GGZKlachtencommissiePatiëntenenNaastenUtrecht 




Uitspraak
vandeGGZKlachtencommissiePatiëntenenNaastenUtrecht(GKPNU) 

Waarklagerstaatkanookklaagsterwordengelezen. 

DezeuitspraakbetreftdeklachtmeldingvanXX,k linischinzorgbijSt.AntoniusZiekenhuis,
zorgeenheidXX. 

I.
Verloop 

BijhetsecretariaatvandeGGZKlachtencommissiePatiëntenenNaastenUtrecht(voorhetvervolg:
deKlachtencommissie)iseenk lachtmeldingsformulierd.d.26juli2021vanklagerop27juli2021
ontvangenengeregistreerdondernummerGKPNU052.21.4350. 

Beschrijvingvandeklacht(en): 
Opbovenvermeldformulieris/zijndeklacht(en)tegenverplichtezorgopgrondvandeWvggzalsvolgt
omschreven: 
1. Klachtoverbijvoeding 
2. Klachtoverbloedprikken 
3. Klachtover(dosering)Olanzapine 

Klagerheeftomschorsingvandeverplichtezorgverzochttotaandehoorzittingvande
klachtencommissie.Binnen48uurnaontvangstvandeklachtiseeninhoudelijkezitting
georganiseerd,eenschorsingsverzoekisnietbehandeld. 

Deklachtenzijnontvankelijkopgrondvanartikel10.3WVGGZ;klagerontvangtverplichtezorgop
grondvaneenKMUZorgmachtigingmetexpiratiedatum22januari2022.  

DeklachtenzijnbehandeldineenhoorzittingvandeKlachtencommissieop29juli2021. 

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

Verweerder: 
● XX,psychiater(voorhetvervolg:verweerder) 

DeKlachtencommissiebestaatuit: 
● XX,jurist,voorzitterGKPNU 
● XX,psychiater 
● XX,GGZ-psycholoog 
XX,ambtelijksecretaris,isaanwezigvooreenverslaglegging. 

DevolgendedocumentenstondendeKlachtencommissieinkopievormterbeschikking: 
● KlachtmeldingsformulierGKPNUd.d.26-07-2021; 
● Relevanteinformatieuithetmedischdossiervanklager,metschriftelijketoestemmingdoorklager
voorinzagedoordeKlachtencommissie,teweten:XX 


OpgrondvandewetmaaktdeKlachtencommissiealhaaruitsprakenopenbaar.Omdieredenstaan
alleenindeaanhefdenamenvanbetrokkenenenstaaninhetverslagendeoverwegingenalleen
functiesenrollengenoemd.Uiteraardwordendenamenvanbetrokkenenindeaanhefnietindete
publicerenuitspraakgenoemd. 
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II.
Verslagvandehoorzitting 

Devoorzitteropentdehoorzittingenheetallenwelkom.Devoorzittervraagthoehetgaatmetklager. 

Klager 
Demedicatiewasevengestopt.Datbevielprima.Hetbloedprikkenhebbenzenogwelgedaan.Met
debijvoedingzijnzenogbezig.Klagerisinafwachtingvaneenlageredoseringvandebijvoeding.
Hetgaatnamelijkbetermetklager.Debijvoedingmetsuikerwatergaatdoor.Klagervraagtaande
Klachtencommissieofzekunnenzeggendatdebehandelarenhiermeewillenstoppenzodatklager
naarhuiskan.Klagerwildanmetdehuisartsverderooktenaanzienvandemedicatie.Hetgaatal
betermetklagerzonderpillenenzonderbloedprikken.KlagerheeftookalmetAltrechtbesprokenwat
zeallemaalgaandoenwanneerklagernaarhuismag.Klagerheefttoestemmingnodigvande
commissieofdepsychiateromnaarhuistemogen.Klagermagnietnaarbuiten.Klagerheeft
toestemmingomvolgendeweeknaardetandartstegaan.Klagerwilgeenbijvoedingmeer.Klager
zegtdatergenoegzitinbijvoorbeeldbrood. 

PVP 
Klagerisnadeopnameaangekomen.Klagerweegtopditmomentrondde30kg.Klagerkrijgtzowel
flesjesNutrisonendestandaardmaaltijdaangeboden.Klagerzitdanalhelemaalvol.DePVP
verzoektomnogeensgoedtekijkenwatreëelisomalsvoedingaangebodentekrijgen,zodatklager
zichgoedvoelt.Klagerwilooknietsteedsbloedcontroles.Watbetreftdemedicatie:klagerisbereid
eenlageredoseringOlanzapinetenemen,bijvoorbeelddehelft.Klagerwilgraagnaarhuis. 

