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Uitspraak 
vandeGGZKlachtencommissiePatiëntenenNaastenUtrecht(GKPNU) 

Waarklagerstaatkanookklaagsterwordengelezen. 

DezeuitspraakbetreftdeklachtmeldingvanXX,klinischinzorgbijAltrecht,zorgeenheidXX 


I.
Verloop 

BijhetsecretariaatvandeGGZKlachtencommissiePatiëntenenNaastenUtrecht(voorhetvervolg:
deKlachtencommissie)iseenk lachtmeldingsformulierd.d.31augustus2021vanklagerop01
september2021ontvangenengeregistreerdondernummerGKPNU057.21.2355. 

Beschrijvingvandeklachten: 
Opbovenvermeldformulierzijndeklachtenalsvolgtomschreven: 
1. Klachttegenverplichtetoedieningdoormiddelvaneendepotantipsychoticum. 
2. Klachttegenhetnietopstartenambulantezorg. 

Klacht1isontvankelijkopgrondvanartikel10.3WVGGZ,k lacht2opgrondvanartikel14WKKGZ;
klagerontvangtverplichtezorgmeteenZorgmachtigingmetexpiratiedatum19februari2022. 

DeklachtenzijnbehandeldineenhoorzittingvandeKlachtencommissieop09september2021.In
verbandmetdecorona-beperkingenvonddezittingplaatsviabeeldbellen(GoogleMeet). 
Klagerhadookeenschorsingsverzoekingediend.Verweerderheeftdeverplichtemedicatievrijwillig
uitgesteldtotaandeuitspraakvandeKlachtencommissie,waardoorhetschorsingsverzoekniet
afzonderlijkbehoefdetewordenbehandeld.Directnadehoorzittingis,vanwegehetgesteldeinterne
gevaar,eenverkorteuitspraakmetbetrekkingtotdeklachttegenverplichtetoedieningmedicatie(nog
zonderhetverslagvandehoorzittingendeoverwegingendietotdeuitspraakhebbengeleid)
verzondenaanklagerenverweerders. 

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

Verweerders: 
● XX,arts(aios)HC2(voorhetvervolg:verweerder1). 
● XX,waarnemendpsychiaterXX(inafwezigheidvanXXpsychiaterXX)(voorhetvervolg:
verweerder2). 
● VerpleegkundigeXXisaanwezigterbegeleidingvanklager. 

DeKlachtencommissiebestaatuit: 
● XX,jurist,voorzitter. 
● XX,psychiater. 
● XX,psychiater(n.p.). 
XX,ambtelijksecretaris,isaanwezigvoorhetmakenvanzakelijkesamenvattingvandezitting. 

DevolgendedocumentenstondendeKlachtencommissieinkopievormterbeschikking: 
● KlachtmeldingsformulierGKPNUd.d.31-08-2021. 
● Relevanteinformatieuithetmedischdossiervanklager,metzijnschriftelijketoestemmingvoor
inzagedoordeKlachtencommissie,teweten:XX 
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OpgrondvandewetmoetdeKlachtencommissiealhaaruitsprakenopenbaarmakenenpubliceren.
Omdieredenstaanalleenindeaanhefdenamenvanbetrokkenenenstaaninhetverslagende
overwegingenalleenfunctiesenrollengenoemd.Uiteraardwordendenamenvanbetrokkeneninde
aanhefnietindetepublicerenuitspraakgenoemd. 

II.
Verslagvandehoorzitting 

Vooraf 
Klagerverteltdathetgoedmethemgaatendat,alsditzichvoortzet,hijvolgendeweekmetontslag
mag.DathetgoedgaatisvolgensklagerooktedankenaandecasemanagervanhetGebiedsteam, 
diealvoordedaadwerkelijkestartvandeambulantezorgincontactismetklager. 
Deinvloedvan7wekenopnameisvooriedereenzeergroot.Datwordtvolgensklagerzwaar
onderschat.KlagerlichttoedathijnogaltijdfacilitairmanagerisopXX.HijissamenmetXXbezig
vervroegdpensioenteorganiseren.Doelvanklagerisomindekomendejarenvrijwilligerswerkte
gaandoenbijbejaardenofopeenbasisschool. 

M.b.t.klacht1oververplichtetoedieningdepot(antipsychotica). 

