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Voorwoord  
 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Klachtencommissie Wet BOPZ en Wet KCZ van GGZ 
Friesland. Wij bieden u wederom een jaarverslag met veel inhoudelijke informatie over de wijze van 
klachtbehandeling door de commissie. Graag spoor ik u aan kennis te nemen van het verslag, alsook 
om u vrij te voelen vragen die het verslag bij u oproept of opmerkingen die u naar aanleiding van het 
verslag kwijt wilt, te melden bij de secretaris van de commissie.  
 
Het afgelopen jaar 2015 en het komende verslagjaar 2016 kenmerken zich door grote veranderingen 
in het klachtrecht. Eén van de veranderingen is dat de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector wordt 
ingetrokken. Deze verandering is gerealiseerd door de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten 
en geschillen zorg, met ingang van 1 januari 2016. Deze wet biedt een geheel nieuw kader waar het 
gaat om de behandeling van klachten. Het kalenderjaar 2016 zal het karakter van overgangsjaar 
hebben. Wat dit alles zal betekenen voor de klachtencommissie is op dit moment nog niet bekend. Het 
ligt in de lijn der verwachting dat de commissie ook in de toekomst een relevante rol zal spelen in de 
klachtafhandeling, maar de beslissing daarover ligt uiteindelijk bij de Raad van Bestuur van GGZ 
Friesland. 
 
Vanzelfsprekend komen dit soort veranderingen niet uit de lucht vallen. Zowel in het verslagjaar 2015 
als in het lopend kalenderjaar 2016 is door alle betrokken partijen veel energie gestoken in het proces 
van verandering. In het kader daarvan is één van de leden van de Klachtencommissie afgevaardigd 
als lid van de Landelijke Werkgroep Klachtencommissies GGZ, welke werkgroep zich mede bezig 
heeft gehouden met informatieverspreiding. Vanuit deze werkgroep is onder meer de conferentie voor 
GGZ Klachtencommissies georganiseerd, welke heeft plaatsgevonden op 13 november 2015. Een 
aantal leden van de commissie heeft deze conferentie bijgewoond. 
 
Er is op dit moment nog geen volledig zicht op de uitkomst van de ontwikkelingen in de regelgeving. 
Het ligt wel in de lijn der verwachting dat in het volgende verslagjaar zal kunnen worden beschreven 
welke consequenties één en ander heeft voor de Klachtencommissie zelf en voor de 
klachtbehandeling binnen de organisatie van GGZ Friesland als breder geheel. 
 
In het verslagjaar 2015 zijn relatief veel wijzigingen in het ledenbestand van de commissie aan de 
orde geweest. Een aantal leden heeft de commissie moeten verlaten en de commissie heeft als 
spiegelbeeld daarvan ook een aantal nieuwe leden kunnen benoemen. Een relatief nieuw fenomeen is 
dat sprake is geweest van ad hoc benoemingen, vooral waar het gaat om psychiaterleden. Hoewel 
deze werkwijze niet de voorkeur van de commissie heeft, bleek het in de praktijk noodzakelijk van 
deze constructie gebruik te maken. Die noodzaak is met name ingegeven geweest door het feit dat de 
commissie “als vanouds” een te kleine bezetting van leden heeft, waar het gaat om de groep van 
psychiaters. De ad hoc benoemingen hebben ook dan ook op dit specialisme betrekking gehad en 
waren noodzakelijk omdat binnen de groep van lid-psychiaters óf geen leden beschikbaar waren, 
bijvoorbeeld vanwege eerdere betrokkenheid met de desbetreffende klager uit hoofde van de eigen 
beroepspraktijk, óf de bewuste leden al in het kader van een ander deel van de klachtbehandeling 
(met name de schorsingsprocedure) ingezet waren. Het beperkte aantal psychiaterleden van de 
commissie blijft onverminderd een bron van zorg. 
 
In het verslagjaar 2015 zijn de werkzaamheden van de commissie uitgebreid. Er is een 
samenwerkingsverband tot stand gekomen op het terrein van de kinderen- en jeugdzorg. De 
betrokken partijen in dit samenwerkingsverband zijn Accare, Jeugdhulp Friesland, Reik, VNN en GGZ 
Friesland. Afgesproken is dat klachten die betrekking hebben op de teams waarin de samenwerking 
gestalte wordt gegeven, zullen worden behandeld door deze commissie. Daarbij geldt wel dat één lid 
van de Klachtencommissie afkomstig zal zijn uit de Klachtencommissie van één van de andere 
betrokken partijen. 
 
Ik wens u veel leesplezier toe en hoop dat de geboden informatie kan bijdragen aan het goede 
functioneren van betrokken medewerkers en werkverbanden. 
 
mr. J.J. Achterveld,  
voorzitter. 
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Cijfers en analyses 
 
 
In 2015 zijn bij de klachtencommissie 77 klaagschriften ingediend met daarin 96 klachten.  
Bij 14 klachten werd ook een schorsingsverzoek ingediend.  
 
 

 Aantal 
klaag- 

Aantal 
klachten 

Waarvan 
bemiddeld 

Afgehandeld 
via advies/ 

Behandeld 
hoorzitting/ 

Aantal 
schorsings- 

Aantal 
aanbevelingen 

Jaar schriften   informatie schriftelijk verzoeken  
2006 50 78 10 8 30 13 3 
2007 63 85 14 14 32 6 2 
2008 67 92 9 9 38 7 0 
2009 64 77 10 13 28 4 3 
2010 79 93 14 14 42 13 1 
2011 98 115 4 14 47 17 3 
2012 87 100 15 9 44 23 2 
2013 94 109 6 25 51 23 6 
2014 81 97 8 16 47 16 2 
2015 77 96 8 16 41 14 2 

 
 
Aangesloten instellingen 
BV In Hoofdzaken/Zorgmaatwerk te Winsum en de Vereniging van Zelfstandig Gevestigde 
Psychiaters in Friesland (VZGPF) hebben zich voor de behandeling van klachten die door hun 
patiënten worden ingediend aangesloten bij de klachtencommissie van GGZ Friesland.  
Er is in dit verslagjaar 3x een klaagschrift ontvangen van patiënten van deze instanties, met daarin 
beschreven vijf klachtonderdelen.  
 
 
BOPZ-klachten en WKCZ-klachten 
De meeste klachten die worden ingediend zijn zogenaamde algemene klachten, die vallen onder de 
werking van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ): in totaal 73 klachten.  
 
Er werd 23x een BOPZ-klacht ingediend. Deze BOPZ-klachten hadden betrekking op een beslissing 
tot dwangbehandeling, separatie of vrijhedenbeperking. De behandeling van deze klachten valt onder 
de klachtregeling zoals vastgelegd in de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 
(BOPZ).  
Sommige klagers dienden per klaagschrift meerdere klachten in. Bij 4 klaagschriften was er sprake 
van zowel BOPZ- als KCZ-klachten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaar Totaal ingediende 
klachten 

KCZ-klachten BOPZ-klachten 

2010 93 70 23 

2011 115 101 14 

2012 100 78 22 

2013 109 81 28 

2014 97 75 22 

2015 96 73 23 



 8 

 
 
 
 
 
 
 
Onderverdeling ingediende BOPZ-klachten  
 

 
 
 
De klachten artikel 38 BOPZ (dwangbehandeling) gingen meestal over de beslissing om iemand 
gedwongen te behandelen met medicatie: 12x. Daarnaast ging het 3x over separatie en 1x over een 
besluit tot ECT-behandeling.  
 
De artikel 39 klachten  (middelen en/of maatregelen ter overbrugging van een noodsituatie) gingen 
over beslissingen tot separatie (2x) en over het toedienen van medicatie (2x). 
 
