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1. Inrichting 

FPC Dr. S. van Mesdag, Helperlinie 2 te Groningen. 
De bezetting van de instelling op 31 december 2020 was als volgt:  

 
Verantwoordelijk voor onderstaande aantallen patiënten die de Mesdag zelf in zorg heeft: 

• 243 patiënten met tbs dwangverpleging, waarvan: 
 11 patiënten met een RI-status (extreem vlucht- en/of beheersgevaarlijk) op units voor 

zeer intensieve en specialistische zorg; 
 200 patiënten op een reguliere behandelafdeling; 
 28 patiënten met transmuraal verlof die verblijven in de eigen TMV-voorzieningen 

aanpalend aan de kliniek; 
 4 patiënten met transmuraal verlof die verblijven in een huurwoning in de stad. 

• 6 patiënten met een overige forensische zorgtitel (zoals proefverlof of voorwaardelijke 
beëindiging; 

• 2 patiënten met bevel voorlopige verpleging; 
• 1 patiënt met een RM; 
• 1 patiënt met een ZM; 
• 1 patiënt met voorwaardelijke beëindiging die ter crisis is opgenomen (time-out FPT). 

 
Verantwoordelijk voor onderstaande aantallen patiënten die elders verblijven: 

• 19 patiënten tbs transmuraal verlof in een FPA of RIBW; 
• 23 patiënten met Forensisch Psychiatrisch Toezicht (FPT) bij tbs proefverlof; 
• 35 patiënten met Forensisch Psychiatrisch Toezicht (FPT) bij voorwaardelijke beëindiging 

van de dwangverpleging. 
 

In totaal: 
• 216 patiënten in de kliniek; 
• 38 patiënten met transmuraal verlof, proefverlof of voorwaardelijke beëindiging in eigen 

voorziening buiten de kliniek; 
• 19 patiënten met transmuraal verlof in andere instelling; 
• 58 patiënten met FPT. 
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2. De Commissie van toezicht 

De heer M.A.M Wolters is voorzitter van de commissie en lid sinds 1 januari 2016. 
 
De plaatsvervangend voorzitter  is de heer H.J. Bastin. 
 
Er zijn elf commissieleden, inclusief de voorzitter. Zie bijlage 1. 
 
In 2020 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de commissie. 
 
Mevr. T.C. Heller is als ambtelijk secretaris aan de commissie verbonden 
 
Werkwijze inzake ledenwerving: er wordt via netwerksearching gericht gezocht naar kandidaten 
met een  psychologisch/psychiatrische, dan wel juridische achtergrond.   
 
Deskundigheidsbevordering: In elke vergadering van de CvT wordt de relevante jurisprudentie 
besproken; zowel van de RSJ als van de eigen beklagcommissie.  
Door een lid van de commissie is een toelichting gegeven op de door hem opgestelde notitie naar 
aanleiding van de inwerkingstelling van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). 
Het door dit lid opgesteld artikel over de rechtspositie van GGz patiënten is gepubliceerd in de juni 
uitgave GGz en recht. 
 

3. Cijfers (gesprekken maandcommissaris, beklagzittingen, contacten 
patiëntenraad en medische klachten) 

a. Gesprekken maandcommissaris 

Het aantal door de maandcommissaris met de verpleegden gevoerde gesprekken ligt rond de 170. 
In de maanden april tot en met juni is vanwege de covid-pandemie telefonisch met de patiënten 
gesproken. Hierna konden, tot november, de gesprekken in de kinderkamer van de instelling 
plaatsvinden. Vervolgens moesten de gesprekken, in verband met de oplopende besmettingen, 
weer telefonisch plaatsvinden.  

b. Beklagzittingen 

Het aantal beklagzittingen is 14. Waarvan 7 meervoudige en 7 enkelvoudige zittingen.  
Vanaf medio maart 2020 tot half augustus 2020 hebben er in verband met de corona- pandemie 
geen zittingen plaatsgevonden. In de maanden augustus, september tot begin oktober hebben er 
een viertal fysieke zittingen plaatsgevonden en vanaf half oktober 2020 tot en met december 
vonden de zittingen plaats via Skype voor bedrijven. In de periode dat er geen zittingen 
plaatsvonden, is een groot aantal klachten, met instemming van klager en/of zijn gemachtigde, 
schriftelijk afgedaan. Hierdoor is voorkomen dat achterstanden zijn ontstaan. In de eerste golf van 
de corona-pandemie zijn er relatief gezien weinig klachten ingediend.   

