KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ)

Beslissing inzake de klacht van

<naam>

over

de stichting ’s Heeren Loo, locatienaam

DE PROCEDURE
<naam: verder ook te noemen klager> heeft d.d. 7 september 2020 met ondersteuning van
een cliëntvertrouwenspersoon (cvp) een verzoek tot ontslag ingediend bij ’s Heeren Loo. Op
21 september 2020 is hierop negatief beslist waarna hierover een klacht is ingediend die op
6 oktober 2020 door de KCOZ is ontvangen.
Namens ’s Heeren Loo is een verweerschrift met bijlagen ingediend op 14 oktober 2020. Op
23 oktober 2020 heeft een online hoorzitting voor de KCOZ plaatsgevonden waarbij
aanwezig waren:
- klager bijgestaan door <naam> (cvp) en <naam> (begeleider)
- verweerders: de Wzd functionaris en de klachtenfunctionaris.

BEVOEGDHEID EN ONTVANKELIJKHEID
De klacht heeft betrekking op een ontslagverzoek ex art. 48 Wet Zorg en Dwang (Wzd)
waarover op grond van art. 55 lid 1 sub f Wzd een klacht bij de KCOZ ingediend kan worden.
De commissie constateert dat zij bevoegd is de klacht te beoordelen en dat de klacht
ontvankelijk is.
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BEVINDINGEN
De commissie gaat op grond van de stukken en hetgeen partijen ter zitting naar voren
hebben gebracht uit van de navolgende bevindingen.
Klager is opgenomen op <locatienaam> met een Rechterlijke Machtiging ex Wzd d.d. 3
augustus 2020. De RM is geldig tot 2 februari 2021. Voorafgaand is klager opgenomen vanaf
juni met een IBS en een voortgezette IBS. Begin augustus is hij tussentijds kortdurend met
een crisismaatregel ex Wet verplichte GGZ bij <naam GGZ instelling> opgenomen waar
depotmedicatie is opgestart.
De RM vermeldt dat bij klager sprake is van licht verstandelijke beperking die gepaard gaat
met psychiatrische stoornis(sen) . Ten gevolge van deze stoornis/beperking in combinatie
met afwezig ziektebesef en overprikkeling was sprake bij klager van zelfbeschadiging,
zelfverwaarlozing en gedrag dat gevaar voor zijn naaste omgeving opleverde.
Klager stelt dat het inmiddels beter met hem gaat en dat langere opname niet nodig is. Klager
wil graag terug naar zijn familie en zijn leven, werk en sportactiviteiten weer oppakken. Hij
voelt zich gevangen en slaapt slecht.
Verweerders geven aan dat het inmiddels wel wat beter gaat met klager maar dat een
terugkeer naar huis nog te vroeg zou zijn. De verbetering wordt vooral toegeschreven aan de
medicatie. Deze wordt in november geëvalueerd. Het is van belang dat klager in de
thuissituatie zal doorgaan met medicatie. Er is pas recent gestart om aan klager stapsgewijs
vrijheden en verlof te verlenen en ook hiervan moet beoordeeld worden hoe dat uitpakt.
Ontslag op dit moment zou een te grote overgang zijn, er zijn nog steeds zorgen over het
verloop. De Wzd functionaris heeft d.d. 21 september jl. aangegeven dat er na twee maand
opnieuw naar een ontslagvraag gekeken zou kunnen worden.
BEOORDELING
Ontslag is geregeld in art. 48 Wzd en kan verleend worden als er niet langer aan de
inhoudelijke criteria voor de RM wordt voldaan. De KCOZ concludeert dat bij klager nog altijd
sprake is van noodzaak tot opname om ernstig nadeel ten gevolge van diens verstandelijke
beperking en daarmee gepaard gaande psychische stoornis te voorkomen. De
geldigheidsduur van de machtiging is nog niet verstreken.
De commissie concludeert voorts dat de zorgaanbieder het ontslagverzoek formeel en
materieel zorgvuldig heeft beoordeeld. De klacht zal daarom ongegrond worden verklaard.
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UITSPRAAK

De commissie verklaart de klacht over de afwijzing van het ontslagverzoek ongegrond.

Partijen kunnen, binnen zes weken na de dag waarop de commissie deze beslissing aan
partijen heeft medegedeeld (dat wil zeggen: binnen zes weken na de dag waarop de
commissie partijen heeft gemeld dat zij deze beslissing kunnen downloaden van het netwerk
van de KCOZ), een verzoekschrift indienen bij de rechter ter verkrijging van een beslissing
over de klacht (zie artikel 56c Wet zorg en dwang).
Deze uitspraak is vastgesteld op 27 oktober 2020 door de voorzitter van de KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg, de heer mr. J.A. Heeren, en de leden de heer mr. H.J.M. Steen en
mevrouw drs. G.C. Klein (lid / orthopedagoog-generalist).

mr. J.A. Heeren,
voorzitter

Dit is de geanonimiseerde versie van een uitspraak van de KCOZ. Conform artikel 56b, lid
7 Wzd maakt de KCOZ haar uitspraken openbaar ‘in zodanige vorm dat deze niet tot personen
herleidbaar zijn, behoudens voor zover het de zorgaanbieder betreft’. De KCOZ maakt haar uitspraken
openbaar door deze op de website van de KCOZ te publiceren.
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