Standpuntvanklager 
DevoorzitterheeftindeklachtbriefgelezendatklagerLithiumwilinnemen,maargeendepot
antipsychoticumwil.Klagerlegtuitdathijviaeentraumaopdeafdelingisgekomenendathijopdat
momentdeLithiumaanhetafbouwenwas.Hetbezwaardatklagerheeft,isdatditdepotverplicht
was.Klagerheeftzich30jaargeledengeïnjecteerd,ditisnutraumatischenhijlaatzichnietmeer
injecteren.Klagerisingesprekgeweestomhetmiddeloraaltekrijgen,maardatisnietgelukt.Klager
heeftergeenwoordenvoordathijtothetdepotverplichtwerd.Klagerlegtuithetdepotweltehebben
latentoedienenop27augustus2021uitrespectvoordeverpleegkundigen,omdatzijhetandersmet
geweldhaddenmoetentoedienen.Maarrustigwasklageropdatmomentgeenszins.Verweerder1
bevestigtterzittingdathetzettenvanhetdepotinderdaadrustigisverlopen.Klagerverteltdathijook
contacthadopgenomenmetzijnzoon,enzijnzoonhadaangegevendatklagerhetdepotmaarmoest
accepteren.Zoonlegtterzittinguitdatdeafspraakwasdatklagerzijnpillenzounemenenalshijdat
nietzoudoen,datergepriktmoestworden. 

DePVPlichttoedatklagerbezwarenheefttegenhetdepot.Dekliniekbenoemtdatolanzapine
onderhouduiteindelijkwaarschijnlijknietnodigis.Klagerisklagerbereideenantipsychoticumoraalin
tenemen.Devraagisofverderetoedieningvanhetdepotwelproportioneelendoelmatigis. 

Standpuntvanverweerders 
Devoorzitterheeftbegrependatklagerop27augustus2021hetdepotheeftgehad,erisvervolgens
naindieningvandeklachtop31augustusdoorverweerdersvrijwilligingestemdmetuitstelvanhet
volgendedepot.Dezestondvoorvandaagofmorgengepland.DevoorzitterheeftinhetZAGvan07
septemberhetvolgendegelezen:‘Dekliniekbe
 noemtdatolanzapineonderhouduiteindelijk
waarschijnlijknietnodigisgezienpatiëntlangstabielwasopalleenlithium’.Verderopinhet
ZAG-verslagstaat:´Klachtzitting09-09,indienongegronddandepot10-09’.Devoorzittervraagtdit
toetelichten. 
Verweerder1geeftaandatklagerlangetijdstabielisgeweestmetalleenLithium.Eenvolgenddepot
isdekomendemaandenwelnodig,methetambulanteteamkunnenhieroverafsprakenworden
gemaakt.Verweerderschathetrisicotegrootindatklagerthuisdemedicatieoraalooknietzelfneemt
endatdaaromisdepotnodig.DatLithiumdoorklagerwelisgenomen,isvoorverweerderduidelijk. 

Decommissieheeftbegrependatdematevanmedicatieinhetbloedisvastgesteldmiddels
bloedspiegelbepaling,decommissiewilwetenhoehetklinischtoestandsbeeldvanklageris.
Verweerder1geeftaandatzijnahaarterugkomstvanhaarvakantieeenheelduidelijkevooruitgang
zietbijklager.Datisookderedendatgisterenmetklagerisgesprokenoverontslag.Datwastwee
wekengeledennognietaandeorde.Sindshetdepotisheelduidelijksprakevanvooruitgang.Er
wordteencrisismonitor(BVC)bijgehoudenwaarmeegekekenwordtnaarhetagitatie-niveauvande
patiënt.DescorevandeBVCwasbovende3,watop27augustusaanleidingwasomOlanzapinete
geven.Opditmomentzoukagereenscorekrijgenvan2. 
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DecommissievraagtofklageropditmomentoraleOlanzapineneemtofdatenkelsprakeisvan
depot.Verweerder1geeftaandatopditmomentenkelsprakeisvandepot. 

DecommissiebenoemtdatbijeenontregeldtoestandsbeeldLithiuminhogeredoseringkanworden
gegevenomtestabiliseren.Decommissievraagtaanverweerderoferalternatievenzijnoverwogen.
Erzijnookstemmingsstabilisatorendieinpilvormofalsdrankjezijntoetedienen.Verweerder1weet
nietzekerofditisoverwogenophetmomentvantoedienenvanhetdepot,wantzijwerktetoenniet. 

