GGZ Klachtencommissie Patiënten en Naasten Utrecht

Uitspraak
van de GGZ Klachtencommissie Patiënten en Naasten Utrecht (GKPNU)
Deze uitspraak betreft de klachtmelding van XX (voor het vervolg: ‘klager’) klinisch in behandeling bij
Altrecht, zorgeenheid XX
I.Verloop
De GGZ Klachtencommissie Patiënten en Naasten Utrecht (voor het vervolg: de ‘Klachtencommissie’)
ontving op 02 februari 2022 het klachtmeldingsformulier d.d. 01 februari 2022 van klager en heeft de
klachten geregistreerd onder nummer GKPNU 005.22.2385.
Beschrijving van de klachten
De klachten houden zakelijk samengevat in dat klager:
1. zich niet kan vinden in het besluit tot verplichte medicatie per injectie,
2. zich niet kan vinden in het besluit tot gedwongen opname,
3. vindt dat hem onvoldoende informatie wordt verstrekt waarom men hem niet vertrouwt.
Bevoegdheid Klachtencommissie
Met betrekking tot de eerste twee klachten:
Klager heeft een klacht over een situatie als bedoeld in artikel 10:3 Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg (hierna: ‘Wet verplichte ggz’). De Klachtencommissie is op grond van artikel 10:1 lid
2 van de Wet verplichte ggz bevoegd om uitspraak over de klacht te doen. Klager ontvangt verplichte
zorg op grond van een zorgmachtiging met een ingangsdatum van 23 juni 2021 en expiratiedatum van
23 juni 2022.
Met betrekking tot de derde klacht:
Klager heeft een klacht als bedoeld in artikel 14 lid 1 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna:
‘Wkkgz’). Op grond van de Klachtenregeling Wkkgz is de Klachtencommissie bevoegd om de klacht in
behandeling te nemen.
Bij het indienen van de klacht had klager ook een schorsingsverzoek ingediend. Verweerder heeft
hierop ingestemd met het uitstellen van verplichte behandeling tot aan de uitspraak zodat aparte
behandeling van dit verzoek niet nodig was.
Hoorzitting
De klacht(en)is behandeld in een hoorzitting van de Klachtencommissie op 08 februari 2022. In
verband met de Covid-19 pandemie vond deze zitting plaats via beeldbellen (Google Meet). Direct na
de hoorzitting is een verkorte uitspraak met betrekking tot de klachten, zonder nadere overwegingen,
aan klager en verweerders verzonden.
Verschenen zijn
Klager:
● XX, klager
● XX, patiëntenvertrouwenspersoon (voor het vervolg: ‘PVP’)
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Verweerder(s):
● De heer drs. D. Kwakkel, psychiater HC4 (voor het vervolg: ‘verweerder A’)
● De heer drs. A. Wunderink, psychiater Gebiedsteam Zeist Kern (voor het vervolg: ‘verweerder
B’)
De Klachtencommissie bestaat uit:
● Mevrouw mr. N. de Bruin, jurist, voorzitter
● Mevrouw drs. C. Verheijde-Zeijl, psychiater
● De heer drs. T. Stoop, gedragsdeskundige
Mevrouw mr. K. Noorden, ambtelijk secretaris, is aanwezig voor een verslaglegging c.q. zakelijke
samenvatting van hetgeen ter hoorzitting door de aanwezigen naar voren wordt gebracht.
Op grond van de Wet verplichte ggz moet de Klachtencommissie al haar uitspraken openbaar maken.
Om die reden staan alleen in de aanhef van de uitspraak de namen van betrokkenen vermeld en
worden verder alleen functies en rollen genoemd. Uiteraard worden de namen van betrokkenen niet in
de te publiceren uitspraak vermeld.
Documenten
De volgende documenten stonden de Klachtencommissie ter beschikking:
● Klachtmeldingsformulier GKPNU d.d. 01 februari 2022
● Relevante informatie uit het medisch dossier van klager, met schriftelijke toestemming van
klager voor inzage door de Klachtencommissie, bestaande uit: XX

II.