c. Contacten patiëntenraad 

Het aantal contacten met de patiëntenraad is 2. 
Gedelegeerde leden van de CvT woonden in het verslagjaar eenmaal (in de maand september) het 
overleg met de patiëntenraad bij. Het verslag hiervan is tijdens de vergadering besproken.  
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De afspraak is dat er tweemaal per jaar een overleg zal plaatsvinden met de patiëntenraad. Echter 
door de eerder vermelde omstandigheden is het niet gelukt het geplande overleg in mei 2020 bij te 
wonen. 

d. Medische klachten 

Het aantal binnengekomen klachten omtrent (medische) verzorging is 9.  
 

 
 
De 6 afgehandelde klachten betroffen alleen de wijze van betrachten van de medische zorgplicht. 
 
Het aantal binnengekomen klachten omtrent dwangbehandeling wordt hieronder uiteengezet. 
 

 
 
Van zowel de 6 klachten over de (voortzetting van) de a-dwangbehandeling als de klachten over 
de voortzetting van b-dwangbehandeling zijn er 4 klachten ingediend door dezelfde patiënten. Dit 
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betekent dat er uiteindelijk 9 patiënten beklag hebben ingediend tegen de beslissing tot 
(voortzetting) van een dwangbehandeling. Waarbij er in 2 situaties (nog) geen sprake was van een 
beslissing tot dwangbehandeling.  Dit aantal klachten is relatief laag te noemen gelet op het aantal 
toepassingen van dwangbehandeling binnen de instelling. De instelling stuurt elke maand ten 
behoeve van de vergaderstukken voor de maandelijkse vergadering van de commissie de agenda 
voor het overleg van de Commissie Voorbehouden Beslissingen. 

4. De toezichthoudende taak en de adviestaak 

Deze beide taken hangen nauw met elkaar samen. In principe vergadert de commissie van 
toezicht eenmaal per maand met vertegenwoordigers van de kliniek, dat wil zeggen een lid van de 
directie en een of meerdere juridisch medewerkers.  
In het verslagjaar heeft vijf keer een vergadering in de instelling plaatsgevonden. Eén keer is 
vergaderd op een locatie buiten de instelling en er is vijf keer vergaderd via een Skype-verbinding. 
De vergadering in april 2020 is vervallen.  
Tijdens de vergaderingen wordt het verslag van de maandcommissaris besproken en worden de 
problemen aan de orde gesteld waarop de maandcommissarissen bij hun spreekuren zijn gestuit. 
In het geval dat uit uitspraken van de beklagcommissie  blijkt, dat er structureel zaken niet goed 
gaan, wordt de kliniek gevraagd hieraan aandacht te besteden en zo nodig wordt advies gegeven. 
Regelmatig komen de problemen voort  uit onduidelijkheid van de regels dan wel in de 
communicatie daarover. 
Zo kwamen in 2020 onder andere de volgende punten aan de orde: 
 
1. In 2019 is meerdere keren aandacht gevraagd voor het feit dat behandelplannen (al lang) te 
laat werden opgesteld. Door de kliniek is destijds aangegeven dat in het project “Mesdag samen 
Beter” ook de invoering van een nieuw systeem van de totstandkoming van behandelplannen 
wordt voorzien. In de vergadering van mei is door één van de Zorginhoudelijk managers (Zim-ers) 
aangegeven dat het is gelukt om de behandelplannen te koppelen aan het Elektronisch 
Patiëntendossier (EPD). De behandelplannen worden nu per 3 maanden bijgehouden en 
geactualiseerd en met de patiënt besproken. In de vergadering van juli 2020 is door deze manager 
nog een toelichting gegeven over de stand van zaken ten aanzien van de behandelplannen. Er zal 
nog een evaluatie worden gehouden van deze nieuwe werkwijze.  
 
