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Uitspraak 
vandeGGZKlachtencommissiePatiëntenenNaastenUtrecht(GKPNU) 

Waarklagerstaatkanookklaagsterwordengelezen 

DezeuitspraakbetreftdeklachtmeldingvanXX(klager),namensXX(patiënt),diea
 mbulantinzorgis
bijAltrecht,zorgeenheidXX. 


I.
Verloop 

BijhetsecretariaatvandeGGZKlachtencommissiePatiëntenenNaastenUtrecht(voorhetvervolg:
deKlachtencommissie)iseenk lachtbriefd.d.16september2021enbijbehorendondertekend
klachtmeldingsformulierd.d.07januari2021vanklagerop15januari2021ontvangenen
geregistreerdondernummerGKPNU004.21.2302. 

Beschrijvingvandeklachten: 
Terzittingzijndeklachten,samengevat,alsvolgtomschreven: 

1. Altrechtheeftnagelatendezorgteverlenenzoalsopgenomeninderechterlijkemachtiging. 
2. Altrechtheeftnagelatendefamilietebetrekkenbijdebehandelingenhetzorgplan. 
3. Erisgeenduidelijkzorgplanvastgesteld. 

Deklachtenzijnontvankelijkopgrondvanartikel10.3WVGGZ;patiëntontvangtverplichtezorgmet
eenzorgmachtigingmetexpiratiedatum13januari2022. 

DeklachtenzijnbehandeldineenhoorzittingvandeKlachtencommissieop09maart2021.In
verbandmetdecorona-beperkingenvonddezehoorzittingplaatsviabeeldbellen(GoogleMeet). 

Verschenenzijn: 
Klager: 
● XX,broervanpatiëntXX(voorhetvervolg:klager). 
● XX,advocaat(voorhetvervolg:advocaat). 
Verweerders: 
● XX,klinischpsycholoog,regiebehandelaarvanpatiënt,inhoudelijkleidinggevendezorgeenheid
XXenXX(voorhetvervolg:verweerder1). 
● XX,psychiaterXX(voorhetvervolg:verweerder2). 
● XX,sociaalpsychiatrischverpleegkundigeXX(voorhetvervolg:verweerder3). 

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

DevolgendedocumentenstondendeKlachtencommissieinkopievormterbeschikking: 
● Klachtbriefd.d.16-09-2021enbijbehorendondertekendklachtmeldingsformulierd.d.07-01-2021
metalsbijlageemailtussenklagerenbehandelarend.d.10-09-2020endemachtigingdatklager
namenszijnbroerdeklachtbehandelt. 
● Schriftelijkverweerd.d.27-01-2021. 
● Schriftelijkereactieklagerophetschriftelijkverweerd.d.01-02-2021. 
● Aanvullendschriftelijkverweerd.d.10-02-2021. 
● MailwisselingambtelijksecretariaatGKPNUenverweerdersd.d.03-02-2021. 
● Relevanteinformatieuithetmedischdossiervanklager,metzijnschriftelijketoestemmingvoor
inzagedoordeKlachtencommissie,teweten:XX 
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OpgrondvandewetmoetdeKlachtencommissiealhaaruitsprakenopenbaarmakenenpubliceren.
Omdieredenstaanalleenindeaanhefdenamenvanbetrokkenenenstaaninhetverslagende
overwegingenalleenfunctiesenrollengenoemd.Uiteraardwordendenamenvanbetrokkeneninde
aanhefnietindetepublicerenuitspraakgenoemd. 


II.
Verslagvandehoorzitting 

Standpuntvanklager 
Klagergeeftaangraageenaantalhoofdpuntentoetelichtenmetbetrekkingtotdeklacht.  

Klagerbespreektallereerstdeperiodedatzijnbroer(patiënt;red.)voorhetlaatstweerbijAltrecht
terechtisgekomenenisopgenomen.DatwasviadecrisisdienstenviahetSintAntoniusziekenhuis.
DefamiliewildejuistvoorkomendatpatiëntweerbijAltrechtterechtzoukomen. 

Patiëntisin2002opgenomeninWoerden,in2005bijAltrecht,enin2007en2008ookbijAltrecht,
aldusklager.Op15junivolgdedebehandelingdoorhetXXtotheden.Deklachtheeftbetrekkingop
delaatsteopnamebijAltrecht.Voordieopnameheeftdefamiliebezwaaringediendopdathunbroer
nietweerterechtzoukomenbijAltrechtomdatzijdaargeengoedeervaringenhebben.Alsnogheeft
hetSt.AntoniusZiekenhuistoensamenmetAltrechttochafgesprokendathijweernaarAltrecht
overging.Altrechtheeftdaarbijexplicietonderstreeptdatzijdeervaringenexpertisehebbenendatzij
patiëntkennenenhemdaaromwillenbehandelen.PatiëntistoenterechtgekomenbijAltrechten
vervolgensbijbeschermdwonenvanLister.Eriseenadviesgesprekgeweestenpatiëntisdaarnabij
Listerbeschermdwonengeaccepteerd.Naeentijdjeishijdaarontslagenenishijterechtgekomenin
hostels.DaardoorhadhijtemakenmetListerenAltrecht,diesamenwerken.Altrechtiswelbetrokken
enListerbiedteenonderdak,etenendrinken.NahetontslaguitXXispatiëntzwaarverslaafd
geraakt.Datwasdaarvoorniethetgeval.Devoorgaandejarenwashijmetalcoholgebruikwel
bekend,maarhijisnietechtverslaafdgeweestenvooralnietaancocaïneetc.Maartijdenszijnverblijf
bijhostelsvanLister(XX,XX,XX)ishijergverslaafdgeraaktendaarmeeisnietsgedaan.Erisalleen
maarwatgedaanmetzijnpsychischegesteldheid,nietmetzijnverslaving.Patiëntisheelzwaar
verslaafd.Daarheeftdefamiliemoeitemee,omdatzijvanmeningzijndatdezesituatieisontstaan
mededoorhethandelenvanbeideinstanties.Doorhunbeslissingenispatiëntterechtgekomenin
eenomgevingdienietbevorderlijkisvoorzijnherstel.Daarvoorhaddefamiliealgewaarschuwd,
geeftklageraan.Ookheeftdefamilievantevorenalsignalenafgegevenenaangegevendathet
belangrijkwasdit(deverslaving/risico)ineeneerderstadiumaantepakken,voordatpatiëntechtin
deverslavingterechtzoukomen. 

Klagervervolgt:indetussentijdheeftAltrechteenrechterlijkemachtigingaangevraagd,maarAltrecht
heeftdezebijnanietgebruikt.Derechtergeeftinzijnbeschikkingaandatditbijnahetlaatstemiddelis
ompatiënttebehandelen. 
Ineenlaterstadiumisernogweereenrechterlijkemachtigingaangevraagd,maardaarwistdefamilie
nietsvangeeftklageraan.Klagerisbenieuwdwateenrechterlijkemachtigingbetekentalsdezeniet
wordtgebruiktvoordebehandelingvanpatiënt. 