Verweerder 
Bijaanvangvandeopnamemaaktenwijonsalsbehandelarenzeerernstigezorgen.Klagerkwam
binnenmeteenzeerlaaggewichtenmeteenzeerlaagBMI.Klagermoestherstartenmeteten.Met
hetherstartenbestaateengevaar:alsdatnietcontroleerbaargebeurddankandat levensgevaarlijk
zijn.Klagerbalanceerdebijopnameechtophetrandjevanlevenendoodmethaarlichamelijke
toestand.Ermoestingegrepenworden.Wijalsbehandelarenhebbengeprobeerddattedoendoor
eersttestrevennaarhetgewenstegewicht.Klagermoeteerstaankomen.Daarvoorwasnodigdat
klagereenbepaaldaantalcalorieënperdagneemt.Verweerderbegrijptdathetmoeilijkisvoorklager
omvochtenvoedingintenemenalsdatlangeretijdnietisgebeurd.Danprotesteertjemaag.De
waanstoornisspeeltallanger.Hiervooriseenantipsychoticumnodig:Olanzapineisnoodzakelijkom
hetgedachtegoedvanklagertestabiliseren.Klagerdenktbijvoorbeelddatzegenoegeiwittenbinnen
krijgtmetalleenbrood.Klagerkannietgoedbevattenwaaromdatnietvoldoendeisendathet
lichaammeernodigheeft.Klagermoeteenanderehoudingkrijgenomtoteenhogergewichtte
komenenopgewichtteblijven.Datluktalleenmeteenverhogingvandecalorieën.Watbetrefthet
bloedprikken:inhetbeginmoestdatuitgebreidermethetoogophetrefeedingsyndroom.Het
bloedprikkendoetbehandelaarinoverlegmetdeafdelingInterneGeneeskunde.Alsdelaatste
bepaaltdatbloedprikkennoodzakelijkis,danvolgtverweerderdit. 

Vragenvandecommissieenreacties 
Decommissievraagtofverweerderhetaannemelijkachtdatklagermisselijkheidsklachtenervaart
doordebijvoeding.Inzoeengevaliseenpatiëntenamelijkmindergemotiveerdomdoortegaanmet
debijvoedingc.q.devoorgesteldebehandeling.Verweerderantwoordtdatbijzoeenlaaggewichtals
vanklagerdatvoorstelbaaris.Hetisvoordemaagdaneengewenningsproceswaarbij
misselijkheidsklachtenkunnenontstaan.Wekunnennietveelnu:wezittenaanhetmaximaal
haalbarevoorwatbetreftdeondergrensvancalorieën:omingewichtaantekomenheeftklagerecht
debetreffendehoeveelhedennodig.Wezoudeneventueeldevoedingenkunnenverdelenover
meerderemomentenopdedagmaardanvolgthetenehetanderemomentop:dusdaaris
verweerdergeenvoorstandervan.Verweerderisvanmeningdatnaeenpaarwekendemaag
gewendzalzijnenmisselijkheidsklachtenzullenafnemen.Eengarantieisniettegevenmaarhetis
waarschijnlijkdatklagergeenmisselijkheidsklachtenmeerheeftnaeenaantalweken. 
Decommissievraagtofgehandeldwordtvolgensprotocollenenrichtlijnenvanhetziekenhuisenin
hoeverrehiervangemotiveerdkanwordenafgeweken.Verweerderantwoordtdathijinoverlegismet
klager.Klagersteltbijvoorbeelddatdebijvoedingdoorklageralstezoetwordtervaren.Hetishelaas
zodathetziekenhuisdeflesjesNutrisoningrotegetale,inbulkbestelt.Ineenthuissituatieishet
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mogelijkomminderzoetevariantentebestellen.Verweerderwildatklager,zodrahetverantwoordis,
weernaarhuisgaat. 