Opditmomentzouhetbesprokenkunnenworden,maarvoorhetnaarhuisgaanishetvolgens
verweerder1hetmeestgewaarborgdomhetmiddelperinjectietoetedienen. 

Devoorzittervraagtklagerofhijopenzoustaanvooranderemiddelen.Klagerlegtuitdatdeklacht
gaatoverhetdepot,hijistothetslikkenvananderemiddelenwelbereid.Decommissievraagt
nogmaalsofklagerbereidisoraalOlanzapinetegebruikendekomendetijd.Klagerlegtuitdathijdit
wil,maardaterweleenplanmoetzijn.Endatisertotnutoeniet,aldusklager.Decommissie
benoemtdatditeenbehandelplanis,datklagerzalaangaanmethetambulanteteam.Klagerbeaamt
dit.Hetgaatklageromzijneigenstabiliteit.Inhetkadervaneenbehandelplanmeteenambulant
teamisklagerbereidomnogeenbepaaldetijdOlanzapineoraaltegebruiken.Verweerder2benoemt
datafbouwenOlanzapineineenperiodevan3-4wekennaopnamenietwenselijkis.Omstabiliteitte
borgenmoetdeOlanzapinedoorgaansvan3-6maandenwordengenomenomhetvoorzichtigafte
bouwenenstabiliteittekrijgen.Ditzoubesprokenmoetenwordenmethetambulanteteam. 

Verweerder2lichttoedatklagerop20juliisopgenomenenheteerstedepotisgegevenop27
augustus.Erisderhalvewelruimdetijdgenomenomeerstalternatieventeproberen.Erisvolgens
verweerderweldegelijkzorgvuldigafgewachtengeluisterdnaardewensenvanklagermetbetrekking
totdemedicatie.Hetismogelijkdatklageronvoldoendedetijdheeftgekregenomoverhemals
persoontespreken,maarerisruimdetijdgenomenvoorhetafwegenvanalternatieven.Overigens
merktverweerder2opdateenantipsychoticuminderichtlijnvoorBipolairestoornissenstaat.Het
wordthiergegevenalseenstemmingsstabilisatorennietalsantipsychoticum.Verweerder2kanzich
voorstellendatditgeziendenaamgevingvanhetmiddel(namelijk:antipsychoticum)verwarrendis. 
Verweerder1geeftaandatzijechthaarbestheeftgedaanomincontacttekomenmetklager.Dat
gingaanvankelijkmoeizaammaarisuiteindelijkwelgelukt.Hetwarengeengesprekkenvanuren
maargafweleenbeeldvanhoehetmetklageropdatmomentging. 

DePVPwiltotslotervoorpleitenklagerenkelmetLithiumtebehandelenmetdaarnaasttijdelijkeen
aanvullendestemmingsstabilisator.Erlijktvoldoendebereidheidhiertoebijklager. 





M.b.t.klacht2overhetnietopstartenvanambulantezorg. 

Standpuntvanklager 
Devoorzitterheeftbegrepenuithetdossierenhetgeenklagervoorafgaandaandeklachtbehandeling
heeftbenoemd,begrependatdeambulantezorgnuwelinvoorbereidingis. 
Klagergeeftaandathettedankenisaandecasemanagerdatzijditnuvoorhetopstartenvande
ambulantezorgheeftopgepakt.Klagermaaktezichernstigezorgenoverzijnvrouwenzijnandere
zoondienogthuiswoont.Zijmaaktenzichernstigezorgenoverhoehetnuverdergaat.Datwas
redenvoorklageromoverhetnognietopstartenvandeambulantezorgeenklachtintedienen. 

Standpuntvanverweerders 
Verweerder1legtuitdathaarisovergedragendatklagerophetmomentdathijopdeafdelingkwam
alwasaangemeldbijeenGebiedsteam.Klinischebehandelarenzijnopbepaaldmomentweler
achteraangaanbellennaarhetGebiedsteam,omdathetlangduurdevoordathetambulantetraject
startte.Vervolgensisbegrependateencasemanageralwelalstussenstapkonbeginnenomhetnaar
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huisgaanmeteenaantaltussenstappenmogelijktemaken.Feitelijkishetvolgensverweerderswel
nodigomookeenpsychiatervanhetXXaanklagertekoppelen. 

