftteworden
gegeven.Hetiseenelegantmiddel. 

Devoorzitterbenoemtdatverweerdersklagereenlevenmetminderstemmengunnen,endathet
daarvoorbelangrijkisdatklager,naastzijnmedicatie,geendrugsgebruikt.Klagerverteltdatde
amfetaminezijnlaatstehouvastis.Klagerlegtuitdathijhetgebruiktomdathijergveellastheeftvan
denegatievesymptomennaastdestemmendiehijhoort,hijiserheelvermoeiddoor.Klagerkrijgt
doordeamfetaminemeerenergieomgewoonzijndagelijkseleventekunnenleideneno.a.
boodschappentekunnendoen. 
Verweerder2legtuitdatamfetaminehethorenvanstemmenbevordertendatpaliperidonwatbetreft
bijwerkingenalsvermoeidheidoftraagheidtamelijkneutraalis.Anderemiddelengavendeze
bijwerkingenwatmeer.Klagerverteltdathijnietmoewordtvandemedicatie,maarvandestemmen.
Verweerder2benadruktdathetdusextrabelangrijkisomdestemmenondercontroletekrijgen.Dat
ishetbestverzekerdmeteenmiddeldatklagerdanomdepaarmaandenzoukrijgen(paliperidonper
depot).Klagervraagtofhetniettevroegisomditnuteoverwegen,wanthijgebruiktdepaliperidon
nogmaareenpaardagen.Volgensverweerder2kanhetverdereeffectprimagemonitordworden
wanneerklagerhetindepotvormkrijgt.Klagerlegtuitdatditookprimakanalshijzelfdepillenneemt.
Verweerder2isbangdatalshetdanevenmindermetklagergaat,hijstoptmetinnamevande
medicatie,zoalsinhetverledenookgebeurdis. 
DePVPvraagtofdepaliperidonindepotvormanderebijwerkingenheeftdanwanneerdezedagelijks
oraalwordeningenomen.Verweerder2geeftaandatergeenverschilisinbijwerkingen. 

Devoorzittervraagtofereenbepaaldopbouwschemaisbijpaliperidon.Verweerder2legtuitdater
eerstgedurendeeenkorteperiodemaandelijkseendepotwordtgegeven.Daarnakunnen
behandelarenenklagersamenbesluitenomditomtezettennaareensperdriemaanden. 

Devoorzittervraagtaanklager,nuklagerheeftaangegevenwelpositievertestaantenopzichtevan
depaliperidon,watpreciesdebezwarenzijntegeneendepot.Klagerlegtuitdathijdandriemaanden
langietsinzijnlichaamheeftwaternietuitkan.Klageriserbangvoordathij,mochtereenbijwerking
ontstaanofergaatietsverkeerd,danweldriemaandeneraanvastzit.Devoorzittergeeftaanvan
verweerder2tehebbenbegrependatdebijwerkingenoraalofperdepotgeenverschilmaken.Klager
heefteerderdepotsgehadenlegtuitdathijnognooitgoedheeftgereageerdopeendepot.Hijis
bangvoorbepaaldeinteractiesmetanderemiddelenofinvloeden.Klagerheeftookeentehoog
cholesterolendaarmeemoetjeookoppassenmeteenmiddelalsdit. 

Verweerder2legtuitdatindepotvormeengroterehoeveelheidmedicatievoorlangereduurwordt
gegevenzodathetmiddellangzaamvrijkomt.Hetgaatineersteinstantieomeenkortereperiode,en
opeenlatermomentkandekeuzewordengemaaktofhetwenselijkisdeperiodeteverlengennaar
driemaanden.Datiseenkeuze. 

Devoorzittermerktopdatklagerwatlijkttetwijfelen.Klagerlegtuitdathijhelemaalopenstaatvoor
medewerkingmethetmedicijn,maarhijisheelergbangvoorhetdepot.Hetiseenangst. 
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Verweerder2merktopdathetlijktdatklagerdepaliperidonwelwilgaangebruiken.Alsertwijfel
ontstaatoverinname,daniseendepotechterabsolutenoodzaak. 
Klagervraagtwaaromhetnodigisomdepottegevenaangezienhijzelfaltijdhulpheeftgezochtbij
Altrecht.Verweerder2geeftaandatdatwaaris,maardatklagerweldeolanzapinesomsweigerde,
omdatklagervonddathijhettevroegopdeavondkreegendanaltevroegslaperigwerd.Klagerlegt
uitdathijditoverdagookheeft,wanthijkrijgtdetablettenpaliperidonookalindeochtend. 