KlagerheefttegenverweerdergezegddatzehetoordeelvandeKlachtencommissieafwacht.Klager
wilvandecommissiehorendatzedeextravolumevoedingnietmeerhoefttenemen. 
Decommissievraagtaanverweerderomtereagerenopdeklachtoverdeverplichtemedicatieenin
hetbijzonderoverdevoorgeschrevendosering.Verweerderantwoordtdatergeenrelatieistussen
hetgewichtvaneencliëntendereceptorbezetting.Delaatsteisdezelfdebijwelkgewichtdanook.Bij
2,5mgof5mgisdereceptorbezettingnietoptimaal.Bij10mgisdatmeertewaarborgeningevalvan
eenwaanstoornis.Ophetmomentdat10mg Olanzapineeffectheeftopdewaanbelevingbestaat de
mogelijkheidtotoverlegomtoteenlageredoseringtekomen. 

Decommissievraagtdaaropaanverweerderwatdewaanstoornisvanklagerinhoudt?Verweerder
antwoordtdatklageroverhaarlichamelijketoestandsbeeldgeenreëelbeeldheeft.ZoisbijUMCU
klagernognagezienopCOPD,hetgeenookdoorhetUMCUisvastgesteld.KlagerontkentdeCOPD:
hetisinhaarvisiealtijdgoedgegaan.Klagerontkenthaarernstigeziektebeeld.Eengesprekmet
klageroverhetgevaardatklagerlooptmethetlagegewichtisbijnanietmogelijk.Klagerblijftineen
irreëlewereldleven.Dewaanstoornishoudtindiezinverbandmethaarlichamelijketoestand. 

Decommissievraagtwathetperspectiefvanklageris.Verweerderantwoordtdatsprakeisvan
perspectiefwanneerklagerlaatziendatzijconsistentdeextravolumevan250mgbijvoedingtotzich
blijftnementotzijopgewichtisenuitdegevarenzoneis.Opdevraagvandevoorzitterofverweerder
watconcreterkanzijninwanneerklagernaarhuiskan,antwoordtverweerderdathijverwachtdatdit
overeenaantalwekenzoukunnen.Opdevraagvandevoorzitteraanklagerofzijhiermeevoldoende
perspectiefheeftgekregenwatvanklagerverwachtwordtalvorenszijnaarhuismag,antwoordt
klagerdatzesteedshetzelfdehoort.KlagerverwachtvandeKlachtencommissiedatdiezegtdat
klagernaarhuismag.Klagersteltdatzezichtotnutoeaandeafsprakenheeftgehoudenmetde
psychiaterenzenubovende30kgweegt.Datwasdeafspraak. 

Decommissievraagtomeenreactievanverweerderoverlabuitslagen.Decommissiezietgeen
afwijkingen.Verweerderantwoordtdatdelabuitslagennietafwijken.Hetstrevenisomzoweinig
mogelijkbloedteprikken,maaralshetnoodzakelijkis,danwordtbloedgeprikt. 
Decommissievraagtaanklagerofklagerwelbijvoedingzouwillennemendieanderssmaaktdande
nuvoorklagertezoeteNutrisonwaarzezomisselijkvanwordt?Enofklagererookachterstaatdat
zebijvoedingkrijgt?Klagerantwoordtdatzeeenminderzoetezouwillenmaardatklageraluitde
gevarenzoneisendusinprincipegewoonkanmeeetenmetanderepatiëntenenbijvoedingniet
nodigis.Verweerdervoegthieraantoedatzeinderdaadkanmeeetenmetanderepatiëntenmaar
alleenmetdeextrabijvoeding. 

Laatstewoordklager 
Klagerzegtallesgezegdtehebben.Zewilnaarhuis. 

Devoorzittersluitdehoorzittingendanktdeaanwezigenvoorhunbijdrage.Decommissiezaleind
volgendeweekdeuitspraaknaarallebetrokkenenzenden. 

III.
Overwegingenenbeoordeling 

Opgrondvandeschriftelijkeinformatiediedecommissietothaarbeschikkingheeftendatwaterop
dehoorzittingnaarvorenisgebracht,overweegtdeKlachtencommissiehetvolgende. 