Verslag van de hoorzitting

De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat aan de orde is de behandeling van de klachten die
klager heeft ingediend. Deze klachten zullen echter in chronologische volgorde worden behandeld.
Eerst zal er gesproken worden over de gedwongen opname op een gesloten afdeling, daarna over het
onvoldoende verstrekken van informatie en als laatste over de aangezegde depotmedicatie per
injectie. Er volgt een voorstelronde zodat duidelijk is wie aan de hoorzitting deelnemen.
Klacht 1: gedwongen opname op een gesloten afdeling
Standpunt klager
Klager begint met aangeven dat hij heeft gevraagd om schorsing van de zorgmachtiging. De voorzitter
van de commissie antwoordt dat het niet aan de Klachtencommissie is om de juistheid hiervan te
beoordelen, klager moet daarvoor bij de rechtbank zijn. Zij vraagt wat klager wil toelichten over de
klacht die hij heeft ingediend.
Klager vertelt dat hij graag weer terug naar huis wil, omdat hij hier weinig mogelijkheden heeft tot
ontplooiing, al een week niet naar buiten is geweest, niet zelf mag bepalen wat hij eet en hij constant
dezelfde kleren draagt. De PVP vult aan dat klager het niet redelijk vindt dat hij is opgenomen en dat
hij zichzelf ook geen gevaar vindt. Het is twee jaar geleden dat hij iemand heeft geslagen.
Vanuit de commissie wordt meermaals gevraagd of klager wel openstaat voor behandeling, hier volgt
echter geen duidelijk antwoord op. Klager vraagt zich af waarvoor hij behandeling nodig zou moeten
hebben.
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Standpunt verweerders
Verweerder B vertelt dat de relatie tussen Altrecht en klager al een tijdlang niet goed is en dat er ook is
gesproken over opname bij GGZ Centraal. Klager is hiervoor uitgenodigd voor een intakegesprek bij
GGZ Centraal, maar heeft hier geen gehoor aan gegegeven. Verweerder B geeft aan dat hij klager
heeft overgenomen van zijn collega, die zich terecht ernstige zorgen maakte om klager. Dit blijkt ook
uit het feit dat alles is aangevinkt in de zorgmachtiging. Klager heeft zich de afgelopen maanden
categorisch onttrokken aan zorg en hierbij waarschijnlijk zijn medicatie voor onbekende tijd niet
ingenomen. Gezien het feit dat klager bekend is met gevaarlijk gedrag naar zijn omgeving, is er
besloten dat hij moest worden opgenomen. In de aanloop hiernaartoe is klager meermaals toegezegd
dat opname nodig was als hij niet meewerkte. Klager heeft medicatie nodig om ervoor te zorgen dat hij
minder agressief is. Verweerder B geeft aan niet verantwoordelijk te willen zijn voor het voortdurende
risico op agressie. Bij de opname zijn er verregaande schermutselingen geweest tussen klager en de
politie. Klager heeft de voordeur gebarricadeerd waarop de politie de voordeur heeft moeten forceren.
Hij heeft hierna ook nog met een ketting gezwaaid en heeft bovenaan de trap gestaan met een hamer.
Verweerder A geeft aan dat het gebiedsteam uitgeput was. Gegeven de kans op onheil was het nu
proportioneel om in te grijpen, want als het misgaat gaat het ernstig mis. Ook op de afdeling neemt
klager geen medicatie en komt hij soms intimiderend over. Hierbij is klager een keer dreigend op
verweerder A afgestormd. De afdeling voelt zich niet op haar gemak bij hem, daarom zit verweerder A
nu ook niet in één ruimte met klager. Bij ontslag ontstaat in zijn optiek het risico dat het ernstig nadeel
zich manifesteert, daarom is de opname noodzakelijk.