Verweerder1steltvastdathetvandaagmogelijkiseenredelijkgoedgesprektevoerenmetklager.
Verweerder1vraagtzichafofditineerderesituatiesookzoverlooptenvraagtverweerder2omeen
reactie.Eengoedgesprekoverdemedicatieisnietaltijdmogelijkgeweest,legtverweerder2uit.
VooraldemedewerkersvandeTussenvoorzieningliepenhiertegenaan.Zijkunnendantotaalniet
metklageringesprekenerontstaandanookonprettigesituaties.Klagerzegtdatditinderdaadsoms,
ofeenpaardagen,isgebeurd,omdathijdanheelveellastheeftvanzijnstemmenenmaaralleenin
zijnflatzitvanwegecoronaengeenkantopkan.Dienarewoordendieklagerdangebruiktheeftzijn
alleentegendestemmengerichtgeweest.Verweerder1zegthetteherkennen;ookvandeafdeling.
Hetheeftertoegeleiddatklager,dieopXXverblijft,tijdelijkopgeschaaldmoestwordennaardeXX
Klagerlegtuitdatzijnonrustkwamvanwegehetberichtdateendepotnodigwas.Daarvanwerd
klagerangstigenboosenhijhadveellastvanstemmen.ToenisklagervertelddathetopdeXX
rustigerwasendathetdaarbetermethemzougaan.Verweerder2legtuitdatalsklagerlastheeft
vanstemmen,hijzoangstigenbooswordtdathijgaatschreeuwen.Demensenvande
Tussenvoorzieninghebbendaarzekermeetemakengehad. 

DePVPbenoemtdatalsklagermetpaliperidonminderlastvanzijnstemmenheeft,zoalsklagerzelf
ookaangeeft,hetgoedmogelijkzouzijnomklagerlangeretijddekanstegevenhetmiddeloraalte
gevenenomdanooktoetekunnenwerkenaanzijnbehandelingtegendeverslaving.Devoorkeur
gaatuitnaaroraalgebruikvandemedicatie,omdatklagerveelweerstandvoelttegeneeninjectie. 

Vervolgvandehoorzitting 
Decommissievraagtaanklagerofhij,alshijgoedingesteldisopdepaliperidonoraalenalshetgoed
werkt,eenseenmaligeendepotvooréénmaandzouwillenproberen.Dusnietmeteenvoordrie
maanden.Klagertwijfeltengeeftaanditineenziekenhuismisschienweltewillen,maarthuiszouhij
hetnietdurven,zolegtklageruit.Decommissieconstateertdatdit,nuklageropdeXXverblijft,dan
eengoedmomenthiervoorzouzijn.Verweerder1legtuitdatereerstopgebouwdmoetworden,dat
zou5wekenopnamebetekenenendatkannietopdeXX.Klagervraagtofditineenander
ziekenhuiszoukunnen.Verweerder2benoemtdatalsopdeXXwordtgestartmetdeopbouw,het
Gebiedsteamdebegeleidingnaopnamekanovernemen. 

DePVPvraagtofditinderdaadkan,hetnadrukkelijkmonitorenvanheteffectvandepaliperidon
vanuithetGebiedsteam.Verweerder2geeftaandaterdagelijkscontactkanzijn.Endaterookeen
telefoonnummergegevenkanwordenaanklager,zodathijiemandkanbellenalshijzichalleenof
angstigvoelt.Ookbuitenkantoortijden. 
Klagervraagthoelanghetopstartenvanuithetziekenhuisdanzouduren.Verweerder1legtuitdatdit
tweekeereenweekduurt.Klagerwordtergnerveusvanhetdepot,hijverteltnogmaalseendepot
misschienwelineenziekenhuistewillen,maarhetthuisengtevinden. 
Devoorzitterzegtdatklagerernugoedoplijkttereageren,hetcontactmetdebehandelarengaatde
laatstedagenookbeterzietdecommissie.Datisvoorklagerzelfookwinst.Klagerzegtdatditzeker
fijnis,maardatditzijnsinziensnietsmethetdepottemakenheeft,aangezienhijzijnmedicatienuin
tabletvormneemt. 