Daarnaast,geeftklageraan,isdecommunicatiemetAltrechtnietaltijddebeste.Familieheeftaltijd
moeitemetgesprekken,ZAG-gesprekken,encommunicatiemetbepaaldemensen.Enalshunbroer
(patiënt)wordtovergeplaatstnaareenandereafdelingwordtalhetvoorafgaandealshetwareweer
vantafelgeveegdenbeginjeweeropnieuw.Nuzijnverweerders2en3nietmeerbetrokkenomdat
patiëntweeropeenandereafdelingis.Endankrijgjeweereennieuwteamendanmoetjeweer
opnieuwbeginnen,aldusklager.Deafsprakendiewordengemaaktblijvenergenshangen,klager
vraagtzichafoferwelverslagenwordengemaaktvandeZAG-gesprekken.Klagergeeftaandathet
nu2021isenhijheefteenstapelvanallerleiafsprakenengesprekken,maardiekunnenvolgens
klagerdeprullenbakin.Nuisverweerder1debehandelaar,enheeftdefamilienietsmeertemaken
metverweerders2en3.Metallerespect,zogaatdatbijAltrecht,aldusklager. 
Devraagdienugesteldwordtis,zosteltklager:‘Watisnuhetperspectiefvanonzebroer(patiënt),is
ditalleenonderdakenmedicijnen,ensomseenkaakklem,enhemlevendhouden?Ofisereenplan
zodatdezemanaanzijnpsychischeproblematiekénzijnverslavinggeholpenkanworden?Hijwas
getrouwd,hadeenhuis,maarisalleskwijtennuishijeenzwaarverslaafdpersoongewordenzonder
perspectief.’ 
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Dehostelszijnvoorpatiëntgeengeschikteomgeving,steltklager.Alshetzodoorgaatgaatpatiënt
binneneenjaardood.Verslaving,weinigslapen,medicijnendienietaltijdoptijdwordengenomen,
ookisereensituatiegeweestdatpatiëntopstraatsliepomdathijhetnieteenswasmetde
rechterlijkemachtiging.Patiëntwerdvervolgensdoodziekopgenomen.Defamilieheefttoengezegd:
houhemgewoonbinnen.Naeenweekopnamezagpatiënterheelandersuit.Hijzagergoeduit,hij
kleeddezichgoed,maarAltrechtvonddathijnaarListermoest.Terwijldefamilievonddathijbinnen
moestwordengehouden,ookvanwegedeverslaving.Listerkannietsdoenaandeverslaving,vertelt
klager. 

M.b.t.detweedeklachtsteltdecommissievastdatdoorverweerdersdaarvoorexcuseszijn
aangeboden.Decommissiewilwetenofdatvoldoendeisvoorklager.Klagergeeftaandezeklacht
welooktewillenbehandelen.Inhetdossierstaatvolgensklagerheelduidelijk:betrokkenheidvande
familie.Klagergeeftaandatverweerder2daarookopgehamerdheeft.MaarListerenAltrechtgeven
iederekeeraandatzeklagergeeninformatiemogengeven.Erzijnnuwelexcusesaangebodenna
indieningvandeklacht,maarklagerwilvoorkomendatditindetoekomstweergebeurt. 
Klagerlegtuitdathijnietisgebeldbijdeaanvraagvandetweedezorgmachtigingenookniettoen
patiëntbijXXwerdontslagen. 

Decommissievraagtofisbesprokenompatiënt,gezienzijnIQ,inaanmerkingtelatenkomenvoor
mentorschap.Klagerantwoordtdatdatisbesproken.Devoorzittervraagtnaardeconclusievandat
gesprek.Volgensklagervolgdeereendoellijst,indetrantvandatgekekenzouwordenofzoietsiets
voorzijnbroerzouzijn,maarookofeenaanmeldingbijdeKIBeengoedideezouzijn.Devoorzitter
steltindestukkenniettehebbenkunnenterugvindenwatisbeslotenomtrenthetaanvragenvaneen
mentorofcurator.Klagergeeftaandatdatkomtdoordatergeenverslagenwordengemaakt.De
commissieconstateertechterdaterwelZAG-verslageninhetdossiervanpatiëntaanwezigzijn. 
Decommissielegtuitdatfamilieookzelfmentorschapkanaanvragen.Klagerlichttoetotnogtoe
nooitbetrokkentezijngeweestbijhetbesprekenvanbehandelplan. 

Standpuntvanverweerders 
Verweerderslichtenkorttoe:verweerder1isderegiebehandelaarvanpatiënt.Verweerder2werkte
totbeginseptember2020bijhetXXenwasdaarookbetrokkenbijdeaanvraagvande
zorgmachtiging.Verweerder3wasvanuithetXXbetrokkenbijklageromwillevanhetbevorderenvan
decommunicatie,maarwasnieteendirectebehandelaar. 

Decommissievraagtverweerder2naardesituatieronddeaanvraagvandezorgmachtiging.Wat
maaktedateropdatmomentvoordetweedekeereenzorgmachtigingwerdaangevraagd;watlag
voorindieaanvraagwatbetrefthetpsychiatrischbeeldomdezezorgmachtigingaantevragen.Want
Altrechtheeftzichdaarmeegebonden. 