De artikel 40 klachten gingen 2x over de beperking van vrijheden (buiten de afdeling, telefoon/internet) 
en 1x over afzondering.  
 
  

22

26

2
3

5 11 11

2
14

1
1

5

2

23 bopz klachten

Onderwerp van de ingediende klachten

behandeling (22)

bejegening (26)

dossier (2)

hotelfunctie (3)

financien (5)

behandelplan (1)

ontslag/overplaatsing (1)

informatie (11)

organisatie (2)

dwangmedicatie (14)

afzondering (1)

overige dwang (1)

separatie (5)

vrijhedenbeperking (2)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

BOPZ 38

BOPZ 39

BOPZ 40

KCZ

16

4

3

73



 9 

Klachten met een schorsingsverzoek 
 

Onderwerp klacht Afhandeling schorsingsverzoek  

dwangmedicatie behandelaar is bereid te wachten met het uitvoeren van de 
beslissing waarover wordt geklaagd tot de klachtencommissie 
de klacht behandelt en daarover uitspraak doet   

5x 

 de klachtencommissie heeft het schorsingsverzoek afgewezen  3x  
 verzoek toegewezen, de klachtencommissie heeft de bestreden 

beslissing geschorst  
1x 

separatie 
 

verzoek toegewezen, de klachtencommissie heeft de bestreden 
beslissing geschorst  

1x 

verzoek door klager ingetrokken, maatregel ondertussen 
opgeheven 

1x 

dwangbehandeling behandelaar is bereid te wachten met het uitvoeren van de 
beslissing waarover wordt geklaagd tot de klachtencommissie 
de klacht behandelt en uitspraak doet   

1x 

vrijhedenbeperking de klachtencommissie heeft het schorsingsverzoek afgewezen  1x 
ontslag/overplaatsing verzoek toegewezen, de klachtencommissie heeft de bestreden 

beslissing geschorst  
1x 

 Totaal 14 
 
 
 
Afhandeling klachten 
De klachtencommissie heeft 41 klachten behandeld en daarvoor is 33 keer een hoorzitting gehouden. 
Wanneer een klager meerdere klachten tegelijk indiende zijn deze in één hoorzitting behandeld. Bij 
1 klachtbehandeling zag de commissie aanleiding om een tweede hoorzitting te houden. 
  
Bij 14 klachten heeft de klachtencommissie het voorstel gedaan om te bemiddelen.  
In totaal werden 8 klachten opgelost door bemiddeling. 
  
Daarnaast zijn 16 klachten afgesloten na het geven van advies of informatie. Het gaat hierbij om 
klachten waarbij een klager na beraad over de werkwijze van de klachtencommissie en welke andere 
mogelijkheden er zijn om aandacht voor een klacht te vragen, heeft besloten de klacht op een andere 
wijze aan de orde te stellen. Klagers worden onder andere gewezen op de hulp die een patiënten- of 
familievertrouwenspersoon kan bieden. Soms is de klacht doorgeleid voor nader onderling overleg 
tussen de direct betrokkenen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Hoorzitting 40 

Anders (schriftelijk behandeld) 1 

Bemiddeling 8 

Advies/informatie 16 

Niet gecontinueerd 16 

Ingetrokken 10 

Niet ontvankelijk 3 

Nog niet afgesloten 2 

 96 
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Behandelde klachten ingedeeld naar klachtgrond BOPZ en KCZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duur klachtbehandeling  
Voor de BOPZ-klachten wordt uiterlijk twee weken na ontvangst een hoorzitting georganiseerd. De 
klachtencommissie streeft ernaar de beslissing uiterlijk twee weken na de hoorzitting op schrift te 
stellen en samen met het verslag van de hoorzitting te verzenden. Als de klachtencommissie daar 
aanleiding voor ziet, wordt de beslissing kort na de hoorzitting mondeling meegedeeld. Bij algemene 
klachten (WKCZ) doet de commissie gemiddeld binnen vier tot zes weken na de hoorzitting uitspraak.  
 
In een aantal gevallen was de termijn van afhandeling langer, omdat er nader onderzoek nodig bleek 
of uitstel is gevraagd door een van de betrokkenen. In een enkel geval is een tweede hoorzitting 
gehouden voordat er uitspraak is gedaan. Regelmatig blijft een klacht na indiening een tijd lang open 
staan in afwachting van nadere informatie of antwoord op de vraag op welke wijze de klager de klacht 
wil laten behandelen. Als er (na herinnering) niet meer gereageerd wordt, wordt de klacht uiteindelijk 
afgesloten.  
Verder zijn van invloed op de behandelduur de werkdruk/volle agenda’s van verweerders en 
bezettingsproblemen binnen de klachtencommissie. De ervaring van de commissie is dat 
medewerkers tijd in hun agenda vrijmaken voor een klachtbehandeling. Wanneer dat om gegronde 
redenen niet mogelijk is, blijkt het vaak niet eenvoudig op korte termijn een nieuwe datum vast te 
stellen. De commissie probeert dit op te vangen door, als de aard van de klacht dat toelaat, eerst 
verhinderdata op te vragen bij alle betrokkenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      

Indiener klacht   Herkomst klacht  

man 40  Urgent en Intensief 30 

vrouw 41  Behandeling en Genezing 23 

echtpaar 2  Herstel en Behandeling 24 

ouder(s) 2  Ouderen/Ziekenhuispsychiatrie 3 

groep 1  SGU MindUp 4 

relatie/familie 8  Kinnik 1 

zaakwaarnemer/gemachtigde/mentor 2  Anders 11 

 96   96 
 

Jaar Behandelde klachten BOPZ KCZ 

2011 47 11 36 

2012 44 17 27 

2013 51 21 30 

2014 47 20 27 

2015 41 19 22 

Duur klachtbehandeling  
 

binnen 2 weken 25 

2 tot 4 weken 12 

maand tot half jaar 56 

half jaar of langer 1 

nog niet afgesloten 2 

 96 
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Behandelde klachten in 2015  
 

Onderwerp  klacht Klachtgrond Beslissing Herkomst 

separatie BOPZ gegrond Herstel & Behandeling 
separatie BOPZ deels gegrond Herstel & Behandeling 
separatie (uitvoering/sanctie) BOPZ deels gegrond Urgent & Intensief 
dwangmedicatie (nood) BOPZ gegrond Urgent & Intensief 
afzondering BOPZ gegrond Urgent & Intensief 
behandeling KCZ gegrond Anders 
behandeling KCZ deels gegrond SGU MindUp 
bejegening KCZ gegrond Anders 
bejegening  KCZ deels gegrond Behandeling & Genezing 
bejegening KCZ gegrond Herstel & Behandeling 
bejegening KCZ gegrond Herstel & Behandeling 