Klagerzegtalshetnietanderskan,hijhetdepotwelwilnemen,maarlieverniet.Hijheeftde
medicatielieverintabletvorm.Alshijhetalzoudoen,daninhetziekenhuis.Devoorzitterzegtdat
voordebegeleidingdaarnuhetziekenhuis(deopnameopXX)vooris,enstraks,naontslag,het
Gebiedsteam.Klagermaaktzichoverditlaatstezorgen.Klagerverteltdathijangstigisinde
avonduren,ennumetcoronaisernietstedoenvoorhem.Verweerder2legtuitdathetGebiedsteam
dagelijkstijdenskantoorurengoedbereikbaaris.Alshetomdeavondurengaatkan
‘telefoon-op-recept’wordenafgesproken.Dankanklagerbuitenkantoorurenbellenenmochteriets
quagezondheidnietgoedgaan,dankanhetteamdirecteenactieuitzettennaarbijvoorbeeldde
huisartsmochthetnodigzijn.Klagerzegtdathijwelvaker‘savondsen‘snachtsgeprobeerdheeft
contactoptenemen,maardathetdantochvaakdedagernawasdaterdaadwerkelijkcontactwas.
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Endanwasdecrisisalweervoorbij.Verweerder2zegtdatdaarwerkbareafsprakenovertemaken
zijnmiddelstelefoon-op-recept. 

Verweerder1benoemtdatdeangsten,hartkloppingenetceteravanklagernietpersetewijtenzijn
aandeangstvooreendepot.Hetisookheelgoedmogelijkdatditdoordeamfetaminekomt,dat
geeftookdezeklachten.Alsklagerdeamfetaminenietneemt,dankanhetdepotbovendienveel
beterwordengeëvalueerd.Klagerlegtuitaltienjaarlangteproberenaftekicken. 

Opditmomentgebruiktklagerpaliperidonenhetlijktbetertegaan.Tegendieachtergrondishet
concretevoorstel:opstartenenmonitorenvanhetdepotpaliperidonvanuithetziekenhuisenna
ontslagvanuithetGebiedsteam,waarbijafsprakenopmaatgemaaktwordenoverdebereikbaarheid
voorklager,nadrukkelijkookbuitenkantooruren.Daarbijwordtklagerhetgebruikvandeamfetamine
sterkontraden,waarbijeenvervolgbehandelinginJulianadorpookaandeordedienttekomen. 

Klagervraagthoelanghijopdeafdelingkanblijvennadatdeuitspraakeris.Verweerder1legtuitdat
ditongeveer10dagenis. 

Nadatalleaanwezigenhebbenaangegevengeenvragenoftoevoegingenmeertehebbenwordtde
hoorzittinggesloten. 


III.
Overwegingenenbeoordeling 

Opgrondvandeverklaringentijdensdehoorzittingenopgrondvandedocumentendieaande
Klachtencommissieterbeschikkingstaan,overweegtdeKlachtencommissiehetvolgende.

Tenaanzienvandeklachtoververplichtezorgwordenachtereenvolgensdeonderstaandepunten
besproken: 
● Vooraf; 
● Metbetrekkingtotklager; 
● Metbetrekkingtotheternstignadeel; 
● Metbetrekkingtotdeverplichtezorg; 
● Beoordelingenconclusie.  

Vooraf 
Klager,geborenin1968,isalsadolescentverdovendemiddelengaangebruikenenmeerrecent
gebruikthijmetnameamfetamine.Daarnaastheefthijlangdurigalcoholgenuttigd;meerrecentin
beperktemate.Klagerwordtomschrevenalseenverslavingsgevoeligeman. 
Volgensklagersverklaringishijsinds1995bekendbijAltrecht.In1999volgdedeeersteopname,
gevolgddoormeerdereopnames.MeerrecentvondenvrijwilligeopnamesplaatsbijP&V.Deze
opnameswarenveelalvankorteduur,omdatklagereenontslagwensuitte. 

VoordehuidigeopnamewerdklagerambulantbegeleiddoorhetGebiedsteamGGZ,XXenwas
klagerwoonachtigbijdeTussenvoorziening.Hetlaatstebehandelplandateertvan20april2020. 
Op4december2020werdklagervrijwilligopgenomenbijAltrechtopdeafdelingXX,omdatklagers
schreeuwendendreigendgedragzodanigveeloverlastenangstopleverdedatklagerinde
woonomgevingnietlangertetolererenwas.Omdatklagergaandewegeensterkereontslagwensuitte,
iserjegensklagerop18december2020dooreenpsychiatereenmedischeverklaringopgesteld,
hetgeenertoeheeftgeleiddatervoorklagerdiedageenCrisismaatregelisafgegeven. 