Verweerder2geeftallereerstaaningrotelijnenhetbetoogvanklagertesteunen. 
Patiënttoontmomenteeleenforsbeeldenhijispsychiatrischgedecompenseerd.Patiëntheeftheel
langambulanteenzorgmachtiginggehad,dezeverliepin2019.Patiëntisinderdaadopeengegeven
momentinhostelXXgekomenenzijnverslavingsproblematiekleekinderdaadinvrijkortetijd
toegenomen.Patiëntwasdaarzelfnietopenover,maarhetwasvoordemedewerkersaldaarwelvrij
duidelijk.HetXXwasoverigenstoenookwelbetrokkenbijpatiënt,ookomtetrachtenhemte
motiverenietsmetdeverslavingtedoen.Ineersteinstantieisgeprobeerdomhemvrijwilligdaartoete
bewegen.Rondzijnverslavingsgedragontstondsteedsmeerrisico;hijginglichamelijksteedsmeer
achteruit,hijliepdoorzijnverslavingsgedragrisicouithethostelgezetteworden,hijheefteenkeer
mensenvaneenfietsgeslagenmeteenstok.Decommissievraagtofheternstignadeeldat
voortkwamuitdeverslavingderedenwasomdezorgmachtigingaantevragen.Decommissieheeft
ditnietkunnenteruglezenindemedischeverklaringbijdeaanvraag.Echter,watverweerdernustelt,
pastwelbijdeindrukdiedecommissieopbasisvandeoverigestukkenheeftgekregen.Inde
medischeverklaringgaathetvooralomdepsychiatrischestoornis.Verweerder2geeftaandathijdit
zoumoetennalezen,maarhetwasweldegelijkzodatdeverslavingeenheelbelangrijkeaanleiding
wasvoorhetaanvragenvandezorgmachtiging.Hetrisicobestonddatpatiëntdaklooszouworden,
waardoorbehandelarenhelemaalgeencontrolemeerzoudenhebbenoverdepsychiatrische
behandeling.Decommissiegeeftaandeoverwegingentebegrijpen:deverslavingsproblematiekwas
voorliggendomtegaanbehandelenmeteenzorgmachtiging,datwashetstrevenvanverweerders.
Behandelingwasuiteindelijkvolgensverweerder2alleenmogelijkmeteenzorgmachtiging. 
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Decommissievraagtwathetbehandelplanwasvoordezetochingewikkeldeenweiniggemotiveerde
patiëntophetmomentdatdezorgmachtigingwerdaangevraagd.Verweerder2legtuitdatinoverleg
metafdelingXXwasafgesprokenomineentermijnvan4wekenhetverslavingsgedragtedoorbreken
enpatiënttedetoxificerenenhemtemotiverenvooreenvrijwilligebehandeling.Degedachtewas,zo
verteltverweerder2,datalsdeverslavingkonwordendoorbroken,hetwellichtmogelijkwasom
patiëntineenvrijwilligebehandelingtekrijgen.Verweerder2heeftdestijdszekergezegddathijzich
grotezorgenmaakteoverdegezondheidvanpatiënt;hijhadgeencontroleoverdeverslaving. 
Decommissievraagtwatheeftgemaaktdatbehandelaren,nadatpatiënt‘dekuierlatten’had
genomen,tochzijnafgewekenvanhetoorspronkelijkeplan.Verweerder2geeftaandatpsychiaterXX
bijdeopnameheeftgezegddathijhetproportioneelvondompatiënteerst2wekenoptenemen
zondervrijheden,endaaropeenopnamevan2wekenmetwelenigevrijhedentelatenvolgen.De
opnameisechteralvrijsnelmisgegaanomdatpatiëntontsnaptis.Vervolgensispatiëntopgenomen
opdeXX,wantXXvonddatzehemonvoldoendecontainmentkondenbieden.Patiëntiseenaantal
wekenopdeXXgeweestincombinatiemetdetoxificatie.ErisineenZAG-gesprek,ookmetklager
erbij,besprokendaternoggeenenkeleblijkvanmotivatiewas.DeXXzaghettoennietalsdoelmatig
omdeopnamealdusnogvoorttezettenzonderenigevrijheden.Verweerder2waszelfaanwezigbij
datZAG,enookXX,deXX,enookklager. 

Decommissievraagtofmen,voordatdezorgmachtigingwerdaangevraagd,wistwathet
behandelplanwas.Verweerder2geeftaandatmenditbijXXwelwist,maardatdeXXdaarnietbij
betrokkenwas,wantdestijdswasnatuurlijknognietbekenddatpatiëntbijXXzouvluchten.XXwas
bereidenervoorbemandomhetplanuittevoeren.Datisvoordezorgmachtigingweldegelijkgoed
overlegd,aldusverweerder2. 

Verweerder2geeftaandat,nadatpatiëntbijdeXXmetontslagging,isbeslotendatXXduidelijkniet
deafdelingwasompatiëntlangeroptenemen.ToenisweldeoptieomhemaantemeldenbijdeXX
genoemd.Erwasinmiddelsookeenalternatief,namelijkomhemaantemeldenbijdeXXwaardoor
patiëntooknietmeerdaklooswas.Erwasdusookeenalternatiefplanvoordebehandelingvande
verslaving.OfpatiëntookdaadwerkelijkisaangemeldbijXXweetverweerder2niet,wanthijwastoen
nietmeerdebehandelaarvanpatiënt. 

Decommissievraagtaanverweerder1wat,nudeverslavingsproblematiekvoorliggendwasende
afdelingXXzichdaaropricht,maaktedatdebehandelingnaeenweekopnametocheenandere
wendingkreegdanwateigenlijkbeoogdwasmetdezorgmachtiging. 
Verweerder1legtuitdathijisbetrokkenvanafhetmomentdatpatiëntwasaangemeldbijXXenXX
endatpatiënttoenbijdeXXverbleef.Verweerder1wasweliswaarleidinggevende,maarniet
regiebehandelaar.Verweerder1geeftaandathetvoordefamilieenpatiëntinderdaadlastigisdater
steedsweeranderemensenbetrokkenzijnbijdebehandeling. 
Verweerder1legtuitdatuitonderzoekblijktdatheteerderalleenmaarkwalijkisommenseneerstte
detoxificerenendanweerlostelaten.Voorpatiëntwaseenafdelingnodigwaarhijlangeretijdkon
zijnenwaarookallesvoorhandenwas.Ditwaswatmenmetdezorgmachtigingvoorogenhad. 
Verweerder2vultaandatophetmomentdathetplangemaaktwerd,nietwerdingeschatdater
zoveelverzetzoukomen.Patiëntheeftzelfdestijdsweldegelijkmeerderekerenaangegevendathij
behandelingwilde.Verweerderhaddeverwachtingdathijooknaeenkorteperiodeweldemotivatie
hadomteblijven.Opnamevan5of6maandenwasniethetplan.Maarweleenopnamevaneen
maand;eerst2wekenzondervrijhedenendaarna2wekenmetenigevrijhedenommetambulanteen
vervolgplanoptezetten.Maarhetverzetbleekzogrootdatditnieteenrealistischplanbleektezijn.
Toenwarendezorgenechternognietweg,enmoesterwordenovergegaanopplanBomeenlanger
durendeopnameterealiseren.Echter,binnenAltrechtiszoeenafdelingnietaanwezig. 

Klagergeeftaandatdekomstvanverweerder2alspsychiaterechtalspositiefiservaren;klageris
hemdaarheelerkentelijkvoor.Deuitvoeringvanhetplanisechtermindervandegrondgekomen,
maarvoorhetplanzelfisklagerverweerderzeererkentelijk.PsychiaterXXwasvolgensklager
mindergemotiveerd.PatiëntisechtertochopdeXXterechtgekomen.Hetzageraanvankelijkheel
goeduit,eenheelbeveiligdeomgeving.Klagervraagtzichechterafwaaromzijnbroerdannaeen
weekalmetontslagging.Klagerheefterallesaangedaanomhemwatlangerdaartehouden.Niet
persevoormaanden,maarwelvoorwatlangerdandieeneweek.Klagergeeftaanzelfstehebben
gesmeektvooreenextraweek.Maardatgingniet,endatishetprobleemmetweereennieuwe
afdelingmetnieuwemensen.VervolgensispatiëntopdeXXgekomen.Datzijndezelfdeomgevingen
alsdeListerhostelselders,endaarishetweeropnieuwbegonnen,aldusklager. 
4 


GGZKlachtencommissiePatiëntenenNaastenUtrecht 




M.b.t.detweedeklachthetvolgende. 
Bijdeaanvraagvandeeerstezorgmachtigingwaservolgensverweerder1zekerbetrokkenheidvan
familie.OokbijhetZAGvoorafgaandaandeopnameinaugustuswasklagerbetrokken. 
Klagerlegtuitdatdezorgmachtigingnietvanuitdebehoeftevandefamilieisgekomen,maarvanuit
debehoeftevandezorg.Hetistegenstrijdigdatdefamiliebijdeaanvraagvandetweede
zorgmachtigingnietbetrokkenwas. 

