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Uitspraak 
vandeGGZKlachtencommissiePatiëntenenNaastenUtrecht(GKPNU) 

Waarklagerstaatkanookklaagsterwordengelezen 


DezeuitspraakbetreftdeklachtmeldingvanXX,klinischinzorgbijAltrecht,zorgeenheidXX 


I.
Verloop 

BijhetsecretariaatvandeGGZKlachtencommissiePatiëntenenNaastenUtrecht(voorhetvervolg:
deKlachtencommissie)iseenk lachtmeldingsformulierd.d.13januari2021vanklaagsterop14
januari2021ontvangenengeregistreerdondernummerGKPNU002.21.2300. 

Beschrijvingvandeklacht: 
Opbovenvermeldformulierisdeklachtalsvolgtomschreven: 
● Klachttegenverplichtetoedieningmedicatie(antipsychotica). 

Deklachtisontvankelijkopgrondvanartikel10.3WVGGZ;klaagsterontvangtverplichtezorgop
grondvaneenVoortgezetteCrisismaatregelmetexpiratiedatum02februari2021.Eenaanvraag
Zorgmachtigingisinvoorbereiding. 

DeklachtisbehandeldineenhoorzittingvandeKlachtencommissieop21januari2021.Inverband
metdecorona-beperkingenvonddehoorzittingplaatsviabeeldbellen(StarLeaf). 
Klaagsterhadookeens chorsingsverzoekingediend.Aanvankelijkhaddenverweerdersdeverplichte
medicatievrijwilliguitgesteldtotaandeuitspraakvandeKlachtencommissie,waardoorhet
schorsingsverzoeknietafzonderlijkbehoefdetewordenbehandeld.Op14januarivonden
verweerdersdatvanuitstelnietlangersprakekonzijn.Hetschorsingsverzoekisvervolgensop15
januari2021doordeKlachtencommissiebehandeld.Eenonafhankelijkpsychiatervandecommissie
heeftdesituatiebeoordeeldendevoorzitteradviesgegevenomtrentdeschorsing.Devoorzitterheeft
ditadviesovergenomenenop15januari2021eenbeslissinggenomenenhetschorsingsverzoek
afgewezen.Debeslissingophetschorsingsverzoekisschriftelijkaandebetrokkenenmedegedeeld. 

Directnadehoorzittingvan21januari2021iseenverkorteuitspraakmetbetrekkingtotdeklacht
tegenverplichtetoedieningmedicatie(nogzonderhetverslagvandehoorzittingendeoverwegingen
dietotdeuitspraakhebbengeleid)verzondenaanklaagsterenverweerders. 

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

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

DeKlachtencommissiebestaatuit: 
● XX,jurist,voorzitter. 
● XX,psychiater. 
● XX,GZ-psycholoog/orthopedagoog. 
XX,ambtelijksecretaris,isaanwezigvoordeverslaglegging. 

DevolgendedocumentenstondendeKlachtencommissieinkopievormterbeschikking: 
● KlachtmeldingsformulierGKPNUd.d.13januari2021enschorsingsverzoekd.d.14januari2021. 
● Relevanteinformatieuithetmedischdossiervanklaagster,methaarschriftelijketoestemming
voorinzagedoordeKlachtencommissie,teweten:XX 
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OpgrondvandewetmoetdeKlachtencommissiealhaaruitsprakenopenbaarmakenenpubliceren.
Omdieredenstaanalleenindeaanhefdenamenvanbetrokkenenenstaaninhetverslagende
overwegingenalleenfunctiesenrollengenoemd.Uiteraardwordendenamenvanbetrokkeneninde
aanhefnietindetepublicerenuitspraakgenoemd. 