2. In januari is de Inspectie van Justitie en Veiligheid op bezoek geweest in de kliniek. Naar 
aanleiding van dit bezoek met als onderwerp “uitstroom” waren geen bijzonderheden te melden.  
 
3. De aangepaste Huisregels van de kliniek zijn tijdens de vergadering in juni 2020 besproken. 
 
4. Er is stilgestaan bij een patiënt die klaagde over het ontbreken van een schaamschot in zijn 
verblijf na de renovatie van de unit. De klachten hierover zijn gegrond verklaard. Bij de eerste 
gegrondverklaring is geen compensatie toegekend, omdat de instelling klager wel faciliteerde in 
zijn privacy. Bij de tweede klacht hierover is, gelet op de lange duur van de oplossing van het 
probleem, wel een compensatie toegekend. Klager heeft beroep ingesteld tegen de eerste 
beslissing en de kliniek heeft beroep ingesteld tegen de tweede beslissing. Door de 
beroepscommissie van de RSJ is nog geen uitspraak gedaan. De instelling heeft aangegeven dat 
het een langdurig proces is, maar er wel steeds stappen worden gezet. 
 
5. Een aantal keren is gesproken over de wet strafbaarstelling binnenbrengen verboden 
voorwerpen in justitiële inrichtingen. De wet is in het TBS-veld nog niet geheel duidelijk en wordt 
besproken in de klankbordgroep van juristen bij tbs-instellingen.  
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6. In het verslagjaar zijn, in tegenstelling tot het jaar 2019, geen klachten meer naar voren 
gekomen over het afnemen van urinecontroles door vrouwelijke personeelsleden. Dit dient zoveel 
mogelijk te geschieden in aanwezigheid van een medewerker van gelijk geslacht. Hoewel dit een 
zorgverplichting betreft en niet een resultaatverplichting, is de commissie van mening dat dit heel 
serieus dient te worden genomen. Door het betrekken van de DGB bij de urinecontroles lijkt het 
probleem te zijn opgelost.  
 
7. Naar aanleiding van klachten en uitspraken van de RSJ inzake dwangbehandeling is 
gesproken over het inschakelen van een onafhankelijk psychiater van buiten de instelling bij de 
dwangbehandelingen. Weliswaar wordt door de instelling een – niet gedurende de laatste 12 
maanden voorafgaande aan de beslissing – bij de behandeling betrokken psychiater ingeschakeld, 
maar deze psychiater maakt wel deel uit van de Commissie Voorbehouden Beslissingen binnen de 
kliniek. 
 
8. Door de instelling zijn de plannen toegelicht om meer patiënten in Zuidlaren te huisvesten. Het 
betreft een derde TMV voorziening van de kliniek. Door de commissie zijn hierover afspraken 
gemaakt ten aanzien van de beklagmogelijkheden, nu de Bvt op deze patiënten van toepassing is.  
 
9. Melding is gemaakt van de goed verlopen terugplaatsing van een patiënt naar het land van 
herkomst. De instelling werkt op dit het gebied samen met FPC Veldzicht. Sommige zaken zijn erg 
ingewikkeld en leveren ook veel stress op.  
 
10. In de vergadering van juli is naar voren gebracht dat het aantal patiënten in de instelling niet 
eerder zo hoog is geweest. De instelling heeft aangegeven daarop wel te zijn ingericht.  
 
11. Naar aanleiding van klachten over de voeding, met name voor patiënten met hoge bloeddruk 
en/of suikerziekte, heeft de maandcommissaris een bezoek aan de keuken gebracht en de 
suggestie gedaan om als keukenteam te overleggen om helemaal geen zout of sambal toe te 
voegen aan de maaltijden, maar wel apart bij te leveren, zodat patiënten zelf kunnen kiezen of zij 
dit al dan niet aan hun maaltijd toe willen voegen.  
 