Decommissievraagtdefamiliewatnunietisteruggekoppeldvanhetgedeeltelijkgescheiden
ZAG-gesprekoverdatpatiëntmetontslagging. 
Verweerder2geeftaandatditonderwerpindatZAGwelisbesproken,waarookklagerbijwas,maar
toenisnietgesprokenovereenontslagdatum. 
Klagerlegtuitdatmetheminderdaadwelisbesprokendatgeprobeerdzouwordendeopnamelanger
temaken,maartoenisertocheenanderebeslissinggenomen.Envervolgenswistklagernietwaar
zijnbroerwas.Klagerverteltdathijzelfmetalleafdelingencontactmoestzoekendaaroverenhij
kreeggeenrespons.Decommunicatiehieroverontbrak. 

Verweerder2heefteenSMSgeziendateropdedagnadatpatiëntontslagenwasweloveris
gesproken,maarofervanuitXXcontactisgeweestmetdefamilieoverhetontslagweetverweerder2
niet.KlagerlegtuitdathijwelmailsheeftgestuurdoverdeopnameenhetontslagbijXX,maardaar
hebbenverweerder1en2geenzichtopendatisblijvenliggen.Hetkosteklagerveelmoeiteom
erachtertekomenwaarzijnbroerwas. 

Verweerder3legtuitdateencollegavanuitXXernogachternaisgegaanomteachterhalenwaar
patiëntopvangzoukunnenkrijgen.Erwasindietijdookveelverwarringlegtverweerder3uit.Danzei
patiëntdathijzijnfamiliezelfwelzouinformeren.Erwaseengrotebetrokkenheidvanklagerbij
patiënt,hetwaseenbeetjebegrijpenenschipperenwatbetreftdecommunicatie.Indietijdisdoor
klagerookbevestigddatdieafstemminggoedwas,maarhetisjammerteconstaterendathetdaarna
snelandersisgelopen. 




M.b.t.klacht3,vraagtdevoorzitterverweerdersomtoelichtingtegevenopdehuidigestandvan
zakenenhetperspectiefvanpatiënt. 
Verweerder1legtuitdatdezorgmachtiginggebruiktzalwordenalshetoppsychiatrischgebiedniet
goedgaat,endatbetreftdanmetnamemedicatie.Oplangeretermijnvindtverweerderhetbelangrijk
ditsamenmetfamilietedoen,gegevenookhetIQvanpatiënt.Verweerderlegtuitdathetmogelijkis
omineensituatieterechttekomenwaarinhetnodigisomdoortedrukken.BijAltrechtisgeenlanger
durendeopnamemogelijkheid.Devoorzittervraagthoedecommunicatieopditgebiedverloopt.
Verweerder1legtuitdathetXXteamenhijhunbestdoenvoorgoedeafstemmingmetdefamilie
hierover.Delaatsteafspraakmetklagerishelaasdooromstandighedenafgezegd,maarlanger
durendeopnameisnodigomeenlangerperspectieftehebben.Altrechtisgeenwooninstelling,daar
heeftAltrecht,Listervoornodig.HetisbelangrijkhieroverafsprakentemakenmetLister,andersheeft
hetgeenzin. 

DecommissiesteltdatmetdeconstateringdatAltrechtgeenlangerdurendeopnamemogelijkheid
heeft,wordtgeredeneerdvanuithetzorgaanbod.DecommissievraagtofdezeconstateringAltrecht
legitimeertomiemand,meteenzorgmachtigingvanwegehetwellichternstignadeelvanuitde
verslavingsproblematiek,nietoptenemen.Verweerder1lichttoedathetbelangrijkisgoedtekijken
metwelkdoeljeiemandopneemt.Ishetdoelmatigenproportioneel?Decommissievraagtofergeen
samenwerkingsverbandenzijnmetandereorganisatieswaarditaanboderwelis,zonderaltelange
wachtlijsten.Verweerder1geeftaandatwordtsamengewerktmetFivoorenmetdeKIB’s.Ophun
wachttijdheeftverweerdergeeninvloed,maarverweerder1benadruktwelhetbelangomvooralte
denkeninarrangementen:hettrajectmoetgoedzijn.VoordatiemandnaareenKIBgaatishetgoed
omdepersoondaneerstkortoptenemenzodathijkandoorstromennaareenKIB. 

DevoorzittervraagtofhetkloptdatdeopnamebijdeJellineknietdoorgingvanwege
corona-beperkingen.Klagerbenoemtdatop4oktoberineenverslagvanListerstaatdatpatiëntheeft
aangegevendathijverslaafdbegintteworden.Inverbandmetwisselingenvancasemanagersheeft
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hetlanggeduurd,maaruiteindelijkispatiëntop24maart2020aangemeld.Klagerhadtoen
regelmatigcontactmethetJellinek,maarhetisdaartoennietopgepakt,hetisblijvenliggen. 
KlagergeeftaandatXXstraksooknietmeerinbeeldzalzijn,wantdankomtzijnbroerbijXX
verwachtklager,wantzijnbroerisveelgeschorstbijdeXX.Klagerspreektzijnangstuitdatzedan
weerineennieuwevicieuzecirkelterechtkomen.Devoorzitterheeftindestukkengelezendatde
Jellinek-afdelingenaanvankelijkwarengeslotenvanwegecorona.Klagergeeftaandatditineerste
instantieinderdaadzowas,maardaarnakonhetwelweer,maarhetisdoordecasemanagerXXniet
opgepaktenzodoendeishetblijvenliggen. 
Verweerder1geeftaandatookalspatiëntnaarbijvoorbeelddeXXgaat,hetXXXXteambetrokken
blijft,dusdezezorghoefterniettezijn. 

Totslot. 
Devoorzittervraagtofdeadvocaatvanmeningisdatalleklachtenindezittingzijnbehandeld.De
advocaatgeeftaandatdatzois.Deadvocaatachthetbijdetweedeklachtmetnamevanbelangdat
nietdezorgisgeleverddieindezorgmachtigingstond.Besprokeniswelwaterhadmoeten
gebeuren,maarnietwaternupreciesdaadwerkelijkisgebeurd. 

Devoorzittervraagtwatspecifiekdeklachtenzijnwaaropklagerseenuitspraakwensen.Deadvocaat
vraagtdecommissiedevolgendeklachtentebehandelen: 
1. Datdezorgindezorgmachtigingnietisverleend.Losvandevraaghoeditkomt(doordatditeen
institutioneelprobleemis,ofdoordatiemandeenfoutheeftgemaakt),dezeklachtzouvolgensde
advocaatgegrondverklaardmoetenworden. 
2. Deadvocaatmeentdatdefamilienietvoldoendebetrokkenisgeweest.Klagerzelfgeeftaandat
hijopdezeklacht,ondanksdeexcuses,tocheenuitspraakwenst. 
3. Ookwensenklagerseenuitspraakopdeklachtoverdatergeenduidelijkzorgplanisvastgesteld. 