Op de vraag van de commissie hoe klager het verloop van zijn opname heeft ervaren antwoordt klager
dat verweerder B met de politie voor zijn huis stond te ginnegappen en dat hij zich niet herkent in het
verhaal van verweerder B. HIj is in behandeling geweest bij Inforsa en ook in contact geweest met het
ambulante team. In oktober is de behandeling bij Inforsa gestopt wegens de beperkte duur. Zij vinden
hem geen gevaar voor anderen.
Klacht 2: onvoldoende verstrekken van informatie
Standpunt klager
Klager vindt dat hij te weinig informatie heeft gekregen over waarom men hem niet vertrouwt. Het
beeld wat door verweerders wordt geschetst klopt niet. Hij weigert niet alle medicatie, want hij is wel
bereid om vitamines en kalmeringsmiddelen in te nemen. Hij is niet bang voor naalden, want hij heeft
ook bloedafname toegestaan. De situatie op de afdeling is schrijnend op sociaal vlak. Klager geeft aan
veel contact te hebben met medepatiënten, die ook wrijving hebben met bepaalde behandelaars. Hij
weet niet precies waar dat vandaan komt. Hij heeft jarenlang antipsychotica geslikt, waaronder
risperidon en olanzapine. Hier heeft hij vervelende bijwerkingen van ervaren, waaronder borstgroei.
De medicatie heeft hem nooit iets opgeleverd. Klager geeft aan de orale medicatie wel te hebben
ingenomen toen er werd gedreigd met injectie.
Standpunt verweerder
De commissie vraagt aan verweerder A of er gesprekken met klager zijn geweest. Verweerder A geeft
aan klager regelmatig gesproken te hebben en gisteren nog 45 minuten te hebben gesproken met
klager. Dit gesprek ging onder meer over waarom de afdeling zich ongemakkelijk voelt bij klager en
waar de dreiging vandaan komt. Hier is een duidelijk verschil over de aard van de problematiek tussen
verweerder A en klager. Klager rechtvaardigt zijn agressie door te zeggen dat hij onterecht is
opgenomen en dat zij ook agressief zijn. Verweerder A erkent dat er iets van agressie in verplichte
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behandeling zit, maar dat dit wel met het oog op het welzijn van klager is en dat hij hiervoor een
mandaat van de rechter heeft. Klager wil echter niet worden geholpen.
Klager geeft aan dat hij het gesprek met verweerder A en de aanwezige verpleegkundige als goed
heeft ervaren. Ze hebben het gehad over de resultaten van de bloedafname, de reden van wrijving en
het intimiderende gedrag. Klager zegt jarenlang gesprekken te hebben gehad met Altrecht, maar dat
het lijkt alsof er een fictief beeld van hem wordt geschetst. Twee jaar geleden (ten tijde van het
incident met de aios) was hij daar klaar mee, het zijn pesterijen. Soms is er niet zoveel meer te praten,
dan is het doen. Klager heeft wel een informatiebrief gehad waar de redenen in benoemd staan
waarom men over wil gaan op dwangmedicatie. De PVP geeft aan dat bovengenoemd gesprek heeft
plaatsgevonden na indiening van de klacht en dat zij blij is te horen dat er een gesprek is geweest.
Klacht 3: verplichte medicatie per injectie
Standpunt klager
De commissie vraagt klager of hij het eens is met wat verweerders zeggen en zijn diagnose. Hij kan
niet zeggen of hij een psychotische stoornis heeft want hij is geen dokter. Hij is ethologisch analist
geweest bij de Universiteit van Utrecht, dus het lijkt hem onwaarschijnlijk dat er sprake is van een
psychotische stoornis. Wel geeft klager aan erg eenzaam te zijn. Klager heeft ernstig principiële
bezwaren tegen antipsychotica. Hij is geen gevaar voor anderen en weet niet zeker of hij een
psychiatrische aandoening heeft. Hij heeft permanente schade opgelopen door de medicatie en
beschouwt dwangmedicatie als een inbreuk op zijn autonomie. Klager geeft aan dat hij al
depotmedicatie heeft gekregen. Een langere opname vindt klager minder ingrijpend dan
depotmedicatie per injectie, een depot wordt ook niet expliciet genoemd in de informatiebrief.
