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Voorwoord voorzitter
Namens de commissie van toezicht bied ik u hierbij het jaarverslag over 2019 en 2020 aan.
Er is door de commissie gebruik gemaakt van de eenmalige gelegenheid om het jaarverslag van 2019
en 2020 te combineren, zoals aan de commissies van toezicht is voorgesteld in de brief van 5 februari
2021 van dhr. G.J.C.M. Bakker, Hoofddirecteur DJI.
In het vorige jaarverslag (met betrekking tot 2018) werd ingegaan op het werken met de digitale
samenwerkingsruimte en hoe zich dat heeft ontwikkeld wat betreft gewenning en verdere ervaringen
met digitaal werken. Niet kon worden voorspeld welke enorme vlucht het thuiswerken en het digitaal
werken en digitaal vergaderen in de maatschappij zou krijgen als gevolg van de COVID-pandemie. Zo
hebben vergaderingen en zittingen digitaal plaatsgevonden en zijn er ook verschillende aanpassingen
geweest ten aanzien van de werkzaamheden van de maandcommissarissen.
Er wordt in het jaarverslag uiteraard ook ingegaan op de praktische effecten die de COVID-pandemie
heeft gehad op de patiënten en de bezoekers. Patiënten hebben zich zo goed mogelijk aangepast aan
de gewijzigde omstandigheden en werden daarover ook steeds tijdig door de kliniek en de commissie
van toezicht geïnformeerd. Net als in de maatschappij buiten de muren van de kliniek, werd immers
flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd van eenieder die binnen de kliniek verblijft.
Ook zijn we binnen de commissie van toezicht aan de slag gegaan met de nieuwe wettelijke kaders
waarlangs wij bepaalde klachten thans dienen te behandelen als leden optreden als klachtencommissie
volgens de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Ook dit was een kwestie van
wennen en leren en is goed opgepakt door alle betrokkenen.
Er is wat betreft het aantal klachten een daling waarneembaar sinds 2018. Een trend die zich
vooralsnog heeft doorgezet in 2020. Waardoor deze daling precies wordt veroorzaakt is lastig vast te
stellen. Er zijn minder klachten met betrekking tot het gebruik van het ochtendbulletin en de
middageditie ontvangen. Ook zijn er minder a-dwangbehandelingen ingezet en getoetst. Er zijn ook
minder patiënten in deze periode geweest die veel klachten per persoon indienden, maar een
concrete verklaring voor de daling is niet te geven. Voor de verdere details van de verrichte
werkzaamheden van onze commissie van toezicht verwijs ik graag naar de inhoud van dit jaarverslag.
Ter afsluiting wil ik graag namens de commissie van toezicht, grote waardering uitspreken voor de
uitstekende secretariële ondersteuning geboden door het bureau commissies van toezicht, en in het
bijzonder aan haar secretaris mevr. mr. S.E. Braam-van TolI.
H.A. Gerritse
Voorzitter commissie van toezicht
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1.

Inrichting

De Van der Hoeven Kliniek maakt onderdeel uit van De Forensische Zorgspecialisten’ en is een
gespecialiseerd ziekenhuis voor klinische forensische psychiatrie.

De Van der Hoeven Kliniek bestaat uit drie locaties:
-

Van der Hoeven Kliniek (te Utrecht), hier verblijven voornamelijk ter beschikking gestelden op
wie de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) van toepassing is;

-

De Wierde (te Utrecht) voor ter beschikking gestelden; hierin is ook de Kliniek voor Klinisch
Intensieve Behandeling (KIB) ondergebracht, voor patiënten met een rechterlijke machtiging
(hierna: RM) op wie de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (hierna: Wet
Bopz) van toepassing is. De Wet Bopz is vanaf 1 januari 2020 vervallen en vervangen door
onder meer de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wet vormt per 1 mei
2020 het wettelijk kader voor deze locatie, ongeacht de verblijfstitel (ggz zorgmachtiging of tbs
maatrege;

-

De Voorde (te Amersfoort), hier verblijven zowel ter beschikking gestelden als patiënten met
een RM. Ook voor deze locatie geldt vanaf 1 mei 2020 als wettelijk kader de Wvggz.

Leden van de commissie van toezicht fungeren eveneens als leden van de klachtencommissie
voor de KIB in de zin van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en in de zin van (artikel
41 van) de Wet Bopz. De klachtencommissie kan enkel een oordeel geven over de in artikel 41 Wet
Bopz opgesomde klachten. Voor de overige klachten zal de patiënt zich tot de klachtenfunctionaris, de
patiëntvertrouwenspersoon dan wel de (externe) geschillencommissie kunnen wenden.

Vanaf 1 mei 2020 wordt de interne rechtspositie van alle patiënten verblijvende in De Wierde, De Voorde
en ook De Waag (ambulante behandeling) bepaald door de Wvggz, ongeacht de verblijfstitel. Vanaf dat
moment is niet langer de verblijfstitel maar het veiligheidsniveau van de betreffende locatie bepalend
geworden voor het wettelijk kader, waardoor alleen de locatie Van der Hoeven kliniek nog onder de Bvt
valt vanwege het veiligheidsniveau 4. De klachtencommissie kan een oordeel geven over de in artikel
10:3 Wvggz opgesomde beslissingen. Voor de overige klachten zal de patiënt zich tot de
klachtenfunctionaris, de patiëntvertrouwenspersoon of de (externe) geschillencommissie kunnen
wenden.

De commissie van toezichtlklachtencommissie
Voorzitter: mw. mr. H.A. Gerritse, senior rechter bij Rechtbank Midden Nederland en tevens voorzitter
van de beklagcommissie/klachtencommissie, lid sinds 1 oktober 2008 en voorzitter sinds 1juni 2013.

Leden, te weten:
mw. mr. drs. A.M.A. Canta, advocate, lid sinds 1 maart 2008.
mw. E.Th.J.M. van Meurs, gepensioneerd, voormalig manager ambulante volwassenen psychiatrie, lid
sinds 1 oktober 2008.
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mw. drs. H. van der Klok, voormalig directeur Perspectief Herstelbemiddeling en vervolgens
verschillende interim werkzaamheden, lid sinds 1januari 2012.
dhr. mr. dr. J.R. Niemantsverdriet, gepensioneerd, voormalig staflid Van der Hoeven Stichting, lid
sinds 1januari 2012.
dhr. ds. R.H.L. Fechner, predikant, lid sinds 1 april 2015.
dhr. mr. E.J.C. de Jong, advocaat, lid sinds 1 april 2015.
dhr. drs. H.J. Dalewijk, psychiater, lid sinds 1juli 2005.
dhr. drs. R.J.P. Hazewinkel, psychiater, lid sinds 1 mei 2019.
dhr. drs. B. Koevoet, psychiater, niet praktiserend, lid sinds 1 mei 2019.
Per 1juli 2019 heeft dhr. Dalewijk zijn werkzaamheden voor de commissie van toezicht beëindigd.
Van de commissie van toezicht maakten in ieder geval deel uit een met rechtspraak belast lid van de
rechterlijke macht, een advocaat, een psychiater en een deskundige uit de kring van het
maatschappelijk werk.
Mw. mr. S.E. Braam-van TolI heeft gedurende de verslagperiode de werkzaamheden van (ambtelijk)
secretaris van de commissie van toezicht en de klachtencommissie uitgevoerd.
In het kader van de deskundigheidsbevordering van de commissie van toezicht hebben de voorzitter
en/of diverse leden en/of de secretaris de volgende bijeenkomsten bijgewoond:
-

-

RSJ Congres op 4 april 2019 met als onderwerp ‘Herstelrecht’;
Bijeenkomst op 29 mei 2019 in de kliniek waarbij een toelichting op de Wvggz werd gegeven
door dhr. R. van Zuijderhoudt;

-

De voorzittersbijeenkomst op 2 oktober 2019, waarbij de voorzitter is vervangen door de
secretaris;

-

-

De Landelijke Themadag voor Commissies van Toezicht op 4 november 2019;
Een toelichting op de VVvggz door één van de juristen voorafgaand aan de vergadering van 6
november 2019, en een update tijdens de vergadering van 11 december 2019. Besloten was
om de interne rechtspositie van de patiënten op De Wierde en De Voorde pas te wijzigen per 1
april

2020,

zodat

de

procesbeschrijvingen

verder

afgemaakt

konden

worden

(Klachtenreglement, wijziging Huisregels). Dit is uiteindelijk in verband met corona nog
opgeschoven naar 1 mei 2020.
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2.

Algemeen

De commissie van toezicht heeft in 2019 twaalf maal vergaderd en in 2020 elf maal. De vergaderingen
werden gehouden in een van de vergaderzalen van de Van der Hoeven Kliniek te Utrecht. In 2020 is in
april geen vergadering geweest in verband met de maatregelen met betrekking tot corona. In mei en
juni hebben de vergaderingen plaats gevonden via een videoverbinding (MS Teams). In juli, augustus,
september kon er weer op locatie worden vergaderd in een grote vergaderzaal met voldoende afstand.
Vanaf oktober vonden de vergaderingen weer plaats via MS Teams vanwege de aanscherping van de
maatregelen

Bij alle vergaderingen waren als vertegenwoordiger van de directie het plaatsvervangend hoofd van de
kliniek en/of een jurist van de Van der Hoeven Kliniek aanwezig.
De agenda van de vergadering bestond uit de volgende vaste agendapunten:
1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Notulen van de vorige vergadering

4.

Ingekomen stukken

5.

Verslag van de directie

6.

Verslag van de maandcommissaris

7.

Beklagcom missie / Klachtencommissie

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

In het algemeen bestond de bijdrage van de directie aan de vergaderingen uit mededelingen over onder
andere:
-

-

-

-

Het functioneren van de kliniek en haar populatie;
Personele aangelegenheden;
Capaciteit, bezetting, reorganisatie;
Incidenten (suïcide(s), sterfgevallen, dwangbehandeling, geweldsincidenten).

Vanaf half maart 2020 is uiteraard alles rondom corona en de bijbehorende maatregelen in de kliniek
constant onderwerp van bespreking geweest.

In de vergaderingen zijn de volgende personen verschenen voor overleg met de commissie van toezicht:
-

Op de vergadering van mei 2019 heeft dhr. C. van Gestel, de geneesheer-directeur, de vergadering
bijgewoond.

-

Op de vergadering van 8 januari 2020 heeft de commissie Kwaliteit & Veiligheid deelgenomen aan
de vergadering voor het jaarlijks overleg.
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3.