Vooraf. 
MeerinhetalgemeenoverweegtdeKlachtencommissiedatverplichtezorgbijpsychiatrische
patiënteneenernstigeinbreukisophunpersoonlijkelevenssfeeren/oflichamelijkeintegriteit.Deze
inbreukdientdanookmetdenodigewaarborgenomkleedtezijn.Daaromwordeneropzowel
juridischalsmedischgebiedeisengesteldaanhetmogentoepassenvanverplichtezorg.Opjuridisch
gebiedgeeftdeWvggzvereistenwaaraandeverplichtezorgdienttevoldoen(ondermeervastlegging
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vanhetbehandelbeleidineenzorgplan,hetschriftelijkmotiverenvandenoodzaaktotverplichtezorg
inrelatietotheternstignadeelenhetschriftelijkkennisgevenhiervanaandepatiënt). 
Opmedischgebiedmoetverplichtezorgvoldoenaandeeisenvanproportionaliteit,subsidiariteit,
doelmatigheidenveiligheid.Datwilzeggendathetmedischingrijpeninverhoudingstaattothetafte
wendenernstignadeel,datergeenminderingrijpendemaatregelenmogelijkzijnendatdemaatregel
bijdraagtaanhetbereikenvanhetbehandeldoelendatdepatiëntveiligheidgewaarborgdis.
Daarnaastisverplichtezorgveiligvoordecliënt,denaastbetrokkenenendehulpverlening. 

Metbetrekkingtotdegrondslagverplichtezorg 
DerechtbankMidden-NederlandheefteenbeschikkingverplichtezorgWvggzafgegeveneneen
zorgmachtigingtoegewezenvoordeperiode22juli2021totenmet22januari2022.Voorzover
relevantvoordezeklachtisdevolgendeverplichtezorgtoegestaan:toedienenvocht,toedienen
voeding,toedienenmedicatie,verrichtenmedischecontroles,beperkenvandebewegingsvrijheiden
opnameineenaccommodatie. 

Op02juli2021heeftdezorgverantwoordelijkpsychiaterklageronderzochtenheeftklagertijdelijkniet
handelingsbekwaambevonden.Op02juli2021heeftdepsychiaterklagerschriftelijkgeïnformeerd
overhetverlenenvanverp
 lichtezorgdat,voorzovervantoepassingopdezeklacht,inhoudt:het
opnemenineenaccommodatie,toedienenvanvocht,toedienenvan(sonde)voeding,toedienenvan
medicatie,beperkenbewegingsvrijheidenopnameineenaccommodatie.Deverplichtezorgis
noodzakelijkomernstignadeelteverminderenendegeestelijkeensomatischegezondheidte
stabiliseren. 

Inhetzorgplanvan25juni2021isopgenomendathetdoelvandeverplichtezorgishetafwenden
vanhetlevensgevaarenstabiliserenvanhetonderliggendepsychiatrischziektebeeld. 

Metbetrekkingtotklager 
Klagerhoudt(bemoei)zorgafenstuurthulpverlenersweg.Klageriszoveelafgevallendatzein
levensgevaaris.Familieenhuisartsstaanachterdeverplichtezorg.Klagertoontgeenziekte-inzicht,
geenziektebesefenisnietrealistischinwateengoedlichaamsgewichtengezondevoedingvoorhaar
is. 

Opgrondvanartikel10:3,aanhefenonderf,Wvggzheeftbetrokkenedemogelijkheideenklachtinte
dienenbijdeKlachtencommissieovereenbeslissingopgrondvanartikel8:9Wvggz. 
Klagerheeftop27juli2021eenklachtingediendbijdeKlachtencommissietegendeaangekondigde
verplichtezorg.Onderverwijzingnaarartikel10:3Wvggzzijndeklachtenalsvolgtgeformuleerd: 

1. Klagerishetoneensmetdetoedienenvanvochtenvoeding; 
2. Klagerishetoneensmetdehetprikkenvanbloedommedischecontrolesuittevoeren; 
3. KlagerishetoneensmetdemedicatieOlanzapineofeenalternatief. 

Klagerheefttegendemedicatieeenschorsingsverzoekingediend.Binnen48uurnadeklachtmelding
heeftdecommissieeenhoorzittinggeorganiseerdvooreeninhoudelijkebehandelingvandeklachten
endaarnaeenoordeelgegevenoverdeklachtenmetdezeschriftelijkeuitspraak. 

Metbetrekkingtotheternstignadeel 
Verplichtezorgkanalleenwordengegevenalserernstignadeelis,deverplichtezorgheefttotdoel
heternstignadeelteverminderen.Klagerlijdtaaneenpsychischestoornisendezestoornisleidttot
ernstignadeel.Dediagnosediebijklagerisgesteld:waanstoornis,schizofreniespectrumenclusterA
persoonlijkheidsstoornis.Heternstignadeelisalsvolgtteomschrijven:eendusdaniglaag
lichaamsgewichthebbendatlevensgevaardreigt. 

