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, afdeling XX.
I.

Verloop

De GGZ Klachtencommissie Patiënten en Naasten Utrecht (voor het vervolg: de ‘Klachtencommissie’)
ontving op 06 juli 2022 het klachtmeldingsformulier van klager en heeft de klacht geregistreerd onder
nummer GKPNU 029.22.2409.
Beschrijving van de klacht
De klacht houdt zakelijk samengevat in dat klager zich niet kan vinden in het besluit tot verplichte
antipsychotische medicatie.
Bevoegdheid Klachtencommissie
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 19 april 2022 en een
expiratiedatum van 19 oktober 2022.
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 is behandeld in een hoorzitting van de Klachtencommissie op 12 juli 2022. 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’)
Verweerders:
● XX, psychiater XX (voor het vervolg: ‘verweerder’)
● XX, begeleider XX
● XX, co-assistent XX
De Klachtencommissie bestaat uit:
● XX, jurist, voorzitter
● XX, psychiater
● XX, gedragsdeskundige
XX, ambtelijk secretaris, is aanwezig voor een verslaglegging c.q. zakelijke samenvatting van hetgeen
ter hoorzitting door de aanwezigen naar voren wordt gebracht.
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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, gedateerd op 06 juli 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 klacht die
klager heeft ingediend over de verplichte medicatie.
Er volgt een voorstelronde zodat duidelijk is wie aan de hoorzitting deelnemen.
Verweerder vraagt aan de Klachtencommissie om een verkorte uitspraak, omdat bij een
gegrondverklaring de opname van klager geen doel meer dient en er zo snel mogelijk naar ontslag zal
worden toegewerkt.
Klager geeft aan het jammer te vinden dat XX niet aanwezig is. Zij stond vermeld op de uitnodiging en
met haar is ook het recente contact over de medicatie geweest. Verweerder legt uit samen met XX
inhoudelijk leidinggevende te zijn van de afdeling, XX had een andere afspraak ten tijde van de zitting.
Standpunt klager
Klager is het oneens met de aanzegging van de antipsychotische medicatie. Hij heeft op 05 juli 2022
een gesprek gehad met XX waarin zij heeft aangegeven dat het wat haar betreft belangrijk was dat
klager medicatie zou krijgen, omdat hij lijdt aan een psychotische stoornis. Het ging hierbij om het
antipsychoticum paliperidon 3 mg. Dit overviel klager, hij wist niet dat dit werd gedacht over hem. Op
dat moment heeft klager er niet veel over gezegd. Toen hem ‘s ochtends werd verteld dat hij een
klacht kon indienen heeft hij deze ook met behulp van een andere PVP geformuleerd en ingediend.
Zijn voornaamste bezwaar is dat hij vraagtekens heeft bij de noodzaak van antipsychotische middelen.
Hiernaast heeft klager nog nooit in zijn leven medicatie gebruikt, het is ook nooit eerder
voorgeschreven geweest. Om deze reden is hij op principiële gronden ook terughoudend. Het derde
aspect is dat klager er niet aan twijfelt dat het belangrijk is om medicatie aan te bieden, maar hij heeft
wel bedenkingen bij de noodzaak van verplichte medicatie.
De PVP vult aan dat er minder ingrijpende oplossingen zijn in de optiek van klager, zoals
gespreksvoering. Klager heeft behoefte aan een duidelijke tijdlijn, dan gaat het al een stuk beter.
Op 13 april is er een verzoek opgesteld aan het UMCU om klager daar opgenomen te krijgen om te
bepalen wat de overhand heeft: het autisme of de psychotische stoornis. De vraag is of dit nog actueel
is en of er wordt toegewerkt naar een overplaatsing. Hierbij vraagt de PVP zich af of het gedurende de
onderzoeksfase niet onhandig is dat klager onder invloed is van medicatie.
Als tweede geeft de PVP aan dat er veel taalfouten zijn in de aanzeggingsbrief en wat
onduidelijkheden met betrekking tot de wettelijk vertegenwoordiger. Klager was hier niet over
geïnformeerd. Klager vult aan dat hij bij het Leger der Heils een begeleider heeft gehad en in de
veronderstelling was dat dit ook zijn mentor was, maar dat er blijkbaar een verschil in definitie is.
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Standpunt verweerder
Verweerder neemt de opmerkingen over de taalfouten in de aanzeggingsbrief ter harte en geeft aan
betere redactie te hebben moeten voeren.
Het verzoek aan het UMCU van 13 april is ingevuld door Altrecht. Klager is bij verweerder op de
afdeling gekomen ter opname voor onder andere diagnostiek. Sinds begin januari is er een
psycholoog op de afdeling in dienst, maar ook die vindt het lastig om met klager in gesprek te gaan,
want klager laat weinig los. Hiernaast is er ook uitvoerig heteroanamnestisch onderzoek gedaan door
in gesprek te gaan met de moeder van klager en het Leger des Heils. Hierin zijn er voldoende
aanwijzingen gevonden om de diagnose autismespectrumstoornis te kunnen stellen, maar ook
voldoende aanwijzingen voor een psychotische stoornis. Klager spreekt veel in zichzelf en heeft enige
mate van achterdocht. Dit blijkt ook uit de manier waarop hij gesprekken met de psycholoog afhoudt.
Ooit heeft klager universitair onderwijs genoten, maar inmiddels is klager al geruime tijd dakloos en
gaat het zo moeilijk dat hij onbegeleidbaar en niet door-plaatsbaar is door het Leger des Heils. Het