Op21december2020isklagergeïnformeerdoverhetverlenenvanverplichtezorgaanklager,
toegespitstopzorgindevormvanverplichtemedicatie.Daarbijisklagertevensaangemerktalszijnde
terzakewilsonbekwaam.DiezelfdedagiseveneenseenaanvraagZorgmachtiginggedaanenheeft
deafdelingdebenodigdeinformatievoordeZorgkaartverkregen. 
Op22december2020heeftklagerzijnklachtbriefaandecommissiedoentoekomen. 
VoordeaanvraagZorgmachtigingisklagerop28december2020dooreenonafhankelijkpsychiater
onderzocht. 

Op24december2020heeftderechtbankteUtrechtbeslotentothetafgevenvaneenVoortgezette
Crisismaatregel.Diedagheeftverweerder2hetZorgplanopgesteldenondertekend. 
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Metbetrekkingtotklager 
Jegensklagerisdediagnosegestelddathijlijdtaaneenschizoaffectievestoornisvanhetparanoïde
type.Voortslijdtklageraanstoornisseninhetgebruikvanverdovendemiddelenenalcohol.De
verdovendemiddelen,metnameamfetamineenspeed,zegtklagertegebruikenalszelfmedicatieom
energietekrijgen,wantvandestemmendiehijfrequenthoortwordtklagerergmoe. 

Hetdoelvandehuidigeopnameismetnamehetevaluerenvanhetmedicatiegebruik.Ondankshet
doorgaansinnemenvandevoorgeschrevenmedicatie–maarnietaltijddeolanzapine-ishetgedrag
vanklageropzijnwoonplekbijdeTussenvoorzieninguitdehandgelopen.Ondanksmedicatiedie
klagertweekeerperdagvandewijkverpleegkundigevanhetLegerdesHeilsverstrektkreeg,zorgde
hetgedragvanklagervoorafgaandaandeopnametotveeloverlastenangst.Klagerzette
bijvoorbeeldzijnmuziek,ook’snachts,heelhardaan,schreeuwdeendreigdenaarondermeerzijn
buurman,maarooknaarmedewerkers.Debeveiligingheeftmeerdaneensmoeteningrijpeneneen
enkelemedewerkerheeftzichdaaromziekgemeld.UiteindelijkisklagerdoordeTussenvoorziening
geschorst.KlagermagterugkerennaardeTussenvoorziening,maaropvoorwaardedatzijngedrag
geenaanleidingmeergeeftvooroverlast.Omdatklagertekeergingineenbankfiliaal,heefthijeen
waarschuwinggekregen.Ookisersprakevanschreeuwendoorklageropstraat,hetgeenagressie
kanopwekken. 
Vorenstaandeheeftertoegeleiddatverweerdersklagerthansbehandelenmethetmedicijn
paliperidon,hetgeenklagervanaf22december2020oraalinneemt.Verweerdersdaarentegenwillen
klagermeteendepotvanditmiddelbehandelen,omdatoraleinnamevandeanderemedicatie
voorafgaandeaandeopnameniethetgewensteeffectheeftgehad. 

Klagergeeftinzijnklachtbriefaandemedicatiewelinoralevormtewillenblijveninnemen,maar
verzetzichtegenhetgevenvaneendepot.Ditomdatklagerbijeerderedepotslasthadvanstijfheid
engebrekaankracht. 

Metbetrekkingtotheternstignadeel 
Indeaanzeggingsbriefvan21december2020,uitgereiktaanklageropdezelfdedag,ister
onderbouwingvanheternstignadeeldoorverweerder2enverweerster–zakelijkweergegeven–het
volgendeopgenomen: 
Klagerheeftlastvaneenpsychoseendatleidtbijklagertothethorenvanstemmendietegenklager
pratenenklageropdrachtengeven.Ookgebruikteklagerregelmatigdrugsomdestemmente
bestrijden.Verweerdersmenendathetdrugsgebruikdestemmenjuiststimuleert.Vooropname
woondeklagerbijdeTussenvoorziening.Aldaarwasklagerergonrustig,geagiteerdenlietklagerook
agressiefgedragrichtinggoederenzien.HetluktenietmeeromklagerbijdeTussenvoorzieningte
begeleiden.Klagersbroerisintensiefbetrokken,maarraakteoverbelast. 
OmterugtekunnenkerennaardeTussenvoorzieningenminderlasttehebbenvandestemmenen
meercontroletehebbenoverklagersgedrag,ishetbelangrijkdatklagermedicatiekrijgtter
behandelingvandepsychose.Bijbesprekingvanditaspectwerdklagervrijweldirectboosenverhief
klagerzijnstem.Ookschreeuwdeklageropdeafdelingnaarverpleegkundigenenheeftklager
meerderekerentegenhetraamvanhetkantoorgeslagen. 
Voortsschrijvenverweerdersdatklagermedicatieindevormvaneenlangwerkendantipsychotica
nodigheeftterbehandelingvandepsychoseendaaruitvoortkomendernstignadeelvoorklagerzelf
enanderen.Deantipsychoticazalindepotvorm(perinjectie)wordenverstrekt.(...). 