Beoordelingenconclusie.
Opdezittingzegtklagerdathetgoed.Klagerwilnaarhuis,geenbijvoeding,geenbloedcontrolesen
geenofmindermedicatie.
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Klacht1.Klagerishetoneensmetdebijvoedingindevormvanhettoedienenvanvochtenvoeding; 
Klagervindtdatzijhaarstreefgewichtvan30kglichaamsgewichtheeftbereiktenomdieredengeen
bijvoedingmeernodigheeft.Bovendienisdebijvoedingdiezekrijgtindeinstellingveeltezoeten
nietlekker.Verweerdermaaktzichnogsteedszorgenoverklager,heternstignadeelisnietgeweken,
eenlichaamsgewichtvan30kgisnietacuutlevensbedreigend,hetisweldermatelaagdatverplichte
zorgindevormvanbijvoedinggerechtvaardigdis.Klagertoontnogsteedsergweinigziektebesefen
iservanovertuigddathetetenvanbroodvoldoendeisomopgewichtteblijven. 

Klagerisweliswaaraangekomengedurendehaarverplichteopname,decommissieisheteensmet
verweerderdanklagernauwelijksziektebeseftoontendat30kglichaamsgewichterglaagis.Omhet
ernstignadeelteverminderenisbijvoedingopenigerleiwijzenoodzakelijk. 

Decommissiebegrijptklagerdatzijervaartdatzijergveelvoedingalsverplichtezorgkrijgt
aangeboden.Decommissiebegrijptookdathetziekenhuisrichtlijnenhanteertomgoedezorgte
verlenen.Decommissiegeeftdepsychiaterenklagerinoverwegingomsamenineengoedgesprek
totafsprakentekomenwatgoedebijvoedingisenvoorzovermogelijkgemotiveerdaftewijkenvan
derichtlijneninhetziekenhuis.Daarnaastkandecommissiezichvoorstellendatdepsychiateren
klagerafsprakenmakenwathetbeleidisbijwelklichaamsgewicht.Mochtklagerondereenbepaald
lichaamsgewichtkomendatdatextravoedingnoodzakelijkis.Wellichtkanerenigszinstegemoet
wordengekomenaanklageromminderzoetsmakendetenaangebodentekrijgenomzoalte
anticiperenopwaterindethuissituatiemogelijkis. 

Decommissieachtmetnameaannemelijkdathetgedragvanklager,zoalshiervoorbeschreven
onderheternstignadeel,voortvloeituithaarpsychischtoestandsbeeld(waanstoornis),zodanig
ernstigisdatditleidttotheternstignadeelindevormvannietinstaatzijnomopeenveiligewijze
haarautonomietedragenendeveiligheidvoorzichzelftewaarborgen.Decommissieachtdoor
verweerdervoldoendeaannemelijkgemaaktdatbijvoedingindevormvanvochtenvoedinghet
ernstignadeelkanafwendenendatklagerzodanigstabielwordtdatzijweereenzelfstandigleven
kanleidenineeneigenhuis. 


Decommissiekomttotdeconclusiedatdebeslissingvanaangeklaagdenomtotverplichtezorgover
tegaanvoldoetaandecriteriavandoelmatigheid,proportionaliteit,subsidiariteit,zorgvuldigheid,het
biedtveiligezorgendatdaaromaanhetgesteldecriteriuminartikel8:9ondera.Wvggzisvoldaan. 

Decommissieverklaartdeklachtvoorwatbetreftdeverplichtezorgmiddelstoedienenvanbijvoeding
indevormvanvochtenvoedingopgrondvanartikel8:9Wvggzo
 ngegrond. 

Klacht2.Klagerishetoneensmethetprikkenvanbloedommedischecontrolesuittevoeren. 
Klagervindtdatzijtevaakbloedmoetenlatenprikkenenervaartdatalsbelastend.Verweerdergeeft
aandatdeinternistleidendisinditprocesendathetvanuithetperspectiefvandeinternist
noodzakelijkis. 

Decommissiesteltvastdatdebloedwaarden,gedurendetenminsteenkeleweken,goedzijn.
Verweerderbetwistditniet.Opditmomentisernogsteedsernstignadeeldatbehandelarenwillen
verminderen.Erzijnzorgenoverdegezondheidstoestandenhetondergewichtvanklager.De
commissiebegrijptdathetprikkenvanbloedonderdeelvormtvandemedischebehandeling. 