Gegrond/deels gegrond verklaarde klachten 11  
    
dwangmedicatie BOPZ ongegrond Urgent & Intensief 
dwangmedicatie BOPZ ongegrond Herstel & Behandeling 
dwangmedicatie BOPZ ongegrond Herstel & Behandeling 
dwangmedicatie BOPZ ongegrond Herstel & Behandeling 
dwangmedicatie BOPZ ongegrond Herstel & Behandeling 
dwangmedicatie BOPZ ongegrond Herstel & Behandeling 
dwangmedicatie BOPZ ongegrond Urgent & Intensief 
dwangmedicatie BOPZ ongegrond Herstel & Behandeling 
dwangmedicatie BOPZ ongegrond Urgent & Intensief 
dwangmedicatie BOPZ ongegrond Herstel & Behandeling 
dwangmedicatie BOPZ ongegrond Urgent & Intensief 
dwangmedicatie  BOPZ ongegrond Herstel & Behandeling 
dwangmedicatie BOPZ ongegrond Herstel & Behandeling 
dwangbehandeling (ect) BOPZ ongegrond Ouderen/Zkh-psychiatrie  
separatie (voortzetting)  BOPZ ongegrond Urgent & Intensief 
vrijhedenbeperking BOPZ ongegrond Urgent & Intensief 
vrijhedenbeperking BOPZ ongegrond Urgent & Intensief 
gedwongen ontslag KCZ ongegrond Herstel & Behandeling 
behandeling  KCZ ongegrond Urgent & Intensief 
behandeling KCZ ongegrond Behandeling & Genezing 
behandeling KCZ ongegrond Behandeling & Genezing 
bejegening KCZ ongegrond Herstel & Behandeling 
bejegening KCZ ongegrond Herstel & Behandeling 
bejegening KCZ ongegrond Behandeling & Genezing 
bejegening KCZ ongegrond Urgent & Intensief 
financiën  KCZ ongegrond Herstel & Behandeling 
informatie KCZ ongegrond Urgent & Intensief 
informatie KCZ ongegrond Behandeling & Genezing 

Ongegrond verklaarde klachten 28  
    
bejegening KCZ niet ontvankelijk Urgent & Intensief 
organisatie KCZ onbevoegd GGZ Friesland  

Totaal behandelde klachten/uitspraak 41  
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Bemiddelde klachten  
 

Onderwerp klacht Herkomst 

Informeren en betrekken familie Behandeling & Genezing 

 
Behandeling,  
informatieoverdracht diagnose/behandelafspraken bij crisis  
 

Behandeling & Genezing 

 
Vervolgbehandeling,  
informeren over besluitvorming en bejegening  
 

Behandeling & Genezing 

 
Communicatie bij overgang naar ander zorgprogramma, 
niet nakomen van toezeggingen/afspraken  
 

Behandeling & Genezing 

 
Bejegening, manier van aanspreken en omgang, 
aandacht voor het blijven zien van de mens achter of ondanks de 
ziekte buiten het systeem van regels om 
 

Urgent en Intensief 

 
Afhandeling van schade door inbraak en diefstal,  
informeren over besluitvorming/regels  
 

Urgent & Intensief 
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Aanbevelingen klachtencommissie  
 

Onderwerp klacht Aanbeveling en reactie Raad van Bestuur 

 
Gedwongen ontslag 

 
Klager verwees in zijn klacht met schorsingsverzoek over het hem per 
24 september 2015 aanzeggen van gedwongen ontslag naar het bepaalde in 
artikel 460 van de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst en 
meer specifiek naar de richtlijn “Beëindiging behandelovereenkomst, 
gedwongen ontslag en weigeren behandeling” van GGZ Friesland (verder te 
noemen: de richtlijn) waarin dit artikel is uitgewerkt. Klager vroeg zich af of op 
juiste wijze toepassing is gegeven aan deze richtlijn. Hij wees erop dat niet 
voldoende is onderzocht of minder ingrijpende oplossingen mogelijk waren. 
Nu zijn gedragingen ten dele terug te voeren zijn op zijn psychische toestand, 
stelde klager dat hem daarvan niet ten volle een verwijt kon worden gemaakt. 
Die omstandigheid sloot in zijn visie een gedwongen ontslag uit. Voorts stelde 
klager dat het ontslag niet op redelijke termijn is uitgevoerd, dat de nazorg 
onvoldoende lijkt te zijn geregeld en dat procedureel niet conform de richtlijn 
is gehandeld. 
 
De commissie kwam tot het oordeel dat de klacht ongegrond was en dat het 
gedwongen ontslag is gegeven in overeenstemming met de aanbevelingen, 
zoals neergelegd in de daartoe vastgestelde richtlijn. Klager heeft zich min of 
meer stelstelmatig niet gehouden aan gemaakte afspraken over zijn gedrag 
en heeft (daarmee) herhaaldelijk de huisregels overtreden. Gezien de 
concrete omstandigheden van deze situatie kon van de instelling in alle 
redelijkheid niet meer worden gevergd dat de behandeling zou worden 
voortgezet c.q. dat het verblijf van klager in de instelling zou worden 
gecontinueerd. Ook zijn er geen omstandigheden naar voren gekomen op 
grond waarvan moet worden geoordeeld dat de beslissing van verweerder 
anderszins in strijd zou zijn met de regelgeving. Uit het dossier blijkt dat 
aandacht is besteed aan de toekomstige woonsituatie van klager en aan zijn 
financiële situatie. Dat één en ander niet heeft geleid tot een definitieve 
oplossing voor klager, deed aan deze conclusie niet af. Mede gezien de 
afspraken die op 15 juli 2015 zijn gemaakt, stelde de commissie vast dat 
klager meer dan voldoende tijd heeft gehad om (zelf) regelingen te treffen 
voor zijn toekomstige woonsituatie en financiële situatie. Uit de regelgeving 
vloeit niet voort dat er sprake moet zijn van definitieve oplossingen met 
betrekking tot de woonsituatie en de financiële situatie, voordat tot een 
gedwongen ontslag kan worden overgegaan. In de richtlijn is slechts 
aangegeven, dat de instelling voor deze problematiek aandacht dient te 
hebben. Aan dit criterium was (meer dan) voldaan. 
 
Daarnaast heeft klager vraagtekens gezet bij de procedurele gang van zaken. 
Met klager was de commissie van oordeel dat in de bestreden beslissing niet 
volledig is gehandeld conform de richtlijn. Met name is door verweerder niet 
gewezen op de mogelijkheid beroep in te stellen bij de programmadirecteur 
en op de mogelijkheid tot bijstand van de pvp. Deze vaststelling bracht de 
commissie niet tot een ander inhoudelijk oordeel. In het kader van de 
schorsingsprocedure is deze omissie in de visie van de commissie in 
voldoende mate hersteld.  
De commissie heeft verweerder er wel op gewezen dat het in zaken als deze 
de voorkeur verdient dat de betrokken cliënt direct bij de te nemen beslissing 
duidelijk en uitvoerig wordt geïnformeerd over zijn rechtspositie. 
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Onderwerp klacht Aanbeveling en reactie Raad van Bestuur 

 
 

 
Verder heeft de commissie een overweging opgenomen over het door 
verweerder opnemen van informatie over de procedure klachtbehandeling in 
het EPD van klager. Verweerder heeft dit gedaan vanuit het oogpunt van 
transparantie. De commissie ziet geen bezwaar tegen het opnemen van 
zakelijke informatie in het EPD, echter voor zover dat niet strikt zakelijke 
informatie betreft, bijvoorbeeld wat betreft de verwachte uitkomst van de 
klachtbehandeling of informatie met de opmerking “mede ter kennisname aan 
de commissie” is het in de visie van de commissie niet juist die informatie in 
het EPD op te nemen.  
 
De Raad van Bestuur liet weten zich te kunnen vinden in de uitspraak en 
geen aanleiding te zien voor het nemen van algemene maatregelen. 