Laatsteronde. 
Devoorzittervraagtalleaanwezigentotslotofzijnogietswilleninbrengen. 

Verweerder2benadruktdathetvooralgaatomdetoekomstenhetlerenvanuithetverleden.Ermoet
weleenhelderbeleidkomenwaaroveriedereenheteensis,ookpatiëntzelf,aldusverweerder. 

Klagerbenoemtdateenheelbelangrijk,telkensterugkerend,puntis:dewilligheid.Klagerwil
onderstrependatzijnbroerineengespreksamenmetLister(eriseenverslagvandatgesprekmet
daarbijookaanwezigdecasemanagerXXgeeftklageraan)heeftaangegevendathijwiltekenendat
hijgraagbehandeldwilworden.Vervolgenswordtaltijdtegenonsgebruiktdathijhetnietwil.De
familiedenktdan:‘hijwilhetniet,wanthijisverslaafd’.Defamiliewordtdangezegddatbehandelaren
dezorgmachtigingnietkunneninzetten,omdatpatiënthetnietwil.Klagerhooptdatnaaraanleiding
vanditgesprekendezeklachtmenzichrealiseertwaarvoordezorgmachtigingeris,endaterover
wordtnagedachthoedezorgmachtiging,ondanksdatiemandzelfzegtnietvandeverslavingafte
willenkomen,kanwordeningezet. 

Verweerder1geeftaanhetpuntvanklagerheelgoedtebegrijpen.Somsmoetinderdaadworden
doorgedrukt:datiemandmoetwordenopgenomenondanksdathijdatzelfnietwil.Daarbijmoetmen
welvoldoendeveiligheidhebben.Totslotbenadruktverweerder1datereengoedtrajectmoetzijn,
andersheeftopnamegeenzin. 

Klagermaaktzichzorgenomzijnbroerenzijnperspectief.Klagerisblijtehorendatergesproken
wordtoverdewilligheidenhetperspectief,enookoverdewachttijden.Klagerhooptdatervaartinzit,
ookondanksdatAltrechtzelfhetaanbodnietheeft.Klagerwiliedereentotslotbedankenvoorieders
aanwezigheidendebereidheidomingesprektegaan. 

Devoorzitterbedankteveneensiedereenvoorzijnofhaarinbreng. 
Nadatalleoverigeaanwezigenhebbenaangegevengeenvragenoftoevoegingenmeertehebben
wordtdezittinggesloten. 


III.
Overwegingenenbeoordeling 
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VoorafgaandaandeoverwegingenenbeoordelingwildeKlachtencommissiehetblijkbaarbijde
advocaatbestaandemisverstandwegnemendatdeKlachtencommissieeencommissievanAltrecht
is.Ditisniethetgeval.DeKlachtencommissieGKPNUiseenregionale,onafhankelijke
klachtencommissiewaarbijmeerdereziekenhuizenzijnaangesloten. 
DaarnaastmerktdecommissieterverduidelijkingopdatListergeenonderdeelisvanAltrecht. 

Opgrondvandeverklaringentijdensdezittingenopgrondvandedocumentendieaande
Klachtencommissieterbeschikkingstaan,overweegtdeKlachtencommissiehetvolgende.

Algemeen. 
KlagerheeftbijdeaanvangvandezittingaangegevendatdeklachtendelaatsteopnamebijAltrecht
betreffen.DeKlachtencommissieheeftzichbijdebeoordelingdanooktotdieperiodebeperkt. 

Feitenenomstandighedenmetbetrekkingtotdeaanvraagvandezorgmachtiging,afgegevend.d.07
augustus2020endebetreffendeopnameopdeafdelingICop30augustustot02september2020en
aansluitendeoverplaatsingnaarHC5van02september2020totenmet07september2020. 

Op11augustus2020ispatiëntopgenomenopP&Vgeslotenopbasisvandezorgmachtigingd.d.07
augustus2020.Inzetwaseenopnamevan4weken,waarbijdeeerste2wekenzondervrijhedenmet
alsdoelhetdrugsgebruikvanpatienttedoorbreken,waarnahopelijkmogelijkheidtotvrijwillige
detoxicatie. 

Patiëntheeftzichop13augustus2020ongeoorloofdaandezorgonttrokkendoorovereen
hek/muur/schuttingteklimmenenisop23augustus2020heropgenomenopafdelingXX. 
OpnameopXXwasgeïndiceerdvanwegevluchtgevaaropeneennietmeerpassendeindicatievoor
XXgesloten. 
Op02september2020ispatiëntovergeplaatstvandeXXnaarXX,waarhijopop07september2020
metontslagisgegaan. 


Klacht1:Altrechtheeftnagelatendezorgteverlenenzoalsopgenomeninderechterlijke
machtiging. 

DeKlachtencommissiegaatervanuitdatbedoeldwordtdatAltrechtheeftnagelatendezorgte
verlenenzoalsopgenomenindezorgmachtiging. 

Inhetklaagschriftwordtdezeklachtalsvolgtbeschrevendanwelonderbouwd: 
“Uwinstellingisopgrondvanart.8:7Wvggzverplichtomdezorgzoalsgenoemdinde
zorgmachtigingteverlenen.Natuurlijkkandezezorguithandengegevenworden,maarookdaarzijn
wettelijkeeisenaangebonden(art.8.16Wvggze.v.)” 

Art.8:7sub1verplichtechterniettothetdaadwerkelijkuitvoerenvanalleineenbeschikking
genoemdevormenvanverplichtezorg.Debeschikkingbenoemtdevormenvanverplichtezorgdie 
mogenwordeningezetbijhetverlenenvanpassendezorg. 

Metbetrekkingtotdeinhoudvandebeschikkingvan07augustus2020endeverplichtezorgzoals
opgenomenindiezorgmachtigingsteltdecommissie,voorzovervanbelang,hetvolgendevast. 

Hoofdstuk2. 
2.Beoordeling. 
Onder2.1wordendeverzochtevormenvanverplichtezorgbenoemd.

Onder2.2wordendestandpuntenvanpartijenweergegeven. 
Verweerder2heeftbijderechternaastdelangdurigepsychiatrischeproblematiekdeernstige
verslavingennoodzakelijkedoorbrekingdaarvandoormiddelvaneenopname,toegelicht. 

Doorderechterzijnindezorgmachtigingindeoverwegingen2.3t/m2.9deernstige
verslavingendenoodzakelijkedoorbrekingdaarvandoormiddelvaneenopnameniet
benoemd. 
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Inoverweging2.3geeftderechteraandatgeblekenisdatpatiëntlijdtaaneenpsychische
stoornis,metnameindevormvanschizofreniegecombineerdmeteenneurobiologische
ontwikkelingsstoornis. 