Metbetrekkingtotdeverplichtezorg 
Verweerdersschrijvenvoorts: 
Deverplichtezorgwordtalleengegevenomdathetnietanderskan.Eerderisgeprobeerdklagerorale
medicatieondertoezichttelateninnemen,maardatheeftonvoldoendeeffectgehad.Ondanksdie
medicatieisklagertochindehuidigecrisisbeland.Bijgebrekaanvrijwilligheidiserbijdreigingvan
hetomschrevenernstignadeelgeenminderingrijpendalternatief.Deverplichtemedicatiezalklager
beschermentegenheternstignadeelenverbetertdaarmeedeveiligheidvanklager. 
Deverplichtezorgisinverhoudingtothetgevaaromdatklageronrustig,geagiteerdenagressiefis
(geweest),waardoorerzowelernstignadeelvoorklageralsookvooranderenkanoptreden. 
Totslot,deverplichtezorgisnaarverwachtingdoelmatig,omdatdebeoogdemedicatievolgensde
richtlijnenalseffectieveinterventiepastbijdepsychotischeontregelingwaarinklagerzichbevindt. 
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Decommissieonderschrijfthetgeenverweerdersindeaanzeggingsbriefteronderbouwingvanhet
ernstignadeelendeverplichtezorghebbenopgeschreven.Decommissiesteltmetverweerdersvast
dat,ondanksdaterbijdeTussenvoorzieningveelenergieisgestokenineengecontroleerde
medicatieverstrekking,ertocheensituatieisontstaanwaarbijhetgedragvanklager,voortkomenduit
zijnpsychischetoestand,aanleidingisgeweestomklagervanuitzijnwoonvoorzieningteschorsen.
Klagerimmerszorgdemetzijnschreeuwenendreigenvooreenonhoudbaresituatievoorde
medebewonersenmedewerkersvandewoonvoorziening.Deoverlastendreigingmanifesteerdezich
indiematedaterdoordebeveiligingmoestwordeningegrepen.Nuhetsocialenetwerkvanklager
zeerbeperktisenzichfeitelijkbeperkttotzijnbroer,isdehuisvestingvanklagerbijde
Tussenvoorzieningvangrootbelangommaatschappelijketeloorgangtevoorkomen.Hierbijspeelt
tevenseenroldatklagerveelvuldigopstraatisomamfetamineenspeedtescoren.Meteen
psychotischtoestandsbeeldkandatvoorklagerbepaaldslechtaflopen,omdathetgemakkelijktot
agressieleidt. 
Daarbijoverweegtdecommissiedatklagertijdenszijnopnamealweleenontwikkelingheeft
doorgemaakt.Wasklagervanafdeopnametotaancirca22december2020onrustig,angstig,
schreeuwerig,bozigengooiendmetvoorwerpenennietinsamenwerkingmetzijnbehandelaren,
vanafgenoemdedatumisklagermeerinsamenwerking,rustigerenbetertebegeleiden.Juistdeze
situatiebiedtdemogelijkheidomhetbehandelbeleidmetklageraftestemmen. 
Decommissiesteltvastdatklagerrond22december2020isgestartmethet(oraal)innemenvaneen
voorklagernieuwantipsychoticum,tewetenpaliperidon. 
Terhoorzittinggebruikteklagerditmiddelongeveereenweekenklagerleekerbaatbijtehebben,
omdatdestemmeninintensiteitwarenafgenomen.“Maarikhebwelvakereengoededag
tussendoor”,zorelativeerdeklagerdehuidigeverbeteringvanzijntoestand.Voortsgafklageraaneen
depotviaeenopbouwschemaweltewillenproberen,maarzijnaarzelingzitbijdeangstvoor
bijwerkingen.Klagerspreektdanoverstijfheidenmogelijkehartkloppingen.Hierbijpassentwee
opmerkingen:deervarenbijwerkingenvloeiden(mogelijk)voortuithetgebruikvaneeneerder
gebruikt,anderantipsychoticum;paliperidonimmersheeftklagernieteerdervoorgeschreven
gekregen.Voortsisvanbelangoptemerkendatallerminstvaststaatdatdeervarenbijwerkingen
(alleen)zijntoeteschrijvenaandeeerderemedicatie.Evenzeerisaannemelijkdatmetnamede
gerapporteerdehartkloppingenhetgevolgzijnvandedoorklagergebruiktedrugswaarvandekwaliteit
nietisvastgesteld.Neemtnietwegdatklagerwelangstkoestertvoorbijwerkingenendatdieangst
serieusgenomenmoetworden. 