12. Meerdere keren is de slechte ontvangst van televisie aan de orde gesteld. Tijdens de 
vergadering in december is een terugkoppeling hierover ontvangen. Een steunzender is 
gerepareerd. Er wordt nog gebruik gemaakt van ontvangst middels een schotel. Bij hevige regen- 
of sneeuwbuien leidt dat tot een mindere of geen ontvangst. 
 
13. Aandacht is gevraagd voor het nakomen van de formele vereisten bij beslissingen van het 
hoofd van de instelling. Door de kliniek is aangegeven dat in het jaarplan 2021 onder meer de 
scholing van alle medewerkers als doel is gesteld. Onder anderen wordt gedacht aan een  
opfriscursus, waarbij aandacht aan de formele vereisten zal worden besteed. 
 
14. Besproken is nog de rol van de maandcommissarissen na de ontvangst van de mededelingen 
start/voortzetting  van a en b-dwangbehandelingen. Afgesproken is dat de maandcommissaris altijd 
telefonisch contact opneemt met de betreffende patiënt om erover te praten, een gesprek erover 
aan te bieden en/of hem te wijzen op zijn rechten. 
 
15. De doorlooptijden van klachten zijn regelmatig aan de orde gesteld tijdens de vergaderingen. 
In het begin van 2020 was de doorlooptijd 183 dagen en aan het einde van het jaar betrof deze 
109 dagen. Een doorlooptijd van rond de 100 dagen acht de commissie niet onredelijk lang. 
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16. Vast agendapunt was dit jaar de melding van bijzondere voorvallen, zoals onttrekkingen, 
agressie onderling of naar medewerkers en een incident in Zuidlaren, waarbij vijf patiënten waren 
betrokken. 
 
17. In maart werd melding gemaakt van de eerste maatregelen die de instelling had genomen in 
verband met het coronavirus: patiënten mochten niet op verlof naar Brabant en ook bezoekers uit 
Brabant mochten tijdelijk niet op bezoek komen. Ook de medewerkers is geadviseerd niet naar 
Brabant te gaan. Helaas bleef het niet hierbij.  
 
Door de toename van het aantal besmettingen werden meerdere maatregelen genomen. Bezoek 
werd niet meer toegestaan, de verloven werden ingetrokken en de kliniek werd opgedeeld in 
compartimenten (bubbels). Binnen de instelling is een crisisteam aangesteld. De leden van de 
commissie werden per mail en tijdens de vergaderingen op de hoogte gebracht van de situatie, de 
genomen maatregelen, versoepelingen en weer aanscherpen van  de maatregelen binnen de 
kliniek.  
 
De corona-pandemie heeft invloed gehad op het functioneren van de commissie. Zo konden er een 
periode geen zittingen plaatsvinden, kon de maandcommissaris niet naar de kliniek en moesten de 
gesprekken telefonisch plaatsvinden. Het spreken van de patiënten en eventuele medewerkers van 
de kliniek via de telefoon kost veel tijd. Ook kon slechts één keer in plaats van twee keer het 
overleg van de patiëntenraad worden bijgewoond. 
De genomen maatregelen leidden echter tot oktober niet tot een (forse) toename van klachten. Er 
leek onder bewoners een brede acceptatie van de maatregelen en het was rustiger dan normaal. 
Ook waren er minder drugs aanwezig in de kliniek. Hoewel de verwachting was dat dit tot meer 
onrust zou leiden, gebeurde dit niet.  
 
In juli 2020 waren bijna alle maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan  
opgeheven. Het bezoek op kamer van de patiënt werd echter nog niet toegestaan. Op één unit 
gingen de versoepelingen, in de visie van de patiënten, niet snel genoeg, wat leidde tot ophef 
onder de patiënten op die afdeling. Voor andere patiënten zorgden de genomen maatregelen juist 
weer voor een stabieler leefklimaat en rust.  
Het aantal uren bezoek was door de genomen maatregelen wel verminderd. Hieraan lagen 
logistieke problemen ten grondslag. Het aantal plekken waar bezoek kon worden ontvangen was 
beperkt en de kliniek wilde wel alle patiënten de mogelijkheid bieden om bezoek te ontvangen.  
 