Standpunt verweerder
Verweerder A geeft aan dat klager tot nu toe drie keer kortwerkende medicatie heeft gekregen, maar
geen depot. Verplichte medicatie per injectie is nodig omdat er geen overeenstemming is tussen
klager en verweerders over de behandeling met tabletten, dit zet zich voort op de afdeling. Klager
heeft geen baan of dagbesteding, wat wel een wens van hem is. Verweerder A geeft aan dat klager
met medicatie zijn intellectuele capaciteiten kan inzetten en dat hij hem dat ook gunt. Ook ging het met
klager in 2018 aanzienlijk beter.
Vanuit de commissie wordt gevraagd waarom veranderd is van medicatie. Verweerder A geeft aan dat
er na toediening van depot olanzapine drie uur lang moet worden geobserveerd en dat het als
bijwerking een forse gewichtstoename kan geven. Bij paliperidon kan er worden verwacht dat het ook
werkzaam is bij een autismespectrumstoornis, waar vermoedelijk sprake van is bij klager. Verweerder
B vult aan dat er bij paliperidon een driemaandelijkse injectie kan worden gegeven, waarbij de inbreuk
minimaal is. Het is het langstwerkende depotpreparaat met de minste bijwerkingen.
Vanuit de commissie wordt aan verweerder B gevraagd waarom depotmedicatie niet apart benoemd
wordt in de informatiebrief. Verweerder B antwoordt dat hij dit als een vanzelfsprekend detail
beschouwt. Hierop wordt door de voorzitter van de commissie aangegeven dat hetgeen voor een
behandelaar heel logisch is, voor een patiënt niet altijd even duidelijk is.
Afronding en sluiting
Nadat de voorzitter constateert dat er vanuit de commissie geen vragen of opmerkingen meer zijn,
wordt aan de aanwezigen gevraagd of zij vragen of opmerkingen hebben, waarbij klager het laatste
woord krijgt. Verweerder A geeft aan dat Inforsa bij klager betrokken was als reclassering. Het ging
hier om verplicht toezicht. Het was dus geen vrijwillige zorg en kwam dus niet in de plaats van de zorg
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bij Altrecht. Klager geeft aan dat hij een ervaren gedragsdeskundige is, hij heeft in Indonesië gewerkt
onder de Sharia. Hij vindt dat menselijker dan wat hier gebeurt.
De voorzitter geeft aan dat partijen eind van de week of begin van de aankomende week de
onderbouwde uitspraak van de Klachtencommissie kunnen verwachten en sluit de hoorzitting.

III.

Overwegingen en beoordeling

Op grond van de verklaringen tijdens de hoorzitting en de documenten die aan de Klachtencommissie
ter beschikking staan, overweegt de Klachtencommissie het volgende.
Ten aanzien van de klachten over verplichte zorg worden achtereenvolgens de onderstaande punten
besproken:
● Vooraf
● Algemene feiten en omstandigheden
● Over klager
● Over het ernstig nadeel
● Over de verplichte zorg
● Conclusie
Vooraf
Meer in het algemeen overweegt de Klachtencommissie dat verplichte zorg bij psychiatrische
patiënten een ernstige inbreuk is op hun persoonlijke levenssfeer en/of lichamelijke integriteit. Deze
inbreuk dient dan ook met de nodige waarborgen omkleed te zijn. Daarom worden er op zowel
juridisch als medisch gebied eisen gesteld aan het mogen toepassen van verplichte zorg. Op juridisch
gebied moet verplichte zorg voldoen aan de vereisten van de Wvggz (onder meer vastlegging van het
behandelbeleid in een zorgplan, het schriftelijk motiveren van de noodzaak tot verplichte zorg in relatie
tot het ernstig nadeel en het schriftelijk kennisgeven hiervan aan de patiënt).