Decommissieisvoldoendegeïnformeerdenvoorzittersluitdehoorzitting. 

III.
Overwegingenenbeoordeling 

Opgrondvandeverklaringentijdensdezittingenopgrondvandedocumentendieaande
Klachtencommissieterbeschikkingstaan,overweegtdeKlachtencommissiehetvolgende.

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. 

DerechtbankMiddenNederlandheeftdoormiddelvaneenkennisgevingmondelingeuitspraak(KMU)
verplichtezorgWvggzeenzorgmachtigingtoegewezenvoordeperiode19augustus2021totenmet
19februari2022.Voorzoverrelevantvoordeklachtisdevolgendevormenvanverplichtezorginde
zorgmachtigingtoegewezeninklinischesetting:toedienenmedicatie,opnameineenaccommodatie
enbeperkenbewegingsvrijheid. 

Dezorgverantwoordelijkpsychiaterheeftklagerop20augustus2021onderzochtenheeftklager
tijdelijknietwilsbekwaambevonden.Depsychiaterheeftop25augustus2021overlegdmetde
wettelijkvertegenwoordigervanklager,zijnvrouw.Op25augustus2021heeftdepsychiaterklager
schriftelijkgeïnformeerdoverhetverlenenvanverp
 lichtezorg,datinhoudttoedienenvanmedicatie,
bijvoorkeuroporalewijze,alsklagergeenoralemedicatieinneemtdanviaeendepot.Medicatie
betreftlithiumeneenantipsychoticum(Olanzapine).Eenantipsychoticumalsverplichtezorgdientom
heternstignadeelteverminderenentevoorkomen,degeestelijkegezondheidtestabiliserenende
geestelijkegezondheidteherstellenzodatklagerweerzoveelalsmogelijkzijneigenlevenkanleiden.
Op02augustus2021iseenzorgplanopgesteldwaarinvoorgaandestaatverwoord.Tenovervloede
merktdecommissieopdatklagersinds02augustus2021inhetkadervanverplichtezorgis
opgenomenineenaccommodatie. 



Metbetrekkingtotklager. 
Opgrondvanartikel10:3,aanhefenonderf,Wvggzheeftbetrokkenedemogelijkheideenklachtinte
dienenbijdeKlachtencommissieovereenbeslissingopgrondvanartikel8:9Wvggz. 

Klagerheeftop31augustus2021eenklachtingediendbijdeKlachtencommissie.Onderverwijzing
naarartikel10:3Wvggz isdeklachtalsvolgtgeformuleerd:klagerishetoneensmetde(depot)
medicatieindevormvaneenantipsychoticumOlanzapinealsverplichtezorgenklagerheefteen
klachtdatdeambulantezorgnogsteedsnietingangisgezet(vanwegepersoneelsgebrek,zoheeft
klagervernomenvanverweerder/psychiater). 

Klagerheefttegendemedicatieeenschorsingsverzoekingediend,depsychiaterheeftdebehandeling
metmedicatievrijwilliggeschorsttotaandezittingvandeKlachtencommissie.Omdieredenishet
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schorsingsverzoeknietinbehandelinggenomendoordeKlachtencommissieenheeftdecommissie
directnadezittingeenverkorteuitspraakgedaanwaarbijeenoordeelisgegevenoverdit
klachtonderdeel.Aangevenisopdezittingdatdeschriftelijkegemotiveerdeuitspraakoverde
volledigeklachtdatbestaatuittweeklachtonderdelenbinneneenweekvolgt. 

DeKlachtencommissiebehandeltachtereenvolgensklachtonderdeel1tegendepotmedicatiemetals
grondslagdeWvggzenklachtonderdeel2tegenhetnietopgangkomenvandeambulantezorgop
grondvandeWkkgz. 

Klagerheeftop31augustus2021eenklachtingediendbijdeKlachtencommissie.Klagerishet
oneensmetdeverplichtemedicatieindevormvanOlanzapine.Klagerisbereidenneemtsindsde
opnamevrijwilliglithiumin.Klagerisheeftzekermedicatienodig,daterkenthij.Sindsdeopname
neemthijvrijwilliglithiumin,indeafgelopen20jaarisklageropdezemedicatiestabielgeweest.
Klagerwilondergeenenkelevoorwaardeeendepot.Inhetverreverledenheefthijervaringmet
injectiesgehad,eengebruikvaninjectiesisvoorhemtraumatisch. 