In2.4geeftderechteraandatdezestoornisleidttoternstignadeel. 

In2.5concludeertderechterdatpatiëntzorgnodigheeftomheternstignadeelaftewenden
ofdegeestelijkegezondheidtestabiliserenofherstellen. 

In2.6geeftderechteraandatgeblekenisdatergeenmogelijkhedenzijnvoorpassendezorg
opvrijwilligebasis.Daaromverleentderechtbankeenzorgmachtigingvoordeverzochte
vormenvanverplichtezorgalsbedoeldinartikel3.2Wvggz. 

3Beslissing 
Derechtbankverleenteenzorgmachtigingtenaanzienvandepatiëntvooralleverzochte
vormenvanverplichtezorg. 

DeKlachtencommissiesteltvastdatvormenvanverplichtezorgo.a.zijn:opnameineen
accommodatieenbeperkingvanbewegingsvrijheid. 
Voorhetoverigewordtindebeslissingvanderechtbankgeennaderespecificatiegegevenvanhet
doel,dewijzeenduurwaaropdezevormenvanzorg,ofandere,dienentewordeningezet. 

DeKlachtencommissieconcludeertdatergeen‘overduidelijkeaanwijzingvanderechtbankisdathet
drugsgebruikvanpatiëntnietopvrijwilligebasisdoorbrokenkanworden’,zoalsinhetklaagschriftis
gesteld. 

DeKlachtencommissieheeftverdervastgestelddatersprakeisgeweestvanopnamesopXX
geslotenop11augustus2020,afdelingXXop30augustustot02september2020eneen
aansluitendeoverplaatsingnaarXXvan02september2020totenmet07september2020,waarbij
patiëntinzijnbewegingsvrijheidbeperktwastotdeafdelingen. 

Deklacht:Altrechtheeftnagelatendezorgteverlenenzoalsopgenomeninderechterlijkemachtiging.
Klacht1dientdanooko
 ngegrondtewordenverklaard. 


DeKlachtencommissiebegrijptdatdesituatierondpatiëntingewikkeldis.
Eengegevenisdateenernstigeverslavingbehandelenzondermotivatievandepatiëntbijnageen
kansvanslagenheeft. 
Klagerenfamiliewillendatpatiëntbehandeldwordtvoorzijnverslavingenhebbendaarveel
verwachtingenvan.Zijstondenookachterdeaanvraagvandezorgmachtigingvan07augustus2020. 
Verweerder2heeftterzittinguitgelegddatinoverlegmetafdelingXXwasafgesprokenomineen
termijnvan4weken(waarvandeeerste2wekenzondervrijheden)teproberenhet
verslavingsgedragtedoorbrekenenpatiënttedetoxificeren.Degedachtewas,zoverteldeverweerder
2,datalsdeverslavingkonwordendoorbroken,hetwellichtmogelijkwasompatiëntineenvrijwillige
behandelingtekrijgen. 

Doorverweerder2istevensaangegevendatophetmomentdathetzorgplangemaaktwerd,niet
werdingeschatdaterzoveelverzetzoukomen.Patiënthadzelfdestijdsweldegelijkmeerderekeren
aangegevendathijbehandelingwilde.Verweerderhaddeverwachtingdathijooknaeenkorte
periodeweldemotivatiezouhebbenomteblijven.Langdurigeopnamewasniethetplan.Maarwel
eenopnamevaneenmaand;eerst2wekenzondervrijhedenendaarna2wekenmetenigevrijheden
ommetambulanteenvervolgplanoptezetten.Maarhetverzetbleekzogrootdatditgeenrealistisch
planbleektezijn. 

DeKlachtencommissieheeftoverwogeninhoeverrehetverzetvandepatiënteenrolmagspelennu
heteenverplichtevormvanzorgonderdeWvggzbetrofenofdaaromwellichtverlengingvande
gedwongenopnametegendewilvanpatiëntinderedehadgelegen. 
Decommissiegaatdaarbijuitvandeverplichtezorgzoalsdoorverweerder2beschreven. 
Tevensheeftverweerder1toegelichtdateengedwongenbehandelingvanverslavingsproblematiek
ingebeddienttezijnineen‘zorgarrangement’hetgeendoorAltrechtnietgebodenkanworden.
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Derhalvewasvoortzettingvandeklinischedwangopnamenietaangewezenomdat dezeopname
geentherapeutischvervolgkonkennen.Enerookgeenmogelijkheidwasomditteverwezenlijken
vanwegehetontbrekenvanvrijwilligheid/motivatie. Behalvedetoxificatieineengedwongenkader
kentAltrechtgeenmogelijkheidtotgedwongenbehandelingvandeverslavingsproblematiek. 

Uitgangspuntinhetgezondheidsrechtisdatzoveelmogelijkbehandeldwordtmetinstemmingvande
patiënt.Juistwaarditdooreenpsychiatrischestoornisnietmogelijkis,maarerwelsprakeisvan
ernstignadeel,kanonderdeWvggzverplichtezorgwordenverleendzonderinstemmingvande
patiënt. 
Decommissieachtvoldoendeduidelijkdatinditgevaldepatiëntdoordegedwongenopnamenniet
totdeverwachtec.q.gehooptemotivatievoorvrijwilligebehandelingvanzijnverslavingkwam.Sterker
nog,patiëntheeftheelexplicietaangegevendathijgeenbehandelingvoorzijnverslavingwil. 
Ditmaaktdekansopslagenvanhetoorspronkelijkeplanvanverweerder2omindetweede2weken
opnamemetpatiëntopvrijwilligebasismethetGebiedsteameenvervolgplantemakennihil.Deze
conclusieheefterbijdebehandelaartoegeleidteoordelendatergeenindicatiemeerwasvoorde
tweede2wekenopname. 


Klacht2:Altrechtheeftnagelatendefamilietebetrekkenbijdebehandelingenhetzorgplan. 

OpgrondvandeWvggzmoetenfamilieennaastenzoveelmogelijkbetrokkenwordenalsverplichte
zorgaandeordeis. 

Volgensartikel5:13sub3amoetdezorgverantwoordelijkevoorafgaandaanhetopstellenvanhet
zorgplanoverlegplegenm
 etdevoordecontinuïteitvanzorgrelevantefamilieennaasten. 
Dezorgverantwoordelijkemoetdepatiënterookopwijzendathijzichkanlatenbijstaandoorfamilie
endezorgverantwoordelijkemagdefamiliealleeninformatiegevenalsdepatiëntdaarvoor
toestemmingheeftgegeven. 
Daarbijishetdevraagwanneerfamilie/naastenbehorentotdevoordecontinuïteitvanzorgrelevante
familie/naasten. 

Inditgevaldoenzichdaarnaastmeerproblemenvoor. 