Op medisch gebied moet verplichte zorg voldoen aan de eisen van proportionaliteit, subsidiariteit,
doelmatigheid en veiligheid. Dat wil zeggen dat het medisch ingrijpen in verhouding moet staan tot het
af te wenden ernstig nadeel, dat er geen minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn en dat de
maatregel bijdraagt aan het bereiken van het behandeldoel.
Daarnaast moet (ambulante) verplichte zorg veilig zijn voor de patiënt, de naastbetrokkenen en de
hulpverlening.
De algemene feiten en omstandigheden
Klager is onvrijwillig opgenomen op grond van een zorgmachtiging met een ingangsdatum van 23 juni
2021 en expiratiedatum van 23 juni 2022.
De rechtbank heeft daarbij de volgende vormen (voor zover hier van belang en zakelijk samengevat)
van verplichte zorg toegewezen om ernstig nadeel af te wenden in ambulante setting:
● Toedienen voeding/vocht
● Toedienen medicatie
● Verrichten medische controles, andere medische handelingen en therapeutische maatregelen
● Aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, met tot gevolg dat
betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen;
- het nakomen van afspraken met de behandelaren en het toestaan van huisbezoeken
Indien dit onvoldoende is om het ernstig nadeel af te wenden:
● Beperken van bewegingsvrijheid;
● Opnemen in een accommodatie.
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Op 31 januari 2022 is aan klager een ‘Informatiebrief’ uitgereikt, waarop de redenen staan vermeld
waarom de verplichte zorg gegeven wordt en waarom er geen andere mogelijkheden meer zijn dan de
uitvoering van de benoemde verplichte zorg.
Op 02 februari 2022 is een klacht van klager ontvangen door de Klachtencommissie. Daarbij heeft
klager aangegeven dat hij onder andere klaagt over de aanzegging van 31 januari 2022.
Over klager
Klager is een hoogopgeleide 36-jarige man, die sinds 2012 bekend is met een psychotische stoornis
en vermoedelijk een autismespectrumstoornis. Hiernaast is klager ook bekend met cannabis- en
drankgebruik. In de stukken wordt als (voorlopige) diagnose aangegeven dat klager lijdt aan een
autismespectrumstoornis en ongespecificeerde schizofreniespectrumstoornis en dit wordt ook in de
DSM-afgeleide classificatie als zodanig vermeld. De Klachtencommissie heeft geen reden hieraan te
twijfelen.
Hiernaast acht de commissie het voldoende duidelijk dat klager geen ziektebesef en dus geen
ziekte-inzicht heeft, gezien zijn interpretatie van het verloop van de opname en de redenen hiervoor.
Over het ernstig nadeel
In de stukken en in de Informatiebrief wordt omschreven dat er sprake is van zowel ernstig nadeel
voor klager zelf, als ernstig nadeel voor anderen.
Het nadeel voor klager zelf bestaat onder andere uit een risico op maatschappelijke teloorgang.
Klager heeft ter zitting aangegeven erg eenzaam te zijn. Klager is zonder medicatie niet in staat te
werken en heeft verder ook geen dagbesteding. Dit doet afbreuk aan zijn sociale leven.
Het nadeel voor anderen bestaat uit een risico op (ernstige) fysieke schade. Uit de door de commissie
ontvangen stukken blijkt dat klager zich meermaals agressief heeft opgesteld richting anderen en zich
hierbij in dreigende termen heeft uitgelaten. In het verleden heeft klager dermate veel agressie
gebruikt jegens een arts dat de ambulante behandelaars weigerden hem nog verder te behandelen.
Ook bij het ophalen van klager voor de aanvang van de opname en tijdens de opname is klager vaak
fysiek en verbaal dreigend richting de hulpverlening, waarbij klager eenmaal dreigend op verweerder
A is afgestormd.