contrast is groot en de psychotische stoornis is ook op de afdeling waargenomen. De verwijzing is niet
meer aan de orde, de afdeling heeft de gaten in diagnostiek bij klager goed kunnen invullen.
Verweerder geeft aan te hopen met de verplichte medicatie iets te kunnen doen aan de achterdocht
en desorganisatie bij klager. Als men met klager praat kan hij zich goed presenteren, maar als hij
daadwerkelijk dingen moet gaan doen dan komt er helaas bijzonder weinig.
Klager geeft aan twijfels te hebben over de noodzaak van medicatie en graag gesprekken te willen
voeren. Op de afdeling is er vijf keer geprobeerd door de psycholoog om met hem te praten, maar
elke keer lukte het niet. De ene keer is de kamer niet goed, de andere keer is het niet het juiste
moment. Het vlot niet. Daarom is verweerder van mening dat alleen praten over de stemmen niet aan
de orde is. Ook tijdens de zorg afstemmingsgesprekken merkt verweerder dat klager en hij snel
tegenover elkaar komen te staan. Klager is van mening dat hij op zichzelf kan wonen, maar in de
optiek van het Leger des Heils is dit geen optie.
De mentor van klager heeft de aanzeggingsbrief ook gehad en stemt geheel in met de zienswijze van
verweerder en behandeling van klager.
Vanuit de commissie wordt aan klager gevraagd wat hij vindt van het meningsverschil tussen hem en
verweerder. Klager geeft aan het idee te hebben dat er geprobeerd wordt hem negatief neer te zetten.
Klager verwijst naar een gesprek met XX, waarin hij vroeg naar de reden waarom er in de
aanzeggingsbrief opgenomen is dat hij weigert een handtekening te zetten. XX verwijst dan naar een
situatie van horen zeggen bij het Leger des Heils. Zo zijn er wel meer dingen die uit hun context
worden getrokken. Zo ook de gesprekken met de psycholoog. Hij wilde samen met klager een
vragenlijst afnemen van anderhalf uur. Hierop heeft klager geantwoord dat hij anderhalf uur lang vindt
voor een vragenlijst. Ook speelt hierbij mee dat klager terughoudend is omdat hij zijn verdere carrière
niet wil schaden. Autisme is een label wat men lang met zich mee torst. Dit heeft klager ook aan de
psycholoog aangegeven.
Vanuit de Klachtencommissie wordt aan verweerder gevraagd of er nader onderzoek is gedaan naar
de neurocognitieve stoornis en dementie. Verweerder geeft aan dat dit nog niet goed van de grond is
gekomen, omdat klager nergens aan meewerkt. Verweerder overweegt nog een verwijzing voor
beeldvormend onderzoek. Vanuit de Klachtencommissie wordt het belang van dergelijk onderzoek
onderstreept. Ook vraagt de voorzitter van de commissie welke consequenties dit voor klager zou
hebben als klager de aangezegde medicatie toegediend krijgt. Verweerder antwoordt dat de medicatie
het onderzoek niet in de weg zou moeten staan.
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Hiernaast merkt de Klachtencommissie op dat de afweging van de wilsonbekwaamheid op de tweede
pagina van de aanzeggingsbrief onvoldoende is gemotiveerd. De zin stopt namelijk bij ‘omdat’.
Verweerder geeft aan hiernaar te gaan kijken.
In de tweede ronde geeft klager aan dat er veel dingen zijn genoemd, waaronder een facet over
dementie. Klager vertelt dat zijn pinpas was geblokkeerd en hij wilde wachten met activeren totdat er
meer duidelijkheid was.
De PVP geeft aan het geschetste ernstig toestandsbeeld bij klager niet te kunnen rijmen met ontslag
bij gegrondverklaring van de klacht. Klager heeft momenteel geen woonruimte. Verweerder legt uit dat
klager niet per direct op straat wordt gezet, maar dat er samen met het Leger des Heils naar een
passende oplossing zal worden gezocht. Klager kan echter niet lang verblijven op de afdeling zonder
doel.
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. Klager geeft aan als voornemen te hebben weer op zichzelf te kunnen gaan wonen, maar
dat dit een heel lang traject is.
De voorzitter geeft aan dat partijen uiterlijk 20 juli 2022 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 klacht 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.
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De algemene feiten en omstandigheden
Klager is onvrijwillig opgenomen op grond van zorgmachtiging met een ingangsdatum van 19 april
2022 en een expiratiedatum van 19 oktober 2022.
De rechtbank heeft daarbij de volgende vormen 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
Indien het ernstig nadeel in ambulante setting niet afgewend kan worden:
● Beperken van de bewegingsvrijheid
● Opnemen in een accommodatie.
Op 05 juli 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 06 juli 2022 is een klacht van klager ontvangen door de Klachtencommissie. Daarbij heeft klager
aangegeven dat hij klaagt over de aanzegging van de verplichte medicatie.
Over klager
Klager betreft een 53-jarige man, bij wie het vermoeden bestaat dat hij lijdt aan een
autismespectrumstoornis. Voorafgaand aan de opname waren er zorgen over klager over het
mogelijke verlies van zijn woning.
In de documentatie wordt als voorlopige (hoofd)diagnose aangegeven disruptieve, impulsbeheersingsof andere gedragsstoornis en deze wordt ook als zodanig in de DSM-afgeleide classificatie 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.