II.
Verslagvandehoorzitting 

Vooraf 
DePVPmeldtaandestartvandezittingdatklaagstergeenuitnodigingsbriefvoordehoorzittingheeft
ontvangenenookgeenaanzeggingsbrief(informatiebrief)metbetrekkingtothetverlenenvande
verplichtezorgd.d.12januarijongstleden.LaterindezittinggeeftdePVPaandatditopeen
vergissingberust.Bijhetopstellenvandeklachtop13januariheeftklaagsterzelfaandePVPde
informatiebriefoverhandigd,dusdezewaswelinhetbezitvanklaagster.DePVPheefthetorigineel
ontvangenenisnognietindegelegenheidgeweestomdezeaanklaagsterterugtegeven,dithangt
samenmetdemaatregelenomtrentcorona.Devoorzitterconstateertdatachterhetdoorklaagsteren
PVPontvangenklachtformulierinderdaaddeinformatiebriefwastoegevoegd(ingescand).Klaagster
kanzichditnietherinneren.DePVPbenoemtdatklaagsterwaarschijnlijkisvergetendatzijdiebrief
destijdswelvanbehandelarenheeftontvangen.Verweerder2benoemttevensdatzijop13januari
dezebriefaanklaagsterheeftoverhandigd. 

Standpuntvanklaagster 
Devoorzittervraagthoehetmetklaagstergaat.Hetgaatgoed,zijheeftgoedgeslapen,tijdschriften
gelezenenvanmorgengoedontbeten.Ophetlacherigeafgaathetgoed,verteltklaagster. 

Deklachtvanklaagsterbetreftdeverplichtemedicatie,deantipsychotica.Klaagsterlegtuitdathaar
openigmomentduidelijkisgewordendatzijdezezoukrijgen.Op10januarijongstledenisklaagster
opdeafdelingopgenomen.Haarwerdantipsychoticaoraalaangeboden,maarditheeftzijdirect
geweigerd.Toenheeftklaagstereendepotgekregen,verteltklaagster.Dathebbenze,aldus
klaagster,gewoongedaan.Zijheeftdaar(ziehierbovenonder‘Vooraf’)geenaanzeggingsbriefvan
gehad.KlaagsterisvervolgensincontactgekomenmetdePVPomeenklachtintedienenbijde
Klachtencommissie. 

Devoorzittervraagtklaagsterwathetperspectiefis.Klaagsterverteltdatzijergisterenachterkwam
datbehandelarenrichtingdepotwillen.In2019heeftklagereenjaarlangdepotgehad,metalle
bijwerkingenvandien.Klaagsterverteltvervolgensdepot-vrijtezijngeweestendaarmeewaszij
dolblij.Alshetgeenantipsychoticumis,danwilklaagsterweloralemedicatie.Bijvoorbeeldlorazepam
omgoedtekunnenslapen,datheeftzethuisookindekeukenkaststaanenneemtzijalsnodigom
heerlijktekunnenslapen.Klaagsterwilgeenantipsychoticum.Metdemedicatiekanzijditsoortzaken
alszittingennietaanenkanzijdossiersnietlezen.Zijkrijgtechterbetaaldomdespellingscontrolete
doenopuitgebreidedocumenten.Datluktmetantipsychoticanietgoed,ookboetzijdoordemedicatie
inopsnelheid. 

Devoorzittersteltaanklaagsterdevraagofzijnogietswiltoevoegenaanhetgeenzijtotnogtoeheeft
verteld.Klaagsterconstateertdatzijhaarmede-collega’sdiebijdezittingaanwezigzijnnogniet
gehoordheeftenkijktdaarbijdebehandelarenenPVPaan.Klaagsterwilnogwelgraagsamenvatten
dateendepotantipsychoticumhaartoekomstdromenzouverwoesten. 

DePVPvultaandatdeeffectenvandeantipsychoticaophetlevenvanklaagstergrootzijn.Hetlegt
haarplat,zijvoeltzicheensoortkasplantjedoordemedicatie.Klaagsteriseenheelcreatieve,
energiekevrouw.Klaagsterwilbestrustgevendemedicatie,maarantipsychoticawilzijniet. 