 
Informatie en 
communicatie, 
bejegening 

 
Klaagster diende een klacht in over de wijze van onderzoek van een melding 
grensoverschrijdend gedrag en over de communicatie/ informatie daarover 
aan haar tijdens die procedure. Klaagster had zich overrompeld gevoeld door 
een telefoontje van de directie, waarover zij pas kort tevoren was 
geïnformeerd dat het zou volgen. Zij is niet gewezen op haar recht om geen 
informatie te verstrekken of over haar recht om af te kunnen zien van 
deelname aan het onderzoek. De klacht jegens de leden van de 
onderzoekscommissie had voor een belangrijk deel betrekking op de wijze 
waarop de procedure is gevoerd en in verband daarmee, de manier waarop 
klaagster over deze procedure is geïnformeerd. Klaagster verweet de leden 
van de onderzoekscommissie vooral dat zij onvoldoende informatie heeft 
gekregen en dat de commissie toch met haar in gesprek wilde over de aard 
van het grensoverschrijdend gedrag, terwijl klaagster had aangegeven dit niet 
te willen. Verder kon zij zich niet vinden in de wijze van verslaglegging en 
vond klaagster dat er in het onderzoek onvoldoende zorg en aandacht was 
voor haar persoonlijk en geen of te weinig ruimte heeft bestaan voor het 
herstellen van de vertrouwensrelatie.  
 
Centraal voor de klachtencommissie in de beoordeling van de klacht stond de 
vraag of op juiste wijze toepassing is gegeven aan de richtlijn “Vermoeden op 
grensoverschrijdend gedrag door een medewerker tegenover een patiënt” 
(verder te noemen: de richtlijn). 
De klachtencommissie kwam tot het oordeel dat de gang van zaken en 
procedurestappen die waren gevolgd niet in overeenstemming waren met de 
richtlijn, wat betreft het contact dat met klaagster was opgenomen door de 
directie en het doen van “vooronderzoek”. 
De klachtencommissie constateerde dat volgens de richtlijn de rol van de 
directie is beperkt tot die van regiehouder waarbij het met name niet een taak 
van de directie is om enige vooronderzoek te starten, omdat het tot de taak 
van de onderzoekscommissie zelf geacht wordt te behoren om te 
onderzoeken of sprake is van een reële melding. De klachtencommissie 
verklaarde de klacht op dat punt gegrond. 
Daarbij merkte de klachtencommissie op dat het in het kader van onderzoek 
als hier aan de orde altijd de voorkeur verdient gesprekken op persoonlijke 
basis te voeren en niet telefonisch. In de visie van de klachtencommissie zou 
telefonisch contact alleen aan de orde moeten zijn, indien dit de nadrukkelijke 
keuze van de betrokkene zelf is geweest. In casu was dit niet het geval. De 
klachtencommissie hechtte er daarbij aan ook op te merken dat zij niet 
twijfelde aan de goede intenties van betreffende verweerster, terwijl zij ook 
niet heeft kunnen vaststellen dat hetgeen klaagster heeft gesteld over de 
gang van zaken tijdens dit gesprek (volledig) juist is geweest.  
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Onderwerp klacht Aanbeveling en reactie Raad van Bestuur 

 
 

 
De klachtencommissie heeft met instemming kennis genomen van het 
voornemen van verweerders om voornoemde richtlijn nadrukkelijk aan te 
passen op het punt van de informatieverstrekking aan patiënten over het 
recht om te mogen zwijgen c.q. het recht af te kunnen zien van deelname aan 
het onderzoek. 
 
In de richtlijn is opgenomen dat patiënten kunnen rekenen op een zorgvuldige 
en veilige procedure en afhandeling. Meer specifiek wordt aangegeven dat 
het gesprek met de patiënt onderdeel van de procedure uitmaakt. Daarbij 
geldt –aldus nog steeds de richtlijn– dat het doel van het gesprek duidelijk 
moet worden gemaakt en dat de patiënt de ruimte krijgt de eigen ervaringen 
te bespreken en de situatie te verhelderen. Er dient uitleg te worden gegeven 
over de procedure, inclusief de wijze van rapporteren en over het bewaren 
van de informatie. De commissie heeft moeten vaststellen dat klaagster 
enerzijds en de leden van de onderzoekscommissie anderzijds totaal andere 
verwachtingen en ideeën hadden bij het uit te voeren onderzoek. Klaagster 
stelt nadrukkelijk te hebben aangegeven dat voor haar met name van belang 
was om de vertrouwensrelatie hersteld te krijgen en ook in de toekomst 
goede zorg te ontvangen. De onderzoekscommissie stelt helder verteld te 
hebben hoe de procedure zou verlopen en hoe het onderzoek zou worden 
uitgevoerd. De commissieleden geven aan dat zij niet de opdracht hebben 
meegekregen te zorgen voor voldoende hulp en om de vertrouwensrelatie 
tussen klaagster en GGZ Friesland te herstellen. 
Alles overwegende kwam de commissie tot het oordeel dat de wijze van 
informatieverstrekking met betrekking tot de procedure die in geval van een 
melding als hier aan de orde gevoerd zal worden onvoldoende was geweest. 
Meer specifiek was de commissie van oordeel dat onvoldoende invulling 
wordt gegeven aan het algemene recht van de patiënt, zoals neergelegd in 
de richtlijn, inhoudende dat patiënten kunnen rekenen op een zorgvuldige en 
veilige procedure en afhandeling. De commissie was verder van oordeel dat 
het onderzoek wel degelijk betrekking dient te hebben op de positie van de 
betrokken patiënt. In bijlage 2 van genoemde richtlijn is neergelegd dat het 
doel van het onderzoek onder meer betrekking dient te hebben op de vraag 
of er schade en nadelige gevolgen voor de betrokken patiënt aan het licht zijn 
gekomen en of het nodig is ondersteunende en zorginterventies voor de 
patiënt te organiseren. Hierbij past in de visie van de commissie juist een 
actieve opstelling van de onderzoekscommissie, ook waar het de positie van 
de patiënt betreft. In zoverre had klaagster terecht aandacht gevraagd voor 
de vertrouwensrelatie en de wijze van zorgverlening in de toekomst. 
 
In de visie van de commissie verdient het aanbeveling om in het kader van de 
procedure als hier aan de orde enkel en alleen schriftelijk te communiceren. 
Nadat de melding is binnengekomen, zou daarvan bij de betrokken patiënt 
schriftelijk melding moeten worden gemaakt. Ter gelegenheid daarvan dient 
in de visie van de commissie zoveel mogelijk informatie te worden verstrekt, 
waaronder in ieder geval een afschrift van genoemde richtlijn. Daarbij dient 
meer duidelijkheid te worden gegeven over de rol die de patiënt wel/niet kan 
spelen en over het recht van de patiënt om medewerking aan het onderzoek 
te weigeren. Zoals hiervoor al is vastgesteld zal de richtlijn op dit onderdeel 
worden aangepast. Ook kan informatie worden verstrekt over de te volgen 
procedure, zoals benoemd in bijlage 2 bij de richtlijn. Dit is van belang, omdat 
het verstrekken van uitgebreide informatie de patiënt de gelegenheid biedt 
zich nadrukkelijk te beraden op zijn/haar positie en op basis daarvan een 
beslissing te nemen over de vraag of de patiënt wil meewerken aan het 
onderzoek en in welke mate dat het geval is. 
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Onderwerp klacht Aanbeveling en reactie Raad van Bestuur 

 
 
 

De commissie kwam tot de slotsom dat de klacht voor zover deze betrekking 
heeft op de aspecten zorgvuldigheid, communicatie en informatieverstrekking 
gegrond was. Voor zover deze betrekking had op de bejegening, dat 
klaagster uiteindelijk niet weet op welke exacte feiten en gebeurtenissen de 
onderzoekscommissie zich heeft gebaseerd tijdens haar onderzoek en op de 
planning, werd de klacht ongegrond verklaard. De commissie heeft de 
aanbeveling gedaan om de richtlijn aan te passen op het punt van de 
informatieverstrekking aan en communicatie met patiënten. 
 