Daarnaastheeftklagereenklachttegenhetnietopgangkomenvanambulantezorg.Hetgaatgoed
metklager,hijwilsnelnaarhuiswil.Hijkanalleennaarhuisalseradequateambulantezorgis.Het
duurterglangvoordatditingangwordtgezet.Klagerheeftermeerderekerennaargevraagd.De
psychiaterantwoordthemdaterpersoneelsgebrekis,bovendienishetzomervakantieendatmaakt
datdeintakedoorhetambulanteteamopzichlaatwachten. 

Metbetrekkingtotheternstignadeel. 
Verplichtezorgkanalleenwordengegevenalserernstignadeelis,deverplichtezorgheefttotdoel
heternstignadeelteverminderen.Klagerlijdtaaneenpsychischestoornisendezestoornisleidttot
ernstignadeel.Dediagnosediebijklagerisgesteld:bipolairestoornismeteenmanischeepisodeals
gevolgvanhetnietmeerinnemenvanmedicatie.Heternstignadeelisgelegeninacute
maatschappelijketeloorgang. 

Klagerheeftruimtwintigjaargoedgefunctioneerdoplithium.Omonbekenderedenenisklager
gestoptmetdemedicatieenontstonderernstignadeelenisklageropgenomenmeteen
crisismachtiging. 

Metbetrekkingtotdeverplichtezorg. 
Klagerheeftmiddelseenzorgmachtigingtotenmet22februari2022.Devormenvanverplichtezorg
diezijntoegestaanzijn,voorzovervanbelangvoordezeklacht,toedienenvanmedicatie,beperken
bewegingsvrijheidenopnemenineenaccommodatie.Deverplichtezorgisopeencorrecteentijdige
enschriftelijkewijzeaanklagerkenbaargemaaktdoordepsychiater. 

Overwegingencommissie. 
Opgrondvandeschriftelijkeinformatiediedecommissietothaarbeschikkingheeftendatwaterop
dehoorzittingnaarvorenisgebracht,overweegtdeKlachtencommissiehetvolgende. 

Opdezittingblijktdathetgoedgaatmetklager.Klagerneemtvrijwilliglithiumin.Decommissiestelt
vastdatditincombinatiemetstructuurineenklinischeopname,derustenregelmaatleidtdathet
goedgaatmetklager.Verweerdersgevenaandatklagerbinnenanderhalveweeknadezitting
waarschijnlijknaarhuiskanenambulantverderkanwordenbehandeld.Eenintakegesprekmethet
ambulanteteamisgeplandeninhetlaatstezorgafstemmingsgesprek(ZAGvan07september2021)
wasdecasemanagervanhetambulanteteamaanwezig.InditZAGvan07september2021staathet
volgendevermeld: 

‘Patiënt:gaatgoed,heeftheelfijngesprek/tijdgehadmetzijnvrouw,1,5uurzonderruzie,vooralheel
vertederdnaarelkaargekeken.’ 

‘Kliniek:…..BenoemtdatOlanzapineonderhouduiteindelijkwaarschijnlijknietnodigisgezienpatiënt
langstabielwasopalleenlithium’. 
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‘Kaninhetweekend(red.11/9/21of12/9/21)inoverlegmetpartnernaarhuisomkoffietedrinken.’ 

Decommissiemerktallereerstopdatvrijwilligezorg,ookineenklinischeopname,altijddevoorkeur
heeftbovenverplichtezorg.’

Klachtonderdeel1:klachttegendepotmedicatiemeteenantipsychoticum(olanzapine)(Wvggz). 
Decommissiesteltvastdatermetnameernstignadeelwastentijdevandecrisisopname,maardat
heternstignadeelopditmomentsterkisverminderd.Decommissieonderkentdatzijdeindrukheeft
datderust,regelmaatopdeafdelingendevrijwilligingenomenmedicatieleidtdathetopditmoment
veelbetergaatmetklagergaat,verweerdersverwachtendatklagerbinnenanderhalveweeknaar
huiskan.Klagertoontziekte-inzichtenheeftlatenziendeafgelopenperiodedathijvrijwilliglithium
inneemt.DediscussiegaatoverdeverplichtezorgindevormvaneendepotOlanzapineofeenander
antipsychoticum. 