Nadatverweerdershuntoelichtinghebbengegeven(ziehieronderbij‘Standpuntvanverweerders’)
vraagtdecommissieaanklaagsterwatzijvindtvanhetgeenverweerdershebbenverteld. 
Klaagsterverteltdatzijinhaarpyjamaenochtendjasopdeafdelingbinnenkwam,zijisineen
kamertjegezetmeteengrijzemuurenverderwaserhelemaalniets.Zijheeftvervolgensurennaar
éénroodpuntjeopdemuurgetuurd.Klaagstervermoedtdatdechaotischetoestandwaarverweerder
1naarverwijstwaarschijnlijkdesituatiewaswaarinzijdeVolkskranthadgekregen,eenFlaireneen
paaranderetijdschriftenhadgevondenenwatplasticbestekdatklaagsterhadgekregenomteeten.
Klaagsterwildeweg,zijvoeldezichalseenkatinhetnauw.Alsjeboosbent,verteltklaagster,dan
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moetjedieboosheidkanaliserenwantandersontplofje.Klaagsterheefthetplasticbestekgegooid
tegendemuurofhetraam,zijheeftpapiervandetijdschriftenverscheurdenwateropdegrond
gegooid.Ookomtelatenziendatdevloervandeafdelingheelgevaarlijkisalsdezenatis.Deze
wordtdanspekglad.Vervolgensheeftklaagsterookkoffieopdevloergegooid.Klaagsterheeftdit
vanuitdeenergievandewoedeenverdrietinderdaadgedaan,verteltzij.Klaagsterverteltdatzijerg
boosenverdrietigwasenhetduurdetweedagenvoordatzijontdektedatzijnietopdePAAZ(waarzij
eerderalwas)maaropdeICverbleef. 
Deemotiedieklaagstertijdensdezittingvoeltisvolgensklaagstereenslapaftrekselvandeemotie
diezijheeft(her)beleefd. 

DecommissievraagtaanklaagsternaarderedenwaaromzijopdeICmoestwordenopgenomen.Dit
isvoorklaagstereen‘zwartgat’.Klaagsterverteldedatzijeendroomhadwaarinhaarheletoekomst
inbeeldgebrachtwerd.Haarschoonvaderkwamdaarinteoverlijdenendaaropwerdklaagstergillend
enineenzwartgatwakker.Hetvolgendedatzijzichherinnertisdatzijindearmenvanhaarvriend
opdegrondzat,datvoeldeheerlijk.Hijverteldehaartoendatzijzozouwordenopgehaald.Klaagster
dacht:watiserdangebeurddeafgelopenurendatditnodigis? 
DeCrisisdienstkwamenzijsteldenklaagstergeenenkelepersoonlijkevraag.Klaagstervroeghen
wieMáximawasenniemandkonhaardatvertellen.Klaagsterlegtuitdatalsniemandweetwie
koninginMáximais,dankendenzeklaagstertochookniet. 

Decommissievraagtaanklaagsterwatzijvindtvandegesteldediagnosebipolaire1stoornismet
manischeepisode.Klaagstervertelthetvanafhetbeginnietmetdediagnoseeenstezijn.Klaagster
noemthaarervaringeengrotespirituelecrisis.ZijgeeftlesbijdeRecoveryChallenge(voormensen
meteenpsychotischeachtergrond)overcrazywise,waarinhetgaatoverdevraagofwatmensen
meemakennietgaatoverwijsheidofeen‘gave’. 