De Raad van Bestuur gaf in zijn reactie aan dat de richtlijn en bijhorende 
instructie kennelijk ruimte laat voor onduidelijkheid en interpretatieverschillen. 
Om deze reden zal de richtlijn worden aangepast en verduidelijkt, zoals 
geadviseerd door de klachtencommissie en zoals toegezegd tijdens de zitting 
door verweerders. 
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Reactie Raad van Bestuur op beslissingen 
 
In de meeste gevallen is bericht ontvangen dat de Raad van Bestuur zich kon vinden in de uitspraak 
van de klachtencommissie en daarin geen aanleiding zag voor het nemen van algemene maatregelen. 
Een aantal beslissingen gaf wel aanleiding om maatregelen te nemen ter verbetering van de zorg.  
 
 

Onderwerp klacht Reactie Raad van Bestuur  

 
Onvoldoende zorg 
en veiligheid  
 

 
Klaagster stelde zich op het standpunt dat de zorg die haar door 
medewerkers van het team Beschermende Woonvorm (BW) is verleend, 
onvoldoende is geweest in de periode dat een medebewoonster 
psychotische klachten had. De zorg van het team ging vooral uit naar de 
bewuste medebewoonster.  
 
De klachtencommissie heeft de klacht gegrond verklaard, voor zover deze 
betrekking had op het schenden van klaagsters recht op veilig, beschermd 
wonen.  
De commissie heeft niet kunnen vaststellen dat er tekortgeschoten is in het 
verlenen van zorg. De commissie stelde vast dat klaagster in de bewuste 
periode niet dan wel nauwelijks zelf in de woning aanwezig is geweest. 
Vanuit de aard van de zaak kan daarom niet worden vastgesteld dat aan 
klaagster onvoldoende zorg is verleend. Door verweerder is gesteld –en door 
klaagster is niet bestreden– dat in de week na de decompensatie van de 
medebewoonster meermalen telefonisch contact heeft plaatsgevonden 
tussen klaagster en medewerkers van GGZ Friesland. Ook deze contacten 
vallen onder de noemer “zorg”. Echter, mede uit wat klaagster tijdens de 
hoorzitting naar voren heeft gebracht, heeft de commissie afgeleid dat 
klaagster tevens heeft bedoeld te stellen dat zij van mening is dat haar 
veiligheid in de bewuste periode onvoldoende gewaarborgd is geweest. 
Volgens planning is klaagster op zondag met verlof gegaan, zodat 
geconcludeerd moet worden dat de decompensatie van de medebewoonster 
bij het nemen van deze beslissing geen rol heeft gespeeld. In de loop van de 
week is klaagster echter teruggekeerd naar haar woning. Zij stelt vervolgens 
nog twee nachten en de tussenliggende dag in de woning te hebben 
verbleven. In die periode maakte zij zich grote zorgen over het gedrag van 
de medebewoonster. Deze medebewoonster was erg onrustig en gedurende 
de loop van de nacht wakker. Zij praatte steeds over vuur, zij had kaarsen 
gekocht en wilde gaan koken zonder een pan op het vuur te zetten. 
Klaagster stelt dat zij hieromtrent contact heeft opgenomen met de 
achterwacht, maar als antwoord kreeg dat het allemaal wel meeviel.  
In de visie van de commissie heeft klaagster in deze periode terecht 
aangegeven dat er sprake was van een situatie die nader onderzoek vroeg. 
De mededelingen die klaagster deed over het gedrag van de 
medebewoonster waren in de visie van de commissie voldoende ernstig om 
uit te (laten) zoeken wat er nu exact aan de hand was en of er wel of niet een 
gevaarlijke situatie aan de orde was. 
Deze visie van de commissie is feitelijk bevestigd tijdens de hoorzitting, 
omdat aldaar gebleken is dat ook de medewerkers van de BW zelf hebben 
aangedrongen op opname van de bewuste medebewoonster. De beslissing 
over het al dan niet laten opnemen van de medebewoonster lag echter bij 
het FACT en bij het FACT-team bestond geen bereidheid om mevrouw op te 
laten nemen. Deze informatie was bekend bij de medewerkers van de BW. 
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Onderwerp klacht Reactie Raad van Bestuur  

 
 
 
 

 
In de visie van de commissie hebben de bewuste medewerkers in 
onvoldoende mate gecommuniceerd met klaagster. Gezien de feitelijke 
situatie en gezien het oordeel zoals dat (ook) bij de medewerkers van de BW 
bestond over deze situatie, had klaagster in ieder geval een keuze moeten 
worden geboden. De medewerkers hadden over de situatie dienen te 
communiceren met klaagster en haar in ieder geval alternatieven moeten 
aanbieden. Meer specifiek had bijvoorbeeld kunnen worden aangeboden dat 
klaagster één of twee nachten in een andere ruimte of in een andere woning 
had kunnen verblijven. Ook had –duidelijker– aan klaagster kunnen worden 
uitgelegd dat uiteindelijk het FACT-team de partij was die beslissingen moest 
nemen over de situatie van de medebewoonster. Indien klaagster deze 
kennis zou hebben gehad, had zij ook de mogelijkheid kunnen benutten om 
rechtstreeks bij haar contactpersoon bij het FACT aan te dringen op 
duidelijkheid c.q. informatie. Door klaagster niet in te lichten is haar deze 
mogelijkheid onthouden. 
De commissie komt derhalve tot de conclusie dat de klacht niet gegrond is 
voor zover klaagster stelt dat haar onvoldoende zorg is geboden; voor zover 
klaagster stelt dat haar recht op veilig, (echt) beschermd wonen is 
geschonden, komt de commissie tot de conclusie dat deze klacht terecht 
naar voren is gebracht. De commissie heeft de klacht dan ook in zoverre 
gegrond verklaard. 
 
Reactie Raad van Bestuur: het FACT-behandelteam heeft het psychiatrisch 
toestandsbeeld beoordeeld en een risicotaxatie verricht omtrent de ernst van 
het gedrag van klaagsters medebewoonster. De noodzaak tot opname om 
het risico op gevaar af te wenden is hierbij meegewogen, waarop besloten is 
dat een opname niet noodzakelijk was. Medewerkers van de BW hebben 
hier in onvoldoende mate met klaagster over gecommuniceerd. Als dat wel 
was gebeurd had klaagster ook zelf daarover in gesprek kunnen gaan met 
haar behandelaar. Daarnaast had het BW-team een alternatieve slaapplek 
aan klaagster moeten aanbieden, ondanks het feit dat zij daarover met haar 
partner afspraak had gemaakt. De betreffende directie gaat in gesprek met 
het management van de BW om hier verbetering in te realiseren. 
  