Hetisdecommissiegeblekendatdoorhetvrijwilliggebruikvanlithiumdoorklagerheternstignadeel
vermindert,hetperspectiefbestaatdatklagerbinnenanderhalveweeknaarhuiskanendatde
begeleidingambulantzalplaatsvinden.Tegelijkertijdconstateertdecommissiedatklagerovereen
goedcontactmetzijnfamiliebeschikt.Zoonvanklagerisopdezittingaanwezigensteltzich
constructiefenondersteunendopnaarklager.Ditgeeftdecommissievertrouwendatdebehandeling
inambulantesettingkansrijklijktengoedzalverlopen. 

Decommissiezetvraagtekens,geziendehiervoorgeschetstesituatie,inhoeverreeen
antipsychoticummetOlanzapineviaeendepotopditmomentproportioneelis.Decommissieoordeelt
vanniet.Opditmomentblijktdatvrijwilligeinnamevanlithiumvolstaatopheternstignadeelinhoge
mateteverminderen,zodatklagerbinnenenkeledagennadezittingnaarhuiskanomkoffiete
drinken. 

Geblekenisdatnietaanallevoorwaardenvoor(verplichte)toedieningvanmedicatieexWvggzis
voldaan.Decommissieisvanoordeeldathettoedienenvanverplichtemedicatieviaeendepotniet
proportioneelis. 

Decommissieverklaartdeklachtvoorwatbetreftdeverplichtezorgmiddelstoedienenvanverplichte
medicatie(antipsychoticum)viaeendepotopgrondvanartikel8:9Wvggzg
 egrond. 

Klachtonderdeel2.Nietopgangkomenambulantezorg(Wkkgz). 
Klagerverblijftopgrondvaneenzorgmachtigingmetverplichtezorgineeninstelling.Artikel10:3
WvggzgeefteenlimitatieveopsommingwaaroverbijdeKlachtencommissieeenklachtkanworden
ingediend.Eenklachttegenhetnietstartenvanambulantebehandelingwordtnietgenoemdinde
opsommingvanartikel10:3Wvggz.Omdieredenkandecommissiedezeklacht(klachtonderdeel2)
niettoetsenaandeWvggzenvaltdecommissieterugopdeWGBOendeWkkgz.Deklachten
hebbenbetrekkingopdeWetkwaliteit,klachtenengeschillenzorg(Wkkgz). 
Indevoorliggendeklachtdientdecommissietebeoordelenofverweerderaanhaarzorgplicht
krachtensdeWkkgzheeftvoldaanomzorgtedragendatdeklinischezorgkanwordenbeëindigden
deambulantezorgkanstarten. 
Decommissieschetstallereersthetwettelijkkaderenzaldaarnaperklachtonderdeeleenoordeel
gevenoverdeklacht.HetoordeelvandeKlachtencommissieiseenadviesaanderaadvanbestuur
vandezorginstelling.  
Wettelijkkader. 
Artikel7:448BurgerlijkWetboek(BW)regeltdeplichtvandehulpverlenerdepatiëntoppassende
wijzeteinformerenoveronderzoekenen/ofbehandelingen,overrisico’sen/ofalternatieven.Deze
bepalinghoudtindatdepatiëntop duidelijkeen begrijpelijke wijzeen voldoendegericht opdete
verrichtenonderzoekenentegevenbehandeling(en)wordtgeïnformeerd,rekeninghoudendmetde
persoonvandepatiënt. 
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Artikel7:453BWbepaalt dat de hulpverlenerbijzijnwerkzaamhedendezorgvaneengoed
hulpverlenerinachtmoetnemenendaarbijinovereenstemminghandeltmetdeophemrustende
verantwoordelijkheid,voortvloeiendeuithulpverlenersgeldendeprofessionelestandaard. 
Bijhetbeoordelenvanprofessioneelhandelen,gaatheternietomofhethandelenbeterhadgekund,
maarhetgaatomhetgevenvaneenantwoordopdevraagofdeberoepsbeoefenaarbijhet
beroepsmatighandelenisgeblevenbinnendegrenzenvaneenredelijkbekwameberoepsuitoefening.
Hierbijrekeninghoudendmetdestandvandewetenschaptentijdevanhetklachtwaardiggeachte
handelenenmetwattoenindeberoepsgroepterzakealsnormofstandaardwasaanvaard.  
Artikel2Wetkwaliteit,klachtenengeschillenzorg(Wkkgz)bepaaltdatondergoedezorgwordt
verstaanzorgvangoedekwaliteitenvangoedniveau: 
a. Dieiniedergevalveilig,doeltreffend,doelmatigencliëntgerichtis,tijdigwordtverleend,enis
afgestemdopdereëlebehoeftevandecliënt, 
b. Waarbijzorgverlenershandeleninovereenstemmingmetdeophenrustende
verantwoordelijkheid,voortvloeiendeuitdeprofessionelestandaard,waaronderde
kwaliteitsstandaard,bedoeldinartikel1,onderdeelz.vandeZorgverzekeringswet,en 
c.