Decommissievraagtklaagsterwatermoetgebeurenomtoekomstigecrisestevoorkomen.Volgens
klaagsterisnuhetpuntdatdaarovergesprokenmoetgaanworden.Verweerder2heeftbenoemdaan
klaagsterdathetopdeafdelingeenhealingenvironmentmoetgaanworden.Klaagstermochtinbad,
datwasheerlijklegtzijuit.Zijheeftdriekwartierinbadgelegenenmistealleennogdeetherische
oliën.Klaagsterkrijgtookheerlijketenopdeafdelingenzeheeftontdektdatzijeengoedmatrasheeft
eneenheerlijkdekbed,datheeftklaagstergetest.Hetis1,5meterbreed.Klaagsterontdektopde
afdelingvanallesquacomfort,wathaarhelpt.Maardatheeftvolgensklaagsternietsmetmedicatiete
maken.Hetisvoorklaagsterallemaalheelsimpel.Thuisdoetzijbijvoorbeeldhethaardvuuraan,hier
hebbenzesneeuwballengegooidophetdakterras.Gewoonspelen,lachen,legtklaagsteruit,dat
helpt.Alszijantipsychoticakrijgt,danisdatlachenechtermeteenverdwenen. 

Decommissieconstateertdatklaagsterop14januarieendepotolanzapineheeftgehad.De
commissievraagtaanklaagsterwatheteffectdaarvanisopklaagster.Klaagsterzegtgeenideete
hebbendaarvan. 
Decommissievraagtklaagsterofzijhetideeheeftdatzijermomenteelbeteraantoeisdanbijde
opname.Klaagsterbeaamtditstellig.Decommissievraagtwathaardaarbijheeftgeholpen.Klaagster
legtuitdatzijhaarbureautjeophaarkamerheeftomgedraaid,datzijeenprikbordvandemuurheeft
geslooptomalsbureaubladtegebruiken.Zeheeftookhaarbedwatverschoven.Klaagsterheefteen
knussestudentenkamervanhaarslaapkamergemaakt. 
Delorazepamheeftzekerookgeholpenverteltklaagster.Ofhetdepothaarheeftgeholpendatweet
klaagsterniet,verteltzijopdevraagvandecommissie.Decommissiewilwetenofklaagsterzich
andersvoeltsinds14januari.Klaagsterzegtdatzijzichbeduidendandersvoelt.Zijvoeltzichgewoon
zichzelf,haarhoofdishelderendatisookaltijdzogeweest,ookalzeidenanderendathaarhoofdzo
drukwas. 

Standpuntvanverweerders 
Verweerder2lichttoedatklaagsterop10januarijongstledenopdeafdelingwerdopgenomenmet
eenCrisismaatregel.Indeeerstegesprekkenisgetrachtomtotoralemedicatietekomen,maar
klaagsterwildeditniet.Erwassprakevaneenevidentemanischeontregeling.Klaagsterspraksnel
enwasderegieoverhaareigenemotieskwijt.Indethuissituatiewasklaagsterookontregeld. 
Op12januariwasereenzittinginverbandmetdeverlengingvandeCrisismaatregelenop13januari
heeftverweerderaanklaagsterdeinformatiebriefmetbetrekkingtotdeverplichtezorgverstrekten
haarophaarklachtrechtgewezen.ZodoendeisdeinformatiebriefookbijdePVPterechtgekomen. 
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Verweerder2benadruktdeevidentemanischeontregelingbijklaagster.Uitderichtlijnenblijktdat
antipsychoticadannodigzijnendatalleenrustgevendemedicatie(benzodiazepinen,inhetgevalvan
klaagsterlorazepam)onvoldoendeisomhetbeeldtebehandelen.Ditisinvorigecrisesbijklaagster
ookgebleken.Eendepotisnodigomdatookinhetverledenisgeblekenbijklaagsterdatstoppenmet
deantipsychotischemedicatiesamenhangtmethetontstaanvaneencrisis. 
Watmooizouzijn,geeftverweerderaan,isdatnaopname,tussendeambulantebehandelarenen
klaagstertotovereenstemminggekomenkanwordenvooreenandersoortantispsychoticumdan
degenedienuopdeafdelinggegevenwordt.Eenanderantipsychoticumkanwellichtanders
doorwerkenopdecreativiteitendeenergievanklaagster.Nuindeacutesituatieiseenander
antipsychoticumnietmogelijk,maarambulantisditstraksteoverwegen.Deeeneiigetweelingzusvan
klaagsterisgestabiliseerdoplithiumenquetiapine(volgensklaagsterenkelquetiapine). 