Activiteiten in het kader van de advies- en toezichthoudende taak

In dit hoofdstuk wordt een aantal onderwerpen besproken waar de commissie van toezicht zich in 2019
en 2020 mee heeft beziggehouden en aandacht voor heeft gevraagd. Ten aanzien van deze
onderwerpen heeft de commissie van toezicht in meer of minder directe wijze geadviseerd dan wel haar
toezichtstaak uitgevoerd.
Corona
Op vrijdag 13 maart 2020 is door de Minister van Rechtsbescherming een aantal maatregelen genomen
om het coronavirus ook binnen onder andere de (tbs-)klinieken in te dammen. Het ging hier onder
andere om het stopzetten van het bezoek, het niet meer verlenen van verlof en het beperkt contact met
de advocaat via de telefoon. Deze maatregelen hadden vanzelfsprekend ook invloed op het werk van
de commissie van toezichtlklachtencommissie. Zo kon de maandcommissaris de kliniek niet bezoeken
en werd omgeschakeld naar telefonische spreekuren. Ook vonden er in het begin van deze periode
(maart en april) geen beklagzittingen plaats en werd gepoogd om klachten zoveel mogelijk schriftelijk
dan wel anders af te doen. De commissie heeft op 18 maart en wederom op 8 april 2020 alle patiënten
per brief geïnformeerd over deze tijdelijke werkwijze.
Toen bleek dat deze situatie toch langer zou voortduren dan in eerste instantie verwacht werd, zijn vanaf
mei 2020 de digitale vergaderingen en zittingen gestart. De beklagzitting werd daarbij in eerste instantie
enkelvoudig gedaan in plaats van meervoudig. De kliniek heeft aan de patiënten extra mogelijkheden
voor beeldbellen aangeboden, ter compensatie voor het niet kunnen ontvangen van bezoek of op verlof
gaan. Ook werd er veel programma aangeboden. Over het algemeen ging het meestal goed om in de
kliniek de 1,5 meter afstand van elkaar te houden, maar dit heeft wel af en toe wat improvisatie gevergd.
De maatregelen werden over het algemeen goed geaccepteerd en hebben niet geleid tot meer klachten
van de patiënten.
Per 1 juni 2020 werd het verlof voor de TBS-patiënten weer opgestart (dit was al zo voor de patiënten
met transmuraal verlof en de patiënten met een zorgmachtiging). Dit ging om begeleide verloven van
maximaal een uur, niet naar winkels of netwerkcontacten. Ook het bezoek werd weer opgestart op basis
van inschrijving en één volwassene per keer met toezicht. De zitting en vergadering werd ook in juni
nog via videoverbinding uitgevoerd en het spreekuur van de maandcommissaris was nog telefonisch.
In juli is weer gestart met een fysieke aanwezigheid van de commissie van toezicht. Dit betekende
vergadering op locatie in een grote ruimte op 1,5 meter afstand van elkaar, enkelvoudige beklagzittingen
in de kliniek en fysieke spreekuren van de maandcommissaris. Op 13juli 2020 heeft de commissie alle
patiënten wederom per brief geïnformeerd over het feit dat de werkwijze van de commissie weer zou
worden als vÔôr de corona-maatregelen. Voor de patiënten is in juli weer een nieuwe fase met
verruiming ingegaan, waarbij ook het onbegeleid verlof weer werd opgestart. Het bezoek vond plaats
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achter plexiglas en mocht met twee personen tegelijk en een kind. Ook advocaten mochten weer in de
kliniek komen.

Begin augustus zijn

de maatregelen weer

iets verruimd ten

aanzien

van

de verlof- en

bezoekmogelijkheden. Vanaf dan zijn de beklagzittingen ook weer meervoudig in de kliniek.
Helaas is in oktober 2020 weer omgeschakeld naar digitale vergaderingen en zittingen vanwege een
tweede ‘coronagolf’. Bezoeken voor patiënten konden gelukkig wel door blijven gaan. De kliniek heeft
aangegeven dat de leden van de commissie en advocaten ook welkom bleven in de kliniek. De
commissie heeft er zelf voor gekozen om

—

in lijn met de richtlijnen van de RIVM en het voorkomen van

veel reisbewegingen en het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven

—

toch weer digitaal bijeen te

komen. De maandcommissaris heeft het spreekuur wel nog regelmatig in de kliniek gehouden,
afgewisseld met telefonische spreekuren (mede afhankelijk van de eigen situatie en wens van de
betreffende maandcommissaris). In de kliniek werden mondkapjes gedragen. Deze waren niet verplicht
voor de patiënten, maar mochten wel gedragen worden. Deze situatie heeft zich tot het eind van 2020
voortgezet. Helaas was ook in de periode van Kerst en Oud & Nieuw geen onbegeleid verlof mogelijk.
Er was enkel begeleid verlof mogelijk en er werd ingezet op meer “coronaproof’ bezoekmogelijkheden.
De situatie van digitaal vergaderen, digitale zittingen en een mix van fysieke en telefonische spreekuren
duurt ook begin 2021 nog steeds voort.

Het algehele beeld van de commissie is dat de patiënten

—

en ook de commissie door de kliniek steeds
-

goed geïnformeerd zijn over alle maatregelen en de reden hiervan, zowel mondeling als op papier. De
commissie heeft zelfde patiënten steeds geïnformeerd over eventuele aanpassingen van de werkwijze
van de commissie. De patiënten hebben steeds veel programma aangeboden gekregen en de hele
periode heeft eigenlijk niet tot meer klachten geleid dan normaal gesproken. De commissie heeft de
indruk gehad dat de patiënten nog steeds de weg naar de commissie konden vinden, met dien verstande
dat de telefonische spreekuren wel wat minder uitnodigend en populair’ waren dan fysieke spreekuren.
In de brieven van de commissie zijn de patiënten ook gecomplimenteerd met de wijze waarop de
patiënten met de beperkingen zijn omgegaan.

Er is in 2020 één klacht ingediend ten aanzien van de corona-maatregelen betreffende het bezoek.
Deze patiënt, die van te voren duidelijk geïnformeerd was over de regels omtrent het bezoek, heeft naar
eigen zeggen bewust de regels overtreden en zijn bezoek uitgebreid geknuffeld omdat het zijn
verjaardag was. Daarom kreeg klager na het bezoek een afzonderingsmaatregel opgelegd, in de zin
van quarantaine, totdat hij getest kon worden.

De commissie merkt op dat er nog verbetering kan worden behaald in de kwaliteit en kwantiteit van de
videoverbinding. Het geluid en beeld liet nog wel eens te wensen over. Daarnaast is er altijd sprake van
een

overzichtsbeeld

van

een

grote

ruimte

waar

klager

(eventueel

met

advocaat

en/of
5
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patiëntvertrouwenspersoon) en het plaatsvervangend hoofd van de kliniek en de jurist allemaal te zien
waren. Daardoor was het soms lastig(er) verstaanbaar en daarbij is het

Vrij

moeilijk om ook kleine

nuances als mimiek en lichaamstaal en dergelijke op te kunnen vangen tijdens de zitting.
Zorgvuldigheid processen

De commissie van toezicht heeft geconstateerd dat sommige processen binnen de kliniek in individuele
gevallen niet altijd zorgvuldig verlopen of worden uitgevoerd. Voor de patiënten
afhankelijke positie bevinden

—

—

die zich in een

is het zorgvuldig uitvoeren van de processen van groot belang.

De volgende aandachtspunten zijn geconstateerd:
-

Het wordt bij de behandeling van klachten regelmatig gezien dat er niet zorgvuldig wordt omgegaan
met de ondertekening en/of datering en het invullen van namen bij mededelingen/meldingen;

-

Bij de behandeling van klachten wordt regelmatig gezien dat de motivering van de schriftelijke
mededelingen erg summier/onvoldoende concreet is, of dat er sprake is van te formeel en
ingewikkeld taalgebruik. Ook wordt het document nog regelmatig niet tijdig
24 uur

—

—

dat wil zeggen binnen

uitgereikt. Dit levert veel formele gegrondverklaringen op. Ook de RSJ heeft bij de

behandeling van een beroepszaak de kliniek een reprimande gegeven op dit punt;
-

Er dient scherper zicht te zijn op de duur van de maatregelen. Vaak wordt er bij het opleggen van
de ordemaatregel openheid van een patiënt verwacht over een bepaald incident of over een
positieve

UC. Het is lastig om het moment te bepalen waarop het niet zinvol meer is om de

maatregel voort te laten duren en dus op te heffen. De maatregel kan niet eindeloos worden
voortgezet, omdat het dan meer als een repressiemaatregel wordt gebruikt. De AC dient dit scherp
in de gaten te houden. De indruk van de commissie is dat maatregelen soms te lang duren, terwijl
niet meer onderbouwd kan worden wat de noodzaak van voortduring van die maatregel is. Dit is
ook terug te zien in een aantal (deels) gegrondverklaringen betreffende de duur van de maatregel.
-

De proces van informatieverstrekking aan patiënten. Naar aanleiding van een gesprek van de
maandcommissaris met een bepaalde patiënt, is ter vergadering aandacht gevraagd voor een
goede informatieverstrekking aan de patiënten. Dit punt is vervolgens door de kliniek uitgezocht en
bleek niet goed genoeg ingericht te zijn. Dit proces moest opnieuw worden bekeken, waarbij
duidelijke afspraken gemaakt moeten worden wie verantwoordelijk is voor dit proces. Zo moet de
patiënt ‘Wegwijs’ (introductieboekjes voor de verschillende locaties, die zijn verouderd en zullen
worden geüpdatet) ontvangen en dient hij geïnformeerd te worden over de Huisregels (worden ook
geüpdatet). De commissie heeft als suggestie gegeven om te werken met een afvinklijst bij nieuwe
patiënten, zodat duidelijk is dat de patiënt de informatie ook heeft ontvangen. De kliniek zal ook
afspraken maken over één uitgiftepunt van informatie. Verder dient alles beschikbaar te zijn op het
intranet.

De commissie zal scherp toezicht houden op bovengenoemde aandachtspunten, nu deze ook in het
jaar 2021 nog een rol spelen.
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Mededelingen ochtendbulletin
Gedurende dit verslagjaar zijn er nog enkele klachten ingediend over bepaalde berichten in het
ochtendbulletin (OB). De informatie die is opgenomen in het ochtendbulletin is beschikbaar voor zowel
de personeelsleden als de patiënten die in de kliniek verblijven. Deze mededelingen worden gedaan in
het kader van de behandelfilosofie en de orde en veiligheid in de kliniek.
De commissie van toezicht heeft kunnen constateren dat door de kliniek, mede naar aanleiding van de
jurisprudentie van de beklagcommissie en de (beroepscommissie van de) RSJ, veel kritischer wordt
bekeken welke informatie in de ochtendbulletins wordt vermeld. Er is sprake van een aanzienlijke
vermindering van het aantal klachten over dit onderwerp. De toets die de beklagcommissie hanteert bij
klachten over meldingen in het ochtendbulletin is als volgt:
Het bi] naam en toenaam noemen van een patiënt in het 08 vormt een inbreuk op de privacy. Die
schending kan echter gerechtvaardigd zijn, mits (a) die mededeling bezien in het licht van de
behandelfilosofie van de inrichting noodzakelijk is met het oog op het belang van de handhaving van de
orde en veiligheid in de inrichting en (b) de gegevens die in de mededeling staan actuele, concrete en
objectieve vaststellin gen betreffen en in redelijkheid niet kunnen leiden tot speculaties.
Naar aanleiding van een klacht is duidelijk geworden dat de OB’s op een bepaalde afdeling werden
opgehangen op een plek waar het voor iedereen zichtbaar was, ook voor externe bezoekers. Besloten
is dat de OB’s in afgesloten kasten worden opgehangen, zodat deze niet meer zichtbaar zijn voor
iedereen.