 
Separatie 
 
 

 
Aanvankelijk hebben verweerders klager bij brief van 17 augustus 2015 
dwangbehandeling aangezegd, bestaande uit afzondering in de HIC-ruimte, 
vooreerst voor een periode van één maand. Op 17 augustus 2015 heeft zich 
een incident afgespeeld waarop vervolgens (bij wijze van noodmaatregel) is 
gesepareerd. Mede naar aanleiding van dit incident hebben verweerders de 
aanzegging van 17 augustus 2015 ingetrokken en op 19 augustus 2015 een 
nieuwe schriftelijke aanzegging gedaan. Daarin is opgenomen dat de 
dwangbehandeling zal bestaan uit (1) afzondering in de HIC-ruimte, (2) zo 
nodig separatie en (3) zo nodig het toedienen van medicatie per injectie. 
Verweerders hebben aan de aanzegging ten grondslag gelegd dat bij klager 
sprake is van een psychotische stoornis, te weten schizofrenie, paranoïde 
type. Vanuit de psychose is er sprake van overprikkeling op de afdeling en 
achterdocht richting patiënten en verpleegkundigen. De ervaring leert dat de 
spanning bij klager snel en onverwacht kan oplopen en indien zich dat 
voordoet is klager niet meer voor rede vatbaar. In het verleden is ook sprake 
geweest van agressie richting personen en materiaal wanneer contact met 
klager niet mogelijk was, aldus tot zover de aanzegging. 
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Onderwerp klacht Reactie Raad van Bestuur  

 
 

 
De commissie heeft vastgesteld dat de klacht alleen is gericht tegen 
onderdeel (2) van de aanzegging van 19 augustus 2015, dus ook niet tegen 
de separatie die bij wijze van noodmaatregel op 17 augustus 2015 is ingezet. 
Met zijn klacht benadrukt klager dat hij zich in de HIC-ruimte prettiger en 
ontspannen voelt. In de separeer voelt hij zich nadrukkelijk opgesloten en 
ervaart hij weinig bewegingsvrijheid. De HIC-ruimte is minder strak en steriel, 
en klager beschikt er over wat meer ruimte en meubilair dan in de separeer. 
Separatie zoals aangezegd acht klager daarom te ingrijpend en onnodig. 
De commissie overweegt dat klager met zijn klacht in essentie niet het 
bestaan van intern gevaar bestrijdt, maar dat hij zich beroept op de vereiste 
proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid. Het bestaan van intern 
gevaar neemt de commissie daarom als vaststaand aan. De vraag waar het 
vervolgens om gaat is of dat gevaar de aangezegde separatie kan 
rechtvaardigen. Sedert de opname van klager zijn in het EPD verschillende 
incidenten met ongewenst gedrag gerapporteerd. Naar aanleiding hiervan is 
klager met ingang van 10 augustus 2015 op de open HIC geplaatst. 
Vervolgens vinden tot 17 augustus 2015 nog een aantal incidenten plaats. 
De verpleging vermeldt hierover in het EPD dat klager onvoorspelbaar 
overkomt en men voorbereid was op een eventuele klap (die er niet kwam). 
De commissie stelt voorop dat voormelde rapportage over klager in het EPD 
duidelijk maakt wat het effect is van klagers onvoorspelbare gedrag op het 
gevoel van veiligheid van de medewerkers. Dat gevoel lijkt mede te worden 
gevoed door ervaringen met klager in het verleden. Zonder dat een en ander 
nader is uitgewerkt, wordt in het dossier vermeld dat twee medewerkers een 
aangifte tegen klager hebben lopen. De commissie ziet hieraan niet voorbij 
en heeft dit uitdrukkelijk meegewogen. 
Desalniettemin was de commissie van oordeel dat de recente gedragingen 
van klager -in onderling verband beschouwd en met inachtneming van het 
beeld dat de commissie zich overigens van klager heeft gevormd op grond 
van bestudering van het dossier en zijn voorkomen ter hoorzitting- objectief 
niet zodanig ernstig zijn dat zij separatie van klager (anders dan bij wege van 
noodmaatregel) kunnen rechtvaardigen. De commissie wijst er hierbij op dat 
ook in de EPD-rapportage van de psychiater die klager heeft gezien voor 
een second opinion in het kader van de procedure dwangbehandeling, geen 
steun te vinden lijkt voor separatie. Deze psychiater beschrijft de keuze om 
klager op de HIC te plaatsen als "heel terecht, ook op de momenten dat hij 
dat liever niet wil. Desgevraagd komt hij er goed tot rust en daarmee is het 
m.i. proportioneel en doelmatig en minder invasief dan dwangmedicatie of 
separatie." Bij dit oordeel sluit de commissie zich graag aan.  
Op grond van vorenstaande overwegingen verklaarde de commissie de 
klacht gegrond en vernietigde de beslissing van verweerders voor zover de 
daarin aangezegde dwangbehandeling mede bestaat uit het zo nodig 
separeren van klager.  
 
Reactie Raad van Bestuur:  
Er zijn voorafgaande aan de zitting van de klachtencommissie bouwkundige 
aanpassingen gedaan aan één van de twee HIC-ruimten, waarmee een 
afzonderingsmogelijkheid is gecreëerd binnen de HIC-kliniek. Met deze 
maatregel kon de noodzaak tot separeerverpleging worden afgewend. Ten 
tijde van klachtzitting was er voldoende vertrouwen en samenwerking dat het 
behandelplan ten behoeve van afzonderingsverpleging in plaats van 
separeerverpleging kon worden uitgevoerd, zodat de uitspraak van de 
klachtencommissie in de lijn was van het gevoerde behandelbeleid. 
Ondertussen was klager overgeplaatst en aldaar volledig gemobiliseerd naar 
verblijf op de afdeling. 
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Onderwerp klacht Reactie Raad van Bestuur  

 
Separatie, 
dwangmedicatie, 
 
afzondering, 
kamerprogramma 
 
 

 
Klager diende een klacht in over dwangbehandeling, bestaande uit 
voortzetting van al lopende separeerverpleging en uit behandeling met 
dwangmedicatie. Klager bestreed verder de noodzaak van hem toegediende 
noodmedicatie, het opleggen van een kamerprogramma en klaagde over de 
feitelijke toepassing van de dwangmaatregelen.  
 
Wat betreft het toedienen van noodmedicatie (cisordinol) constateerde de 
commissie dat dit in de aanzegging dwangbehandeling d.d. 4 augustus 2015 
was opgenomen “in geval van nood ter overbrugging” ex artikel 39 en daarna 
per 16 september 2015 in een aanvullende aanzegbrief het als 
depotmedicatie zou worden toegediend, ex artikel 38. De commissie stelde 
vast dat van toediening van noodmedicatie sprake geweest kan zijn in de 
periode vanaf de datum van klagers opname tot en met 16 september 2015, 
zijnde de dagtekening van de aanvullende aanzegbrief. Uit het dossier bleek 
dat aan klager in dit tijdvak meerdere malen medicatie is toegediend en dat 
niet te herleiden was in welke gevallen het ging om noodmedicatie en wat 
hiervoor de concrete aanleiding was. Ook was de beslissing niet 
gemotiveerd aan klager meegedeeld volgens toepassing van artikel 40a 
BOPZ. Nu dit niet is gebeurd stelde de commissie vast dat het dossier 
onvoldoende aanknopingspunten bood voor een gedegen beoordeling van 
de klacht over de noodmedicatie en de commissie geen andere keus restte 
dan de klacht gegrond te verklaren en gegeven de onduidelijkheid de niet 
nader aan te duiden beslissing(en) om klager noodmedicatie toe te dienen te 
vernietigen.  
 