In oktober 2020 werden enkele klachten ingediend over de vermindering van het aantal uren werk 
en het als gevolg daarvan minder uitbetalen van salaris. Deze klachten zijn weer ingetrokken nadat 
door de kliniek is besloten de patiënten te compenseren voor het verminderd aantal uren werk.  
In december was  de situatie in de instelling weer terug, zoals deze was voor de invoering van de 
striktere maatregelen. Het verlof kon weer doorgaan. Bezoek vond plaats op de drie aangewezen 
locaties. 
 
Aan het einde van het jaar kon door de kliniek nog niet worden aangegeven of er door de corona-
crisis stagnatie in de behandeling is ontstaan, omdat dit nog niet kon worden gemeten. De 
behandelingen zijn voor een belangrijk deel wel doorgegaan, aldus informatie van de kliniek. Het 
grootste deel van de verloven vond doorgang en ook waren er contacten met de netwerkpartners. 
Vermoed wordt dat de corona-pandemie wel van invloed zal zijn op de duur van de behandeling. 
Deze zou langer kunnen worden. De instelling zal daar kritisch op moeten blijven, evenals de 
commissie van toezicht.   
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5. De bemiddelingstaak, werkwijze en werkzaamheden van de 
maandcommissaris 

In het verslagjaar 2020 zijn er ongeveer 170 gesprekken met de maandcommissaris geweest. 
Veelal was dit op verzoek van de patiënten die zich op de lijst voor een bezoek van de 
maandcommissaris hebben laten plaatsen. Ook vonden er gesprekken plaats naar aanleiding van 
binnengekomen mededelingen a- en b-dwangbehandelingen en separaties. Voorts hebben er 
gesprekken plaatsgevonden naar aanleiding van de 84 toegezonden klachten, waarin een 
bemiddelingsgesprek wellicht tot een oplossing van de klacht zou kunnen leiden. De CvT draagt de 
bemiddeling op aan de maandcommissaris. 
 
Bemiddeling wordt ingezet bij een ingediende klacht. De bemiddeling wordt door de 
maandcommissaris afgesloten met de mededelingen van bevindingen aan betrokkenen. In geval 
van beklagwaardige beslissingen wordt de verpleegde gewezen op de mogelijkheid van beklag 
voor zover de klacht nog niet is ingediend en binnen de daarvoor geldende termijn. 
 
Indien de verpleegde ten tijde van de bemiddeling nog geen formele klacht heeft ingediend dient 
de verpleegde zelf een klacht in te dienen. Wanneer een verpleegde evident onbekwaam is om zelf 
het beklag in te stellen en hij/zij geen contact heeft met een advocaat kan de maandcommissaris 
besluiten om behulpzaam te zijn. 
  
In het verslagjaar 2020 zijn 84 klachten ter bemiddeling naar de maandcommissaris toegezonden. 
Daarvan zijn 25 klachten ingetrokken na bemiddeling. Voorts zijn 15 klachten voor of alsnog na de 
bemiddeling ingetrokken. 14 klachten zijn door de voorzitter van de beklagcommissie afgedaan; 
veelal schriftelijk zonder zitting bij kennelijke niet-ontvankelijkheid.  
Op 31 december 2020 stonden er nog 30 zaken open, die nog op afhandeling wachten, waaronder 
16 klachten van één patiënt. 
 
Normaliter geeft de maandcommissaris  ruim van te voren aan wanneer hij/zij de kliniek zal 
bezoeken. Dit is minimaal twee keer per maand. Veelal wordt de maandcommissaris tijdens de 
bezoeken vergezeld van een tweede lid van de CvT. Hoewel is afgesproken dat de 
maandcommissaris maximaal 8 verpleegden bezoekt per spreekuur, moet worden vastgesteld dat 
de maandcommissaris gemiddeld per bezoek 14 gesprekken voert, met een uitschieter in de 
maand november (23 gesprekken). 
 
De kliniek draagt er zorg voor dat op alle afdelingen duidelijk kenbaar wordt gemaakt wanneer de 
maandcommissaris de kliniek bezoekt. Door de corona-pandemie verliep dit echter anders dan 
normaal. Veel gesprekken zijn noodgedwongen telefonisch gevoerd. 
 