MetbetrekkingtotdecommunicatietussenklagerenhulpverlenersheeftAltrechtop6april2020een
contactpersoon(verweerder3.)aangesteldmetalsdoeldecontacten metklageringoedebanente
leidennadatdaaronvredeoverwasontstaan.Bijdezecontactpersoonkonklagerterechtvoorzijn
vragen. Indemailwerdverdernoggenoemddatdeuitkomstenvanhetoverlegmetpatiënt
besprokenenverwerktwerdenineengeactualiseerdbehandelplan.Eveneenswerdtoegezegddat
hetbehandelplan–natoestemmingvanpatiëntmetklagerbesprokenzouworden. 

Voorzoverhetdeperiodevandeklachtenbetreftisereenonderhandsmachtigingsformulierd.d.31
juli2020,waarinpatiëntklageraanwijstomzijnbelangentebehartigengedurendezijnopnamebij
AltrechtenLister. 
Maartevensisgeblekendatpatiëntmetenigeregelmaatheeftaangegevendathijnietwildedat
klager/familiegeïnformeerdwerdenofaanwezigzoudenzijninbepaaldesituatiesendatpatiëntklager
nietalszijnvertegenwoordigerwildezien. 

IndeInformatiebriefaanpatiëntengeneesheer-directeuroververplichtezorgvan11augustus2020is
patiënttijdelijkwilsonbekwaamverklaardmetbetrekkingtotdewaarderingvandezorgende
uitoefeningvanzijnrechtenenplichteninhetkadervandeWvggz. 
PatiëntheefteenIQvanongeveer58. 
Eris,voorzoverdeklachtencommissiebekendis,geenwettelijkvertegenwoordigerdoorderechter
aangesteld. 

Aangegevenisdatklagerbinnendezorgbekendisals‘1e contactpersoon’.Ditlaatsteiswezenlijkiets
andersdan‘vertegenwoordiger. 

Hetvoorgaandeoverziendlijktheteropdaterperiodeszijnwaarindecommunicatie/informatietussen
klagerenhulpverlenersgoedverlooptendanweermindergoed.Hetzelfdegeldtvoordewensvan
patiënttenaanzienvandebetrokkenheidvanzijnbroer/klager. 
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Allesoverziendisvoordecommissieuitdebeschikbaregegevensnietteachterhalenofklagernuwel
ofnietdevertegenwoordigervanpatiëntwasdanwelwelofniettotdevoordecontinuïteitvanzorg
relevantefamilieennaastenbehoorde. 

Daarnaastishetdevraaghoeveelenwelkeinformatieklagerinbovenstaandesituatiemag
verwachtenenhoevaakenmetwieergecommuniceerdkanworden.Overleghieroverisvangroot
belangendecommissieheeftbegrependatdeinformatieverstrekkingencommunicatiemomenteel
weergoedverloopt. 

OpgrondvanhetopgesteldeklaagschriftisdeKlachtencommissieervanuitgegaandatdeklachten
vanklagerbetrekkinghebbenopdesituatievanjuli/beginaugustus(04augustus2020wasdatum
zittingvoordezorgmachtiging)totongeveerderdeweekseptember2020(ongeveer2wekennahet
ontslagvanpatiëntnaardeBoerderijop07september2020). 

Uithetdossierblijktennietweersprokenisdatklagerenfamilieindieperiodebetrokkenzijngeweest
bijdeoverwegingenoverdebehandelingvanpatiënt,metnameoverhetaldannietaanvragenvan
eenzorgmachtigingenhetplanompatiënttemotiverenvoorvrijwilligevoortzettingvande
behandelingvoorzijnverslaving,doormiddelvaneenopnamezoalseerderdoorverweerder2
beschreven. 

Doorklageristenaanzienvanhetontslagvanpatiëntop07september2020(d.m.v.eenbijgevoegde
e-mail)gestelddat“hetvoordefamiliealseendonderslagbijhelderehemelkwamdatpatiëntop7
septemberblijkbaarnietmeeropgenomenwas.Dathijzonderoverlegmetdefamiliewas
teruggestuurdnaardeXX.” 

PartijenzijnheterterzittingovereensdatoverdelengtevandeverdereopnametijdenshetZAGd.d.
02september2020isgesproken,maardattoennognietisgesprokenoverdeontslagdatum. 
Doorklageristerzittinggestelddatgeprobeerdzouwordendeopnamelangertemaken,maardater
toentocheenanderebeslissingisgenomenendatklagervervolgensnietwistwaarzijnbroerwas.
Klagerverteltdathijzelfmetalleafdelingencontactmoestzoekendaaroverenhijkreeggeen
respons.Decommunicatiehieroverontbrak. 

UitdeverslagleggingvanhetZAGd.d.02september2020valtnietpreciesoptemakenwieernubij
welkstukvanhetgesprekaanwezigisgeweest.Daardoorishetlastigoptemakenwelkeinformatie
preciesbesprokenisinaanwezigheidvanklager. 

Uitdeverslagleggingblijktdataanfamilieisuitgelegddaterwelenigemotivatienoodzakelijkisom
behandelinggerichtopverslavingtedoenslagenendatdefamilieditbegrijpt. 
Metdefamilieisovereengekomendatvolgensdeinitieelgemaakteafspraakpttotenmetzondag(06
sept,red)blijft,datermaandagnogeenlaatstekansisomdebehandelmotivatietepeilenendatbij
geenmotivatiepatiëntteruggaatnaarLister. 

Decommissieisvanmeningdatdestellingvanklagerdat“hetvoordefamiliealseendonderslagbij
helderehemelkwamdatpatiëntop7septemberblijkbaarnietmeeropgenomenwas,dathijzonder
overlegmetdefamiliewasteruggestuurdnaardeXX.”geenrechtdoetaanhetfeitdatdesituatievan
patiëntenhetaanstaandontslagmetdefamilieisbesprokenop02september2020. 

Indedecursusvan07september2020vermeldtdearts‘datpatiëntheeftaangegevendathijzijn
familiealhadingelichtoverhetontslag.Hijhadlievernietdatdeafdelingcontactmethenopnam,
maargingeruiteindelijkmeeakkoorddatdefamilieookdoordeafdelinggeïnformeerdwerdoverhet
ontslag.DeverpleegkundigeXXheeftvervolgensklageropdehoogtegebrachtvanontslagnaar
Lister. 

DeKlachtencommissieachthetnietaannemelijkdatklagerop07september2020nietopdehoogte
isgebrachtvanhetontslagvanpatiënt. 

DecommissieachthetwelmogelijkdatdeoverplaatsingvanpatiëntvandeXXnaarXXnietaan
klagerisgemeld.UitdeverslagleggingvanhetZAGblijktnietdathetgemeldis 
enindedecursuswordthetinformerenvanklageroverdeoverplaatsingooknietgemeld. 
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AllesoverziendconcludeertdeKlachtencommissiedatdeklacht‘datAltrechtheeftnagelatende
familietebetrekkenbijdebehandelingenhetzorgplan’o
 ngegrondmoetwordenverklaardmet
betrekkingtotdesituatieronddeaanvraagvandezorgmachtigingenhetdaarbijbehorendzorgplan. 