Waarbijderechtenvandecliëntzorgvuldiginachtwordengenomenendecliëntookoverigens
metrespectwordtbehandeld. 

Hettweedeklachtonderdeelisdatklagervanmeningisdatdeambulantebehandelingnietis
opgestart.Klagerwilnaarhuis,hiervoorisambulantebehandelingvereist.Ditkanalleenalsereen
intakeisgeweestmethetambulantebehandelteamenafsprakenzijngemaaktvooreenambulante
behandelingaansluitendopdeklinischeopname.Hetisdecommissiegeblekendatverweerderszich
actiefhebbenopgesteldenveelvuldignaarhetambulanteteamhebbengecommuniceerdomtoteen
afspraaktekomen.Verweerdersonderkennendatambulanteverplichtezorgdevoorkeurheeftboven
eenklinischeverplichteopname.Verweerderslopentegenhetprobleemaanvanpersoneelsgebrek,
zekerindeperiodevandezomervakantie.Decommissieisvanoordeeldatverweerdersalleshebben
gedaanwatbinnenhunmogelijkhedenlagomtotafsprakenmethetambulanteteamtekomen.De
commissiesteltvastdat07september2021hetambulanteteamheeftdeelgenomenaanhetZAG
gesprekendaterafsprakenzijngemaaktvoorbehandelingdoorhetambulanteteam. 

Decommissiekomttothetoordeeldatdeklachttegenhetnietingangzettenvanambulantezorg
ongegrondis. 


IV.
Uitspraak 

DeKlachtencommissieverklaart: 
● Klacht1tegenverplichtetoedieningdepot(antipsychotica):g
 egrond. 
● Klacht2tegenhetnietopstartenambulantezorg:o
 ngegrond. 

V.
Vervolgopklacht 

DeuitspraakvandeKlachtencommissiewordt,sindsdeinvoeringvandeWetkwaliteit,klachten,
geschillenindezorg(WKKGZ),beschouwdalseena
 dviesaandeorganisatie.Deleidingvande
zorgeenheidAcutePsychiatriedientvervolgens,hiertoegemandateerddoordeRaadvanbestuur,
nogeeno
 ordeeluittesprekenoverdeklachtenene
 ventueleverbetermaatregelentedelen. 

AldusbeslotenteUtrechtop09september2021doordeGGZKlachtencommissiePatiëntenen
NaastenUtrechtenop14september2021ondertekenddoordevoorzitter,XX: 
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Dezeuitspraakwordtverzondenaanklager,dePVP,verweerders,deleidingvandezorgeenheidvan
verweerders,deraadvanbestuur,degeneesheer-directeurvandezorgeenheid,alsookdeInspecteur
voordeGezondheidszorg. 

NadatdeKlachtencommissieeenbeslissingheeftgenomenofindiendeKlachtencommissieniettijdig
eenbeslissingheeftgenomen,kunnenklager,devertegenwoordiger,dezorgaanbiederofeen
nabestaandevanklagereenschriftelijkengemotiveerdverzoekschriftindienenbijderechterter
verkrijgingvaneenbeslissingoverdeklacht. 

WKKGZ:EenuitspraakvandezeKlachtencommissiesluithetvoorleggenvandezeklachtbijde
GeschillencommissieGGZnietuit. 
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