Verweerder1lichttoedatop14januarijongstledenheteerderdoorbehandelarentoegezegde
uitstellenvandeverplichtemedicatie(naaraanleidingvanhetschorsingsverzoekvanklaagster)niet
langermogelijkwasendezetoezeggingmoestwordeningetrokken.Indeochtendvan14januariwas
sprakevaneenenormeescalatie,waarvandedagervooralwateerstevoortekenenzichtbaarwaren.
Verweerder1trofklaagsterinzeerchaotischetoestandindekameraan,zijheeftgeschreeuwden
metspullengegooid.Diedagheeftverweerderklaagsterdriemaalgezienengetrachtishetgevaarte
tackelen,maargeziendevoorgeschiedenisendeaangetroffensituatiebleekeendepotdaarbij
noodzakelijk,ookgezienhetgevaarvoorklaagsterzelf.Inoverlegmetdegeneesheer-directeurisde
toegezegdeschorsingdaaromingetrokkenenisditmedegedeeldaandeKlachtencommissie.Vlak
daarnaheeftdeKlachtencommissiehetschorsingsverzoekbehandeld. 
Verweerderbenoemtdatsprakewasvaneenvollediggedesoriënteerdemanie,dieondraaglijkwas
omtezienenvoorklaagsterondraaglijkmoetzijngeweestomteondergaan.Vandaardateendepot
deenigemogelijkheidwasendusnoodzakelijk. 

Afsluitingvandezitting 
Verweerder2benoemtdatklaagsterermomenteelveelhelderderenrustigerbijzit,datisfijnomte
zienendeindrukisdatditkomtdoordedepotmedicatie.Hetbereikteeffectkan,volgensderichtlijnen
endeervaringvanverweerderzelf,nietalleenkomendoorderustgevendemedicatie. 
Verweerder1onderschrijftdit.Hijbenoemtdatverweerdersheelgraagdewensvanklaagsterwillen
ondersteunen.Hoeklaagsterervandaagbijzit,daarheefthetdepotvolgensverweerdereengroterol
ingespeeld.Ookdehealingenvironmentisgoedgeweest.Ditlaatstewordtdoorklaagsterterzitting
nadrukkelijkbeaamdmethetopstekenvanhaarduim.Verweerderbenadruktdathetheelbelangrijkis
destoornistebehandelingmeteenantipsychoticum. 

DePVPconstateertdatheteengoedideeisomtebesprekenofer,inelkgevalambulant,een
alternatiefantipsychoticumkanwordengekozendatnietdebijwerkingenheeftdieklaagstervanhet
haarbekendedepotervaart. 
Volgensklaagsterblijftditechterdantocheenantipsychoticumenzijbenadruktditpertinentniette
willen.Zijwilpertinentgeendepot,geenantipsychotica.Lorazepamisklaagsterwelbereidtenemen.
Datzouvolgensbehandelarennietvoldoendezijnomtestabiliseren,maarsteltklaagster,zijis
hartstikkegestabiliseerd.Erzijnanderemogelijkhedenvolgensklaagster,zoalseenhealing
environment. 

Totslotvraagtklaagsteraandecommissieofheteigenlijkduidelijkisdatzijkunstenaarisvanberoep.
Voorklaagsterishetheelbelangrijkditnogtezeggen.Iederesecondedatklaagsterisopgenomen,
betekentvoorhaarinkomstenderving. 

Ookwilklaagsternogzeggendatzij,alsergeencoronais,eenwereldreizigeris.Datiseenvande
dingenvanhaartoekomstdromendiezoudenwordenverwoest,netzoalsdatin2019isgebeurd. 

Nadatalleaanwezigenhebbenaangegevengeenvragenoftoevoegingenmeertehebbenwordtde
zittinggesloten. 