A-dwangbehandeling
In 2019 was er sprake van één (voorgenomen) beslissing tot a-dwangbehandeling en bij twee andere
patiënten was sprake van voortzetting van de a-dwang behandeling. In 2020 was er ook sprake van één
voorgenomen beslissing tot a-dwangbehandeling. De betreffende patiënten zijn volgens het protocol
bezocht door de maandcommissaris, de verslag heeft gedaan van de bevindingen en dit aan de
voorzitter heeft gestuurd. De voorzitter heeft steeds binnen vijf werkdagen de conclusie naar de kliniek
gestuurd.
In beide gevallen van de voorgenomen beslissing was de conclusie dat zorgvuldig is gewerkt aan
besluitvorming over toepassing van a-dwangbehandeling, en dat er na onderzoek om die reden geen
bezwaren zijn gebleken tegen het toepassen van de voorgenomen dwangbehandeling.
De RSJ heeft in een uitspraak over een verlenging van een a-dwangbehandeling geoordeeld dat het
wenselijk is dat er bij de tweede of derde verlenging wederom een second opinion plaats vindt, terwijl
de wet dit niet vereist1. De beroepscommissie heeft dit in latere uitspraken ook vaker herhaald. Onlangs
heeft de beroepscommissie dit standpunt nog bevestigd2:
1
2

RSJ R-1 9/34421TA en R-1 9/3445/TA 28 augustus 2019
RSJ 20/16432/TA 5 maart 2021
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De wet vereist niet dat het advies van een onafhankelijke psychiater wordt ingewonnen in het geval
van voortzetting van een a dwangbehandeling. De beroepscommissie acht het uit het oogpunt van
zorgvuldigheid wel aanbevellngswaardig dat bij langlopende dwangtra]ecten met enige regelmaat door
een onafhankelijke psychiater de noodzaak en toepassing van de a dwangbehandeling worden getoetst.
De onafhankelijke psychiater kan ook werkzaam zijn bij dezelfde instelling als de behandelend
psychiater mits de psychiater die de second opinion uitvoert gedurende een periode van meer dan een
jaar niet bij de behandeling van klager betrokken is geweest.
De beroepscommissie acht het in ieder geval aangewezen dat een dergelijke toets telkens om de zes
maanden plaatsvindt. De beroepscommissie wijkt hiermee af van eerdere uitspraken waarin van een
andere frequentie werd uitgegaan. De beroepscommissie is van oordeel dat een halfjaarlijkse toets van
de noodzaak van voortzetting van de a dwangbehandeling door een onafhankelijke psychiater bijdraagt
aan de zorgvuldigheid van de genomen beslissing en de hieraan ten grondslag liggende motivering.
Deze motivering kan van groot belang zijn voor de verpleegde zelf alsook voor de beoordeling van het
eventuele beklag en beroep dat de verpleegde tegen voortzetting van de a dwangbehandeling kan
indienen. De beroepscommissie zal dan ook bij volgende verlengingsberoepen de (meest recente)
second opinion onderdeel laten uitmaken van de beoordeling.”
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4.

Activiteiten in het kader van de bemiddelingstaak en de rechtsprekende taak

In 2019 zijn 152 klachten bij het secretariaat van de commissie van toezicht en de klachtencommissie
binnengekomen, waarvan vijf klachten afkomstig van patiënten met een RM (Wet Bopz).
In 2020 zijn 118 klachten bij het secretariaat van de commissie van toezicht en de klachtencommissie
binnengekomen, waarvan 25 klachten bestemd voor de klachtencommissie. Per 1 januari 2020 is de
Wet Bopz vervallen en is

—

onder meer

-

de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

daarvoor in de plaats gekomen. Per 1 mei 2020 is de hierdoor ontstane verandering van de interne
rechtspositie van de patiënten op De Voorde, De Wierde en De Waag ook daadwerkelijk ingevoerd.
De klachtencommissie kan een oordeel geven over de in artikel 10:3 Wvggz opgesomde beslissingen.
Voor de overige klachten wijst de raad van bestuur een klachtenfunctionaris aan om de klacht te
onderzoeken. Artikel 8.2 van het (interne) Klachtenreglement Wkkgzlvvvggz/Jeugdwet bepaalt dat in
bijzondere

omstandigheden

en

na

akkoord

van

de

raad

van

bestuur,

de

klager en

de

klachtencommissie, dit soort klachten toch kunnen worden behandeld door de klachtencommissie. In
dat geval, zo bepaalt artikel 8.3 van het Klachtenreglement, formuleert de klachtencommissie een
advies aan de raad van bestuur op zodanige wijze dat de raad van bestuur een gemotiveerd oordeel
kan vormen.

Een overzicht van de binnengekomen klachten en de wijze van afhandeling hiervan is als bijlage 1
(2019) en bijlage 2 (2020) aan dit verslag gehecht.

4.1 Bemiddelingstaak
Het maandcommissariaat werd beurtelings gedurende een maand door een lid van de commissie van
toezicht verzorgd. In verband met de werkzaamheden als voorzitter van de beklagcommissie heeft de
voorzitter niet als maandcommissaris gefungeerd. Door de maandcommissaris werd tweemaal in de
maand spreekuur gehouden op een vastgesteld tijdstip, te weten iedere eerste en derde woensdag van
de maand. Tijdens het spreekuur heeft de maandcommissaris zich op de hoogte gesteld van de sfeer
en de gang van zaken in de kliniek, klachten besproken met de patiënten en waar mogelijk klachten
bemiddeld. Hiervan werd schriftelijk verslag gedaan. Deze verslaglegging werd in de vergadering
mondeling toegelicht. Er is, naast de maandcommissarisverslagen,

geen aparte administratie

bijgehouden over hoe vaak en door wie de spreekuren zijn bezocht.

De werkzaamheden van de maandcommissaris leverden een bijdrage aan de oordeelsvorming van de
commissie van toezicht over het klimaat in de kliniek. Ook is het de maandcommissaris regelmatig
gelukt een bijdrage te leveren aan de oplossing van problemen van patiënten, alsmede aan de
beantwoording van vragen. Regelmatig heeft de maandcommissaris kunnen bemiddelen (‘ingetrokken
na bemiddeling’). Het komt ook voor dat patiënten hun klachten intrekken, al dan niet, nadat zij met de
maandcommissaris hebben gesproken (‘ingetrokken’). Zowel in 2019 als in 2020 zijn 10 formele
klachten door de maandcommissaris bemiddeld (‘ingetrokken na bemiddeling’). Er zijn uiteraard door
de gesprekken met de maandcommissaris ook formele klachten voorkomen.
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De Voorde is een aparte locatie van de Van der Hoeven Kliniek. Het betreft een locatie op het terrein
van het algemeen psychiatrisch ziekenhuis Zon en Schild in Amersfoort. Op De Voorde verblijven
patiënten met langdurige psychiatrische problemen, zowel met een Tbs-maatregel of een
RM/zorgmachtiging. Twee leden van de commissie van toezichtlklachtencommissie hebben in het kader
van de bemiddelingstaak om de beurt minstens één keer per maand een bezoek gebracht aan de
patiënten van De Voorde en vaker wanneer daar behoefte aan was. Tevens hebben de
maandcommissarissen/bemiddelaars van de klachtencommissie ook een enkele keer telefonisch
contact met patiënten gehad, wanneer daar behoefte aan was.
De rol van de maan dcommissaris op de locaties De Wierde en De Voorde is per 1 mei 2020 komen te
vervallen op het moment dat de interne rechtspositie van de daar verblijvende patiënten is gewijzigd.
Overleg over de vraag of de maandcommissaris nog een rol zou moeten vervullen binnen het kader van
de Wvggz leidde tot de uiteindelijke conclusie dat die rol door de klachtenfunctionaris en de PVP-er
wordt ingevuld en er geen wettelijke basis meer bestaat om nog op een bepaalde manier vorm te geven
aan het maandcommissariaat. De commissie van toezichtlklachtencommissie heeft een brief gestuurd
naar alle patiënten om hen te informeren over het vervallen van de rol van de maandcommissaris.
4.2 Rechts prekende taak

Op de eerste woensdag en de derde donderdag van de maand zijn de beklagzittingen/klachtzittingen
gepland. De zittingen vonden standaard plaats in de Van der Hoeven Kliniek en indien nodig, in verband
met het verblijf van de betreffende patiënt, bij De Wierde. Daarnaast zijn er ad hoc zittingen gepland op
de locatie De Voorde wanneer dat nodig was. Dit is in zowel 2019 als in 2020 twee maal gebeurd. Het
totaal aantal zittingen in 2019 was 17 en in 2020 hebben er 15 zittingen plaatsgevonden.
Er wordt steeds door de commissie van toezichtlklachtencommissie kritisch gekeken naar de wijze van
afdoening van de klachten. Zo is er indien daartoe aanleiding was besloten om de klachten enkelvoudig,
of zonder een beklagzitting af te doen. Klachten die eenvoudig van aard zijn kunnen eventueel
enkelvoudig worden afgedaan. Alleen klachten die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk (on)gegrond
zijn kunnen eventueel afgedaan worden zonder beklagzitting.
In 2020 heeft een deel van de zittingen digitaal plaats gevonden in verband met de coronamaatregelen.
Met soms enige digitale rompslomp is dit meestal relatief goed verlopen. In het begin werden de zittingen
enkelvoudig gedaan, maar later zijn de zittingen weer meervoudig opgepakt. Hoewel ‘fysieke’ zittingen
op locatie het meest wenselijk zijn, was (en is) dit een goed alternatief om de afdoening van klachten
wel door te laten gaan.
De beklagcommissie/klachtencommissie heeft de klachten telkens zo spoedig mogelijk in behandeling
genomen. Tijdens de beklagzittingen/klachtzittingen werden zowel het hoofd van de inrichting en de
juridisch medewerker, en de desbetreffende klagers, eventueel met bijstand van een advocaat,
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gehoord. De leden van de commissie van toezicht/klachtencommissie ontvingen steeds afschriften van
de schriftelijke beslissingen.