Ter onderbouwing van zijn klacht over het aan hem opgelegde 
kamerprogramma voerde klager aan dat de zogenaamde celfunctie (d.w.z. 
indien klager zich niet houdt aan het kamerprogramma, wordt hij ingesloten 
in zijn kamer) niet voldoet aan de in de BOPZ voorgeschreven criteria 
betreffende afzondering. Verweerder heeft aangevoerd dat het verblijven op 
de kamer onder de noemer celfunctie een in het strafrecht geëigende 
maatregel is, die echter niet geldt voor patiënten met een BOPZ-titel. In dat 
laatste geval is het gebruik van de celfunctie een onderdeel van het 
kamerprogramma, waarbij in feite sprake is van afzondering. Binnen de 
afdeling is echter geen afzonderingsruimte beschikbaar. De kamer op 
celfunctie was voor klager niet toereikend, onder meer omdat klager zijn 
sigarettenpeuken overal liet vallen, met een groot risico voor brand tot 
gevolg. Klager had de faciliteiten van een separeerruimte nodig met 
permanent cameratoezicht, aldus verweerder. 
De commissie heeft vastgesteld dat klager niet verbleef met een 
strafrechtelijke titel en feitelijk onder de noemer "kamerprogramma met 
celfunctie" is afgezonderd. In artikel 2, aanhef en onder a van het Besluit 
middelen en maatregelen BOPZ is afzondering is gedefinieerd als: het voor 
verzorging, verpleging en behandeling insluiten van een patiënt in een 
speciaal daarvoor bestemde eenpersoonskamer. Aangezien in de afdeling 
waar klager verblijft een dergelijke, speciaal ingerichte afzonderingsruimte 
niet aanwezig is, moet worden vastgesteld dat klager is afgezonderd in een 
daarvoor ongeschikte ruimte. De conclusie luidt dan dat ofwel het 
kamerprogramma (als onderdeel van het behandelplan) onjuist is toegepast 
door klager feitelijk af te zonderen, dan wel dat de afzondering heeft 
plaatsgevonden buiten een daarvoor aangewezen ruimte en (zoals de pvp 
terecht heeft opgemerkt) niet met de vereiste procedurele waarborgen is 
omkleed. Gelet op dit één en ander is de klacht, linksom of rechtsom, 
gegrond en de commissie heeft deze beslissing daarom vernietigd. 
 
De klacht over de dwangbehandeling bestaande uit de beslissing tot 
voortzetting van separatie en het toedienen van medicatie verklaarde de 
commissie ongegrond. 
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Onderwerp klacht Reactie Raad van Bestuur  

 
  
 

 
Gelet op de geestestoestand van klager, die geen blijk gaf van enig inzicht in 
zijn ziekte en ook onwillig was om mee te werken aan zijn behandeling, de 
door klager geuite bedreigingen richting het personeel en de door klager 
gepleegde vernielingen, zoals bleek uit het dossier en mede gelet op de 
uitgebreide voorgeschiedenis met ernstige geweldsincidenten, zag de 
commissie met verweerder geen alternatief voor de dwangbehandeling met 
medicatie. Hetzelfde geldt voor de gesepareerde verpleging tot het moment 
dat klagers toestand zodanig zou zijn verbeterd dat hij zou kunnen 
functioneren in een minder prikkelarme omgeving, waarbij de veiligheid van 
hemzelf en die van anderen voldoende is gegarandeerd. De commissie 
stelde vast dat de separatie als noodmaatregel niet langer heeft geduurd dan 
de wettelijk toegestane zeven opeenvolgende dagen (artikel 3 van het 
Besluit middelen en maatregelen BOPZ). Daarna is de separatie voortgezet 
op grond van artikel 38 lid 5 BOPZ. De commissie was van oordeel dat deze 
separatie volstrekt noodzakelijk was om gevaar voor klager of anderen, 
voortvloeiend uit klagers stoornis van zijn geestvermogens, af te wenden. De 
commissie heeft ook vastgesteld dat verweerder regelmatig evalueert of de 
noodzaak tot voortzetting van de separatie zich nog voordoet. De commissie 
kwam tot de slotsom dat de dwangbehandeling voldeed aan de eisen van 
proportionaliteit en subsidiariteit.  
 
Wat betreft het krijgen van gelegenheid om te roken tijdens het verblijf in de 
separeerruimte en het daaraan stellen van de voorwaarde dat klager eerst 
zijn medicijnen inneemt, verklaarde de commissie de klacht gegrond. Ter 
zitting is bevestigd dat bij het innemen van de medicatie door klager de 
rookpauze als wisselgeld of “aanmoediging” wordt ingezet en dat door de 
verpleging meerdere malen is gezegd dat klager pas mag roken als hij zijn 
medicatie inneemt. Een dergelijke (dwang)maatregel is niet opgenomen in 
de BOPZ en/of het Besluit middelen en maatregelen BOPZ, zodat zij niet is 
toegestaan. Hoewel de commissie tot op zekere hoogte begrip heeft voor de 
lastige keuzes waarmee verweerder en het verplegend personeel in het 
geval van klager worden geconfronteerd, is zij van oordeel dat het 
onthouden van een rookpauze aan deze nicotineverslaafde patiënt niet kan 
worden gerechtvaardigd door de wens om klager zelf zijn medicatie te laten 
innemen. Ook al wil iedereen klager zo goed mogelijk laten functioneren en 
is het daarvoor nodig dat hij zijn medicatie inneemt, het ontnemen van een 
rookpauze heeft voor klager begrijpelijkerwijs het karakter van een sanctie. 
 
Reactie Raad van Bestuur:  
De klachten en de uitspraak zijn met het team besproken. Het rookbeleid is 
aangepast en er is aangegeven dat het medewerkers verboden is hierover te 
“onderhandelen”. Klager is hiervoor excuus aangeboden. Er wordt strikt 
toegezien op het zorgvuldig toepassen van de vrijheid beperkende 
maatregelen. De Raad van Bestuur heeft geconcludeerd dat een tweetal 
procedures niet volledig in orde waren. Het toepassen van noodmedicatie is 
inhoudelijk op juiste gronden en volgens de richtlijnen gebeurd, maar 
schriftelijk niet op juiste wijze vastgelegd. Het belang van goede registratie is 
nogmaals bij de behandelaren onder de aandacht gebracht. De Raad van 
Bestuur was het met de commissie eens dat het in afzondering laten 
verblijven op de eigen kamer als alternatief voor separatie in de separeercel 
volgens de BOPZ niet mogelijk is en de klacht daarom ook terecht gegrond 
is verklaard. Het gevolg zou zijn geweest dat klager niet op de eigen kamer 
verpleegd kon worden en dat in separeercel had moeten gebeuren. Hoewel 
er strikt formeel niet correct is gehandeld, vond de Raad van Bestuur dat er, 
gelet op de omstandigheden en waarin geen alternatieven voorhanden 
waren, met de keuze voor afzondering op de eigen kamer die als een 
“lichtere” vorm van vrijhedenbeperking is beoordeeld, zeer zorgvuldig en 
uitsluitend in het belang van klager is gehandeld.  
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Samenstelling klachtencommissie 
 
 

Voorzitters  en  leden  

De heer mr. J.J. Achterveld jurist, voorzitter 

De heer mr. A. Atema jurist, vice-voorzitter 

Mevrouw mr. S.E. van der Heijden  jurist 

De heer mr. F.P. Dillingh jurist  

Mevrouw mr. O. Mulder jurist  

Mevrouw drs. I. Overmeer psychiater (t/m mei  2015) 

Mevrouw drs. A. Smink psychiater (t/m februari 2015) 

De heer drs. R.J. Rutgers psychiater 

De heer drs. H.C. Staverman psychiater  

De heer F.C.G. van Gils psychiater (per mei 2015)  

De heer A.J.M.P. Rutgers psychiater (per november 2015) 

De heer drs. J.T. Pietersma GGZ-arts (extern lid)  

De heer D. Buwalda voormalig stafmedewerker (extern lid) 

De heer W. Groen manager beleid en kwaliteit (extern lid) 

Mevrouw drs. G. Hiemstra  psychotherapeut (extern lid) 

De heer drs. T.F. Hofstra maatschappelijk werker (extern lid per augustus 2015) 

Mevrouw A. Tulp beleidsadviseur Zorgbeleid  

Mevrouw T.J. Wiarda sociaalpsychiatrisch verpleegkundige 

Mevrouw M.E. Wolters (op voordracht CliëntenRaad)  parketsecretaris (t/m juni  2015)  

Mevrouw T.J. Schipper (op voordracht CliëntenRaad) algemeen (extern lid) 

Mevrouw T.H.M. Brouwer (samenwerking VNN/GGZ Friesland) bedrijfsmaatschappelijk werker 

 

 

Ambtelijk secretariaat 

Mevrouw T.E. Miedema-de Haan ambtelijk secretaris 

Mevrouw T.A. Kuipers-Klomp wrnd. ambtelijk secretaris (tot maart 2015) 
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Werkwijze klachtencommissie  
 
 
De klachtencommissie behandelt klachten van patiënten die in zorg zijn (geweest) bij GGZ Friesland 
of van patiënten van instellingen die zich voor de behandeling van klachten hebben aangesloten. 
Deze klachten vallen onder de werking van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector of de Wet 
Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ).  
Ook familieleden of naasten van patiënten kunnen een klacht indienen bij deze klachtencommissie. Zij 
kunnen klagen over zaken die hen als familie/naaste zelf betreffen. 
 