III.
Overwegingenenbeoordeling 

Opgrondvandeverklaringentijdensdezittingendedocumentendieaandeklachtencommissieter
beschikkingstaan,overweegtdecommissiehetvolgende: 
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● 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. 
Klaagsterisonvrijwilligopgenomenopgrondvaneenvoortzettingvandecrisismachtiging.De
rechtbankMidden-Nederlandheeftbijkortemondelinguitspraakdevoortzettingvande
crisismachtigingafgegevenvoordeperiodevan12-01-2021totenmet02-02-2021,waarbijde
volgendevormenvanverplichtezorg(exartikel3:2Wvggz),voorzoverrelevantvoordezeklacht,zijn
toegestaan:hettoedienenvanmedicatie,hetverrichtenvanmedischecontroleswaaronder
bloedonderzoekenopnameineenaccommodatie. 

Op12-01-2021heeftdepsychiaterklaagsterschriftelijkgeïnformeerdoverhetverlenenvanverplichte
zorgdatinhoudthettoedienenvanmedicatieviaoralevorm,mochtklaagsterdatweigerendanvolgt
toedieningvanmedicatieviaeendepot.Demedicatieiseenantipsychoticum(olanzapine),een
stemmingsstabilisatorenbenzodiazepinen.Aanklaagsteriseenbriefmetinformatieoverhetverlenen
vanverplichtezorguitgereikt,waaropderedenenstaanvermeldwaaromdeverplichtezorgwordt
gegeventeweten:crisissituatietevoorkomen,ernstignadeelvoorkomenendegeestelijke
gezondheidstabieltekrijgenenteherstellenzodatklaagsterzoveelalsmogelijkzelfkanbepalenwat
zijdoet.Depsychiaterheeftindebriefooktoegelichtwaaromergeenanderemogelijkhedenmeer
zijndandeuitvoeringvandebenoemdeverplichtezorg. 

● Metbetrekkingtotklaagster. 
KlaagsterheefteenklachtingediendbijdeKlachtencommissie,waarbijzijaangeeftdatzijgeen
antipsychotischemedicatieinwelkevormdanook(oraalofdepot)wenst.Klaagsterwildatniet,omdat
demedicatiehaarsufmaakt,haarplatlegt,hethaarcreativiteitweghaaltenzorgtdatklaagstergeen
inkomenkangenereren.Klaagsterwenstgeenmedicatietoegediendtekrijgen. 

● Metbetrekkingtotheternstignadeel. 
Heternstignadeelisgelegeninhetfeitdatklaagstermanischpsychotischontregeldwasenis,de
stemmingwisseltsnelvanvrolijknaarboos,vanangstignaaremotioneel.Klaagsterslaaptslecht,eet
endrinktweinig.Klaagsterenhaarpartnerrakendoordezesituatieuitgeput.Klaagsterschreeuwten
gooitmetspullen.Indekliniekwasklaagsterop14-01-2021en15-01-2021dermateontregeld,dat
zichuitteinschreeuwenengooienmetspullen,datertweedagennoodmedicatieistoegediendom
klaagstertestabiliseren. 

● Metbetrekkingtotdeverplichtezorg. 
Bijklaagsterisdediagnosebipolairestoornisvastgesteld,zomaaktdecommissieopuithetmedische
dossier.Sinds10-01-2021isklaagsterinverplichtezorg,eerstopgrondvaneencrisismachtiging,
vanaf12-01-2021opgrondvaneenvoortgezettezorgmachtiging.Ophetmomentvanzittingworden
voorbereidingengetroffenomeenzorgmachtigingvoorklaagsteraantevragen. 