Het tijdig leveren van verweerschriften namens de directie is redelijk goed verlopen. Zowel voor de
klager als voor de beklagcommissie is het van belang dat de behandeling van een klacht goed kan
worden voorbereid en tijdig kan worden behandeld. In samenspraak met de beklagcommissie zet de
directie zich in om tijdig verweerschriften te leveren.
De klachten die bij het secretariaat zijn binnengekomen waren van zeer uiteenlopende aard.
Onderwerpen (zoals deze in KLAVER3 worden geregistreerd) die in de klachten aan de orde kwamen,
waren:
Onderwerpen
Activiteiten (arbeid)
Activiteiten (luchten)
Activiteiten (sport)
Activiteiten (diversen)
Behandeling
Bejegening
Bewegingsvrijheid (= afdelingsarrest)
Compensatie
Contact buitenwereld (bezoek)
Contact buitenwereld (post)
Contact buitenwereld (bellen)
Controle
Dwangbehandeling
Informatie/procedure
Eisen verblijfsruimte
Nog onbekend
Ordemaatregel (= afzondering/separatie)
Persoonlijke voorwerpen
Regime
Rekening courant/zak- en kleedgeld
Rogatoir verzoek
Selectie/overplaatsing (extern)
Selectie/overplaatsing (intern)
Time-out
Verlaten inrichting
Verzorging (diversen)
Verzorging (godsdienst)
Verzorging (medische)
Verzorging (persoonlijke)
Totaal

Aantal 2019 Aantal 2020
1
1
3
0
0
0
0
2
12
14
2
8
4
5
1
0
2
5
1
3
6
7
4
1
7
12
2
0
1
0
1
1
30
36
4
11
0
0
2
4
23
11
2
5
1
0
0
0
1
13
1
0
1
0
5
9
2
3
152

In het 2019 zijn 10 klachten ingetrokken na bemiddeling, 5 klachten gegrond verklaard, waarvan 3 met
compensatie ter hoogte van 15 tot 100 euro, 14 klachten deels gegrond verklaard, waarvan 12 met
compensatie ter hoogte van 5 euro tot 55 euro en 31 klachten ongegrond verklaard. Verder is in 57
klachten klager niet-ontvankelijk verklaard en zijn er 21 klachten ingetrokken, waarvan 5 ter zitting. Er

Staat voor KLAchten Verwerken En Rapporteren en is het klachtenregistratiesysteem van de commissies van toezicht.
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zijn 11 klachten afgedaan naar aanleiding van een rogatoir verzoek van een andere beklagcommissie
en 3 klachten overgedragen. Alle klachten zijn afgedaan.
In het 2020 zijn 10 klachten ingetrokken na bemiddeling, 5 klachten gegrond verklaard, waarvan 5 met
compensatie ter hoogte van 5 tot 50 euro, 6 klachten deels gegrond verklaard, waarvan 5 met
compensatie ter hoogte van 10 euro tot 30 euro en 27 klachten ongegrond verklaard. Verder is in 21
klachten klager niet-ontvankelijk verklaard en zijn er 20 klachten ingetrokken, waarvan 1 ter zitting. Er
zijn 22 klachten afgedaan naar aanleiding van een rogatoir verzoek van een andere beklagcommissie
en 5 klachten overgedragen. Op het moment van dit verslag staan er nog 2 klachten open.
In vergelijking met voorgaande jaren levert dit het volgende beeld op:
Beklag
0sie
Afdoening na rogatoir verzoek
Deels gegrond
Gegrond
Ingetrokken
Ingetrokken na bemiddeling
Ingetrokken ter zitting
Niet ontvankelijk
Ongegrond
Overgedragen
Openstaand
Totaal

2018

22
6
5
19
10
1
21
27
5
2
118

11

14
5
16
10
5
57
31
3
0
152

9
30
11
25
9
3
45
38
3
1

In bijlage 1 en 2 is bij de kolom status te zien in welke zaken hoger beroep is ingesteld bij de Raad
voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).
In 2019 is dit geschied inzake 39 klachten door de klager. In 1 van deze beroepszaken heeft de RSJ
nog geen uitspraak gedaan. Voor het overige zijn er 18 beroepszaken ongegrond verklaard, 1 gegrond,
2 deels gegrond. 13 niet-ontvankelijk en 4 ingetrokken.
In 2020 is dit geschied inzake 6 klachten door de klager. In 4 van deze beroepszaken heeft de RSJ
nog geen uitspraak gedaan. De overige 2 beroepszaken zijn ongegrond verklaard.
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5. Overige vermeldenswaard ige activiteiten en gebeurtenissen
In dit hoofdstuk wordt een aantal activiteiten en gebeurtenissen besproken die vermeldenswaardig zijn,
maar niet onder een van de voorgaande hoofdstukken vallen.

Afhandeling aangiftes
Er is meerdere malen gesproken over de zorg over de trage afdoening van aangiftes van strafbare feiten
door patiënten. De kliniek is verplicht om aangifte te doen en geweld tegen hulpverleners wordt zwaar
opgevat. De wijkagenten zijn heel actief en verwerken tijdig alle aangiftes. Er wordt dan echter geen
gevolg aan een spoedige afhandeling gegeven, terwijl de aangifte ook doorwerking heeft op het traject
van de betreffende patiënt. Hoewel de kliniek de verlofaanvragen wel voortzet, worden deze niet
toegekend wanneer er nog een strafzaak in behandeling is. Ook de hulpverleners voelen zich op deze
manier niet echt serieus genomen wanneer hen iets is aangedaan. Vanuit de kliniek is hierover
regelmatig contact met de parketsecretaris en de OvJ. De voorzitter van de CvT heeft dit punt ook
meegenomen bij het overleg met Minister Dekker op 13 februari 2020.
In de loop van 2020 werd dit probleem nog versterkt doordat er een fout in het politiesysteem was
ontstaan (landelijk), waardoor getuigen traceerbaar waren met hun persoonlijke gegevens, ondanks dat
de kliniek als aangever en locatie wordt genoemd. Het advies was om aangiftes niet meer te
ondertekenen, waardoor deze in de praktijk nog langer bleven liggen.
De afhandeling van aangiftes speelt nog steeds een rol bij de overgang naar 2021 en zal dus een punt
van aandacht blijven.

Synthetische drugs
Begin 2020 is een periode geweest met veel onrust rondom aanwezigheid, gebruik en handel in
synthetische drugs. Deze drugs worden in eerste instantie niet ontdekt bij de standaard urinecontroles.
Er is gebruik gemaakt van een Duits laboratorium, waar de urine van 52 patiënten is gecontroleerd,
waarvan er 11 positief zijn bevonden, In die periode hebben meerdere patiënten een relatief lange
ordemaatregel opgelegd gekregen om uit te kunnen zoeken wat er speelde.

Veilig en Digitaal werken
Er is in 2018 gestart met het project Veilig en Digitaal werken”. Dit project zorgt ervoor dat elke
commissie van toezicht over een veilige en digitale samenwerkingsruimte beschikt op de rijksbrede
elektronische SamenWerkFunctionaliteit (eSWF): Samenwerkruimten.nl. Dit is een extra beveiligde
digitale omgeving van het Rijk waar commissieleden informatie en documenten kunnen delen en inzien.
Met enige regelmaat spelen er nog steeds (inlog)problemen bij de eSWF. Met name het feit dat
wachtwoorden vaak moeten worden vervangen en de korte duur dat men ingelogd blijft als er geen
activiteit is,

levert enige frustratie op bij

de gebruikers.

Hoewel het systeem niet enorm

gebruiksvriendelijk is en af en toe wat problemen oplevert, wordt het wel volledig gebruikt voor het delen
van vertrouwelijke stukken met de leden. Vanaf september 2019 worden er geen vergaderstukken of
stukken voor de zittingen per post meer verstuurd, omdat dit niet in overeenstemming is met het veilig
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en digitaal werken. Deze werkwijze geldt voor het gehele Bureau commissies van toezicht MiddenNederland.
K!ankbordgroep commissies van toezicht
De voorzitter van de commissie van toezicht heeft ook in 2019 en 2020 als vicevoorzitter deel uitgemaakt
van de Klankbordgroep voor de commissies van toezicht. De Klankbordgroep bestaat uit voorzitters en
plaatsvervangend voorzitters van commissies van toezicht die op landelijk niveau vergaderen en
overleggen met ketenpartners. De voorzitter vertegenwoordigt daarin de sector forensische zorg.
De Klankbordgroep (Kbg) heeft op 17 oktober 2019 een bezoek gebracht aan de Van der Hoeven
kliniek. De leden van de Kbg hebben een rondleiding gekregen door een AC en patiënten, daarna heeft
er een gesprek plaatsgevonden met drie leden van de commissie, en vervolgens hebben de leden van
de Kbg hun eigen vergadering in de kliniek gehouden.
!GZ
Op 18 februari 2019 heeft de inspectie gezondheidszorg een bezoek aan de kliniek gebracht. Onderdeel
van het bezoek was tevens een gesprek met de voorzitter en een lid van de commissie.
RSJ
Op 4 maart 2019 heeft de RSJ een bezoek gebracht aan de kliniek. Onderdeel van het bezoek was een
gesprek met de voorzitter en een lid van de commissie.
Controle leden commissie bij de ingang
Er is vaak onduidelijkheid over de controle van de leden van de commissie bij de ingang en welke zaken
zij mee naar binnen mogen nemen. Ook is er verschil per locatie. Door de directie van de kliniek is
aangegeven dat de leden niet op de ‘zwarte knop’ hoeven te drukken voor de zogenaamde ad random’
controle. Dit is enkel voor het personeel. De leden moeten echter wel door de normale controle, hetgeen
betekent dat de spullen door de scanstraat moeten en men ‘piepvrij’ naar binnen moet. Telefoon en
laptop mogen mee naar binnen voor de zitting en vergadering. De maandcommissaris mag deze spullen
niet mee nemen omdat hij naar de afdelingen gaat. Naar aanleiding van de problemen die af en toe
speelde bij het piepvrij naar binnen gegaan, is besloten om een handscanner in te zetten wanneer bij
het binnengaan de detectiepoort blijft piepen.
Personeel
Eind 2018 waren er nog zorgen om de bezetting van de rapportageafdeling waardoor er sprake was
van een achterstand met betrekking tot de verlofaanvragen en deze vaak te laat werden ingediend. Dit
probleem heeft in 2019 en 2020 geen (grote) rol meer gespeeld in de kliniek.
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6.

Management- en totaaloverzicht KLAVER

Met ingang van 2012 verzoekt de Dienst Justitiële Inrichtingen aan de commissie van toezicht om bij
haar jaarverslag het managementoverzicht en totaaloverzicht uit KLAVER te voegen. De commissie van
toezicht zal aan dit verzoek tegemoetkomen maar plaatst daarbij wel een kanttekening.

KLAVER baseert de berekeningen op alle klachten waarin enige activiteit is geweest in het verslagjaar,
in casu 2019 en 2020. Dit betekent dat in de gevraagde overzichten ook gegevens worden
meegenomen van klachten met een kenmerk uit het voorgaande jaar. En dat klachten met een kenmerk
uit het verslagjaar die in het huidige kalenderjaar maar vôôr het schrijven van dit verslag zijn afgedaan
niet worden meegenomen.

De commissie van toezicht baseert de berekeningen en gegevens in haar verslag uitsluitend op klachten
die zijn aangemaakt in het verslagjaar. Dit betekent dat de verzochte overzichten aantoonbaar afwijkend
zullen zijn van hetgeen in andere hoofdstukken van dit verslag is te lezen.

