Regionale Klachtencommissie Wvggz
West- en Midden Brabant
---------------------------------------------------------------------Correspondentie adres:
Postbus 770
5000 AT Tilburg

BESLISSING
ex artikel 10.6 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
inzake
de heer [klager]
[adres klager]
tegen:
GGz Breburg, FACT Waalwijk
Vertegenwoordigd door psychiater [ naam zorgverantwoordelijke]
zaaknummer RKC 20-xxx
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Algemeen:
De commissie ingevolge de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), heeft in
overeenstemming met haar reglement ex. artikel 10.4 lid 2 Wvggz, de klacht van de heer {klager] in
behandeling genomen.
De commissie is betreffende de klacht van de heer [klager], geboren [datum], tot de volgende
beslissing gekomen.
De klacht:
De heer [klager] heeft een klaagschrift ingediend per mailbericht van [dag] oktober 2020. Hij klaagt
over de verplichte zorg die hij ontvangt in de vorm van depot medicatie.
Ontvankelijkheid klager:
Klager is als cliënt van aangesloten zorgaanbieder GGz Breburg, klachtgerechtigd.
Ontvankelijkheid klacht:
Conform artikel 10:6 lid 1 onder b Wvggz en artikel 6.6. van het Reglement van de commissie, heeft
de secretaris de ontvankelijkheid van de klacht van de heer [klager] onderzocht.
De bevindingen van dit onderzoek hebben de commissie tot het oordeel geleid dat de klacht van de
heer [klager] niet ontvankelijk is.

De overwegingen van de commissie:
De commissie bestaande uit mr. M. Timmermans, voorzitter, de heer J. Sinnaeve, psychiater-lid en de
heer H. van den Berg, lid, heeft als volgt overwogen.
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De commissie heeft op grond van de verkregen informatie van de zorgverantwoordelijke psychiater,
de patiëntenvertrouwenspersoon die de heer [klager] ondersteuning verleent en onderdelen van het
patiëntendossier, geconcludeerd dat de depot medicatie die de heer [klager] neemt, niet als verplichte
zorg is voorgeschreven in de zin van artikel 8:9 Wvggz.
Medicamenteuze behandeling op vrijwillige basis is geen wettelijke klachtgrond zoals beschreven in
artikel 10:3 van de Wvggz.
De heer [klager] is hierover geïnformeerd, hij blijft echter bij zijn klacht en wenst die niet in te
trekken. De commissie zal gezien bovenstaande over gaan tot niet ontvankelijk verklaring van de
klacht.
De beslissing:
De klacht van de heer [klager] is niet ontvankelijk.
Datum uitspraak: Tilburg, 6 november 2020
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