De kliniek brengt de CvT onverwijld op de hoogte van mededelingen betreffende 
dwangbehandeling en separaties. Deze mededelingen stuurt de commissie direct door aan de 
dienstdoende maandcommissaris die zich veelal telefonisch op de hoogte laat brengen en zal de 
betrokkene een bezoek brengen tenzij wordt aangegeven dat hierop geen prijs wordt gesteld. 
Desgewenst neemt de maandcommissaris contact op met de behandelaar voor een mondelinge 
toelichting. 
 
De maandcommissaris brengt iedere maand schriftelijk verslag uit van de gesprekken en 
bevindingen van de betreffende maand ten behoeve van de vergadering van de CvT en licht deze 
tijdens de vergadering toe. Alle verslagen van de maandcommissarissen over het jaar 2020 zijn 
opgenomen in de notulen van de vergaderingen.  
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6. De rechtsprekende taak 

De rechtsprekende taak is belegd bij de beklagcommissie. De beklagcommissie wordt wisselend 
voorgezeten. Er zijn enkelvoudige zittingen en meervoudige. De meer complexe klachten worden 
voorgelegd aan de meervoudige kamer. Zo worden klachten over de a- of b-dwangbehandeling 
zoveel mogelijk voorgelegd aan de meervoudige kamer. In die meervoudige kamer zit dan bij 
voorkeur een psycholoog en/of een psychiater. Alle leden van de Commissie van Toezicht maken 
bij toerbeurt deel uit van de beklagcommissie. De zittingen in het afgelopen jaar hebben of wel in 
de kliniek plaatsgevonden of vonden middels een Skype verbinding plaats. Soms, als er sprake is 
van een beveiligingsrisico, vond de zitting plaats op de afdeling waar de ter beschikking gestelde 
verblijft. 
 
De bijlagen bij dit jaarverslag bevatten statistieken over het aantal binnengekomen klachten.  
In 2020 hebben er 7 meervoudige en 7 enkelvoudige zittingen plaatsgevonden. In totaal zijn er 301 
klachten ingediend. In 2019 waren dat 358. Een daling van 16%. De in het jaarverslag van 2019 
genoemde veelklager is in begin van 2020 overgeplaatst. Hij heeft in dit verslagjaar nog 22 
klachten ingediend. In deze zaken is een verzoek uitgegaan om klager rogatoir te horen. Door de 
Corona-pandemie heeft dit verhoor lang lang op zich laten wachtenen konden deze klachten niet 
meer in het verslagjaar worden afgedaan.  
 
In de bijlagen is een overzicht opgenomen van aantal klachten onderverdeeld in het aantal klagers. 
Uit dit overzicht blijkt dat de 301 klachten uiteindelijk door 80 patiënten zijn ingediend. 
 
Als bijlage is tevens een overzicht opgenomen van het aantal klachten per klachtsoort. Enkele 
categorieën klachten zijn sterk afgenomen dan wel weer toegenomen. Klachten over het luchten 
namen toe van 3 in 2019 naar 11 in 2020. Klachten over behandeling, waaronder het niet tijdig 
opstellen van een behandelingsplan namen wederom af. Werden er in 2019 nog 13 klachten 
ingediend, zijn dit er in 2020 maar 6 geweest. De nieuwe opzet voor het opstellen van 
behandelplannen lijkt hieraan een bijdrage te leveren. Klachten over bewegingsvrijheid zijn in 2020 
afgenomen ten opzichte van 2019. De daling in het aantal klachten over persoonlijke voorwerpen 
en schadeverhaal is te verklaren door het gegeven dat de patiënt die hierover in 2019 veel 
klachten had ingediend, in het begin van 2020 is overgeplaatst. 
 