Desalniettemin worden het managementoverzicht en het totaaloverzicht van 2019 en 2020 als bijlage

3 en 4 aan dit verslag gehecht.

Utrecht,

26 /CJ2o21

secretaris

voorzitter

15
Jaaîverslag 2019 en 2020 commissie van toezicht bij de Van der Hoeven Kliniek en
klachtencommissie bij locatie De Voorde, De Wierde en De Waag

12-02-2019

Hk-2019-000007 04-02-2019
Hk-2019-000008 05-02-2019

19-04-2019
02-05-2019

06-06-2019

22-05-2019
09-05-2019
02-05-2019

06-06-2019
13-06-2019

29-04-2019

25-07-2019
25-07-2019
04-07-2019

04-07-2019
04-07-2019

04-07-2019

05-06-2019

Hk-2019-000015 12-03-2019

12-03-2019
20-03-2019
26-03-2019

04-04-2019
05-04-2019

18-04-2019
25-04-2019
25-04-2019
25-04-2019

Hk-2019-000016
Hk-2019-000017
Hk-2019-000018
Hk-2019-000019
Hk-2019-000020
Hk-2019-000021
Hk-2019-000022
Hk-2019-000023
Hk-2019-000024

Hk-2019-000025 25-04-2019
Hk-2019-000026 25-04-2019

Hk-2019-000027 02-05-2019

Hk-2019-000028 03-05-20 19
Hk-2019-000029 03-05-2019
Hk-2019-000030 03-05-2019

01-04-2020
01-04-2020

09-04-2019
06-03-2019

09-04-2019

09-05-2019

Hk-2019-000009 11-02-2019
Hk-2019-000010 11-02-2019
Hk-2019-000011 11-02-2019
Hk-2019-000012 12-02-2019
Hk-2019-000013 13-02-2019
H k-2019-000014 08-03-2019

Hk-2019-000004
Hk-2019-000005
Hk-2019-000006

Hk-2019-000003

Hk-2019-000002

Hk-2019-000001

09-04-2019

Dat.
Afdoening
10-01-2019
09-05-2019
22-03-2019
22-03-2019
09-04-2019
09-04-2019

Dat.
Ontvangst
02-01-2019
02-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
11-01-2019
23-01-2019

KI .nr.
Status
Beslissing

S

Bijlage 1

Beslissing op 10-01-2019
Ingetrokken na bemiddeling
Beslissing op 09-05-2019
Niet ontvankelijk
Beslissing op 21-03-2019
Niet ontvankelijk
Beslissing op 21-03-2019
Gegrond
x
Beslissing op 09-04-2019
Afdoening na rogatoir verzoek x
Hoger beroep op 25-04-20 19 Gegrond
x
Comp: 100 euro
8 Persoonlijke voorwerpen
Beslissing op 12-02-2019
Overgedragen
Klachtencie Trajectum
63 Dwangbehandeling
Hoger beroep op 25-04-2019 Ongegrond
87 Ordemaatregel
Beslissing op 09-05-2019
Niet ontvankelijk
buitenwereld
57 Contact
(bezoek)
Hoger beroep op 12-04-2019 Ongegrond
x
57 Contact buitenwereld (bellen)
Hoger beroep op 12-04-2019 Ongegrond
x
22 Contact buitenwereld (bellen)
Beslissing op 06-03-2019
Ingetrokken
65 Verlaten inrichting
Beslissing op 15-04-2019
Niet ontvankelijk
x
55 Behandeling
Beslissing op 02-05-2019
Ingetrokken na bemiddeling
inkomend ROG verzoek KC Stichting
86 Rogatoir verzoek
Beslissing op 06-06-2019
Afdoening na rogat oir verzoek x
Trajectum
71 Contact buitenwereld (bellen)
Beslissing op 22-05-2019
Ingetrokken na bemiddeling
50 Behandeling
Beslissing op 09-05-2019
Niet ontvankelijk
x
37 Ordemaatregel
Beslissing op 02-05-2019
Ingetrokken
63 Contact buitenwereld (bellen)
Beslissing op 06-06-2019
Ongegrond
x
Behandeling
69
Beslissing op 13-06-2019
Ingetrokken
11 Bewegingsvrijheid binnen de inrichting Beslissing op 26-04-2019
Ingetrokken
91Verzorgng (medische)
Beslissing op 25-07-2019
Niet ontvankelijk
x
91 Bejegening
Beslissing op 25-07-2019
Niet ontvankelijk
x De Voorde
70 Contact buitenwereld (bezoek)
Beslissing op 04-07-2019
Deels gegrond
x
Comp: 5 euro
70 Contact buitenwereld (post)
Beslissing op 04-07-2019
Deels gegrond
x
70 Contact buitenwereld (bellen)
Beslissing op 04-07-2019
Deels gegrond
x
63 Ordemaatregel
Beslissing op 04-07-2019
Ongegrond
x
33 Rekening courant/zak- en kleedgeld
Beslissing op 05-06-2019
Ingetrokken na bemiddeling
334 Ordemaatregel
Beslissing op 3 1-03-2020
Niet ontvankelijk
x
334 Contact buitenwereld (bellen)
Beslissing op 31-03-2020
Ongegrond
x

Categorie

8 Verzorging (medische)
127 Verlaten inrichting
71 Verlaten inrichting
71 Behandeling
88 Rogatoir verzoek
76 Dwangbehandeling

Dgn

Klachtenoverzicht van der Hoevenkliniek 2019

x
x

Niet ontvankelijk
Ongegrond
Ingetrokken
Niet ontvankelijk
Niet ontvankelijk
Ingetrokken
Hoger beroep op 18-07-2019 Ongegrond

Beslissing op 04-07-2019
Beslissing op 04-07-2019

23 Dwangbehandeling
62 Dwangbehandeling

70 Ordemaatregel

20 Ordemaatregel

49 Ordemaatregel

49 Ordemaatregel

54 Verlaten inrichting

27 Verzorging (medische)

11-07-2019

05-06-2019
17-07-2019

24-07-2019

05-06-2019

04-07-2019

04-07-2019

24-07-2019

15-08-2019
26-11-2019
24-07-2019
17-07-2019

H k-2019-000039 09-05-2019
Hk-2019-000040 13-05-2019

Hk-2019-000041 16-05-2019
Hk-2019-000042 15-05-2019

Hk-2019-000043 16-05-2019

Hk-2019-000044 16-05-2019

Hk-2019-000045 16-05-2019

Hk-2019-000046 31-05-2019

Hk-2019-000047 06-06-2019
Hk-2019-000048 20-06-2019
Hk-2019-000049 20-06-2019

30 Ordemaatregel
30 Verlaten inrichting
34 Dwangbehandeling
2 Selectie/overpl. (extern)
62 Rogatoir verzoek

43 Contact buitenwereld (post)
43 Contact buitenwereld (bezoek)

62 Ordemaatregel
37 Persoonlijke voorwerpen

25-07-2019
30-07-2019
03-07-2019
05-09-2019

25-07-2019

26-11-2019
08-10-2019
08-10-2019
05-09-2019

05-09-2019
05-09-2019

24-09-2019

04-09-2019

04-09-2019

Hk-2019-000052 25-06-2019

25-06-2019
26-06-2019
01-07-2019
05-07-2019

09-07-2019

11-07-2019

12-07-2019
12-07-2019
24-07-2019

Hk-2019-000053
Hk-2019-000054
Hk-2019-000055
Hk-2019-000056

Hk-2019-000057
Hk-2019-000058
Hk-2019-000059
Hk-2019-000060
Hk-2019-000061

Hk-2019-000062 24-07-2019
Hk-2019-000063 24-07-2019

Hk-2019-000064 24-07-2019
Hk-2019-000065 29-07-2019

Hk-2019-000066 29-07-2019

37 Verlaten inrichting

16 Dwangbehandeling
138 Persoonlijke voorwerpen
88 Ordemaatregel
88 Persoonlijke voorwerpen
43 Contact buitenwereld (bellen)

31 Informatie/procedure

25-07-2019

25-07-2019

Hk-2019-000051 24-06-2019

Hk-2019-000050 20-06-2019

70 Ordemaatregel
159 Persoonlijke voorwerpen
34 Ordemaatregel

op
op
op
op

15-08-2019
26-11-2019
19-07-2019
10-07-2019

x

Niet ontvankelijk
Ingetrokken
Ingetrokken ter zitting
Ingetrokken
Ingetrokken

BOPZ/Rog. verzoek Inforsa KIB 17-07

Beslissing op 04-09-2019

Beslissing op 24-09-2019
Beslissing op 04-09-2019

Beslissing op 05-09-2019
Beslissing op 05-09-2019

Hoger beroep op 30-07-2019
Beslissing op 26-11-2019
Hoger beroep op 14-10-2019
Hoger beroep op 14-10-2019
Beslissing op 05-09-2019

Ingetrokken ter zitting

Ingetrokken ter zitting

Ongegrond

Niet ontvankelijk
Niet ontvankelijk

Niet ontvankelijk
Ingetrokken ter zitting
Ongegrond
Ongegrond
Niet ontvankelijk

x
x

x
x
x

De Voorde

Niet ontvankelijk
x
x
Hoger beroep op 30-07-2019 Niet ontvankelijk
Ingetrokken na bemiddeling
Beslissing op 30-07-2019
RSJ
Beslissing op 03-07-2019
Overgedragen
Beslissing op 05-09-2019
Afdoening na rogatoir verzoekx

Beslissing op 25-07-2019

x

x

Hoger beroep op 19-08-2019 Niet ontvankelijk

Beslissing
Beslissing
Beslissing
Beslissing

Beslissing op 23-07-2019

x

Niet ontvankelijk

x

x BOPZ/De Voorde

x

Niet ontvankelijk

Hoger beroep op 30-07-2019 Deels gegrond
Comp: 5 euro
Beslissing op 05-06-2019
Ingetrokken ter zitting

Beslissing op 04-06-2019
Beslissing op 10-07-2019

63 Dwangbehandeling

01-04-2020
11-06-2019
29-05-2019
04-07-2019
04-07-2019
17-07-2019

03-05-2019
03-05-2019
06-05-2019
07-05-2019
09-05-2019

03-05-2019

Hk-2019-000033
Hk-2019-000034
Hk-2019-000035
Hk-2019-000036
H k-2019-000037
Hk-2019-000038
Ongegrond
Ingetrokken

x

Niet ontvankelijk

x
x

x

Niet ontvankelijk

Beslissing op 31-03-2020
Beslissing op 31-03-2020
334 Verlaten inrichting
Hoger beroep op 24-06-2019
39 Ordemaatregel
Beslissing op 29-05-2019
26 Ordemaatregel
59 Bewegingsvrijheid binnen de inrichting Beslissing op 04-07-2019
Beslissing op 04-07-2019
58 Ordemaatregel
Beslissing op 10-07-2019
69 Dwangbehandeling