De Klachtencommissie is, alles overziend, van mening dat het gedrag van klager een reëel risico
inhoudt op ernstig nadeel voor klager zelf en voor anderen.
Beoordeling van de klachten.
Beoordeling klacht 1: gedwongen opname op een gesloten afdeling
Over de verplichte zorg
In de Informatiebrief van 31 januari 2022 wordt aangegeven dat de verplichte zorg wordt gegeven om
een crisissituatie en ernstig nadeel te voorkomen. Daarnaast dient de verplichte zorg om de
geestelijke gezondheid van klager te herstellen.
De Klachtencommissie is van mening dat verplichte zorg in de vorm van gedwongen opname op een
gesloten afdeling noodzakelijk is gezien de toestand van klager. Zonder gedwongen opname dreigt
het risico op ernstig nadeel zich verder te verwezenlijken. Het ziektebeeld bij klager kan, gezien het
risico op fysiek ernstig nadeel voor anderen en het gebrek aan ziekte-inzicht bij klager, niet worden
behandeld zonder een gedwongen opname. Hiernaast ziet de commissie ook geen alternatief voor
een gedwongen opname op een gesloten afdeling, gezien het feit dat klager contact met zijn
ambulante behandelaars afhoudt. De toestand van klager is dermate zorgwekkend dat er door zijn
gedrag een reëel risico op schade ontstaat. Op de gesloten afdeling kan het ernstig nadeel snel en
adequaat worden weggenomen.
Conclusie.
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Alles overziend is de Klachtencommissie van mening, dat er sprake is van ernstig nadeel in de zin van
de Wet verplichte ggz, dat dit ernstig nadeel (mede) veroorzaakt wordt door de stoornis van klager en
dat zonder gedwongen ingrijpen dit ernstige nadeel niet kan worden weggenomen. Klager kan zonder
effectieve medicatie niet met ontslag, waardoor een onnodig langdurige opname dreigt.
De klacht tegen de verplichte zorg in de vorm van gedwongen opname op een gesloten afdeling, zoals
aangezegd in de informatiebrief van 31 januari 2022 dient dan ook ongegrond te worden verklaard.
Beoordeling klacht 2: het onvoldoende verstrekken van informatie
Ter zitting is duidelijk geworden dat er diverse gesprekken zijn geweest tussen verweerder A en
klager, maar dat klager niet open lijkt te staan voor een gesprek. Verweerder A en klager kunnen geen
overeenstemming bereiken omtrent het ziektebeeld bij klager en het behandelen hiervan, maar uit de
stukken en de verklaringen ter zitting blijkt dat die informatie wel aan klager is verstrekt.
De klacht met betrekking tot het onvoldoende verstrekken van informatie dient daarom ongegrond te
worden verklaard.
Beoordeling klacht 3: verplichte medicatie per injectie
Over de verplichte zorg
In de Informatiebrief van 31 januari 2022 wordt aangegeven dat de verplichte zorg wordt gegeven om
een crisissituatie en ernstig nadeel te voorkomen. Daarnaast dient de verplichte zorg om de
geestelijke gezondheid van klager te herstellen.
Klager is bekend met een psychotische stoornis en vermoedelijk een autismespectrumstoornis.
Volgens de Richtlijn Schizofrenie en aan schizofrenie verwante psychotische stoornissen is
antipsychotische medicatie daarvoor geïndiceerd.
De Klachtencommissie is van mening dat, zowel in de ambulante als in de klinische setting, voldoende
geprobeerd is klager te motiveren tot het innemen van orale medicatie. Nu klager iedere vorm van
antipsychotica blijft weigeren is de Klachtencommissie van mening dat medicatie per injectie
noodzakelijk is. Door verweerders is de keuze voor langwerkende medicatie per injectie voldoende
onderbouwd.
Conclusie.