Deklachtoverhetnietinformerenvanklageroverhetontslagop07september2020dient
ongegrondtewordenverklaard. 

Voorzoverklagerbedoeldheeftteklagendathijnietgeïnformeerdisoverdeoverplaatsingvan
patiëntvandeXXnaarXXdientdeklachtg
 egrondtewordenverklaard. 

Klagerheeftaangegeveneenuitspraaktewensenoverhetnietbetrekkenvanklagerbijdeaanvraag
vandezorgmachtigingd.d.13januari2021,ondanksdeexcusesvanverweerder1daarover. 
Nudeklachtgaatovereensituatiebuitendetermijnwaardeoorspronkelijkeklachtbetrekkingop
heeftdoetdecommissiedaarovergeenuitspraak. 


Klacht3:Erisgeenduidelijkzorgplanvastgesteld. 

Hetlaatstezorgplan/(concept)behandelplaninhetdossiervanpatiëntindeklachtperiodeiseen
(concept)behandelplanmetdatum23augustus2020. 
Dit(concept)behandelplanisopgesteldbijopnamevanpatiëntopdeXX. 

Klagerheeftnietonderbouwdwaaromhijhetzorgplan/(concept)behandelplannietduidelijkvindt. 

Voorzoverklagerbedoeltdeklacht‘datgeenduidelijkzorgplanisvastgesteld’teonderbouwenmetde
opmerkingvanklagerinhetklaagschriftdatpatiëntd
 oorAltrechtweeraanzijnlotwordtovergelaten
opdezorgboerderijinLunetten,ondankseenoverduidelijkeaanwijzingvanderechtbankdathet
drugsgebruikvanpatiëntnietopvrijwilligebasisdoorbrokenkanworden’,overweegtdecommissieals
volgt. 

Doorklagerisgestelddateerdereactiepunten“-ondanksconcretetoezeggingenvanbehandelingen
bijAltrechtincombinatiemetJellineken/ofaanmeldingbijdeVanderHoevenkliniek-nooitzijn
uitgevoerd”. 
Aangeziendeproblemeninzakedebeschikbaarheidvaneenpassendeplekvoorpatiëntendelange
wachtlijstenvanalgemenebekendheidzijnachtdeKlachtencommissiehetnietaannemelijkdataan
klagerconcretetoezeggingenzijngedaanmetbetrekkingtotdebehandelingvanpatiënt. 

Uithetdossierblijktdat,geziendezorgenoverdesituatierondpatiënt,vanafjuli2020door
verweerdersisgetrachtomeenlangerdurendeopnameterealiseren.DitisbinnenAltrechtniet
mogelijkgeblekengeziendecombinatievanschizofrenie,verslavingeneenzeerlaaglerend
vermogen. 
Gezochtisnaareenadequatewoonvoorzieningenvervolgbehandeling. 
Decommissiesteltvastdatermeerderemogelijkhedenvoorbehandelingenwoonvoorzieningzijn
onderzocht,maardoorpatiëntoforganisatiezijnafgewezenc.q.nietgeïndiceerddanwelniet
beschikbaarwaren. 

Nadatpatiëntop072020septemberdeoptievoorXXheeftafgewezenishijmetontslaggegaannaar
XX. 
PatiëntisaangemeldvoorbehandelinginGroningenopdeKIB3,maartotpatiëntdaaropgenomen
konwordenwarenergeenalternatieven. 
Op08september2020isderegulierezorgvoorpatiëntovergenomendoorXXenditzorgaanbod
wordtalspassendgezien. 

DecommissieconcludeertderhalvedatpatiëntopXXnietaanzijnlotwordtovergelaten. 

Opvragenvanuitdecommissieinverbandmetdesamenwerkingmetandereinstellingenlicht
verweerder1toedathetbelangrijkisgoedtekijkenmetwelkdoeljeiemandopneemt.Ishet
doelmatigenproportioneel?Opdevraagvandecommissieofergeensamenwerkingsverbandenzijn
metandereorganisatieswaarerweleenvoorpatiëntpassendaanbodis,zonderaltelange
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wachtlijsten,geeftverweerder1aandatwordtsamengewerktmetFivoorenmetdeKIB’s.Ophun
wachttijdheeftverweerdergeeninvloed,maarverweerder1benadruktwelhetbelangomvooralte
denkeninarrangementen:hettrajectmoetgoedzijn.VoordatiemandnaareenKIBgaatishetgoed
omdepersoondaneerstkortoptenemenzodathijkandoorstromennaareenKIB.Patiëntis
aangemeldbijdeKIBinGroningen. 

Decommissieconcludeertdaaruitdater,naasthet(concept)behandelplanvoorde4wekenopname
datdoorverweerder2insamenspraakmetklager/familie isafgesproken,weleenlangetermijnplanis,
maardatdittrajectnieteenduidigisopgenomeninhetdossier. 

AllesoverziendisdeKlachtencommissievanmeningdateronvoldoendegrondenzijnomhet
zorgplanalsonduidelijktekwalificeren.Wellichtishetraadzaamineenvolgendzorgplanexpliciet
meeraandachttebestedenaanhetdoeloplangetermijnenhoedittebereiken. 

Deklachtdatergeenduidelijkzorgplanisvastgestelddientdanookongegrondtewordenverklaard. 


IV.
Uitspraak 

DeKlachtencommissieverklaart 

Klacht1: 
Altrechtheeftnagelatendezorgteverlenenzoalsopgenomeninderechterlijkemachtiging(zorgplan,
red):  

ongegrond 

Klacht2: 
Altrechtheeftnagelatendefamilietebetrekkenbijdebehandelingenhetzorgplan: 

ongegrondmetbetrekkingtotdesituatieronddeaanvraagvandezorgmachtigingenhetdaarbij
behorendzorgplan. 

ongegrondmetbetrekkingtothetnietinformerenvanklageroverhetontslagop07september2020. 

gegrondv oorzoverklagerbedoeldheeftteklagendathijnietgeïnformeerdisoverdeoverplaatsing
vanpatiëntvandeXXnaarXX. 

Klacht3: 
Erisgeenduidelijkzorgplanvastgesteld: 

ongegrond. 



AldusbeslotenteUtrechtop06april2021doordeGGZKlachtencommissiePatiëntenenNaasten
Utrechtenondertekenddoordevoorzitter,XX,op07april2021: 




Dezeuitspraakwordtverzondenaanklager/advocaat,verweerders,deleidingvandezorgeenheid
vanverweerders,deraadvanbestuur,degeneesheer-directeurvandezorgeenheid,alsookde
InspecteurvoordeGezondheidszorg. 

NadatdeKlachtencommissieeenbeslissingheeftgenomenofindiendeKlachtencommissieniettijdig
eenbeslissingheeftgenomen,kunnenklager,devertegenwoordiger,dezorgaanbiederofeen
nabestaandevanklagereenschriftelijkengemotiveerdverzoekschriftindienenbijderechterter
verkrijgingvaneenbeslissingoverdeklacht. 
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