Beslissing op 31-03-2020

01-04-2020

Hk-2019-000032 03-05-2019

334 Verlaten inrichting

334 Controle

01-04-2020

Hk-2019-000031 03-05-2019

08-10-2019

06-11-2019

06-11-2019

20-11-2019

20-11-2019

06-11-2019

06-11-2019

12-11-2019
08-10-2019

14-01-2020

Hk-2019-000070 01-08-2019

Hk-2019-000071 01-08-2019

Hk-2019-000072 01-08-2019
Hk-2019-000073 06-08-2019
Hk-2019-000074 06-08-2019
Hk-2019-000075 06-08-2019

Hk-2D19-000076 06-08-2019

Hk-2019-000077 07-08-2019

Hk-2019-000078 08-08-2019

Hk-2019-000079 08-08-2019

Hk-2019-000081 12-08-2019
Hk-2019-000082 19-08-2019
Hk-2019-000083 19-08-2019
Hk-2019-000084 20-08-2019
Hk-2019-000085 20-08-2019

06-11-2019

01-04-2020
03-10-2019
20-11-2019

Hk-2019-000093 09-09-2019

Hk-2019-000094 11-09-2019
Hk-2019-000095 13-09-2019
Hk-2019-000096 16-09-2019

06-11-2019
19-09-2019

15-01-2020

19-09-2019
19-09-2019
06-11-2019

20-11-2019

12-12-2019
01-04-2020
20-11-2019
20-11-2019

Hk-2019-000088 27-08-2019
Hk-2019-000089 02-09-2019
Hk-2019-000090 02-09-2019
Hk-2019-000091 05-09-2019
Hk-2019-000092 05-09-2019

Hk-2019-000086 22-08-2019
Hk-2019-000087 23-08-2019

Hk-2019-000080 09-08-2019

24-09-2019

Hk-2019-000069 31-07-2019

20-11-2019
20-11-2019

08-10-2019
06-11-2019

Hk-2019-000067 30-07-2019
Hk-2019-000068 31-07-2019

Hoger beroep op 17-10-2019 Ongegrond
Beslissing op 01-11-2019
Deels gegrond
Comp: €10,Deels gegrond
55 Bewegingsvrijheid binnen de inrichting Beslissing op 24-09-2019
Comp: €20,68Ordemaatregel
Hoger beroep op 14-10-2019 Ongegrond
Deels gegrond
97Ordemaatregel
Beslissing op 01-11-2019
Comp: €10,97 Behandeling
Beslissing op 01-11-2019
Ongegrond
106 Verzorging (medische)
Hoger beroep op 29-11-2019 Niet ontvankelijk
106 Contact buitenwereld (bezoek)
Beslissing op 19-11-2019
Gegrond
106 Ordemaatregel
Hoger beroep op 29-11-2019 Ongegrond
106 Activiteiten (arbeid)
Hoger beroep op 29-11-2019 Niet ontvankelijk
Deels gegrond
91 Ordemaatregel
Beslissing op 01-11-2019
Comp: €20,90 Behandeling
Beslissing op 01-11-2019
Deels gegrond
Comp: €10,96 Rekening courant/zak- en kleedgeld
Beslissing op 12-11-2019
Ingetrokken
60 Bewegingsvrijheid binnen de inrichting Beslissing op 07-10-2019
Gegrond
Comp: 90 euro
155 Ordemaatregel
Beslissing op 13-01-2020
Niet ontvankelijk
115 Dwangbehandeling
Hoger beroep op 06-01-2020 Ongegrond
226 Persoonlijke voorwerpen
Beslissing op 31-03-2020
Ongegrond
Ordemaatregel
92
Hoger beroep op 29-11-2019 Niet ontvankelijk
92 Bejegening
Hoger beroep op 29-11-2019 Ongegrond
90 Bejegening
Hoger beroep op 29-11-2019 Ongegrond
27 Verzorging (persoonlijke)
Beslissing op 19-09-2019
Ingetrokken na bemiddeling
23 Activiteiten (diversen)
Beslissing op 19-09-2019
Ingetrokken na bemiddeling
65 Verzorging (medische)
Beslissing op 01-11-2019
Niet ontvankelijk
65 Ordemaatregel
Beslissing op 01-11-2019
Ongegrond
14 Verzorging (medische)
Beslissing op 19-09-2019
Ingetrokken na bemiddeling
132 Ordemaatregel
Beslissing op 14-01-2020
Niet ontvankelijk
Deels gegrond
58 Ordemaatregel
Beslissing op 01-11-2019
Comp: €10,203 Persoonlijke voorwerpen
Beslissing op 31-03-2020
Ongegrond
20 Verlaten inrichting
Beslissing op 03-10-2019
Ingetrokken
65 Selectie/overpl. (extern)
Beslissing op 19-11-2019
Niet ontvankelijk

70 Dwangbehandeling
98 Ordemaatregel

x

x

x

x
x

x

x

x De Voorde
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

11-12-2019

Hk-2019-000100 16-09-2019
Hk-2019-000101 16-09-2019

beroep
beroep
beroep
beroep
op
op
op
op

Beslissing op 17-01-2020

Hoger beroep op 18-12-2019 Ongegrond
Beslissing op 05-12-2019
Niet ontvankelijk
Deels gegrond
Hoger beroep op 18-12-2019
Comp: 20 euro
Hoger beroep op 18-12-2019 Deels gegrond
Comp: zie hk2019/115
Beslissing op 17-01-2020
Niet ontvankelijk

97 Bejegening

48 Persoonlijke voorwerpen
48 Verlaten inrichting

48 Ordemaatregel

48 Dwangbehandeling

85 Ordemaatregel
46 Rogatoir verzoek
46 Rogatoir verzoek
46 Rogatoir verzoek

46 Rogatoir verzoek
46 Rogatoir verzoek

46 Rogatoir verzoek

46 Rogatoir verzoek

21-01-2020

10-12-2019
10-12-2019

10-12-2019

10-12-2019

21-01-2020

10-12-2019

10-12-2019
10-12-2019

10-12-2019

23-12-2019

23-12-2019

23-12-2019

23-12-2019

Hk-2019-000112 16-10-2019

Hk-2019-000113 23-10-2019
Hk-2019-000114 23-10-2019

Hk-2019-000115 23-10-2019

Hk-2019-000116 23-10-2019

Hk-2019-000117 28-10-2019
Hk-2019-000118 25-10-2019
Hk-2019-000119 25-10-2019
Hk-2019-000120 25-10-2019
Hk-2019-000121 25-10-2019

Hk-2019-000122 25-10-2019
Hk-2019-000123 25-10-2019

Hk-2019-000124 25-10-2019

Hk-2019-000125 29-10-2019

Hk-2019-000126 04-11-2019
Hk-2019-000127 06-11-2019

Hk-2019-000128 06-11-2019

10-12-2019
10-12-2019
10-12-2019

x

Niet ontvankelijk

Beslissing op 19-11-2019

55 Verzorging (medische)

20-11-2019

Hk-2019-000111 26-09-2019

x
Ongegrond

Beslissing op 20-12-2019

x

47 Contact buitenwereld (post)

Beslissing op 20-12-2019

x

55 Ordemaatregel

49 Ordemaatregel
47 Ordemaatregel

Beslissing op 10-12-2019

x

Afdoening na rogatoir verzoek x

Beslissing op 10-12-2019
Beslissing op 10-12-2019

Deels gegrond
Comp: 10 euro
Hoger beroep op 30-12-2019 Ongegrond
Beslissing op 20-12-2019
Ongegrond

Afdoening na rogatoir verzoek x
Afdoening na rogatoir verzoekx

op 10-12-2019
op 10-12-2019
op 10-12-2019
op 10-12-2019

x

x

x

x
x

Afdoening na rogatoirverzoekx
Afdoening na rogatoirverzoekx
Afdoening na rogatoir verzoek x
Afdoening na rogatoir verzoek x

Beslissing
Beslissing
Beslissing
Beslissing

x

Gegrond
Comp: €15,-

Beslissing op 19-11-2019
Beslissing op 19-11-2019

56 Ordemaatregel
56 Verlaten inrichting

20-11-2019
20-11-2019

Hk-2019-000109 25-09-2019
Hk-2019-000110 25-09-2019

x
x

Deels gegrond
Comp: €55,Ongegrond
Niet ontvankelijk

Beslissing op 19-11-2019

x

Ingetrokken

Beslissing op 10-12-2019

56 Ordemaatregel

x

ontvankelijk

77 Persoonlijke voorwerpen

x
x
x

10-12-2019

x

ontvankelijk
ontvankelijk
ontvankelijk
ontvankelijk

20-11-2019

x

x

x
x
x

ontvankelijk

20-12-2019 Niet ontvankelijk
20-12-2019 Niet ontvankelijk
20-12-2019 Niet ontvankelijk
20-12-2019 Niet ontvankelijk

Hoger beroep op 20-12-2019 Niet
Hoger beroep op 20-12-2019 Niet
Hoger beroep op 20-12-2019 Niet
Hoger beroep op 20-12-2019 Niet
Hoger beroep op 20-12-2019 Niet
Hoger beroep op 20-12-2019 Niet

Hoger
Hoger
Hoger
Hoger

Hk-2019-000108 25-09-2019

86 Behandeling
86 Behandeling
78 Behandeling

86 Behandeling
86 Verlaten inrichting
86 Behandeling
86Selectie/overpl. (extern)

86Selectie/overpl. (extern)
86 Bejegening
86 Behandeling

Hk-2019-000107 24-09-2019

11-12-2019
11-12-2019
11-12-2019
11-12-2019

Hk-2019-000102 16-09-2019
Hk-2019-000103 16-09-2019
Hk-2019-000104 16-09-2019
Hk-2019-000105 16-09-2019
Hk-2019-000106 24-09-2019

11-12-2019
11-12-2019

11-12-2019
11-12-2019
11-12-2019

Hk-2019-000097 16-09-2019
Hk-2019-000098 16-09-2019
Hk-2019-000099 16-09-2019

19-12-2019

28-02-2020

Hk-2019-000140 20-12-2019
Hk-2019-000141 20-12-2019
Hk-2019-000142 24-12-2019
Hk-2019-000143 30-12-2019
Hk-2019-000144 30-12-2019

324 Ordemaatregel

18-11-2020

18-11-2020

18-11-2020

Hk-2019-000151 30-12-2019

Hk-2019-000152 30-12-2019

324 Bejegening

324 Ordemaatregel

324 Contact buitenwereld (bezoek)
324 Behandeling

324 Behandeling

70 Rekening courant/zak- en kleedgeld
334 Verlaten inrichting
330 Persoonlijke voorwerpen
71 Verzorging (persoonlijke)
44 Bewegingsvrijheid binnen de inrichting
323 Activiteiten (diversen)
323 Verzorging (medische)

Hk-2019-000147 30-12-2019
Hk-2019-000148 30-12-2019
Hk-2019-000149 30-12-2019
Hk-2019-000150 30-12-2019