Het aantal klachten over verzorging (diversen) is meer dan verdubbeld. In totaal zijn onder dit 
onderwerp 24 klachten ingediend door 16 patiënten. 11 klagers hebben hierover 1 klacht 
ingediend; 2 klagers 2 klachten en 3 klagers 3 klachten.  
Deze 24 klachten zijn als volgt afgedaan: 

Niet-ontvankelijk Ingetrokken Ingetrokken na 
bemiddeling 

Gegrond Ongegrond Nog openstaand 

7 3 6 2* 2 4 
*De gegrond verklaarde klachten zagen op het ontbreken van het schaamschot in het verblijf van de patiënt na de renovatie 
van de unit. Patiënt heeft zijn klacht herhaaldelijk bij de maandcommissaris aangekaart en ook op de vergaderingen van de 
commissie is hiervoor aandacht gevraagd. Inmiddels is eind januari 2021 een nieuw prototype schaamschot geplaatst. De 
eerste klacht over het ontbreken van het schaamschot is door de patiënt op 31 maart 2020 ingediend.  
 
Het aantal beroepen bij de RSJ is, van de zijde van de klagende ter beschikking gestelden, iets 
toegenomen. Van 59 in 2019 naar 68 in 2020. In relatie tot het totaal aantal klachten is er  sprake 
van een stijging met 6%. In 2020 werd in 22,59 % van de klachten beroep ingesteld en in 2019 was 
dit percentage 16,48 %.  Uit de overzichten kan de conclusie worden getrokken dat er bij de 
beroepscommissie een achterstand is in het afhandelen van beroepen. 
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De doorlooptijd van de klachten daalde enigszins. Aan het einde van het jaar 2019 was deze nog 
121 dagen. Eind 2020 bedroeg deze109 dagen. De afhandeling van het grote aantal klachten van 
de eerder genoemde “veel klager” heeft veel tijd gekost, doordat klager rogatoir gehoord moest 
worden, hetgeen door de corona-pandemie langer heeft geduurd dan wenselijk is.. De 
werkvoorraad  is ondanks de afname van het aantal klachten enigszins gestegen. Van 69 zaken in 
het begin van 2020 tot 84 zaken eind 2020. Met name in het laatste kwartaal zijn veel klachten 
binnengekomen. 1/3 gedeelte van het totaal van de in de eerste drie kwartalen binnengekomen 
klachten.  

7. Overige vermeldenswaardige activiteiten en gebeurtenissen 

Mede als gevolg van de coronamaatregelen, die vanzelfsprekend ook de nodige beperkingen met 
zich meebrachten voor de leden van de CvT, zijn er in het jaar 2020 geen bijzondere activiteiten en 
gebeurtenissen te melden, behalve de noodgedwongen aangepaste werkwijzen. Het uitoefenen 
van toezicht diende te geschieden in de vorm van Skype-vergaderingen. De aangepaste werkwijze 
van de maandcommissaris betrof het telefonisch houden van het spreekuur en het houden van 
digitale beklagzittingen en schriftelijke afdoening van klachten.  

8. Vaststelling jaarverslag 

Dit jaarverslag is vastgesteld op de vergadering van de commissie op 8 juni 2021. 
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9. Bijlagen 

Bijlage 1. Overzicht leden van de commissie per 31 december 2020 

  

mr. M.A.M. Wolters 
Rechter 

Voorzitter (per 01-01-2016)  
Lid sinds 01-06-2015  

01-06-2025  

mr. A.G. M. Abeln 
Advocaat 

Lid  

sinds 01-07-2016  

01-07-2021  

mr. H.J. Bastin 
Rechter 

Lid  

1ste keer herbenoemd op 01-01-2019  

01-01-2024  

  

M.Z. Bruining 
Leerkracht 

Lid  
sinds 01-04-2016  

01-04-2021  
  

mr. O.J. Bosker 
Rechter 

Lid  
sinds 01-01-2018 

01-01-2023 

mr. drs. T.A.M. Louwe 
Psycholoog/jurist 

Lid  

1ste keer herbenoemd op 01-01-2020  

01-01-2025  

mr. J.G. Nijenhuis 
Jurist 

Lid   
1ste keer herbenoemd op 01-12-2015  

01-12-2025  

dr. W.P.T. Ruifrok  
Arts, cardioloog 

Lid  

sinds 01-10-2015  

01-10-2025  

  

dr. F. Tholen 
Psychiater 

Lid   

sinds 01-07-2016  

01-07-2021  

L.S. Wachters 
Advocaat 

Lid 

sinds 01-04-2018 

01-04-2023 

drs. G.B. Wijnmaalen-De Groot 
Psycholoog 

Lid  

sinds 01-07-2016  

01-07-2021  

T.C. Heller  Secretaris    
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Bijlage 2. Management overzicht 2020 uit het Klachten verwerkings- en registratiesysteem 
(KLAVER) 
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Bijlage 3. Grafiek management overzichten 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 
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Bijlage 4. Onderverdeling van de (door 80 patiënten) totale 301 ingediende klachten 