Almetaloverweegtdecommissiedatdeklachtongegrondmoetwordenverklaard,nuzowelaande
medische-alsaandejuridischevoorwaardenisvoldaan.Voorklagerdreigtimmersernstignadeelen
klagerverzetzichtegenhetvoorgesteldebehandelbeleid:hetbehandelenmeteenantipsychoticumin
depotvorm.Decommissiezietdenoodzaaktothetverstrekkenindepotvorm,nuindedecursuswordt
gerapporteerddatklagernietaltijdgemotiveerdisomallevoorgeschrevenmedicatieintenemen.
Klagersmotivatieisdanookteomschrijvenalswisselend.Diewisselendemotivatiemerktde
commissieaanalsliggendaandebasisvandehuidigecrisismethetschorsenuitde
Tussenvoorzieningtotgevolg. 
Decommissiegaatuitvanklagersbereidheidomwelmedicatieintenemenenachtdaarbijvan
belangdattijdensdeopnameperiodegoedwordtgemonitordhoeklagerreageertopdedepots,
gegevenvolgenshetopbouwschema,endatnaontslagerteallentijde–ookindeavond-en
nachturen–voorklageradequatehulpbeschikbaaris.Decommissieheeftgoedkennisgenomenvan
hetgeenverweerder2opditpuntterhoorzittingheefttoegezegd:Tijdenskantoorurenkanklageraltijd
telefonischcontactzoekenmethetGebiedsteamendaarbuitenkanklagerzonodiggebruikmaken
van‘telefoon-op-recept’.“Daaroverzullenwemetklagerafsprakenmaken”,zogafverweerder2aan. 
Totslotachtdecommissiehetinhetbelangvanklagerdaterook(blijvende)aandachtismet
betrekkingtotklagersafkickenindevormvaneen(mogelijke)opname/behandelingbijGGZJellinek.
Hetgebruikvandrugs,zogenaamdalszelfmedicatie,kandewerkingvandevoorgeschreven
medicatieimmersinernstigemateondermijnen.Daarnaastisafleidingvoorklagervanbelang.Hoe
lastighetookmogezijnomvoorklageractiviteitenaantedragenindecoronatijd,hetverschaffenvan
activiteitenaanklagerverdientblijvendeaandacht. 

DeKlachtencommissiekomttotdeconclusiedatdeklachtongegrondis. 


IV.
Uitspraak 

7 


GGZKlachtencommissiePatiëntenenNaastenUtrecht 



DeKlachtencommissieverklaartdeklachttegenverplichtetoedieningindevormvandepotmedicatie
ongegrondmetinachtnemingvanhetgeenklagertijdensdehoorzittingistoegezegdvoorwatbetreft
hetmonitorenvaneventuelebijwerkingenvoortvloeienduithetbeoogdeantipsychoticum,te
verstrekkenindepotvorm. 




AldusbeslotenteUtrechtop29december2020doordeGGZKlachtencommissiePatiëntenen
NaastenUtrechtenondertekenddoordevoorzitter,XX,op04januari2021: 




Dezeuitspraakwordtverzondenaanklager,dePVP,verweerders,deleidingvandezorgeenheidvan
verweerders,deraadvanbestuur,degeneesheer-directeurvandezorgeenheid,alsookdeInspecteur
voordeGezondheidszorg. 

NadatdeKlachtencommissieeenbeslissingheeftgenomenofindiendeKlachtencommissieniettijdig
eenbeslissingheeftgenomen,kunnenklager,devertegenwoordiger,dezorgaanbiederofeen
nabestaandevanklagereenschriftelijkengemotiveerdverzoekschriftindienenbijderechterter
verkrijgingvaneenbeslissingoverdeklacht. 
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