18-11-2020

12-02-2020

10-03-2020

18-11-2020
18-11-2020

18-11-2020
18-11-2020
18-11-2020
18-11-2020

Hk-2019-000145 31-12-2019
Hk-2019-000146 31-12-2019

10-03-2020

28-02-2020

80 Nog onbekend
82 Rekening courant/zak- en kleedgeld
3 Selectie/overpi. (extern)

13 Bejegening
350 Bejegening
147 Persoonlijke voorwerpen
147 Verzorging (medische)

11-12-2019
18-11-2020

29-04-2020
29-04-2020

110 Informatie/procedure

25 Ordemaatregel
35 Dwangbehandeling
162 Rogatoir verzoek

10-03-2020

Hk-2019-000139 16-12-2019

29-04-2020

03-12-2019
13-12-2019

Hk-2019-000132 21-11-2019
Hk-2019-000133 28-11-2019
Hk-2019-000134 04-12-2019
Hk-2019-000135 04-12-2019
Hk-2019-000136 04-12-2019
Hk-2019-000137 10-12-2019
Hk-2019-000138 19-12-2019

Hk-2019-000129 08-11-2019
Hk-2019-000130 08-11-2019
Hk-2019-000131 19-11-2019
Ingetrokken

18-11-2020
18-11-2020
18-11-2020

18-11-2020

Beslissing op 18-11-2020

Beslissing op 18-11-2020
Beslissing op 18-11-2020
Beslissing op 18-11-2020

Beslissing op
Beslissing op
Beslissing op
Beslissing op

Beslissing op 28-02-2020
Beslissing op 18-11-2020
Beslissing op 18-11-2020
Hoger beroep op 24-03-2020
Beslissing op 12-02-2020

Niet ontvankelijk
Niet ontvankelijk

Niet ontvankelijk
Niet ontvankelijk
Niet ontvankelijk
Niet ontvankelijk
Niet ontvankelijk
Niet ontvankelijk

Ingetrokken na bemiddeling
Niet ontvankelijk
Niet ontvankelijk
Ongegrond
Ingetrokken

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

Ingetrokken
BO PZ
Afdoening na rogatoir verzoek
Hoger beroep op 24-03-2020 Ongegrond
x
Hoger beroep op 20-12-2019 Niet ontvankelijk
x
Beslissing op 18-11-2020
Niet ontvankelijk
x
Beslissing op 28-04-2020
Ongegrond
x
Beslissing op 28-04-2020
Niet ontvankelijk
x
Beslissing op 28-02-2020
Ingetrokken na bemiddeling
Hoger beroep op 24-03-2020 Ongegrond
x
Beslissing op 19-12-2019
Overgedragen

Beslissing op 03-12-2019
Beslissing op 13-12-2019
Beslissing op 29-04-2020

160 Controle

160 Controle

160 Ordemaatregel

160 Controle

Hk-2020-000015 13-02-2020 22-07-2020

Hk-2020-000016 13-02-2020 22-07-2020

Hk-2020-000017 13-02-2020 22-07-2020

376 Ordemaatregel
282 Ordemaatregel
3 Verzorging (medische)
218 Ordemaatregel

20-02-2020 24-02-2021
20-02-2020 24-02-2021
20-02-2020 24-02-2021
20-02-2020 24-02-2021

370 Ordemaatregel
370 Ordemaatregel
370 Contact buitenwereld (bellen)
370 Eisen verblijfsruimte

69 Ordemaatregel

Hk-2020-000025 20-02-2020 29-04-2020

Hk-2020-000026
Hk-2020-000027
Hk-2020-000028
Hk-2020-000029

69 Contact buitenwereld (bellen)

Hk-2020-000024 20-02-2020 29-04-2020

25-11-2020
21-02-2020
24-09-2020

24-02-2021

376 Behandeling

14-02-2020
17-02-2020
18-02-2020
19-02-2020

Hk-2020-000020
Hk-2020-000021
Hk-2020-000022
Hk-2020-000023

4 Persoonlijke voorwerpen

Hk-2020-000019 14-02-2020 24-02-2021

Hk-2020-000018 14-02-2020 18-02-2020

86 Verlaten inrichting
57 Contact buitenwereld (bezoek)

25 Verzorging (diversen)
169 Ordemaatregel

107 Verzorging (medische)
21-02-2020
14-07-2020
28-04-2020
31-03-2020
16-07-2020

07-05-2020

Beslissing
Beslissing
Beslissing
Beslissing

op 24-02-2021
op 24-02-2021
op 24-02-2021
op 24-02-2021

Beslissing op 29-04-2020

Beslissing op 29-04-2020

Beslissing op 18-02-2020
Beslissing op 24-02-2021
Beslissing op 24-02-2021
Hoger beroep op 03-12-2020
Beslissing op 21-02-2020
Beslissing op 24-09-2020

Beslissing op 16-07-2020

Beslissing op 16-07-2020

Beslissing op 16-07-2020

Beslissing op
Beslissing op
Beslissing op
Beslissing op
Beslissing op
Beslissing op

Beslissing op 16-07-2020
Beslissing op 25-11-2020

178 Ordemaatregel

309 Selectie/overpl. (intern)

04-02-2020
25-11-2020
04-02-2020

04-02-2020

Beslissing op 18-11-2020

Beslissing op 22-01-2020

Status

28 Ordemaatregel
316 Activiteiten (arbeid)
26 Activiteiten (luchten)

Categorie

Beslissing op
Beslissing op
Beslissing op
Beslissing op

28 Bejegening

314 Behandeling

20 Ordemaatregel

Dgn

Dat.
Afdoening
22-01-2020
18-11-2020
11-02-2020
1 1-02-2020
25-11-2020
11-02-2020
16-07-2020
25-11-2020
07-05-2020
21-02-2020
16-07-2020
29-04-2020
31-03-2020
22-07-2020

Dat.
Ontvangst
Hk-2020-000001 02-01-2020
Hk-2020-000002 09-01-2020
Hk-2020-000003 14-01-2020
Hk-2020-000004 14-01-2020
Hk-2020-000005 14-01-2020
Hk-2020-000006 16-01-2020
Hk-2020-000007 20-01-2020
Hk-2020-000008 21-01-2020
Hk-2020-000009 21-01-2020
Hk-2020-000010 27-01-2020
Hk-2020-000011 29-01-2020
Hk-2020-000012 03-02-2020
Hk-2020-000013 03-02-2020
Hk-2020-000014 13-02-2020

Kl.nr.

Klachtenoverzicht van der Hoevenkliniek 2020

Ongegrond
Niet ontvankelijk
Niet ontvankelijk

Ongegrond

Deels gegrond
Comp: 10 euro

Niet ontvankelijk
Ongegrond
Ingetrokken na bemiddeling
Ongegrond
Ongegrond

Ongegrond

Gegrond
Comp: 5 euro
Deels gegrond
Comp: 30 euro
Gegrond
Comp: 5 euro
Overgedragen

Ongegrond
Ingetrokken
Ongegrond

Ingetrokken na bemiddeling
Niet ontvankelijk

Ingetrokken

Ongegrond
Niet ontvankelijk

Overgedragen
Ongegrond
Overgedragen

Overgedragen

Niet ontvankelijk

Ingetrokken na bemiddeling

Beslissing

x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x De Voorde

x
x

x

x

S

Bijlage 2

30-06-2020
02-07-2020
25-11-2020
25-11-2020

Ingetrokken
Afdoening na rogatoir verzoekx

Beslissing op 17-08-2020
Hoger beroep op 06-09-2020
Beslissing op 25-08-2020
Beslissing op 29-10-2020
Beslissing op 02-09-2020
Beslissing op 30-09-2020

28 Contact buitenwereld (post)
13 Dwangbehandeling

21 Verzorging (medische)
90 Ordemaatregel

26 Ordemaatregel
51 Rogatoir verzoek

Hk-2020-000058 20-07-2020 17-08-2020

Hk-2020-000062 07-08-2020 02-09-2020
Hk-2020-000063 10-08-2020 30-09-2020

klachtencommissie
x klachtencommissie

Ongegrond

x
Ingetrokken

Deels gegrond
Comp: 10 euro
Ingetrokken na bemiddeling
Ongegrond

X

Hk-2020-000059 24-07-2020 06-08-2020
Hk-2020-000060 04-08-2020 25-08-2020
Hk-2020-000061 31-07-2020 29-10-2020

Hoger beroep op 06-09-2020

x klachtencommissie
x klachtencommissie

20 Ordemaatregel

Ongegrond
Ongegrond

Ingetrokken

Hk-2020-000057 17-07-2020 06-08-2020

Beslissing op 13-07-2020
Beslissing op 23-07-2020
Beslissing op 06-08-2020
Beslissing op 06-08-2020

x

x De Voorde, Wvggz
x klachtencom missie

x

x

x

x
x

x

x
x
x

37 Ordemaatregel
37 Behandeling

26 Controle
29 Rekening courant/zak- en kleedgeld

Beslissing op 30-06-2020
Beslissing op 13-08-2020

Ongegrond
Ingetrokken na bemiddeling
Gegrond
Comp: 32,50
Ingetrokken

Ongegrond

Niet ontvankelijk
Deels gegrond
Comp: 10 euro
Ongegrond

Niet ontvankelijk
Ingetrokken

Ingetrokken

Ingetrokken na bemiddeling
Ingetrokken
Niet ontvankelijk
Ongegrond
Ingetrokken

Ingetrokken

Ingetrokken

Ongegrond
Ingetrokken na bemiddeling
Ingetrokken

Ongegrond
Niet ontvankelijk

Niet ontvankelijk

Hk-2020-000053 17-06-2020 13-07-2020
Hk-2020-000054 24-06-2020 23-07-2020
Hk-2020-000055 30-06-2020 06-08-2020
Hk-2020-000056 30-06-2020 06-08-2020

Hk-2020-000050 25-05-2020 06-08-2020
Hk-2020-000051 28-05-2020 30-06-2020
Hk-2020-000052 09-06-2020 17-08-2020

72 Verzorging (godsdienst, levensovertuiging) Beslissing op 16-07-2020
Beslissing op 02-07-2020
Beslissing op 06-08-2020

48 Dwa ngbeha ndeling
73 Behandeling
33 Selectie/overpl. (extern)
69 Ordemaatregel

Hk-2020-000048 11-05-2020 22-07-2020
Hk-2020-000049 15-05-2020 02-07-2020

Beslissing op 16-07-2020

72 Ordemaatregel

Hk-2020-000047 11-05-2020 22-07-2020

Beslissing op 02-06-2020
Beslissing op 16-07-2020

Beslissing op 01-06-2020
Beslissing op 01-06-2020
Beslissing op 25-11-2020

Beslissing op
Beslissing op
Beslissing op
Beslissing op

Beslissing op 28-05-2020
Beslissing op 30-03-2020
Beslissing op 02-07-2020

Beslissing op 24-02-2021
Beslissing op 25-11-2020
Beslissing op 08-10-2020
Beslissing op 19-05-2020
Beslissing op 11-03-2020