De klachtencommissie is onpartijdig en onafhankelijk en heeft haar werkwijze vastgelegd in een 
reglement. Daarnaast wordt de werkwijze van de klachtencommissie beschreven in drie 
informatiefolders:  

- De klachtencommissie: informatie voor patiënten; 
- De klachtencommissie: informatie voor medewerkers; 
- De klachtencommissie: informatie voor familie en naasten van patiënten. 

 
Deze folders zijn verkrijgbaar bij de klachtencommissie en te lezen op de website van GGZ Friesland. 
Daarnaast is in de algemene informatiebrochures van GGZ Friesland beschreven waar de 
klachtencommissie te bereiken is en hoe men een klacht kan indienen. Ook deze informatie staat op 
de website van GGZ Friesland.  
 
Ontvangst klacht 
Bij binnenkomst van een klacht wordt een ontvangstbevestiging aan de klager gestuurd. Wanneer de 
klacht of tegen wie deze is gericht niet voldoende duidelijk is, wordt de klager gevraagd om meer 
informatie te geven. In dit voortraject is er soms ook een informerend gesprek met de klager over de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van de klachtencommissie en eventuele andere manieren om iets 
met de klacht te doen.  
De personen die door de klager in het klaagschrift bij naam worden genoemd, ontvangen een kopie 
van het klaagschrift. De leiding van het zorgonderdeel waar de klacht zich voordoet ontvangt een 
kopie van de klacht ter kennisname op het moment dat de procedure start. Wanneer de 
klachtencommissie een klacht met schorsingsverzoek ontvangt, worden de Raad van Bestuur en de 
Geneesheer-directeur daarvan in kennis gesteld.  
 
Bemiddeling 
In veel gevallen zal de klachtencommissie voorstellen om te proberen de klacht door bemiddeling op 
te lossen. Wanneer betrokkenen hiermee instemmen vindt er een bemiddelingsgesprek plaats onder 
leiding van een lid van de klachtencommissie. Aan het einde van het bemiddelingsgesprek kan de 
klager aangeven of de klacht voldoende is behandeld. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat 
na afloop naar alle betrokkenen toegestuurd. Als de bemiddeling slaagt, wordt de klacht afgesloten.  
Wil één van de betrokkenen niet bemiddelen of wordt een bemiddelingsgesprek niet naar genoegen 
afgehandeld, dan volgt een formele klachtbehandeling. De klachtencommissie houdt dan een 
hoorzitting. Ter waarborg van een onbevooroordeelde klachtbehandeling gaat het verslag van het 
bemiddelingsgesprek in dat geval niet mee in de verdere procedure. 
 
Behandeling 
Voor de behandeling van een klacht wordt een behandelend kamer vastgesteld. Deze bestaat uit drie 
leden van de klachtencommissie. De voorzitter van de behandelend kamer is een jurist die niet 
verbonden is aan de instelling. Bij het behandelen van een BOPZ-klacht is een van de overige leden 
een psychiater.  
De klager en de medewerker tegen wie de klacht is gericht ontvangen een uitnodiging voor een 
hoorzitting en alle stukken die op dat moment bij de commissie zijn ingediend. De klachtencommissie 
vraagt de medewerker een verweerschrift in te dienen. Als dit wordt ingediend krijgt de klager een 
kopie van het verweerschrift.  
Zowel de klager als de medewerker mogen zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan. De zittingen van 
de klachtencommissie zijn besloten en vertrouwelijk. 
Van de hoorzitting wordt door de ambtelijk secretaris een verslag gemaakt. Na afloop van de zitting 
gaat de behandelend kamer in beraad of er een beslissing kan worden genomen. 
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Schorsingsverzoek 
Bij het indienen van een BOPZ-klacht kan de klager de klachtencommissie verzoeken om de 
beslissing waartegen zijn klacht is gericht te schorsen. Daarnaast kan de klachtencommissie worden 
gevraagd een beslissing die valt onder de algemene klachtwet (KCZ) te schorsen. Het moet dan gaan 
om een klacht over een beslissing tot gedwongen ontslag of gedwongen overplaatsing.  
Een schorsingsverzoek wordt in principe binnen drie werkdagen door de klachtencommissie 
behandeld. De ambtelijk secretaris neemt contact op met de behandelaar met de vraag of deze bereid 
is te wachten met het uitvoeren van de beslissing waarover wordt geklaagd totdat de 
klachtencommissie de klacht behandelt en daarover uitspraak doet. Wanneer de behandelaar zijn 
beslissing niet wil opschorten, onderzoekt een psychiaterlid van de klachtencommissie of schorsing 
door de klachtencommissie al dan niet geïndiceerd is. Dit psychiaterlid deelt zijn bevindingen mee aan 
de fungerend voorzitter van de commissie, waarna deze voorzitter een voorgenomen besluit over het 
schorsingsverzoek neemt. Houdt het voorgenomen besluit in dat het schorsingsverzoek wordt 
gehonoreerd, dan worden de Raad van Bestuur en Geneesheer-directeur hiervan in kennis gesteld. 
Hierna neemt de voorzitter een definitief besluit. Het besluit wordt schriftelijk meegedeeld aan klager, 
verweerder, Raad van Bestuur en de Geneesheer-directeur.  
 
Beslissing 
De gemotiveerde schriftelijke beslissing van de klachtencommissie en het verslag van de hoorzitting 
worden uiterlijk zes weken na behandeling van de klacht aan alle betrokkenen toegestuurd. Voor 
beslissingen op BOPZ-klachten geldt een termijn van twee of vier weken na indiening. Soms wordt de 
beslissing mondeling doorgegeven. Wanneer de commissie daar aanleiding voor ziet kan zij een 
aanbeveling opnemen in haar beslissing.  
De Raad van Bestuur krijgt een kopie van de beslissing. De leiding van het zorgonderdeel waar de 
klacht zich voordoet krijgt een kopie van de beslissing ter kennisname. Van beslissingen op BOPZ-
klachten wordt ook een kopie gestuurd naar de Geneesheer-directeur en naar het landelijk 
Registratiekantoor BOPZ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.  

Beroep 
Tegen een beslissing van de klachtencommissie is geen beroep mogelijk. De Raad van Bestuur moet 
naar aanleiding van de beslissing van de klachtencommissie binnen een maand schriftelijk te laten 
weten of hij naar aanleiding daarvan maatregelen zal nemen en zo ja, welke. 

Tegen een beslissing op een BOPZ-klacht heeft de klager wel de mogelijkheid om in beroep te gaan. 
Dit kan als de klachtencommissie de klacht ongegrond vindt of niet binnen de wettelijk vastgestelde 
termijn een beslissing heeft genomen over de klacht. De klager kan in dat geval de Inspectie vragen 
een verzoekschrift in te dienen bij de Rechtbank of zelf een verzoekschrift bij de Rechtbank indienen.  

 