Over het ernstig nadeel
In de documentatie 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 bestaat o.a. uit een risico op maatschappelijke teloorgang en het afroepen van
agressie over zichzelf. Uit de door de commissie ontvangen documentatie blijkt dat klager bizar
gedrag vertoont, zoals zich ontlasten in de douche en schreeuwen in zichzelf. Hiermee veroorzaakt hij
overlast voor zijn huisgenoten. Ook dreigt klager door zijn handelingen dakloos te raken, mede omdat
hij weigert een huurcontract te ondertekenen.
De Klachtencommissie is, alles overziend, van mening dat het gedrag van klager een reëel risico
inhoudt op ernstig nadeel voor klager zelf.
Over de verplichte zorg
De Klachtencommissie is van mening dat verplichte zorg in de vorm van verplichte antipsychotica
noodzakelijk is gezien de toestand van klager. Ook is de Klachtencommissie van mening dat
voldoende geprobeerd is klager te motiveren tot inname van de geïndiceerde medicatie. Nu klager
iedere vorm van medicatie blijft weigeren is de Klachtencommissie van mening dat medicatie in
depotvorm de enige optie is.
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.
Hiernaast is de Klachtencommissie van mening dat er geen reëel alternatief voor de verplichte zorg in
de vorm van verplichte medicatie aanwezig is. Nu behandeling met antipsychotica volgens de Richtlijn
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen geïndiceerd is, mag verwacht worden dat deze
behandeling doelmatig zal zijn en dat de voorgestelde medicatie de stoornis zal verbeteren waardoor
het ernstig nadeel wordt afgewend en de veiligheid wordt bevorderd.
De Klachtencommissie concludeert dat aan de voorwaarden voor het mogen toepassen van
verplichte medicatie is voldaan. De verplichte zorg voldoet aan de criteria van subsidiariteit,
proportionaliteit, doelmatigheid en veiligheid. Dit betekent dat de aanzegging van 05 juli 2022 terecht
is geweest.
De klacht tegen de verplichte zorg in de vorm van verplichte medicatie, zoals omschreven in de
informatiebrief van 05 juli 2022 wordt dan ook ongegrond verklaard.

IV.
●

Uitspraak
De Klachtencommissie verklaart de klacht over de verplichte medicatie, zoals omschreven in
de informatiebrief van 05 juli 2022, ongegrond.

Aldus besloten te Utrecht op 12 juli 2022 door de GGZ Klachtencommissie Patiënten en Naasten
Utrecht en ondertekend door de ambtelijk secretaris, in opdracht van de voorzitter, XX, op 18 juli
2022..

Nadat de Klachtencommissie een beslissing heeft genomen of indien de Klachtencommissie niet tijdig
een beslissing heeft genomen, kunnen klager, de vertegenwoordiger, de zorgaanbieder of een
nabestaande van klager binnen zes weken een schriftelijk en gemotiveerd verzoekschrift indienen bij
de rechter ter verkrijging van een beslissing over de klacht.
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