● Beoordelingenconclusie. 
Klaagsterissinds2017inbeeldbijGGZenvoordederdekeeraanhetontregelen.Nadevorige
klinischeopnameisambulantebehandelinggestart.Deambulantebehandelinggaatgoedzolang
klaagsterdemedicatieinneemt.Klaagsterweigertdeinnamevanantipsychotica,klaagstermeentdat
zijkanvolstaanmet,uitsluitendwanneernoodzakelijkis,eentabletlorazepamvoorhetslapengaan,
zodatzijgoedkanslapenendevolgendedaguitgerustwakkerwordt. 
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Depsychiaterheeftop12-01-2021eeninformatiebriefoverhetverlenenvanverplichtezorgter
kennisgevingaandegeneesheer-directeurgezonden,debriefisdaarnauitgereiktaanklaagster.
Hierbijisaandeformeleeisenvoldaanomklaagsteroptenemenineenaccommodatieende
psychotischeontregelingtebehandelenmetmedicatie.Uithetdossierenookuitdatwatklaagsterop
zittingnaarvorenbrengtblijktdatklaagstergeenenkeleantipsychoticavrijwilligwenstenzalinnemen. 

Klaagsterwenstgeenmedicatievrijwilligtoetestaan.Behandelarenlichtenopdezittingtoedat
medicatieopditmomenthetenigeisdatklaagsterkanhelpenomhaarstabieltekrijgen.Klaagster
heeftveelmeervertrouweninhealingenvironment,datkrijgtzijookaangebodendoordeinstellingen
datiswaarhaarvoorkeurnaaruitgaat.Verderblijktdatklaagstereenbeperktziekte-inzichtheeften
bekendstaatalshetnietconformafspraakinnemenvanantipsychotischemedicatie.Omdiereden
zienbehandelarenzichgenoodzaaktomzekeropditmomentverplichtemedicatieolanzapineals
ultimumremediumtoetedienen.Behandelarenhebbenopdezittingtoegezegddatzodraklaagster
stabieliserkanwordenoverlegdovereenandereantipsychotischemedicatie,eerstzalklaagster
stabielmoetenworden. 

Hetoverlegoverhettoedienenvaneenantipsychoticumleidttussenklaagsterenbehandelarenniet
totovereenstemming.Behandelarenhebbenzichvoldoendeingespannenomsamentoteengoede
medicatietekomen,datistotophedennietgelukt. 

Opditmomentgaathetgoedmetklaagster.Ditzoumogelijkverbandkunnenhoudenmetde
toedieningvannoodmedicatiedieonderanderebestonduiteendepotolanzapineop14-01-2021.
Behandelarenhebbenalsdoelomklaagsterautonomietegeven,zodatzijweernaarhuiskaneneen
eigenlevenkanleiden.Behandelarenzijnvanmeningdatklaagsteralleennaarhuiskanalszijstabiel
isenadequaatopmedicatieisingesteld. 

Inhetverledenheeftklaagstergoedgereageerdopolanzapineenhetisteverwachtenen
aannemelijkdatdeolanzapinehaarhelpt. 

Hetisdecommissiegeblekendataanallevoorwaardenvoor(verplichte)toedieningvanmedicatieex
Wvggzisvoldaan.Decommissieisvanoordeeldathettoedienenvanmedicatieproportioneelis,
subsidiair,doelmatig,hetbehandeldoelwordthiermeebereiktendathetveiligezorgis. 

DeKlachtencommissiekomttotdeconclusiedatdeklachtongegrondis.Dezeverplichtemedicatieis
ultimumremediumvoorditmoment. 




IV.
Uitspraak 

DeKlachtencommissieverklaartdeklachttegendeverplichtetoedieningmedicatie(antipsychotica):
ongegrond. 


AldusbeslotenteUtrechtop21januari2021doordeGGZKlachtencommissiePatiëntenenNaasten
Utrechtenondertekenddoordevoorzitter,XX,op22januari2021: 



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

NadatdeKlachtencommissieeenbeslissingheeftgenomenofindiendeKlachtencommissieniettijdig
eenbeslissingheeftgenomen,kunnenklaagster,devertegenwoordiger,dezorgaanbiederofeen
nabestaandevanklaagstereenschriftelijkengemotiveerdverzoekschriftindienenbijderechterter
verkrijgingvaneenbeslissingoverdeklacht. 
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