 
 

Bijlage 5. Aantal klachten verdeeld naar aantal klagers 
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ingediende klachten

102

116

57

26

Aantal klachten verdeeld naar aantal klagers

7 klagers is 8,6% van de klagers die
22 tot 8 klachten hebben ingediend

23 klagers is 28,75% van de klagers
die 7 tot 4 klachten hebben
ingediend
24 klagers is 30% van de klagers die
2 tot 3 klachten hebben ingediend

26 klagers is 32,5% van de klagers
die 1 klacht hebben ingediend

Uit het grafiek blijkt dat 7 klagers verantwoordelijk zijn voor 33,8 % van het totaal aantal klachten;                                                      
38,5% van het totaal aantal klagers heeft tussen 7 en 4 klachten ingediend;                                                                                    
18,9% van het totaal aantal klagers heeft 2-3 klachten ingediend en                                                                                                                         
8,6% van het totaal aantal klagers heeft één klacht ingediend.  
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Bijlage 6. Grafiek aantal klachten per onderwerp 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 
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Soorten uitspraken per categorie

Gegrond Ongegrond Deels gegrond Overgedragen Niet ontvankelijk

Ingetrokken Ingetrokken na bemiddeling Ingetrokken ter zitting Afdoening na rogatoir verzoek Niet afgeboekt in Klaver

Bijlage 7. Management overzicht – soorten uitspraken per categorie 2020 
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 Gegrond Ongegrond Deels 
gegrond 

Overgedragen Niet-
ontvankelijk 

Ingetrokken Ingetrokken 
na 

bemiddeling 

Ingetrokken 
ter zitting 

Afdoening na 
rogatoir 
verzoek 

Niet 
afgeboekt in 

klager 

TOTAAL 

Activiteiten (arbeid) 0 0 0 0 4 10 2 1 0 0 17  
Activiteiten (div) 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 6  

Activiteiten (lucht) 3 1 0 0 1 3 1 2 0 0 11  
Behandeling 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 6  
Bejegening 0 1 0 0 3 1 4 1 0 0 10  

Bewegingsvrijheid 8 19 4 0 15 9 0 3 0 1 59  
Compensatie 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 5  

Contact buitenw (bellen) 3 8 0 0 5 0 3 1 0 0 20  
Contact buitenw (bezoek) 1 8 1 0 16 1 1 1 0 0 29  

Contact buitenw (post) 3 4 0 0 3 0 0 1 0 0 11  
Controle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

Dwangbehandeling 0 8 3 0 2 1 0 0 0 1 15  
Eisen Verblijfsruimte 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2  
Informatie/procedure 1 0 0 0 5 0 2 1 0 0 9  

Ordemaatregel 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
Persoonlijke voorwerpen 1 9 0 0 5 4 1 3 0 1 24  

Regime 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
Rek. cour./zak- en 

kleedgeld 
1 0 0 0 2 0 3 1 0 0 7  

Rogatoir verzoek 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 8  
Schadeverhaal 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2  

Selectie/overpl. (ext) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
Selectie/overpl. (int) 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 7  

Verlaten inrichting 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 12  
Verzorging (div) 3 1 0 0 7 4 6 3 0 0 24  

Verzorging (godsd., levens.) 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3  
Verzorging (medische) 0 1 0 0 5 2 0 1 0 0 9  

Verzorging (persoonlijke) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
TOTAAL 26 70 8 1 95 41 26 24 7 3 301 
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Bijlage 8. Top 5 klachten 

 
 

Bijlage 9. Overzichten ingestelde beroepen 
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