Alles overziend is de Klachtencommissie van mening, dat er sprake is van ernstig nadeel in de zin van
de Wet verplichte ggz, dat dit ernstig nadeel (mede) veroorzaakt wordt door de stoornis van klager en
dat zonder gedwongen ingrijpen dit ernstige nadeel niet kan worden weggenomen.
De Klachtencommissie is van mening dat er geen reëel alternatief is voor de verplichte vorm van zorg.
Nu behandeling met medicatie volgens de Richtlijn "Schizofrenie en aan schizofrenie verwante
psychotische stoornissen" geïndiceerd is mag verwacht worden dat deze behandeling doelmatig zal
zijn en dat de voorgestelde depotmedicatie per injectie de stoornis zal verbeteren waardoor het ernstig
nadeel wordt afgewend en de veiligheid wordt bevorderd. Om deze behandeling te kunnen inzetten is
in eerste instantie verplichte opname op een gesloten afdeling noodzakelijk.
De Klachtencommissie concludeert dat aan de voorwaarden voor het mogen toepassen van de
vormen van verplichte zorg is voldaan. De verplichte zorg voldoet aan de criteria van subsidiariteit,
proportionaliteit, doelmatigheid en veiligheid.
De klacht tegen medicatie per injectie (waaronder ook depotmedicatie) dient dan ook ongegrond te
worden verklaard.
Punt van aandacht
De commissie merkt op dat in de informatiebrief van 31 januari 2022 het volgende is opgenomen: “en
kunt u worden ingesloten met toezicht op uw doen en laten indien uw toestand dat noodzakelijk
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maakt”. Hiernaast heeft verweerder B ter zitting verklaard dat alle vormen van gedwongen zorg zijn
aangekruist in de zorgmachtiging. Dit is echter onjuist. Zowel onder de huidige als onder de
voorgaande zorgmachtiging is slechts een beperkt aantal vormen van verplichte zorg toegewezen,
waaronder opname en het toedienen van medicatie. De door verweerder B in de informatiebrief
genoemde vormen van verplichte zorg, insluiting en toezicht, vallen hier niet onder. Ook is niet juist dat
alle vormen van verplichte zorg op klager mogen worden toegepast.
IV.
●
●
●

Uitspraak
De Klachtencommissie verklaart de klacht over verplichte medicatie per injectie ongegrond.
De Klachtencommissie verklaart de klacht over gedwongen opname op een gesloten afdeling
ongegrond.
De Klachtencommissie verklaart de klacht over het onvoldoende verstrekken van informatie
ongegrond.

Aldus besloten te Utrecht op 08 februari door de GGZ Klachtencommissie Patiënten en Naasten
Utrecht en ondertekend door de voorzitter, XX, op 14 februari 2022.

Nadat de Klachtencommissie een beslissing heeft genomen op klacht 1 en 2 of indien de
Klachtencommissie niet tijdig een beslissing heeft genomen, kunnen klager, de vertegenwoordiger, de
zorgaanbieder of een nabestaande van klager een schriftelijk en gemotiveerd verzoekschrift indienen
bij de rechter ter verkrijging van een beslissing over de klacht.
Met betrekking tot klacht 3 over het onvoldoende verstrekken van informatie geldt het volgende: de
uitspraak van de Klachtencommissie wordt, sinds de invoering van de Wet kwaliteit, klachten,
geschillen in de zorg (Wkkgz), beschouwd als een advies aan de organisatie. De raad van bestuur van
Altrecht dient vervolgens nog een oordeel uit te spreken over de klachten en eventuele
verbetermaatregelen te delen.
Deze uitspraak wordt verzonden aan klager, verweerders, de leiding van de zorgeenheid van
verweerders, de geneesheer-directeur van de zorgeenheid en de raad van bestuur.
Een uitspraak van deze Klachtencommissie sluit het voorleggen van WKKGZ-klachten bij de
Geschillencommissie GGZ niet uit. Dit kan na de schriftelijke reactie van de raad van bestuur.

8