Decommissiedeeltdeopvattingvanklagerdathetprikkenvanbloedproportioneelmoetzijneneen
doeldient.Decommissiesteltookvastdatdebloedwaardengoedzijn.Decommissiegeeftde
psychiaterinoverwegingomingesprektegaanmetcollega’somzototgoedeafsprakentekomen
watdemaximalefrequentiezouzijnombloedteprikkenbijklageromdekwalitatievegoedezorgte
borgen.Verdergeeftdecommissieinoverwegingomhetbloedprikkenteblijvenevaluerenen
hieroverregelmatigmetklagerteoverleggen.Inditkadermerktdecommissieopdatklagerinde
thuissituatieooknietfrequenthaarbloedkanlatenprikken,mogelijkkanverweerderhieropalvast
anticiperen.Totslotgeeftdecommissiedeverweerderinoverwegingomgemotiveerdaftewijkenvan
degeldenderichtlijneninhetziekenhuistenaanzienvanhetbloedprikken. 
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Decommissieoordeeltdatdeverplichtezorgindevormvanbloedprikkenopditmoment
proportioneel,subsidiair,evenredigendoelmatigis.Decommissieverklaartdeklachtvoorwatbetreft
deverplichtezorgopgrondvanartikel8:9Wvggzo
 ngegrond. 

Klacht3.KlagerishetoneensmetdemedicatieOlanzapineofeenalternatief. 
Dezorgmachtigingstaatmedicatiealsvormvanverplichtezorgtoe.Op02juli2021heeftde
behandelendpsychiaterklagergeïnformeerdoverdestartvanverplichtezorgmethetinstellenop
medicatie.Klagergeeftopdezittingaandatzijhetbelangrijkvindtomnaarhuistegaanendat
medicatienietnodigisdanwelineenlageredoseringkan.Decommissieachtdatvrijwilligezorgaltijd
devoorkeurheeftbovenverplichtezorgengeeftdepsychiaterinoverwegingomditaspect
(nogmaals)tebesprekenmetklager. 

Mochterondanksdeintentievanklagertochgeenovereenstemmingkomenoverdemedicatiedan
overweegtdecommissiehetvolgende. 

Hetisdecommissiegeblekendatklageraaneenpsychischestoornisleidt,destoornisleidttoternstig
nadeel.Dedoseringvan10mgOlanzapine,watverweerderalsverplichtezorgvoorschrijftachtde
commissievoorstelbaar.Aanallevoorwaardenvoor(verplichte)toedieningvanmedicatieexWvggzis
voldaan.Decommissieisvanoordeeldathettoedienenvanmedicatieproportioneel,subsidiair,
doelmatig,hetbehandeldoelwordthiermeebereiktendathetveiligezorgis. 

Decommissieverklaartdeklachtvoorwatbetreftdeverplichtezorgmiddelstoedienenvanverplichte
medicatie (Olanzapine)opgrondvanartikel8:9Wvggzo
 ngegrond. 

I.
Uitspraak 

DeKlachtencommissieverklaart: 
● Klacht1tegendebijvoedingindevormvanvocht-envoedselvoortduring:o
 ngegrond. 
● Klacht2tegenprikkenvanbloedvoorhetuitvoerenvanmedischecontroles:o
 ngegrond. 
● Klacht3tegenverplichtemedicatie(Olanzapine):o
 ngegrond. 

AldusbeslotenteUtrechtop29juli2021doordeGGZKlachtencommissiePatiëntenenNaasten
Utrechtenondertekenddoordevoorzitter,XX,op03augustus2021: 






Dezeuitspraakwordtverzondenaanklager,deP
 VP,verweerder(s),deleidingvandezorgeenheid
vanverweerder(s),deraadvanbestuur,degeneesheer-directeurvandezorgeenheid,alsookde
InspecteurvoordeGezondheidszorg. 

NadatdeKlachtencommissieeenbeslissingheeftgenomenofindiendeKlachtencommissieniettijdig
eenbeslissingheeftgenomen,kunnenklager,devertegenwoordiger,dezorgaanbiederofeen
nabestaandevanklagereenschriftelijkengemotiveerdverzoekschriftindienenbijderechterter
verkrijgingvaneenbeslissingoverdeklacht. 
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