72 Selectie/overpi. (extern)

202 Bewegingsvrijheid binnen de inrichting
22 Ordemaatregel

76 Verzorging ( persoonlijke)
72 Behandeling
218 Bewegingsvrijheid binnen de inrichting
218 Contact buitenwereld (bellen)
35 Contact buitenwereld (bellen)
35 Ordemaatregel

111 Rogatoir verzoek

21 Dwa ngbeha ndeling

81 Bewegingsvrijheid binnen de inrichting
7 Nog onbekend
84 Ordemaatregel

370 Beha ndeling
274Verzorging (medische)
225 Ordemaatregel

Hk-2020-000046 11-05-2020 22-07-2020

Hk-2020-00004407-05-2020 25-11-2020
Hk-2020-000045 11-05-2020 02-06-2020

Hk-2020-000043 06-05-2020 10-06-2020

Hk-2020-000036 09-03-2020 30-03-2020
Hk-2020-000037 13-03-2020 02-07-2020
Hk-2020-000038 15-04-2020 30-06-2020
Hk-2020-000039 2 1-04-2020 02-07-2020
Hk-2020-000040 21-04-2020 25-11-2020
Hk-2020-000041 21-04-2020 25-11-2020
Hk-2020-000042 06-05-2020 10-06-2020

Hk-2020-000030 20-02-2020 24-02-2021
Hk-2020-000031 25-02-2020 25-11-2020
Hk-2020-000032 26-02-2020 08-10-2020
Hk-2020-000033 28-02-2020 19-05-2020
Hk-2020-00003404-03-2020 11-03-2020
Hk-2020-000035 05-03-2020 28-05-2020

35 Rogatoir verzoek

Beslissing op 30-09-2020
Beslissing
Beslissing
Beslissing
Beslissing
Beslissing op 17-11-2020
Beslissing op 21-10-2020

35 Rogatoir verzoek

21 Activiteiten (luchten)
16 Behandeling
48 Behandeling
21 Rogatoir verzoek

54 Rogatoir verzoek

27 Rogatoir verzoek

27 Rogatoir verzoek
27 Rogatoir verzoek
27 Rogatoir verzoek

Hk-2020-000079 26-08-2020 30-09-2020

Hk-2020-000080 26-08-2020
Hk-2020-000081 3 1-08-2020
Hk-2020-000082 11-09-2020
Hk-2020-000083 23-09-2020

16-09-2020
16-09-2020
29-10-2020
14-10-2020
Hk-2020-000084 24-09-2020 17-1 1-2020

Hk-2020-000085 24-09-2020 21-10-2020

Hk-2020-000086 24-09-2020 21-10-2020

Hk-2020-000092 30-09-2020
Hk-2020-000093 30-09-2020
Hk-2020-000094 02-10-2020
Hk-2020-000095 02-10-2020
Hk-2020-000096 06-10-2020

16-12-2020
28-10-2020
11-01-2021

Hk-2020-000099 03-11-2020 25-1 1-2020
Hk-2020-000100 10-11-2020 07-12-2020

Hk-2020-000098 2 1-10-2020 25-11-2020

1 Hk-2020-000097 12-10-2020

77 Dwangbehandeling

Hk-2020-000091 24-09-2020 21-10-2020

35 Behandeling
22 Verzorging (persoonlijke)
27 Verzorging (persoonlijke)

Behandeling

77 Dwangbehandeling
26 Persoonlijke voorwerpen
101 Bewegingsvrijheid binnen de inrichting
Behandeling

27 Rogatoir verzoek

Hk-2020-000090 24-09-2020 21-10-2020

16-12-2020

27 Rogatoir verzoek

27 Rogatoir verzoek

Hk-2020-000087 24-09-2020 21-10-2020
Hk-2020-000088 24-09-2020 21-10-2020
Hk-2020-000089 24-09-2020 21-10-2020

Beslissing op 25-11-2020
Beslissing op 07-12-2020

Hoger beroep op 27-11-2020

Termijnbrief verzonden 16-02-2021

Beslissing op 16-12-2020
Beslissing op 16-12-2020
Beslissing op 28-10-2020
Beslissing op 10-01-2021
Termijnbrief verzonden 16-02-2021

Beslissing op 21-10-2020

Beslissing op 2 1-10-2020

Beslissing op 21-10-2020
Beslissing op 21-10-2020
Beslissing op 21-10-2020
Beslissing op 2 1-10-2020

op 16-09-2020
op 16-09-2020
op 29-10-2020
op 14-10-2020

Beslissing op 30-09-2020

30-09-2020
30-09-2020
30-09-2020
30-09-2020

35 Rogatoir verzoek

verzoek
verzoek
verzoek
verzoek

Hk-2020-000078 26-08-2020 30-09-2020

Rogatoir
Rogatoir
Rogatoir
Rogatoir

35
35
35
35
35

Hk-2020-000073 26-08-2020 30-09-2020
Hk-2020-000074 26-08-2020 30-09-2020
Hk-2020-000075 26-08-2020 30-09-2020
Hk-2020-000076 26-08-2020 30-09-2020
Hk-2020-000077 26-08-2020 30-09-2020

30-09-2020

44 Persoonlijke voorwerpen

Hk-2020-000071 24-08-2020 07-10-2020
Hk-2020-000072 26-08-2020 30-09-2020
Beslissing op
Beslissing op
Beslissing op
Beslissing op
Beslissing op

Ingetrokken
Afdoening na rogatoir verzoek x

Beslissing op 30-09-2020

21 Ordemaatregel
50 Ordemaatregel
27 Ordemaatregel

Hk-2020-000068 12-08-2020 02-09-2020
Hk-2020-000069 18-08-2020 07-10-2020
Hk-2020-000070 2 1-08-2020 17-09-2020

Rogatoir verzoek

Ingetrokken
Niet ontvankelijk
Ingetrokken ter zitting

Beslissing op 02-09-2020
Beslissing op 07-10-2020
Beslissing op 17-09-2020
Beslissing op 07-10-2020

51 Rogatoir verzoek
51 Rogatoir verzoek
56 Ordemaatregel

Hk-2020-000065 10-08-2020 30-09-2020
Hk-2020-000066 10-08-2020 30-09-2020
Hk-2020-000067 12-08-2020 07-10-2020

na
na
na
na

rogatoir verzoek x
rogatoirverzoekx
rogatoirverzoekx
rogatoirverzoekx

klachtencommissie

Ingetrokken na bemiddeling

Niet ontvankelijk

Niet ontvankelijk

Ongegrond
Niet ontvankelijk
Ongegrond

Niet ontvankelijk

x klachtencommissie
x klachtencommissie
x klachtencommissie

x klachtencommissie

Afdoening na rogatoir verzoek klachtencommissie

Afdoening na rogatoir verzoek klachtencommissie

Afdoening na rogatoir verzoek klachtencommissie
Afdoening na rogatoir verzoek klachtencommissie
Afdoening na rogatoir verzoek klachtencommissie
Afdoening na rogatoir verzoek klachtencommissie

Afdoening na rogatoir verzoek klachtencommissie

Afdoening na rogatoir verzoek x klachtencommissie

Ingetrokken na bemiddeling
Ingetrokken na bemiddeling
Ongegrond
x klachtencommissie
Afdoening na rogatoir verzoek x

Afdoening na rogatoirverzoekx

Afdoening na rogatoirverzoekx

Afdoening
Afdoening
Afdoening
Afdoening

Afdoening na rogatoir verzoek x

x

Afdoening na rogatoirverzoekx
Afdoening na rogatoir verzoek x
Afdoening na rogatoirverzoekx
Ongegrond
x

Beslissing op 30-09-2020
Beslissing op 30-09-2020
Beslissing op 30-09-2020
Beslissing op 07-10-2020

51 Rogatoir verzoek

Hk-2020-000064 10-08-2020 30-09-2020

111 Ordemaatregel
111 Ordemaatregel
77 Verzorging (rnedische)

Hk-2020-000112 02-12-2020 23-03-202 1
Hk-2020-000113 02-12-2020 23-03-2021
Hk-2020-00011403-12-2020 18-02-2021

Hk-2020-000117 18-12-2020 18-02-202 1
Hk-2020-0001 18 21-12-2020 18-02-2021

Hk-2020-000116 09-12-2020 09-12-2020

59 Ordernaatregel

62 Rogatoir verzoek

0 Bejegening

72 Ordemaatregel

65 Activiteiten (luchten)

Hk-2020-0001 11 30-1 1-2020 03-02-2021

Hk-2020-000115 08-12-2020 18-02-202 1

11 Dwangbehandeling
65 Ordernaatregel

25 Rekening courant/zak- en kleedgeld
25 Contact buitenwereld (bellen)

42 Corn pe nsatie

75 Dwangbehandeling

125 Contact buitenwereld (bellen)
125 Contact buitenwereld (bezoek)
90 Beha ndeling
75 Persoonlijke voorwerpen

Hk-2020-000108 26-11-2020 21-12-2020
Hk-2020-000109 26-11-2020 07-12-2020
Hk-2020-000110 30-11-2020 03-02-2021

Hk-2020-000104 20-11-2020 03-02-2021
Hk-2020-000105 20-11-2020 03-02-2021
Hk-2020-000106 26-1 1-2020 07-01-2021
Hk-2020-000107 26-11-2020 21-12-2020

Hk-2020-000101 18-11-2020 23-03-2021
Hk-2020-000102 18-11-2020 23-03-2021
Hk-2020-000103 20-1 1-2020 18-02-2021

Beslissing op 18-02-2021
Hoger beroep op 01-03-2021

Beslissing op 09-12-2020

Hoger beroep op 01-03-2021

Hoger beroep op 09-04-2021
Hoger beroep op 09-04-2021
Beslissing op 18-02-2021

Beslissing op 26-01-2021

Beslissing op 21-12-2020
Beslissing op 21-12-2020
Beslissing op 07-12-2020
Beslissing op 26-01-2021

Beslissing op 26-01-2021
Beslissing op 26-01-2021
Beslissing op 07-01-2021

Hoger beroep op 09-04-2021
Hoger beroep op 09-04-2021
Beslissing op 18-02-2021

x

x
x

x

x

x

x

-

De Voorde
klachtenfunctionaris/pvp

klachtencommissie

klachtencommissie

klachtencommissie

x klachtencommissie

x
x

Afdoening na rogatoir verzoek x
Niet ontvankelijk
x

Ongegrond
Deels gegrond
Niet ontvankelijk
Ongegrond
Niet ontvankelijk
Ingetrokken
Ingetrokken
Ingetrokken
Ingetrokken
Gegrond
Comp: 17,50 euro
Gegrond
Comp: 50 euro
Niet ontvankelijk
Ongegrond
Niet ontvankelijk
Deels gegrond
Comp: 10 euro
Overgedragen
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CvT Bureau Midden-Nederland Van der Hoeven Kliniek <Overige klachten waarbij er geen afdeling is opgevoerd>
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